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om visse ting, udvikle ting i fællesskab, og samti
dig være sig selv. Dertil skal så lægges, at Hadsten
Kommune i "skolernes by" i sin planlægning hav
de sørget for at æbleplantagen var blevet udlagt til
gymnasium, handelsskole og til udvidelse af Den
Jydske Haandværkerskole. Da formanden for un
dervisnings- og kulturudvalget Inger Mikkelsen
den 10. august 1981 bød skolens første 5 klasser og
12 lærere velkomne, skete det logisk nok i Den
Jydske Haandværkerskoles kantine, som beredvil
ligt blev stillet til rådighed for gymnasiets elever
de to første år. Det blev starten på et godt og
sektoroverskridende samarbejde - enestående i
Danmark, tør jeg godt skrive - mellem teknisk
skole og gymnasiet, foreløbigt kulminerende med
udviklingen og igangsætningen af den nye uddan
nelse, Teknisk- Humanistisk Forsøgslinie.
Men først skulle vi lave et gymnasium. De to
første år var helt spcielle. Det er ikke stedet at
fortabe sig i detailler, men set i bakspejlet er det
alligevel imponerende, at eleverne og lærerne gen
nemførte undervisningen uden at kny i pavilloner
ne på Ellemosevej, i den lånte fløj på Hadsten
skole og med kantine og pædagogisk værksted på
Den Jyske Håndværkerskole. Der blev tværtimod
skabt et enestående sammenhold i den lille skole,
som vi førte med over i de nye bygninger.

Velkommen til Amtsgymnasiet
i Hadsten.
Med dette årsskrift bydes nye elever og forældre
velkommen til Amtsgymnasiet i Hadsten, Århus
Amtskommunes nyeste og yngste gymnasium. I
årsskriftet findes en lang række praktiske informa
tioner, som forhåbentlig vil gøre skolestarten lette
re efter sommerferien. Årsskriftet er også en beret
ning for det netop afsluttede skoleår, og som noget
helt særligt i år har vi ladet indholdet præge af, at
vi den 18. november 1991 fejrer skolens 10-års
jubilæum.

Amtsgymnasiet i Hadsten
1981 - 1991.
Starten.
I løbet af 70'eme blev der i Århus Amtskommu
ne, ja i hele Danmark bygget mange gymnasier.
Omkring 1950 gik ca. 4.000 unge i gymnasiet, i
1970 ca. 10.000 og i 1990 ca. 20.000. Tallene
illustrerer, at en stigende del af de unge, som
forlader folkeskolen, ønsker den almendannende
og studieforberedende uddannelse, som en stu
dentereksamen er. Behovet for gymnasierne er
der, men hvorfor besluttede Århus Amtsråd at
bygge det "foreløbig" sidste gymnasium i Hadsten ?
To forhold gør sig især gældende. For det første
ønskede Amtsrådet at decentralisere uddannelses
tilbudene. Afstandene til uddannelsesstederne
skulle gøres kortere for de unge i Hinnerup, Had
sten, Hammel og Langå, som det før var sket andre
steder i amtet: Skanderborg, Odder etc. For det
andet var der tanker om at skabe mulighed for, at
teknisk skole og gymnasium kunne være fælles

Bygningerne
Den 18. november 1983 blev skolens bygninger
og dermed skolen indviet. Undervisningsminister
Bertel Haarder, amtsborgmester Ib Fredriksen,
formand for amtskommunens undervisnings- og
kulturudvalg Inger Mikkelsen og borgmester LethLaursen ønskede held og lykke med skolen og
glædede sig over, at det var lykkedes at få skabt
endnu et regionalt uddannelsestilbud til de unge.
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Den 9. oktober 1981 havde en enig domme
rkomite valgt det totalentrepriseprojekt, som skulle
opføres. Gymnasiet er opført af C.G.Jensen A/S
som totalentreprenør og en projektgruppe bestående
af ingeniørfirmaet Rambøll & Hannemann A/S,
arkitektfirmaet Finn Westerby & Mogens Chr.
Sørensen og landskabstegnestuen i Århus Aps.
Gymnasiet er opført som et 6 spors gymnasium på
6.794 m2. Der blev lagt vægt på fleksibiliteten af
hensyn til et kommende uddannelsescenter, hviket
i nogen grad blev styrende for placeringen af især
kontor- og fællesfacilliteteme. Gemt af vejen i
forhold til hovedindgangen, men praktisk i forhold
til den "kommende udbygning. " Bortset fra det fik
gymnasiet stor indflydelse på den praktiske ud
formning indenfor rammen. Det skyldes ikke
mindst, at det daværende undervisnings- og kultu
rudvalg lod skolen være repræsenteret i byggesty
ringsgruppen, og at arkitekten var meget lydhør
over for skolens ønsker. Der kom noget godt ud af
den proces. Vi fik en god og flot fysisk ramme om
en god skole.

Tang Kristensen boede i øvrigt omkring århund
redeskiftet i Hadsten. Især begrebet "Højen", der
som et gådefuldt element indgår i utallige beret
ninger, har optaget de to kunstnere. Tanken med
udsmykningen i kantinen er, at området skal op
fattes som det indvendige af "Højen" og som det
sted, hvor mennesket møder bjergfolket, d.v.s. de
væsener, der, ifølge sagnene, bebor højene i det
danske landskab.
Totaludsmykningen har også gjort skolen kendt.
Mange kunstinteresserede besøger hvert år skolen
for at studere og høre om udsmykningen, der som
monumental bygningskunst er ret enestående.
Fremtiden.
Det var en god og rigtig beslutning, Amtsrådet
traf i 1981, og som undervisningsministeriet god
kendte.
Fra at være en lille skole med knap 300 elever i
1983 er vi i dag 450 elever, 50 lærere og et teknisk
administrativt personale på 15. Men vi forsøger
stadig atvære den "lille" regionale skole, hvor den
faglige kvalitet og interessen for den enkelte elevs
udvikling er i højsædet. Eleverne, som søger sko
len, kommer primært fra Hinnerup, Hadsten,
Hammel og Langå. En understregning af at vi
fungerer som lokal og regional skole.
Kravet til fremtidens uddannelse er, at den både
skal give naturvidenskabelig, teknisk og økono
misk baggrundsviden samtidig med en humanis
tisk forståelse for den samfundsudvikling, vi til
enhver tid er midt i.
På baggrund af 10 år med stigende søgning,
omstilling til ny gymnasiereform, HF-forsøg med
teknisk skole etc., er jeg overbevist om, at Amts
gymnasiet i Hadsten kan og vil bevare sin dynamik
og omstillingsevne gennem 90'eme og dermed

Udsmykningen.
Til et offentligt byggeri af den størrelse hører en
mindre bevilling til kunstnerisk udsmykning.
Hvordan "Højen" blev til, er en lang og til tider
morsom historie. Her skal blot nævnes, at amtets
undervisnings- og kulturudvalg viste beundring
sværdigt mod ved at godkende skolens forslag om
at engagere to - på det tidspunkt relativt ukendte kunstnere, Hans Krull og Per Kramer, til på et halvt
år at lave en totaludsmykning af skolens fællesa
real. Hans Krull og Per Kramer fremlagde et pro
jekt inspireret af den motivkreds, som findes i
folkeeventyrenes verden, og som er optegnet i
Evald Tang Kristensens "Danske Sagn". Evald
6.

AMTSAVISEN RANDERS

*

LØRDAG 19. NOVEMBER 1983 -

Haarder i Hadsten

- Vi skal
tilpasse os
nye krav
HADSTEN — Undervisnings
minister Bertel Haarder del
tog i går eftermiddag i indviel
sen af det nye amtsgymna
sium i Hadsten, hvor han
holdt en tale. Heri, sagde mini
steren blandt andet, at de en
kelte skoler må indstille sig på
en større fleksibilitet.
— Det vil være nødvendigt,
fordi vi skal tilpasse os de
stærkt reducerede ungdomsårgange i 90'eme, og fordi vi
skal kunne indstille os på de
nye uddannelseskrav, der stil
les fra et samfund i hastig for
andring, sagde undervisnings
ministeren.
— Jeg er glad for at være med
til indvielsen af det nye gym
nasium i Hadsten. Det skyldes
ikke, som nogen måske ‘ville
tænke, at det er et af de sidste
gymnasier, der vil blive ind
viet i lange tider fremover,,
men jeg er fuld af beundring
over den forening af kvalitet,
og
omkostningsbevidsthed,
som denne nye skole er udtryk
for. Skolen har oven i købet
været billigere i anlægsudgif
ter end de øvrige nye skoler,
der er bygget inden for de se
neste år. Dette skolebyggeri
har således levet smukt op tilregeringens devise, nemlig at
man skal opnå en større kvali
tet for de samme eller færre
midler.
— Jeg lægger megen vægt på,
at praktik skal være knyttet
snævert sammen med en dybe
re teoretisk indsigt. Kun der
ved er det nemlig muligt at be

AMTSGYMNASIET I HAOSTEN
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vare dét gymnasiale niveau,
sagde undervisningsminsieteren videre. Dette gælder na
turligvis også, hvor et gymna
sium arbejder sammen med
andre skoleformer. Jeg ved. at
Den jydske Håndværkerskole
ligger ved siden af. og at der
oven i købet er mulighed for at
udnytte visse fælles facilite
ter. Ville det ikke være nærlig
gende, om man begyndte at
overveje på de to institutioner,
hvilke muligheder der var for
at etablere et samarbejde.
— Der er brug for nye tanker i
gymnasiet i dag, sagde Bertel
Hårder videre, men det må ik
ke føre til en sænkning af ni
veauet. Tværtimod viser ud
viklingen tydeligt, at vi får be
hov for gode teoretikere og
analytikere. Fagene på højt ni
veau skal bevares, ja måske
endda styrkes, og det skal væ-,
re en af direktoratets for
nemste opgaver at fastholde
styringen af kvaliteten.
Bertel Hårder sagde om ud
smykningen. at det var rart, at
kvinden var nået så langt, at
troldene også var forsynede
med kvindedragter. Slangen
på billederne kan vi kalde livs
forløbet, og det er nødvendigt,
at vi bevarer kæden bagud. Vi
er historiske væsner, som vi
kan bygge oveni. Det er en
spændende udsmykning, som
jeg har siddet og set på. mens
amtsborgmesteren talte, og
det vil han også gøre under
min tale.

sikre, at en stigende andel af de unge i vores
lokalområde kan få deres uddannelsesbehov dækket
hos os. Jeg føler mig således overbevist om, at
Amtsgymnasiet i Hadsten i de næste ti år vil få en
vigtig mission som regional skole.

Jørgen Christiansen
Rektor

Jørgen Christiansen
Rektor
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Velkomst fra elevrådet
til alle elever på AiH
ELEVRÅDET på AiH vil gerne byde såvel nye
som gamle elever velkomne til et nyt og forhåbent
ligt også interessant år.
Til orientering til de nye 1 g'ere kan vi fortælle, at
ELEVRÅDET eret rådgivende organ for rektor på
lige fod med pædagogisk råd. Vi skal tages med på
råd omkring spørgsmål vedrørende udbud og op
rettelse af valgfag og lign. ELEVRÅDET er en
nærliggende mulighed for at få indflydelse på
hverdagslivet på vores gymnsasium, så hvis du har
lyst og interesse glæder vi os til at se dig i elevrådet
efter sommerferien.
Med venlig hilsen
ELEVRÅDET
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Gymnasiets Personale 1981/82
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10 år for A¡H.

med til festerne, og den vagthavende lærer forestår
personligt rengøring og oprydning - sammen med
en eller anden forstående elev. Alle kendte alle.
Skolen var en enhed. Det gjaldt også lokalemæs
sigt. En trelænget gård med stuehuset lidt på af
stand. Den fritliggende bygning husede alle sko
lens funktioner: administration, rektor i den ene
side, i den anden side et stort og et lille rum. I det
store var der lærerværelse, mødelokale, video
lokale, forbcredelseslokale, bibliotek. En myretue
af aktiviteter - og helst på en gang. Her sad man og
forberedte sig mellem bogpakker, hockeystave,
den gamle dansk fra boghandleren, visne blomster
og resterne fra vores hedengangne frokostklub. I
det lille rum ved siden af var der AV-depot, bog
depot, trykkerum, studievejledningskontor og for
beredelsesrum. Der var tryk på - en højt gearet stil
- endnu formløs uden tyngende traditioner. Hver
dag en stadig kamp for at definere sig selv og AiH
overfor sig selv og andre.
Man kan godt længes tilbage til denne livfyldte,
kaotiske periode: til årsafslutningen med kaffe
bord ude i skolegården, til sommerfrokosten i det
grønne, til det intense samvær med kolleger og
elever. Der varenergi, perspektiv, udfordring. Nu
slipper man for kampen mod elementernes rasen
under passage af volden fra barakkerne over til
Hadsten skole, og man slipper for det konstante
krav om omstilling. Måske er vi blevet for mage
lige? 10 år er trods alt ingen alder.

Der står vi så. Unge uprøvede, ambitiøse og lidt
skeptiske. Kastet ud i en kaotisk gymnasieverden
efter mange års studier. Egentlig skulle vi jo slet
ikke være gymnasielærere. Vi havde tænkt os
noget med universitet, fjernsynet eller sådan no
get. Men nu står vi her - ved en af pavillioneme,
som Århus Amtskommune i årene 1981 /83 lod huse
Amtsgymnasiet i Hadsten. Pavillioner er så meget
sagt - eleverne døbte dem hurtigt "barakker", men
fungere gjorde de.
Det var en enhedsskole, vi startede. Alle lærere
var optændt af pionerånden - diskussionerne om
studielånsafvikling, gunstig bilfinansiering og fo
retrukne vinmærker fik aldrig lov at komme op til
overfladen. Dertil varder alt for mange problemer,
som her og nu skulle løses. Bøger, apparater,
redskaber osv. ALT skulle købes fra bunden. Ved
siden af lærebøgerne lå i de år, hvor den såkaldte
rektorbevilling skulle udfyldes, et hav af bestem
melser, vejledninger, reklamer, tilbud, prislister:
Gymnasiekræmmer. Et knokkelarbejde udført i
den sparsomme fritid, men overblik over de for
skellige fagområder gav det.
Vi kræsede for vores elever. Gjorde alt for, at de
skulle føle, de var kommet på et ordentligt gym
nasium til velkvalificerede faglærere. I starten var
det nok også nødvendigt, for hovedparten havde
overhovedet ikke søgt os, eftersom stedet ikke
fysisk eksisterede. Men efter lidt tilvænning ac
cepterede de helt deres enestående situation og gik
i gang med deres traditionesskabende arbejde. Det
er usædvanligt at være 1. årgang i en skole under
opbygning. Så er der f.eks. tid til at holde uorgani
serede morgensamlinger, når vores første klaver
kommer med flyttemanden. Så er de fleste lærere

Anders Brok..
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Barakkerne - som årgang 84 185 fik lov at starte deres gymnasie tilværelse i.
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Jyske Håndværkerskole. Og 3.b årgang 1984 har da
også barslet med Georg som elektriker, Tina som
ekspedient og Birgitte (der har droppet både parcel,
puddel og Niels-Ole!) som socialpædagog. Og som
altid forstår pigerne at dække vore fundamentale
behov; Hanne tager sig af øjnene som optiker, mens
Tine lindrer det indre som apotekerassistent. Alt
imens Elsi passer dambrug i Karup, Lene gør karriere
i Brugsen Axeltorv, Arne Bjarne er speditør og
Henry er materialist, når hun ikke passer tvillingerne,
der trods 4 ægteskaber er 3.b's eneste børnebørn. Og
Pia har allerede droppet sit første 80-timers karriere
job og skiftet skiltet med 'afd.leder' fra Føtex ud med
et 'cand.lav.mad' for åndssvage børn. Og så har hun
fået sin nye gamle fyr - ham, hun skiftede ud, da hun
kom i gymnasiet! - til at bygge et hus i ægte røde
mursten til sig udi Hinnerup.
Et par stykker forsker stadig videre i livet udenfor
systemet; Betinna er en glad pige i Hadsten, Ulla er
sygehjælper i England og Claus har gjort alvor af sine
trusler i 3.g. og bosat sig på New Zealand.
Endelig er de obligatoriske 15 % endt på universi
tetet; Mette bor på Strandvejen og studerer medicin
i Århus, Peter bor i USA og læser political science,
men kommer snart hjem til statskundskab i Århus,
hvor han lige kan nå at sige hej til Svend i kantinen,
inden han drager til England for at læse noget mere
historie.
Ingen af os er blevet landskendte, men vi kan da
møde os selv af og til, når de langtvækberejste har
afleveret et saftigt rejsebrev til den lokale avis, eller
når vi gennemløber stemmesedlen til kommunalval
gene eller smuglæser ugens rapport.
Egentlige var vi ligeså forskellige dengang, som vi
er i dag. Men vi mødtes, var sammen i tre år, og holdt
nogle store abefester. Og mon ikke vi er mænd og
kvinder for at gøre det igen?!

Tårer og tømmermænd
Der var tårer og tømmermænd i luften, da vi en
drypregnende junidag i '84 havde holdt det sidste
gilde og skulle give hinanden det sidste knus og drage
ud i det store stygge samfund. Det gik lidt nemmere,
da vi holdt 42 dages jubilæum i Tines baghave.
Siden har det været umuligt at samle hele slænget.
I hvert fald i Danmark. En enkelt gik i gang med en
uddannelse efter en velfortjent sommerferie. En del
tog på dannelsesrejse ud i den store udfordrende
verden. Først var det Frankrig, der var på mode (nok
til at man kunne støde på en gammel klassekammerat
på en landevej ved Toulon), hurtigt kom Norge og de
israelske kibbutzer med, og efterhånden har flere
været omkring New Zealand. Men i brevbunken
ligger der også postkort fra Indien, US A og Ægypten.
Vi troede, at Claus og Pia aldrig ville komme ud af
deres elskovsrede, "Bøvlet" (sic!), da de kom hjem
fra New Zealand. Men da Pias hjemkomst til Jylland
efter to års landflygtighed i hovedstaden blev fejret,
fik jeg også nyt om Claus; han var på Hawaii og var
blevet gift i Mexico med en pige fra Langå! Af og til
kan det være svært at holde kontakten.
Alle strøg i arbejde efter gymnasiet. For at tjene
penge til rejserne eller livet eller for at prøve hænder
ne efter tre års hjernegymnastik; Århus Kommune
hospital, Brugsen, Føtex, Maritza, børnehaver i indog udland, P&T og så videre - vi har været over det
hele.
Ti år efter vi mødte hinanden første gang og fik
udleveret Gyldendals de røde ordbøger, er næsten
hele bundtet i gang eller lige færdig med en uddan
nelse. Connie er flersproget korrespondent, men hun
har også giftet sig med en kærlighed fra Togo. Sanne
er også korrespondent og sidder etableret med eget
kontor (eller i hvert fald fri telefon!!). Nanna har
fuldendt cirklen, og er nu civiløkonom ovre på Den

Svend Åge, 3b årgang 1984.
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senteres for et lærerkollegium, der, på grund af den
større aldersmæssige spredning, er mere "helt" end
tidligere. Lærergruppen repræsenterer simpelthen
i dag flere forskellige holdninger til alt fra mad til
musik og fra tøj til teater.
Dette opleves også af os selv som ansatte. Hvor
der i starten må have været en stor udstrækning af
fælles tankegods og dermed en ofte næsten implicit
enighed, stilles der i dag mange spørgsmål på en
række områder. Og spørgsmål er jo en nødvendig
hed for at give den frugtbare di alog, der skal bringe
gymnasiet gennem de næste 10 - og forhåbentlig
mange flere - år.
Men lærerstabens alderssammensætning frem
over kan man godt være lidt betænkelig ved. Hvor
lærernes gennemsnitsalder ved gymnasiets start lå
mellem eleverne og deres forældres alder, ligger
den i dag på 38 år tæt ved forældrenes alder. Men
hvad om 20 til 25 år ? Vil lærerne da aldersmæssigt
mere ligne elevernes bedsteforældre ?

Alders- og kønsfordelingen
blandt lærerne på AiH i 81 og 91
Det var en ung lærerstab, der i sommeren 1981
startede som nyansatte på AiH. Med et par enkelte
undtagelser var alle først i 30'eme fordelt på 5
mænd og 6 kvinder.
11991 er lærerkollegiet vokset til ialt 51 ansatte.
Det er stadig relativt ungt med hovedparten lig
gende i aldersgruppen fra 30 til 45, men også med
en markant større aldersmæssig spredning end i
1981. Der er nu på gymnasiet både en gruppe af
"lidt ældre" og en gruppe af "helt unge" lærere.
Stadigvæk er den næsten matematiske ligevægt
mellem kønnene bibeholdt, idet der i dag er ansat
henholdsvis 26 mænd og 25 kvinder.
Hvad har disse aldersmæssige forskydninger be
tydet for gymnasiet ?
Både elever og forældre må ved starten have
oplevet en lærergruppe, der, alene på grund af dens
alder, var fuld af engagement, gå på mod og en
generel god forståelse for eleverne og deres pro
blemer. Men også en lærergruppe der samtidig var
uerfarne og lidt famlende overfor den kæmpeop
gave, det har været at opbygge en sådan institution
helt fra grunden. Der MÅ ind i mellem være blevet
slået nogle slemme "skævere" i starten.
I dag, hvor der anes flere skaldede isser og grå
hår, mødes eleverne af en anderledes rutineret
gruppe lærere. Rutinen ledsages af sikkerhed - og
kvalitet - i undervisning og administration, men
kan vel også give sig udtryk i en vis form for
distance til elevernes verden.
Man skal altid være forsigtig med at påstå, at der
er en sammenhæng mellem alder og væremåde.
Alligevel må man vel sige, at eleverne idag præ

Fra en der kun har været med i den sidste halvdel
af gymnasiets første tiår

Preben Veber
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AiH en gammel skole ?
- skrevet af to nyansatte

Det lyder jo trygt og godt, og det har også vist sig,
at der er rart at færdes i bygningerne herpå AiH, og
at kantinen er en fin ramme om de aktiviteter, der
foregår der: morgensamling, fællestimer, oriente
ringsaftner, koncerter, værested i mellemtimer og
frikvarterer o.s.v. Den stjæler ikke helt billedet,
men trækker sig pænt lidt i baggrunden, når det er
påkrævet.
Det er ikke alene bygningerne, der gør, at AiH
ikke giver indtryk af at være en "gammel skole".
Som det fremgår af artiklen om læremes aldersfor
deling, bærer lærerkollegiets sammensætning præg
af, at skolen jo kun er 10 år gammel, og at der de
sidste år har været mange nyansættelser: Gennem
snitsalderen er lav - den laveste i amtet.
I øvrigt bliver man som ny lærer på AiH mødt
med den forventning, at man deltager i alle skolens
funktioner. De gamle garvede rotter, der har erfa
ringen, vil ikke bare klare det hele selv! Og det er
jo fint, at man som ny får mulighed for - ja at det
faktisk forventes, at man tager aktivt del i hele
skolens liv og derved sætter sit eget præg på stedet.
På den måde får skolen ikke lov til at blive gammel
og stivne i en helt fast form.

I august-90 var der som sædvanlig ved skoleårets
start en masse nye ansigter på AiH. Ikke alene var
der alle de nye elever i l.g og l.THF - derudover
var vi ikke mindre end 10 nyansatte lærere.
Vi to har begge undervist andetsteds, før vi kom
til AiH og kendte altså godt gymnasieverdenen,
men der er jo ikke to gymnasier, der er ens. Hver
skole har sit særpræg: sin egen måde at gøre
tingene på og sine egne mere eller mindre fastgroe
de vaner og traditioner. På den måde kunne AiH
trods sine kun 10 år på bagen altså godt allerede
være en "gammel skole".
Det var nu absolut ikke det indtryk, vi fik af stedet
ved det første møde inden skoleårets start. En af
vores elever har for nylig givet en beskrivelse af
sine associationer i forbindelse med ordene "gam
mel skole", og de ligger ikke helt fjernt fra vores:
"... en gul murstensbygning med lange lige mørke
gange, hvor derpludselig eret lyserødt skab - og så
et lysegrønt - og så et støvet billede af en gammel
rektor. Og alle lærerne ligner ham, fordi de har gået
rundt og set på billedet i årevis! ..."
Sådan ser AiH ikke ud!
Første gang man kommer ind i centraldelen med
kantinen, gør bygningen et stærkt indtryk, som om
den har sin egen personlighed - en meget flot, men
noget påtrængende og overvældende personlig
hed: Man får ikke lov til bare at være ligeglad men
må tage stilling: Kan man lide rummet, eller kan
man ikke? - eller bliver man måske lidt bange for,
om der overhovedet er plads til mennesker inden i
en sådan levende organisme? Det er der åbenbart,
for organismens lemmer hedder "hjemstavne".

Bert Ernst og Bente Jakobsen.

16.

17.

Gymle
Gymle er navnet på skolens forening for gamle
elever. Dens formål er primært at kunne formidle
kontakten mellem skolens elever efter studenter
eksamen. Konkret sker dette først og fremmest via
en årlig sammenkomst på skolen, altid fredag før
efterårsferien. Her startes ud med foreningens ge
neralforsamling og ledsaget af koldt og skummen
de fadøl aflægges bl.a. formandsberetning og en
bestyrelse vælges. Senere mødes man i kantinen til
festmenu, undertioldning og evt. en dans, men det
primære forde fleste er dog muligheden foren snak
med de gamle skolekammerater og lærere om "de
gode gamle dage på AiH" og om livets genvordig
heder uden for murene.

Gymle har med et stort medlemstal vist sin eksi
stensberettigelse. Bak op om Gymle, også når du
bliver student fra AiH. På den måde har du sikret
kontakten til skolen, dine skolekammerater og
dine lærere. I år finder sammenkomsten sted fredag
den 11. oktober. Indbydelse følger til medlemmer
af Gymle. Vil du vide mere om Gymle, så kontakt
en af nedenstående.
Bestyrelsen består af Jan Kiehl, Martin Horn,
Anders Peter Jensen, Anne Ranch, Britt Frederik
sen, Peter Lorenzen og Anders Mikkelsen. Som
kontaktpersoner på AiH fungerer
Poul Tang og Hans Jørgen Madsen

Gymle har 347 medlemmer 1989190.
Her er fordelingen af medlemmer som vi kender studenterårgang på.
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År 3 efter reformen
Valggymnasiet.
Mellemniveau:

I år blev den årgang færdig, som var den første
under "det nye gymnasium", hvilket vil sige den
første efter indførelsen af gymnasiereformen. For
nuværende og kommede elever er det naturligvis
det eneste gymnasium, de kender og som sådan er
der ikke noget "nyt" ved det. Alligevel kan en kort
karakteristik af det "nye" være med til at beskrive
nogle hovedtræk ved gymnasiet af i dag.
Først og fremmest blev der ved gymnasierefor
men af 1988 indført en række valgfag, som kende
tegner den studentereksamen, som man kommer
ud med. Disse valg skal foretages i 2g og 3g, og
består for 2g' s vedkommende af 5 timer og for 3g' s
vedkommende af 15 timer. Ved disse valg sam
mensætter man sin egen specielle fagkombinati
on, og systemet bliver således meget fleksibelt og
giver i høj grad mulighed for at kunne imødekom
me individuelle ønsker.
Alle får altså mulighed for at følge nogle fag efter
eget ønske og interesse på tværs af klasserne, og
Amtsgymnasiet i Hadsten udbyder (med ganske få
undtagelser) alle de valgfag, der findes:

Latin
Geografi
Kemi
Teknikfag
Filosofi
Musik
Billedkunst
Film- og Tv-kundskab
Fysik

Når der nu tilbydes så mange tilvalgsmuligheder,
kunne man tro, at det ville gå ud over stamklassens
tryghed og funktion som socialt netværk. Dette er
imidlertid ikke tilfældet. Der er stadig flest ugeti
mer i stamklassen, som altså fungere som en slags
base for eleverne.
Sagt med andre ord vil eleverne altså tilbringe
mest tid i deres "egne" klasser, hvilket nok af de
fleste vil opleves som noget positivt.
Heraf følger også, at de fag, man undervises i på
stamklassen, bliver styrket.Det gælder fag som
dansk, historie, religion, musik, formning, m.fl.,
altså de såkaldte almendannende fag, som på den
ne måde opprioriteres i lighed med den specialiseringsmulighcd, der ligger i tilvalgsfagene.

Højt niveau:
Matematik
Kemi
Samfundsfag
Engelsk
Fransk
Latin

Samfundsfag
Biologi
Datalogi
Erhvervsøkonomi
Dramatik
Idræt
Design
Matematik

Fysik
Biologi
Musik
Tysk
Spansk

Lars Bluhme Larsen.
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landskaber og portrætter har vi også prøvet at lave
en lyd-dias serie, som blev vist på morgensamlin
gen. Musikvideoer hører også til vores genstands
område. De tilkører kategorien "billeder i tid" - og
her gælder det også om at nå dybere ned og
analysere både de formelle ting såvel som "den
dybere mening".
Holdene har gennem hele året med jævne mel
lemrum været på ekskursion til gallerier og kunst
udstillinger, og vi har også besøgt et par kunstnere
i deres atelier. Det var interessant at møde dem og
at få indblik i deres arbejdsmetoder.
Vi har haft et spændende og indholdsrigt år på
billedkunst mellemniveau. Vi har nået meget, men
vi vil gerne nå endu mere, så kunne billedkunst på
højniveau ikke være en mulighed?
Klaus og Mette Marie,
billedkunst mellemniveau.

Billedkunst på mellemniveau
I år er det første gang, at billedkunst på mellem
niveau er blevet oprettet og det endda med to hold:
et 3g hold og et 2g hold. Hvad laver man egentlig
i billedkunst? Det var vi spændte på! Jo, vi får både
en teoretisk baggrundsviden, som f.eks. stilhisto
rie og lys- og farvelære, og så arbejder vi også selv
praktisk-kreativt. Det sidste er nok det sjoveste, og
det betyder en dejlig afveksling fra alt det teoreti
ske stof, som vi arbejder med i vore øvrige fag.
Men det er bestemt heller ikke kedeligt at analyse
re billeder. Vi er kommet til at opleve billeder
meget mere intenst efter dette år, og vi har lært at
tegne, lave skulpturer og billeder.
Ud over de mere almindelige billeder af f.eks.

Eksempel på opgave i billedanalyse.
Michael Kvium's En Køkkenscene.
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kerne blev opført til en meget vellykket dramacafeaften den 10. april på AiH. De tre grupper arbej
dede selvstændigt med Karin fungerende som
konsulent. Dette projekt stod i stor kontrast til
maskespillet, idet det krævede nogle helt andre
overvejelserover scenografi, lyd, lys, kostumer og
rekvisitter og også krævede en helt anden måde at
arbejde med det skuespillertekniske på. Vi skulle
nu indleve os i en rolle med psykologiske nuancer.
Udover arbejdet i dramatimeme lægger faget op
til teaterture. Vi har overværet en åben prøve på
Svalegangens forestilling "Knivens æg", der hav
de premiere midt i april, og vi har været i ridehuset
og set Sputnikteatrets pragtforestilling "Mesteren
og Margarita". Desuden har vi haft en gæstelærer
på besøg,TinaRobinson, som harlærtos forskellige
teknikker i stage-fighting.
Alt i alt har faget været sjovt og givende, samtidig
med at det har været et pusterum imellem de
boglige fag. For udenforstående har mærkelige
lyde og udfoldelser, som foregik i auditoriet, nok
virket temmelig uforståelige. For os har værdien af
disse timer tværtimod været ufattelig stor.
Lotte og Helene,
drama mellemniveau.

Årets fag: drama.
Valgfaget drama blev i år for første gang oprettet
på AiH. 13 elever og vores lærer Karin Esmann
satte sig efter sommerferien for første gang i den
obligatoriske rundkreds. Alle med store forven
tninger og en vis usikkerhed overfor, hvad dette
nye fag ville bringe. Det føltes, som om alle
muligheder var åbne, og at det derfor var op til os
selv, hvad vi ville få ud af dette fag. Faget lægger
nemlig i høj grad op til deltagerstyring, idet holdet
i løbet af året skal vælge to prokekter at arbejde
med. Et projekt vil nok oftest være en forestilling
af en eller anden slags - og her er der vide rammer.
Den første periode efter sommerferien var en
introduktionsfase. Vi startede op med to hovedte
maer: improvisation og absurd teater. Vi lavede
små stykker og øvelser, som blev opført for det
øvrige dramahold. Desuden arbejdede vi med lege
og kropssprog, hvor dans, skrig, hop, meditation
m.m. indgik.
I vinterhalvåret samlede vi vores kræfter om et
fælles maskespil, som vi opførte på AiH og Had
sten Højskole. Det blev et meget omfattende pro
jekt, idet vi selv formede stykket og også selv
lavede maskerne. Det blev et meget abstrakt styk
ke, uden ord og med musik, lys og kropssprog som
hovedelementer. Denne symbolske forestilling
havde næsten mytisk, rituel karakter og lagde op til
en individuel fortolkning og oplevelse - både foros
selv og for publikum.
I foråret har vi i tre grupper arbejdet med tre
skrevne stykker, nemlig Peter Albrechtens "Ansø
gerne", Vita Andersens "Kannibalerne" og Svend
Abrahamsens "Richards pubertetsklinik". Styk
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Fra Drama Cafeen 10.4.91

fon, LEGO, IBM.
I gennemgangen af ens egen virksomhed skulle
vi komme ind på emneme Brancheanalyse, Strate
givalg.
Gennem skoleåret har vi selvfølgelig også be
skæftiget os med andet end bare brancheanalyse,
vi har i starten af dette skoleår haft et længere
forløb om Thorsen-sagen. Vi har desuden beskæf
tiget os med gennemgang af forskellige virksomhe
der's regnskab hvor vi harlavet nøgletal, og vi har
vurderet deres økonomi og deres fremtid.
Vi har også i løbet af dette skoleår haft et længere
forløb, hvor vi i EBD-lokalet via computerne har
været indelt i grupper, hvorefter vi har styret en
virksomhed, med hensyn til indkøb, produktion,
salg og administration.
Peter Lehm,
erhvervsøkonomi mellemniveau

Erhvervsøkonomi
på mellemniveau
I år harman igen kunnet finde faget erhvervsøko
nomi på ialt 17 elevers og Poul Tang's skemaer.
Holdet har i år været sammensat af elever fra både
2. og 3.g, ialt en 2.g'er og seksten 3.g'er.
Holdet har i år beskæftiget sig med alt lige fra
markedsføring, brancheanalyse til virksomheds
besøg på Expedit.
Vores virksomhedsbesøg på en af egnens store
virksomheder Expedit blev delt op i 2 faser, nemlig
en rundvisning sidste år og i år en gennemgang af
deres regnskab fra året 1990. Ligesom sidste år
blev der igen i år lavet en elevopgave, som gik ud
på, at man skulle lave en gennemgang af en selv
valgtvirksomhed, bl.a. Carlsberg A/S, Jydsk Tele
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Filmkundskab

anderledes, Lørdags-eftersidning på skolen. Vo
res genregennemgang var dog ikke forbeholdt
fiktion, f.eks. fik emnet "Nyhedsformidling" også
en tur gennem klassens analysekvæm, vi fandt
blandet andet ud af hvilke billige tricks, der får os
til at "slubre" TV2's nyheder i os, i modsætning til
den traditionelle TV-avis.
Men dette er kun den teoretiske
del; der findes selvfølgelig også en
praktisk del, hvor vi på filmholdet
kunne træne vores kreative evner
med skolens Super-VHS kamera.
Filmredigering har også stået på
programmet, og selvom denne
proces er den mest besværlige,
lykkedes det da filmholdet at gen
nem føre det afsluttende projekt,
som blev henholdsvis en filmatise
ring af H. C. Andersens eventyr:
"Hvad Fatter gjør, det er altid det
rigtige" og et dokumentarprogram
om miljøet i Hinnerup, med titlen:
"Hinnerup, en grøn kommune".
Så er du en af dem, der bliver
fascineret af en god film, eller er du
en af dem, der gerne vil mestre
fotograferingens svære kunst... Ja,
så burde du enten i 2g eller 3g
vælge dette mellemniveaufag.
(løvrigt er der ikke noget bedre end
at starte onsdag morgen med en
spændende film med en kop kaffe
— til.)

I det forgangne skoleår kunne man for første gang
opleve at skolens spirende filminstruktører og
kameramænd/kvinder, fik et fag for sig selv. Det
drejer sig selvfølgelig om film- og TV-kundskab,
som endelig blev oprettet som mellemniveaufag.
Denne lille niche af elever fik,
som en begyndelse, tildelt
skolens dyreste udstyr og
skolens mindste lokale.
Faktisk har mange uvi
dende lærere og elever
fået et chok, når de er trådt ind
i 2+3ftm's lunkne hybel, der
befinder sig bag sproglabora
toriet i naturfagsstavnen, i og
med at men nærmest træder
ind i en "Lastens hule" af elek
tronik. Her har 7-8 elever un
der grundig instruktion afMette
Weisberg (MW) gennemtærsket filmmediets mange gen
rer.
Vi har i år valgt at se nærmere
på de mest almindelige film
genrer, detdrejer sigom science
fiction, hvor vi så bl.a. Fritz
Langs klassiske "Metropolis"
(se billede) fra 1925 og Ridley
Scott’s fremtidsversion af en___
privatdetektiv-film "Blade
runner", i bedste Mike Ham- —
mer-stil. Vi så ungdomsfilm:
F.eks. John Hughes' "Breakfast Club", der skildrer
5 elevers oprør mod forældrenes og lærernes dikta
tur, i en handling der udspiller sig omkring en, lidt

Jonas Andersen,
film- og TV -kundskab mellemniveau.
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FILOSOFI

Filosofi

Teknisk Humanistisk Forsøgslinie

Hvad eretmenneske? Sophia -Thymos - Epithymia (visdom - gå-på-mod - begær) - er dette kernen
i mennesket?
Erkender vi primært gennem sanserne, således at
vi begynder livet som et "tomt kar"? - eller kom
mer ideerne før sansningen?
Hvordan har man i historiens løb set på livet og
menneskene? Hvilke etiske normer har ligget til
grund for forskellige kulturer og samfundsdanndelser? Og hvilke etiske regler finder vi selv
relevante for nutidens problemstillinger: naturø
delæggelse, krig, genteknologi, transplantationer
o.m.a.?
Disse og mange andre spørgsmål har vi diskute
ret i filosofitimeme det forløbne skoleår. Vi har
også været "omkring mange filosoffer fra Sokrates/Platon til bl.a. Descartes, Kant, Nietzsche,
Kierkegaard, Sartre. - Vi har læst tekster af en
gammel indianerhøvding, nogle moderne læger,
Holbergs Erasmus Montanus. Men det hele har
ikke været lutter alvor. I foråret holdt vi hyggeaften, hvor vi bl.a. diskuterede med kultursociolog
Finn Thorbjørn, der lavede et debatoplæg om
"kultur".
Karin og Birgit,
filosofi mellemniveau.

I de sidste 2 år har Amtsgymnasiet i Hadsten i
samarbejde med Den Jydske Haandværkerskole
deltaget i et nyt spændende projekt, nemlig Tek
nisk Humanistisk Forsøgslinie.
Hovedideen bag forsøget er at forene boglige og
håndværksmæssige elementer i én uddannelse.
Uddannelsen varer i tre år. I den periode går
eleverne skiftevis på Amtsgymnasiet og på
Haandværkerskolen samt et halvt års praktik i en
erhvervsvirksomhed i lokalområdet.
Uddannelsen består i en almindelig HF-undervisning og-eksamen, dog med bundne tilvalg i
fagene matematik, fysik og kemi og af et værk
stedskursus på Haandværkerskolen, hvor der kan
vælges enten Maskinteknisk eller El-teknisk kur
sus. Det er i forbindelse med dette, at eleverne skal
i praktik.
Ved at sammensætte uddannelsen på denne måde
opnås der mange fordele.
Efter overstået eksamen har eleverne adgang til
både teknisk og bogligt betonede uddannelser,
herunder ingeniøruddannelserne på Teknikum og
alle de uddannelser, der har en almindelig HF med
ovennævnte tilvalg som adgangskrav. Derudover
kan man også vælge at fortsætte en faglig uddan
nelse og blive udlært som håndværker med ned
25.

slag i læretiden. Hvis man er i tvivl om, hvad man
vil være, kan man altså på denne måde udskyde
beslutningen, indtil man har afsluttet Teknisk Hu
manistisk Forsøgslinie.
Ved at kombinere boglige og manuelle elementer
er det ligeledes muligt - uanset valg af uddannelse
og erhverv - at skabe mere sammenhæng og helhed
i ens senere tilværelse. Der vil i fremtiden i stigen
de grad blive brug for evnen til at omstille sig og til

at få noget meningsfyldt ud af fritiden. Dette bliver
nemmere med en solid og fleksibel uddannelse i
ryggen
Endelig kan man ved et samarbejde mellem 2 så
forskellige skoleformer håbe på, at skolernes elev
er - gennem forsøgsklassens elever - får mere
kendskab til hinandens hverdag og dermed være
med til at nedbryde evt. fordomme imellem de to
ungdomsgrupper.
Lars Bluhme Larsen.

Intentionerne i TUF er at forene Gymnasiet teoretiske indhold med håndværkerskolens praktiske uddannelse.
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en

2.a. i Rom
Besøg på Collosseum

3. MUS i Edingburgh

2.u. i Holland
Som besætninsmedlemmer på
det gode skib GROOTVORST

2.y. i Letland.
Møde med Stalin
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bestemt sted i det fjerne og ser på kulturen, sam
fundet og livet der. Det drejer sig ikke om at
studere og bestemt heller ikke om som u-landsfrivillig at lave bistandsarbejde, men derimod hand
ler det om at indleve sig. Deltagende - ikke bare se
på, men i stedet springe ud i nærkontakt med livet;
på samme præmisser som i mit tilfælde nigerianer
ne.
Det overordnede mål med sådan udveksling er at
fremme mellemfolkelig forståelse, og det er i den
forbindelse den sindige formodning, at man ved at
forblive i en bestemt kultur gennem lang tid kom
mer til at kende den så godt, at man kan se det
fremmede med - ikke vore egne briller - men de
fremmedes briller- i højere grad end man opnår det
ved at rejse hele jorden rundt.

Med studenterhue i Afrika
En studenterhue kan bæres på mange måder, den
kan sættes blødt på hovedet, så den ikke skader ens
frisure. Hageremmen kan spændes ned under ha
gen, eller man kan pænt lade den blive, hvor den
sidder over skyggen. Er man i humør til det, kan
man også fatte huen med begge hænder og ener
gisk trække den ned over ørerne.
Min hue har jeg sat på sned, mens jeg kigger mig
omkring i verden; og for tiden opholder jeg mig
således i Nigeria, Vestafrika, hvor jeg forbliver i
seks måneder.
Konceptet for mit ophold kaldes kulturel udveks
ling. Snarere end at rejse rundt slår man sig ned et

Typisk gadebillede, hvor vaskepulver, mælkekoncentrat og
rød palmeolie forhandles udenfor markedskvindens hjem.
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Egentlig en busstation,
men dette brændpunkt trækker alt
med sig i sin bevægelse.

MIT AFRIKA
Jeg kunne have tilbragt
et helt liv med at kortlægge denne
underlige afrikanske by; og end
ikke nå til et færdigt resultat.
Kilometer efter kilometer
bugter dette ubestemmelige
væsen sig gennem land
skabet.

Kun kendes den nuværende situ
ation; svaret på det gådefulde
spørgsmål om hvordan den opstod
er allerede fortabt.

Religion er et vigtigt anlig
gende blandt folk.
Kristendom mødes med Islam
og blandes under tiden med tradi
tionel Yoruba-tro.
Moskeen ligger næsten inde på
selve markedspladsen.
Man går til medicinmanden i
søgen efter svar på spørgsmål om
Jesus.
Gudetro og gudefrygt er stærk.
Alle tilhører en trosretning
- nogle tilhører flere på een
gang; for nu at være på den sikre
side.

Uendeligt.

Uophørligt samme mønster af
huse af sten af 1er, med porte
og hegn
Veje; og flere spor afjord og
grus; opstået ikke på et skrive
bord, men blot ved livets gang,
hvor byens enorme organisme på
sin tavse facon tilpasser sig
og forandrer sig.
Gammelt væv dør og udslettes
ubemærket mens nyt væv og nye
liv og øjeblikke træder i
stedet.

Millionvis af mennesker.
Marginale celler i byens uende
lige organisme.
Skulle et liv gå til grunde
ville det næppe bemærikes og
uforstyrret ville denne afrikan
ske storby fortsætte i sin rytme.
Fængslende.
Ubønhørligt.

Gate - gate - gate!
I et ubønhørligt men smukt
virvar blandes benzinos og
motorlarm med markedsfolkenes
boder, der strækker sig fra
den overfyldte markedsplads
ud på vejen.
Menneskeliv, farver og
råbende stemmer mødes i dette
særegne samfund.

Jens Lundsgaard Jørgensen
IBADAN, NIGERIA
(student årgang 1990)
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Frivillig formning.

Frivillig musik

Igen i år har skolens elever kunnet deltage i friv illi g
formning en eftermiddag om ugen. Vi startede
nogle uger henne i august med et veloplagt hold
bestående af elever fra 1., 2. og 3g.
Princippet i den frivillige formningsundervisning
er, at det er deltagerne, der bestemmer, hvad de har
lyst til at arbejde med. De vælger altså frit både
motiver og teknikker. Læreren fungerer som
konsulent, der kan give råd og vejledning og, om
nødvendigt, inspiration til uprøvede områder.
Hele åretigennem har der været en dej li g stemning
på holdet, og det har boblet med kreativitet - det
bobler jo særlig godt, når man selv får lov til at
vælge, hvad man vil beskæftige sig med.
Kom og værmed i skoleåret 1991/92! Dervil blive
givet besked om starttidspunkt på en af morgen
samlingerne i august.

Frivillig musik foregår hver dag efter skoletid og
det er for alle der er musikinteresseret.
Hvis du godt kan li ’ musik er det alle tiders chance
for dig og dine kammerater.
Det er billigt og sjovt.
Det eneste krav der stilles, og som skal overholdes
er, at du skal opføre dig ordentligt og ikke hamre
ubehersket løs på instrumenterne.
Det er dyre ting du har med at gøre og ødelægger
du noget, går det ud over os alle sammen.
De bands der spiller om eftermiddagen har chan
cen for at vise hvad de kan, enten ved gymfesteme
eller ved den årlige forårskoncert, men det er ikke
noget krav.
Hvis det lyder som om det er noget for dig så mød
op med det samme.
Der er rift om tilbuddet.

Lise-Lotte Kring.

Tina og Morten, Ix

EXLIBRIS
af Marlene Hjort Andersen
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BERLIN
Murens fald
Peter Folke Pedersen
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Frivillig idræt/turneringer
og stævner.

haft et godt år. Man må håbe og opfordre til, at
endnu flere tager sig tid til på tværs af klasser,
årgange og køn at mødes omkring en idrætsudø
velse, som ikke kun er konkurrence, men først og
fremmest socialt samvær.

Frivillig idræt har i det forløbne år trods virknin
gerne af gymnasiereformen næsten bevaret status
quo. En svagt faldende tendens kan man dog
generelt konstatere, hvad man godt kan forstå, når
man ved, at timerne ligger i 8. og 9. timerog kender
bussernes afgangstider.
Men vi har ikke i selvynk ligget på den lade side
og beklaget os. Tværtom har vi skabt nye aktivite
ter, som f.eks. den fodboldturnering vi deltog i,
hvor endvidere Grenå og Rønde deltog. Vi stillede
to hold - et drenge- og et pigehold, som begge
klarede sig godt, omend der af gode grunde mang
lede lidt i sammenspillet. Traditionelt deltog vi i
atletikstævnet, som dette år blev afviklet i Ran
ders. Vi stillede kun et hold, men til gengæld vandt
vi suverænt de fleste løbediscipliner, hvorimod det
stadig kniber med de tekniske discipliner. Atletik
er ikke særlig udbredt i området, men fortjener en
større bevågenhed.
Den indendørs sæson blev vanen tro præget af
basket-ball.
Af øvrige discipliner afstod vi i år fra at deltage
i badmintontumeringenp.g.a. dalende interesse. I
stedet forsøgte vi os med at deltage i håndboldtur
neringen med et pænt resultat til følge - men
idrætslærerne er stadig i tvivl om værdien af at
samle et hold af tumeringsspillere uden forudgå
ende træning.
Også volley viste vigende tendens med vanske
ligheder med at samle hold, selv om holdene nåede
pæne resultater. Men der er et stort potientiale,
som vi vil prøve på at opdyrke fremover.
Alt i alt må man sige, at frivillig idræt trods alt har

Anders Brok.
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Basket succes for AiH.

kampen scorede på et tre-points skud. En flot 2./3.
plads.
Gymnasietumeringen bekræftede, at p.t. er det
drengene, som er bedst. Pigerne spillede 5 kampe
og vandt 2, drengene spillede 6 kampe og vandt 5.
Dog skal det bemærkes, at vores 3g drenge for
spildte en stor chance for at gå videre gennem
ukoncentreret spil i den afgørende kamp mod
Randers.
Anders Brok

Vi deltog i år i hele to turneringer: den alminde
lige gymnasietumering og VM-kvalifikationsturneringen. Vi deltog med det maksimale antal hold
og fik et flot udbytte. Størst spænding samlede sig
om VM-kvalifikationstumeringen. Det gjaldt ud
tagelse af det danske hold til VM for skolehold i
Tyrkiet - med alt betalt. Der blev trænet på li vet løs
fra før efterårsferien - og der blev sat stor lid
specielt til drengeholdet bestående af spillere
overvejende fra lg. Vi skulle selv arrangere stæv
net og fik hård matchning. De store Århus-gymnasier stillede op, men alligevel formåede det homo
gene AiH-hold at spille sig frem til finale mod
Marselisborg på trods af, at en at stamspillerne
aftenen før havde forvredet sin fod. Finalen blev
uhyre spændende og havde mange tilskuere. En
svag periode imod slutningen af 1. halvleg var nok
til, at det rutinerede Marselisborg-hold - trods
truet, kunne trække sig tilbage med en sejr på 9
point.
Pigerne blev sendt til Hobro og næsten uden
sammenspilstræning fejede de både Hjørring og
Hobro ud af banen og havde dermed kvalificeret
sig til landsfinalen i Rungsted. Det blev en finale,
hvor man kom hele spektret af følelser igennem.
Først lammetævede det suveræne hjemmehold
Rungsted os foran et meget entusiastisk hjemmepublikum - trods en god start. Men dernæst rejste
holdet sig på forbløffende vis i den følgende kamp
mod Espergærde, som klart blev slået. Vore ær
kerivaler fra Horsens var næste modstandere, og
her var vi i hele kampen bagefter, men nåede på
forunderlig vis op på 3 points afstand i sidste minut
- og minsandten om ikke vi i allersidste sekund af
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Forårsudstillingen.
Hvert år holder vi en forårsudstilling af de elev
arbejder, der er blevet udført i årets løb. Udstilling
en fungerer som en slags eksamen for eleverne i
billedkunst. Værkerne udstilles i fællesarealet og
i de to hjemstavne, og de bedømmes og nydes af
skolens elever, lærere og en hærskare af forældre.
Udstillingen åbnes samme aften, som den årlige
forårskoncert løber af stablen, og der er tradition
for, at udstillingen beses i den lange pause mellem
de to koncertdele. Naturligvis er der også mulig
hed for at fordybe sig i billederne i ro og mag efter
den store aften, idet udstillingen normalt bliver
stående i 3 uger på skolen.
Et væld af teknikker var repræsenteret i år: Teg
ning, oliekridtsbilleder, tusch- og akvarelmaleri,
linoleumssnit, litografi, foto, skulpturer - i 1er,
gasbeton, træ, jern og modelkarton, arkitekturmo
deller, rakubrændte lerganstande og murmaleri.
Det er en glæde at kunne konstatere - også i det
daglige arbejde - at vore elever har en stor kreativ
formåen, og de flotte resultater af et års leg og slid
blev da også rost fra alle sider.
I forårssemesteret skal samtlige elever arbejde
med en større opgave i visuel formidling. I denne
opgave arbejdes der stort, frit og med kolossal
motivation. Mange timer anvendes på opgaven,
også uden for skoletid. Disse elevprojekter viser vi
i årets 2. udstilling, omkring 3g'emes sidste skole
dag. Resultaterne er ikke kedelige! Der er installa
tioner med indlagt lyseffekt, arkitekturmodeller
med visioner, actionpainting med bid i, tredimensionelle fremstillinger af syndefaldet, smukke
malerier af de fire årstider, og meget, meget mere.
Projekterne sætter noget i gang hos beskuerne, og
de giver skolen liv og oplevelser, som vi nødigt
ville være foruden.
Lise-Lotte Kring
Lærer i billedkunst.
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Skolekomedien.

Koret

Det var fredag aften, klokken omkring de 23, at
folkene bag Skatteøen for sidste gang bukkede og
sagde tak for i aften. Fælles for alle var en blandet
følelse af glæde og sørgmodighed, glæde fordi det,
der en overgang lignede en dødssejler, var blevet
en succes. Sørgmodighed fordi det fantastiske
sammenhold og fællesskab var ovre.
ForSkatteøcngjaldt, som for alle de andre stykker,
der har været spillet på AiH, at det blev en succes,
men for os der medvirkede, var successen endnu
større, da det var lykkedes foros at gennemføre det
enorme projekt, som Skatteøen var, næsten uden
hjælp fra lærerne. En tak til Mogens Hertoft derom
onsdagen så forestillingen og gav mange gode råd,
en tak til Poul Rønnenfelt, som gav en hånd med
ved musikken og en tak til pedellerne, som hjalp
med det hårde arbejde.
Hans Bonde, 2u

Nonner nynner nonner nynner nonner nynner
nonner nynner nonner nynner nonner nynner.
8. time, og dermed en træt og kedelig skoledag er
forbi. Nu bliver det dejligt at få rørt nogle andre
muskler. Musiklokalet bliver samlingspunktet for
en stor del musikalske og umusikalske unge. Vi
starter med at frigive de indre spændinger, der kan
være opstået i ugens løb. Hæmningerne slippes løs
og transformeres til bølgende oceaner af smukke
klange. Alle musikgenrer lukkes i dur og mol ud
gennem munden, og spektret strækker sig fra go
spel til rock. Også i år har vi været med til et
kæmpearrangement, der udspillede sig i Musikhu
set. Komponisterne var Erling Kullberg og Jens
Johansen, der til denne lejlighed havde kompone
ret oratoriet "Eversmiling Liberty". Dette om
handlede maccabæemes frihedskamp anført af
Judas Maccabæus. Og blandt de 700 korister fra 16
gymnasier kunne man høre udtalelser som: "Vildt
fedt korarrangement" og "overstrømmende ople
velse". Prikken over i'et må nok siges at have været
de to medvirkende solister Cæcilie Norby og Allan
Mortensen. Ydermere opførte vi i forlængelse af
dette, i sammenslutning med gymnasierne fra
Skanderborg og Paderup, en turné rundt på disse
og koncerterede afslutningsvis i Set. Peders Kirke
i Randers.
Om koret må man derfor sige, at aktiviteten
skaber hygge, og det må være lysten, der driver
værket. Så derfor giv en stemme til koret og få del
i glæderne!
Birgitte, 2z & Ditte, 2u
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modtaget andre meddelelser for at afprøve teknik
ken, kom de franske elever pludselig ind på
skærmen lige før jul, og fra da af har der været
omtrent ugentlig udveksling mellem deres og vo
res elevgrupper.

På tele-talefod med verden
På Amtsgymnasiet i Hadsten deltager vi i et
telekommunikationsforsøg med 2g fransk over
gangsordning og 2ax. De skriver sammen med la
classe informatique, terminale C og D, fra Lycée
Sévignée i Charleville-Mézières.

Indholdet var først af mere personlig karakter,
senere udvidet til oplysninger om byerne, omgi
velserne, skolerne osv. Men så begyndte Golfkri
gen, som blev det store samtaleemne i nogle uger.
Bl.a. modtog vi følgende fra Delphine og Laurent:

Den 17. november'90 modtog vi det første com
puterbrev fra Frankrig om, at man nu var klar til at
korrespondere. Og efter at vi havde sendt et præ
sentationsbrev om os lærere derned samt sendt og
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Dette var jo næsten det hele værd: udveksling af
lokale og nationale (alternative) oplysninger mel
lem de unge selv, bagom de etablerede kanaler, så
Le VILLAGE GLOBAL pludselig varen realitet.

fra fransk side (en slags "åben datastue"), uden at
vi har haft nogen som helst eksplicit kontakt på
lærerplan, måske fordi det netop er en data-klasse.
Men det er jo også ret befriende selv at være blevet
"reduceret" til en halvusynlig teknisk/sproglig
hjælper for eleverne.

Samtidig hermed havde Robert og Yvette VA
LETTE fra Sèvres etableret et Agorà télématique
(en "elektronisk folkeforsamling") om la crise du
Golfe på opfordring fra Meadow Park Intermedia
te School, Beaverton, Oregon State, USA (se avis
omtale). Et sådant agora foregår ved, at der sendes
breve ind fra hele verden, som enten bringer lokale
synspunkter eller diskuterer allerede udsendte
generelle eller mere personlige oplysninger.

2FR0 er nu gået i gang med at forberede et
udvekslingsbesøg til september i 3.g, og de er
desuden begyndt at integrere databasesøgning i
timerne, efter at Teledata endelig har fået etableret
en billigere og anvendelig forbindelse til Teletel i
Frankrig.
2ax har på egen hånd afsøgt de forskellige mulig
heder, som kontakten med deres franske elever i
Charleville giver. Alt i alt har telekommunikation
vist sig at være meget brugbar i franskundervis
ningen.

Men vi har været så heldige, at vores elever har
haft en meget aktiv og kreativ gruppe franske unge
at "lære at kende" og skrive sammen med. Det hele
er foregået tilsyneladende fuldstændigt elevstyret

Anders Grøftehauge & Jeppe Bo Christensen.
SUftAtidende / Fredag 25. januar 1991

Gymnasieelever er på
tele-talefod med alle
Data-forsøg binder Hadsten og Frankrig sammen

Amtsgymnasiet i Hadsten har fået direkte data-forbindelse med unge i
hele verden. Eleverne i 2. G. kommunikerer, som et led i deres
franskundervisning, med lynets hast med en tilsvarende klasse i
Frankrig. Men ungefra andre lande er også med på linjen, og nu er
de enedes om, hele kloden rundt, udelukkende at skrive sammen om
én ting: krigen i Golfen.
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Skolebladet
Ja der er faktisk et skoleblad
på AiH. Det blev stiftet for 4 år
siden, af en flok unavngivne
elever, der syntes skolen
manglede en informationskil
de. At det blev stiftet af elever
betyder, at det er et rent elev
styret blad uden nogen ind
blanding fra lærere. At være
medlem af skolebladet er ikke
ensbetydende med, at man har
et fuldtidsjob. Det normale
oplag ligger på 3-4 blade om
året. Det betyder, at man kun
skal ofre omkring 1 time pr.
måned på det foruden et par
spisefrikvartersmøder. I sko
leåret 90/91 havde skolebladet
ca. et dusin skrivere, men da
3g'eme forlader os, bliver der
mangel på "journalister". Der
for ville det være perfekt, hvis
nogle af de nye lg'ere meldte
sig til bladet eller selvfølgelig
nogle af de nuværende elever.
Bladet kunne faktisk bruge
noget nyt blod, med forfri
skende ideer, så det ikke kører
ind i en fast bås. Så derfor kan
jeg kun opfordre alle til at mel
de sig til skolebladet. Hvis I
gør det, erdet også muligt, at I
vil komme til at kende hemme
ligheden bag bladets utraditio
nelle navn Halkyon.
Jacob, Ix

---- eLevbCad verf Amtsqymnasiet i Hadsten —......
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Temadage
FraRaku-brændingog silkemaleri i kælderetagen
til gruppen, som tog på rapelling uden for skolen.
Den sidste dag var der mulighed for at vise
resultatet af aktiviteterne i kantinen. Her kunne
man overvære uddrag af musicalen "Godspell",
græsk folkedans, alternativt krybbespil osv. Ty
pisk for disse temadage var, at enkelte grupper slet
ikke nåede at overvære disse ting. De var stadig
helt opslugt af deres emne ude i et eller andet
klasselokale. Hvem sagde fordybelse? Det gjorde
vi.
Bert Ernst.

De sidste 3 dage førjul herskede deren stille, men
intens stemning på skolen. Temadagene havde
simpelthen fået tag i os alle. I modsætning til
foregående år var der ikke noget overordnet emne,
men en opfordring til såvel lærere som elever om
at foreslå netop det emne, som de gerne ville
undervise andre i eller på anden måde beskæftige
sig med. Det kom der over 30 forskellige emnerud
af - og tumultagtige scener, da man skulle tilmelde
sig. En slentretur ad skolens gange viste, at skolen
har et potientiale, som strækker sig langt ud over
de traditionelle fag.
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Teatersport

kasse. 7-8 pi'r støvede vi op, alle med masser af
talent for teatersport. En eller to piger faldt så fra
igen, men tilgangen kunne ses.
Vores næste arrangement vardrama/cafe-aftenen
heroppe på AiH. Vi øvede os grundigt og optrådte
igen. Vi synes selv, det gik fint, måske var aftenen
lidt for lang for publikum, men vi fik heldigvis
masser af ros. Forberedelserne havde ellers været
lidt kaotiske. Vi havde problemer med at dele hold
op: Der ville være for mange på hvert hold, hvis vi
kun var 2 hold, men 3 hold ville næsten også være
for mange hold og gøre opvisningen forvirrende.
Vi holdt os dog til den sidste løsning. Desuden var
der risiko for, at Bert Ernst ikke kunne komme på
grund af barsel ..., hans kone, altså. Men han
dukkede heldigvis op, så konen nedkom altså ikke
i denne omgang, (hvilket hun dog senere gjorde
senere med en pige til følge).
Jeg håber AiH bliver ved med at være en trofast
fanklub. Indtil nu har I været strålende. Tak for det
fra hele teatersportsholdet. Hvis I bliver ved med
det, skal vi også nok holde os igang.
Kristian Levring Madsen, lu
på vegne af teatersportsholdet.

- en disciplin for modne mænd og for kvinder
Temadagene gjorde udslaget. En lille gruppe af
unge modne mænd og en enkelt moden kvinde
plus Bert Emst som støttepædagog mødtes under
kummerlige forhold 3 dage i træk. Vi pjattede,
legede og øvede os i 3 dage og på den sidste dag
skulle manddomsprøven afgøre, om der var får at
skille fra blandt bukkene. Det var der. Nogle
enkelte stykker faldt fra den dag, vi optrådte, men
de fleste af os optrådte foran et samlet gymnasium.
Det gik strålende, over forventning.
Opildnet af vores succes blev vi enige om at
fortsætte. Vi mødtes med jævne mellemrum og
øvede. Efterhånden kom der nogle stykker til og et
par enkelte faldt fra igen, men grundstammen
forblev den samme. De hårde gutter (og den seje
tøs) holdt ved i samlet trop. Problemet var bare, at
der kun var en enkelt pige på holdet. Vi manglede
lis'som nogen feminin ynde, men det var der jo råd
for. Et par stykker af os optrådte til morgensam
lingen med en gang, i fagsprog, "arme". Det gav

40.

Amnesty.

KFS??!

I âr er det lykkedes at få oprettet en Amnesty
aktions-gruppe her på gymnasiet. Gruppen består
af ca. 30 elever fra alle tre årgange. Vores møder
ligger som regel i frikvarterene, dog er der ca. et
månedligt møde efter skoletid. Gruppens arbejde
har bestået i at skrive appelbreve, deltage i Amne
sty kampagner og at samle penge og underskrifter
ind til Amnesty på forskellige måder. F.eks. har vi
haft en kagebod. Lige nu er vi med i et stort projekt,
hvor vi arbejder sammen med en Amnesty gruppe
fra Hinnerup og SID i Hadsten. Samarbejdet gårud
på at lave en Amnesty-uge i Hadsten i anledningen
af Amnesty International's 30 års fødselsdag d. 28.
maj. Det er spændende af være med i dette projekt,
da vi har fået meget frie hænder til at planlægge
ugen. I forbindelse med ugen får vi bl.a. trykt
klistermærker, badges og plakater med vores eget
logo, som er tegnet af Sisse Stockholm. I ugens løb
vil der være udstillinger og foredrag om Amnesty
og dets arbejde, udover det vil der være en cafe.
Ugen afsluttes med en stor fest med to Hadsten
bands. Overskuddet fra ugen går til Amnesty.
Vi synes at det har været et godt år, hvor vi har fået
udrettet meget. Vi håber på stor tilslutning i sko
leåret 1991/92.
Randi og Malene, lu
Amnesty gruppen.

Som på mange andre studiesteder ud over landet
har vi også på AiH en KFS-gruppe. KFS, dvs.
"Kristelig forening for studerende", er en gren af
folkekiiken og har som formål at skabe et kristent
fællesskab på studiestedet og konfrontere folk
med, hvad det egentlig er, vores bibel har at sige os.
Sidstnævnte skete bl.a. i foråret, da vi havde
besøg af 4 unge fra KFS, som gennem sang, drama
og vidnesbyrd fortalte om deres tro på Jesus - først
i kantinen og senere ved en cafe i et klasseværelse
efter skoletid. Det gik godt og vi regner med at
stable et lignende arrangement på benene til næste
skoleår.
Ud over dette arrangement har vi hele året haft
ugentlige samlinger. De startermedenkort indled
ning, d.v.s. et kort stykke fra Bibelen, som en af os
kort fortæller om, hvad han /hun har fået ud af, eller
det kan være et digt eller lignenede, som kan give
os noget at tænke over. Derefter går snakken, alt
imens evt. madpakker fortæres. Vi slutter af med
kort at bede om aktuelle ting.
KFS er ikke nogen gruppe specielt for kristne.
Enhver, der har lyst til at være med i fællesskabet
eller bare tage en enkel sludder med os om det, vi
tror på, er meget velkommen ved vores samlinger.
Også i det næste skoleår kommer de til at foregå i
lokale214 torsdagi spisefrikvarteret. Desudenhar
vi planer om at starte en åben bibelstudiegruppe
efter sommerferien, hvor vi vil gennemgå nogle af
de vigtigste steder i Bibelen. Hvis du har lyst til at
være med her, kan du kontakte mig eller en anden
af KFS'eme på AiH.
Helle, Ib
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Natur og Ungdom.

ste gang den dag i august, dværgen, tyven, fighter
en, de to halv-elvere og så jeg, som egenhændigt
ville kaste disse brave folk ud på de mest barbari
ske og ubarmhjertige missioner blandt mennesker
og trolde (og ores og undeads og dæmoner og...).
De fleste har overlevet, men nogle er blevet
efterladt under en bunke sten ved vejkanten eller i
en mørk krog af en dyster dungeon blandt de andre
døde. De vil blive husket, og de minder, de efter
lod, vil vare evigt (eller til de kan sælges til en
ordentlig pris).
Kun et år er det blevet os forundt at dyrke vores
skyggesider i åbent dagslys, men hvis guderne er
med os (og dem bestemmer JEG over), kan disse
rutinerede goblin-dræbere fortsætte mange år end
nu, sålænge verden er villig til at blive bedraget af
illusioner så virkelige som nogen magi, som de
bliver skabt af de udvalgt, som kender Advanced
Dungeons & Dragons.
Dog er intet sikkert, og mange veje er stadig
uprøvede, ingen udelukker, at i fremtidens eventyr
vil vores små venner og deres ligesindede gå mod
nye og bredere horisonter; til det nittende år
hundredes gaslampebelyste Londons gader sø
gende efter overnaturlige monstre, til rummets
yderste grænser eller ind i nogle af de fremtider,
der venter os alle, hvor kampene bliver kæmpet på
måder, som vi endnu ikke kan gætte os til.
En ting står dog fast: Ingen skal forhindre spillets
gang, for da vil hele verdener forsvinde i forglem
melsens tomme mørke, og vores to ugentlige timer
her på stedet har været til ingen nytte.

Natur og Ungdom er en sprudlende ny forening,
der i det forgangne år har været med til at præge
livet på AiH. I løbet af året er vores medlemstal
steget fra omkring 12 til 38 medlemmer og vi
bliver stadig flere.
Foreningen har haft adskillige aktiviteter både
lokalt såvel som i udlandet. Vi har bl.a. været på
svampetur i et idyllisk skovklædt område på
Djursland, udført en forbrugerundersøgelse i Had
sten og Hinnerup, hvilket ikke gav særlig positive
resultater, været på kanotur på Gudenåen og man
ge andre inspirerende aktiviteter. For øjeblikket er
vi i gang med en oplysningskampagne om forsøgs
dyr og har lige fejret vores 1 års fødselsdag. I
fremtiden har vi planlagt mange ture ud i naturen,
f.eks. en vikingelejr, overlevelsestur, kanotur og
svampetur, men der er også planlagt en smovsende
lækker Skt. Hans-aften i skønne omgivelser.
Til næste år vender Natur og Ungdom stærkt
tilbage og erobrer en endnu større del af AiH. Så
tag jer i agt I uskyldige sjæle...

Hvad dragen blæste på.
Troldmanden strakte sine lange krogede fingre
frem, og mens obskure og heldbringende besvær
gelser stumt kunne aflæses i hans anstrcngte, sam
menbidte ansigtsudtryk, holdt alle vejret i spæn
ding. Hans råb fik det til at løbe koldt ned ad ryggen
på alle de tilstedeværende... "LORT, kun fire skader
med TO firsidede."
Nogle, sikkert en bunke gully-dwarves, siger, at
man bliver sindssyg af at spille rollespil. Med dette
i baghovedet udfordrede vi alligevel skæbnen før

"The show must go on!"
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Portræt lavet af Peter Folke Pedersen
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Fra skolens dagbog 1990 -1991
August:

September:

Oktober:

Skolen starter.
Introduktionsarrangementer.
3abxyzMU studietur til Skotland.
Besøg af elever fra Letland.
3g BI ekskursion til Rugbjerg.
3g bkM ekskursion til Århus
Kunstmuseum og "Galleri C".
Gæstelærer Kirsten Louise
Trangbæk/Akademiet.
Marco Polo: foredrag om Rom i
2a.
Fællestime 2uz idræt og 1 g elev
erne: Folkloregruppe fra Ungarn,
ly ekskursion til Lilleåen.
Fodboldstævne i Paderup.
2abxy bkM ekskursion til Århus:
diverse gallerier.
3a ekskursion til Århus: Århus
Kunstmuseum.
Forældreaften Ig.
Gæstelærer fra Tyskland (DDR) tysk gymnasielærer i 3abuz og 2a.
Igog lp hytteture.
Atletikstævne i Randers.
2a studietur til Rom.
2b studietur til Rom.
2u studietur til Holland.
2x studietur til Prag.
2y studietur til Letland.
2z studietur til Ungarn.
3by FRO studietur til Avignon,
lu ekskursion til Lilleåen.
lz ekskursion til "Hadsten Skov".
Gæstelærer for dramaholdet: Ti
na Robinson.

November:
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Fællestime om Eritrea.
3 bkM ekskursion til Århus Arki
tektskole.
2uxz BI ekskursion til moderne
kyllingeproduktion i Lyngå.
Gamle elevers fest, GYMLE.
Erhvervsøkonomiholdet på ek
skursion til Expedit.
2uxz BI ekskursion til svineproducerende landbrug i Selling.
2uyz BI ekskursion til alternativ
svineproducent i Haldum.
2b forældreaften om Rom.
Operation Dagsværksdag.
Fællestime for Ig og 2g: Estisk
musik V. Valdis Muktupavels og
leva Akuratere.
Alternativ engelsk undervisning
"The Doors of leaming"-teatergruppen for 2a, 2b, 2y.
Besøg af 9. klasse og 10. klasse
elever fra Hadsten Skole, Øster
vangskolen, Hadsten, Langå sko
le, Skovvangskolen og Søndervangskolen i Hammel samt Ran
ders Realskole.
2a forældreaften om Rom.
3. års opgaven starter.
Fællestime for Ig og 2g: "Døde
Poeters Klub" i Hadsten Bio.
Fællestime Brechtfortolkeren
Gina Pietsch.
Gæstelærer i 2a og 2b: Speciel
Shakespeare undervisning.
Basketstævne (VM-kvalifikationsstævne for drenge) på AiH.
Fælles korprøve med Skanderborg

December:

1991
Januar:

Amtsgymnasium, Amtsgymnasi
et i Paderup og Amtsgymnasiet i
Hadsten.
2z forældreaften om Ungarn.
2 SA og 3 saM ekskursion til
valgstudiet på TV2, Østjylland.
Mundtlig eksamen i kemi for 2
THF (2p).
3 . års opgaven afleveres.
Fællestime: Fælles korprojekt
Amtsgymnasiet i Paderup, Skan
derborg Amtsgymnasium og
Amtsgymnasiet i Hadsten.
Fællestime: Valgmøde.
Temadage.
Julehyggeaften.
Valleytumcring for piger, Odder.
Basketstævne for piger, AiH.
VM kvalifikationstumering, ba
sket, Hobro.
Juleafslutning.

Februar:

Besøg af folkeskoleelever fra 9.
klasse og 10. klasse fra HaldumHinnerup skole, Præstemarkskolen og Rønbækskolen.
Forældrekonsultation 2g og 3g.
Fællestime for franskholdet i 2g
og 3g: "Camille Claudel - en
kvindes kærlighed" i HadstenBio.
Fællestime: Peter Værum "Kys
Frøen" - om drømme, eventyr og
meget mere.
Fællestime 3g religion: Jonathan
Horwitz: "Shamanisme".
Forældrekonsultation Ig.

Marts:
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Dramaholdet optræder med ma
skespillet "Eksistens" på AiH og
Hadsten Højskole.
3 FY ekskursion til Århus Uni
versitet.
2u og 2z ekskursion til Århus
Universitet.
3z Århus Kunstmuseum +
Kunstbygning.
Lærerudveksling med Præstemarkskolcn.
Telekommunikation i fransk un
dervisningen introduceres for
pressen.
Premiere på skolekomedien
"Skatteøen".
Orienteringsmøde for kommende
elever.
Valg af forældrerepræsentanter til
bestyrelsen.
Valgfagsorientering.
Volleyballstævne i Silkeborg.
Valg af elevrepræsentanter til
bestyrelsen.
3g bkM på Århus Kunstmuseum.
Idrætsstævne - basketball.
Terminsprøver 3g.
2g BI og og 2g SA ekskursion til
København.
Studicorienterende arrangement
for 2g og 3g.
3a, 3b, 3xyz MA, 3g FY, 3g S A på
ekskursion til København.
Terminsprøve for 2g og 3g.
Dramaholdet på teatertur til Sva
legangen og Ridehuset.
Forårskoncert -udstilling.

April:

Maj:

Gæstelærere: Sangpædagog Ellen
Lunde og sangpædagog Morten
Kold hos 3g MU.
Fællestime for 3g og 1 p: Persona
lechefen i Hadsten Bank om job
søgning, skrivning af ansøgning
og jobsamtale.
Valg af lærerrepræsentanter til
bestyrelsen.
Valg af TAP-repræsentant til
bestyrelsen.
Teatercafe: dramaholdet og
teatersportsgruppen.
Håndboldkamp mod Paderup på
AiH.
2g bkM på ekskursion til skulp
turkunstner Steffen Tast, Åihus.
"Vor fælles fremtid" ved Lars Bo
Jensen, Århus Amtsk.
2u på ekskursion til Århus "Ce
res".
Ib på ekskursion til Lilleåen.
2z på ekskursion til Tangeværket.
Fodboldturnering for Ig klasser
ne.
Danskopgaven Ig.
Gæstelærer: sangpædagog Morten
Kold hos 2g MU.
Sidste skoledag for 3g.
Skriftlig studentereksamen 2g og
3g.
Sidste skoledag for 2g.
Sidste skoledag for Ig.
Sidste skoledag for lp.
Skriftlig årsprøve 2g og Ig.
Mundtlig studentereksamen 3g.

Juni:
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Mundtlig studentereksamen Ig,
2g, 3g.
Mundtlig årsprøve Ig og 2g.
Årsafslutning.

Praktiske Oplysninger.
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Tillidsmand på skolen er John Palm Nielsen.
For gymnasieelever er der to organisationer:
DGS (Danske Gymnasieelevers Sammenslut
ning), som eleverne dels kan melde sig ind i
individuelt og dels indmelde skolens elevråd ved
en flertalsbeslutning.
GLO (Gymnasieelevernes Landsorganisation),
som eleverne kan melde sig ind i individuelt.

Befordring.
Der er mulighed for at søge om tilskud til buskort,
uanset i hvilken afstand du bor fra skolen. Den pris,
som du selv skal betale (egenbetalingen) er 180 kr.
pr. måned, pr. 1/5. 1991
Opkrævning og buskort sendes direkte fra Amts
kommunen.
Ansøgningsskemaet kan afhentes på skolens
kontor.

Ferieplan.
1991:
24/6-6/8
Sommerferie:
14/10-18/10
Efterårsferie:
Juleferie:
23/121992:
Juleferie:
-3/1
10/2-14/2
Vinterferie:
13/4-20/4
Påskeferie:
22/6Sommerferie:
fredag d. 15.5
St.bededag:
Kristihimmelfartdag:
torsdag d. 28.5
mandag d. 8.6
Pinseferie:
(alle dage inkl.)

Bibliotek.
Skolen har et fuldt udbygget bibliotek til både
læreres og elevers rådighed. I kan her f.eks. finde
forskellige ordbøger, leksika, fag- og skønlittera
tur samt tidsskrifter.
Formålet med biblioteket er at støtte den daglige
undervisning. I kan enten sidde der og arbejde i
rolige omgivelser i mellemtimerne - nær ved alle
de bøger, I måtte få brug for - eller bøgerne kan
lånes med hjem, dog højst i 14 dage ad gangen.
Biblioteket har faste, begrænsede åbningstider,
det er dog stadig muligt at komme ind på bibliote
ket uden for disse åbningstider ved enten at hen
vende sig på kontoret eller ved at finde biblioteka
ren.

Forsikring.
Skolen har ingen forsikring, der yder erstatning i
tilfælde af tyveri og lign, mod eleverne. Det tilrå
des derfor eleverne selv at tegne de nødvendige
forsikringer.

Bogudlevering.
Ordbøger og lommeregnere skal eleverne selv
betale. Øvrige bøger udleveres i løbet af skoleåret.
Husk at indbinde og skrive navn i bøgerne. Bøger
ne er skolens ejendom og skal erstattes, hvis de
ødelægges, mistes m.v. Boginspektor administre
rer bøger og papir og henvendelse kan ske i bogin
spektors kontortid.

Forsømmelser.
I gymnasiet er der mødepligt. Det betyder, at man
skal være til stede, hvis man ikke er forhindret af
sygdom, som er den eneste gyldige grund til fra
vær.
Skolen skal ifølge gældende bestemmelser føre
nøje kontrol med elevernes forsømmelser.

Faglige Organisationer.
Læremes fagforening hedder: Gymnasieskolens
Lærerforening (GL).

48.

Frivillig undervisning.
Der tilbydes frivillig undervisning i idræt, musik
og formning. Se opslag fra faglærerne.

En af grundene til, at der er mødepligt, er at man
ved at følge undervisningen opnår visse fordele i
form af mindre pensum til eksamen.
Mange forsømmelser kan føre til, at man ikke får
lov til at gå til eksamen. (Der er afsluttende eksa
men i nogle fag allerede i 1 g). Manglende aflevering
af opgaver tæller også som forsømmelser.
Forsømmer en elev i et sådant omfang, at skolen
må nære betænkelighed over for elevens mulighed
for at bestå eksamen, skal eleven først underrettes
herom mundtligt af rektor. Fortsætter forsømmel
serne alligevel, skal skolen give en skriftlig advarsel
om, at eleven ikke kan indstilles til eksamen, hvis
forsømmelserne fortsætter. Før den endelige til
melding til eksamen skal lærerne på et lærerfor
samlingsmøde udtale sig, om elever, der har mod
taget skriftlige advarsler, skal indstilles til eksamen.
Rektor træffer herefter afgørelse om evt. eksamen
på særlige vilkår eller hel udelukkelse
En elev, der ikke får tilladelse til at deltage i
eksamen efter Ig og 2g, kan ikke fortsætte i næste
klasse.
Efter sygdom afleveres, første dag eleven igen er
i skole, en seddel til kontoret, der angiver dag(e) og
årsag.

Glemte sager.
Glemte sager/fundne sager bedes afleveret på
kontoret.
Forespørgsel angående glemte sager rettes til
kontoret.

Karaktergivning og prøver.
Der gives standpunktskarakterer (13-skalaen) to
gange i løbet af skoleåret (forår og efterår).
Desuden gives der årskarakterer ved skoleårets
slutning. I slutningen af 1 g og 2g holdes der
årsprøver i de skriftlige fag samt mundtlig studen
tereksamen i de fag, der afsluttes i henholdsvis lg
og 2g. Desuden arrangeres mundtlige årsprøver,
som kan være traditionel eksamcnsforberedelse
eller projekter. 13g afholdes der terminsprøve i de
skriftlige eksamensfag; i dansk og i valgfagene på
højt niveau.
I maj-juni afholdes skriftlig og mundtlig studen
tereksamen med fremmede censorer.
Oprykning.
Ved hvert skoleårs slutning drøfter lærerforsam
lingen hver elevs standpunkt. Hvis dette giver
anledning til betænkeligheder, vedtager lærerfor
samlingen, hvilket råd man vil give eleven med
henblik på næste skoleår, men spørgsmålet om
oprykning eller ikke afgøres af eleven selv sam
men med forældremyndighedens indehaver.

Forældrekonsultation.
Der afholdes forældrekonsultation hvert år i ja
nuar måned.
Fritagelse for undervisning.
Tilladelse gives kun i ganske særlige tilfælde.
Eventuelle anmodninger herom skal i god tid
fremsættes skriftligt over for rektor. Ansøgnings
blanket kan afhentes på kontoret.

Opslagstavler.
Findes i alle lokaler og på alle gange. På opslag
stavlen uden for kontoret meddeles timeændringer
m.v. Husk at checke denne dagligt, da den er et
væsentligt element i den daglige kommunikation.
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rende skolen, som rektor forelægger pædagogisk råd.
Bestyrelsen er en ny institution på gymnasiet, som
afløser det tidligere skoleråd. På vores skole består
bestyrelsen af: Amtsrådsmedlem Christian Bundgaard, kommunalbestyrelsesrepræsentant Egon
Schou Hansen, forældrerepræsentanterne Carl Johan
Rasmussen og Anita Aagaard-Jensen, lærerrepræ
sentanterne Bente Langagergaard og Poul Tang,
elevrepræsentanterne Morten Boldsen og Anders
Rasmussen og teknisk-administrativt personalere
præsentant Jonna Dradrach.
Derudover skal bestyrelsen supplere sige selv med
to medlemmer.
Bestyrelsens opgave er, efter indstillig fra rektor:
- at fastsætte det maksimale elevtal i klasserne, - at
bestemme skolens fagudbud, - at fastsætte skolens
ferieplan, - at fastlægge skolens budget indenfor den
økonomiske ramme, som er fastlagt af amtsrådet.
Herudover skal bestyrelsen formidle samarbejde
mellem skole og hjem, mevirke ved løsningen af
sociale opgaver i tilknytning til skolen, fastsætte
skolens ordensreglersamtmedvirke ved byggesager.

Ringetider.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mandag, tirsdag, torsdag,fredag.
time kl.
8.15
9.00
time kl.
9.05
9.50
- 10.45
time kl.
10.00
- 11.40
time kl.
10.55
- 12.55
time kl.
12.10
time kl.
13.00
13.45
- 14.35
time kl.
13.50
time kl.
- 15.25
14.40

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

onsdag
8.15
9.05
9.55
11.00
12.10
13.00
13.50
14.40

time kl.
time kl.
time kl.
time kl.
time kl.
time kl.
time kl.
time kl.

-

9.00
9.50
10.40
11.45
12.55
13.45
14.35
15.25

Skolens Demokrati.
Elevrådet er elevernes indbyrdes samarbejdsorgan.
Detvælgerrepræsentanter til andreudvalgpå skolen
og søger herigennem at få indflydelse. Dertil kom
mer, at eleverne i forbindelse med skolens tilbud om
valgfag i 2g og 3g skal høres.
Lærerforsamlingen har til opgave at drøfte den
enkelte elevs standpunkt og vejlede eleven med
hensyn til oprykning i næste klasse m.v. Alle lærere
ved skolen er medlem og kan udtale sig.
Når det drejer sig om tilmelding til eksamen, er det
dog alene klassens/holdcts lærere, der har tale- og
stemmeret.
Pædagogisk råd består af alle lærere, som undervi
ser ved skolen. Pædagogisk råd vælger et forret
ningsudvalg, som forbereder rådets møder. Pædago
gisk råd er rådgivende for rektor i alle sager vedrø

Sygdom.
Hvis en elev p.g.a. sygdom har måttet forsømme
undervisningen, skal hun/han den første skoledag
efter forsømmelsen aflevere en seddel med angivelse
af sygdommens art og varighed på kontoret. Sedlen
skal være underskrevet af forældre/værge. Dog kan
elever, der er fyldt 18 år, selv skrive under. Hvis
sygdommen varer over 10 dage, kan der arrangeres
sygeundervisning i hjemmet eller f.eks. på hospital.
Hjemmet bedes i sådanne tilfælde underrette skolen
så hurtigt som muligt, hvis man ønsker sygeunder
visning.
Hvis en elev lider afen sygdom, som specielt er en
hindring for at deltage i idræt, skal der afleveres en
lægeattest herom til skolen. Særlig blanket til en
sådan lægeattest udleveres på kontoret.
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Uddannelsesdage på gymnasiet, hvor eleverne får
anledning til at træffe repræsentanter fra diverse
uddannelsessteder og erhverv. 3g'eme får desuden
tilbud om at deltage i "Åbent Hus"-arrangement, der
foregår på uddannelsesstedet. Delte giver altså også
en mulighed for at opleve atmosfæren på stedet.

Hvis det drejer sig om kortvarig sygdom, kan sko
len fritage eleven for aktiv deltagelse i idræt, uden at
der afleveres lægeattest, hvis en begrundet anmod
ning afleveres skriftligt til idrætslæreren. En sådan
fritagelse gælder højst en uge; bliver det nødvendigt
at forlænge den, skal dette begrundes skriftligt over
for idrætslæreren. Ved midlertidig fritagelse fra idræt
skal eleven overvære undervisningen for at høre de
instrukser m.v., der gives.

Specialundervisning.
For elever med læsevanskeligheder kan der etable
res specialundervisning i dansk efter behov.Elever
med læsevanskeligheder rådes til at kontakte en
studievejleder med henblik på etablering af special
undervisning.
Denne foregår på skolen efter skoletid og i små
hold.

Studievejledning.
Personlig vejledning.
Skolens elever kan henvende sig for at få personlig
vejledning om problemer af studiemæssig, social,
økonomisk eller personlig karakter. Der er mulighed
for, via en studievejleder, at blive henvist til skole
psykolog, socialrådgiver eller det bistandskontor,
som eleven hører til.
Hvis en elev er ved "at skride i svinget", eller slet
ikke kan få tiden til at slå til med alle de lektier, eller
hvis vedkommende går og pusler med tanken om at
blive diplomat eller miljøtekniker, men ikke rigtig
ved hvad der kræves, så kan man henvende sig hos
sin studievejleder i dennes kontortid og få individuel
vejledning. Kontortiden er opslået uden for studie
vejlederkontoret.

SU.
For unge, der er fyldt 18 år, er der mulighed for at
få støtte fra Statens Uddannelsesstøtte. Man er støt
teberettiget fra og med kvartalet efter det fyldte 18.
år, dog afhængig af forældrenes økonomiske forhold
indtil kvartalet efter det fyldte 19. år.Man må sørge
for i god tid (et par måneder før) at hente ansøg
ningsskema på skolens kontor, hvor man samtidig
kan få udleveret brochuren, der gør rede for reglerne,
der gælder for statens uddannelsesstøtte.
Skolen indsender ansøgninger hver mandag til Sty
relsen for Statens Uddannelsesstøtte, og ekspediti
onstiden vil herefter være ca. 4 uger.

Uddannelses- og erhvervsorientering.
I løbet af 1 g gives der kollektivt en indføring i almen
studieteknik og der gives valgfagsorientering. I 2g
gennemgås kollektivt dels generelle forhold i forbin
delse med uddannelse og erhverv, dels økonomiske
og sociale forhold i uddannelsesforløbet. I 3g fort
sætter den kollektive - og den individuelle - oriente
ring om uddannelses- og erhvervsmuligheder, her
under bl.a. arbejdsmarkedsforhold, arbejdsløsheds
problematik, ansøgningsprocedurer, optagelseskri
terier og muligheder for job i udlandet. For 2g og
3g'eme bliver der hvert år arrangeret.

Ugeinformation.
Hver fredag udgives en ugeinformation for den
kommende uge. Ugeinformationen, der ophænges
på klassernes opslagstavler, indeholder informatio
ner om arrangementer, skemaændringer, lærerkurs
er, møder m.v. Husk at læse ugeinformationen hver
uge.
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Camilla Mørk
Overdrevet 4,, 8382 Hinnerup
Tina Skipper Nielsen
Tåstrupvej 8, , 8370 Hadsten
Peter Stengaard Petersen
Filippavej 13, Søften, 8382 Hinnerup
Birgit Thyrisen Rønne
Stobdrupgård, Stobdrupvej 12, 8370 Hadsten
Malene Schultz
Møllebakken 23,, 8382 Hinnerup
Stine Spang-Hansen
Overdrevet 22,, 8382 Hinnerup
Vibeke Faber Søndergaard
Søndergade 16, , 8870 Langå
Anja Hultquist Sørensen
Holmelundsvej 25, Søften, 8382 Hinnerup
Natalia Sand Vallespir
Møllebakken 27,, 8382 Hinnerup

3a
Flemming Hansson Andersen
Rønvangen 300,, 8382 Hinnerup
Margrethe Brunsbjerg
Granslevvej 6,, 8370 Hadsten
Susanne Wittendorff Eriksen
Tranevej 42,, 8382 Hinnerup
Dorthe Hamrum
Rønvangen 169,, 8382 Hinnerup
Lene Hougaard Jensen
Æbleparken 15, Søften, 8382 Hinnerup
Britt Jørgensen
Venusvej 3,, 8370 Hadsten
Morten Kröger
Rønvangen 177,, 8382 Hinnerup
Mette Lysgaard-Madsen
Fusagervej 3, Foldby, 8382 Hinnerup

86-988161

86-981162
86-987635
86-987665

86-985323
86-983357

86-985221
86-987047
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86-988312
86-914981
86-987159
86-491103

86-987584
86-911459
86-461818
86-987079

86-987810

3b

Mette Bundgaard
Ellemosevej 12, 8370 Hadsten
Juliane Marie Christensen
Vittenvej 92, 8382 Hinnerup
Christel Nymark Horsted
Siøvej 30, 8370 Hadsten
Stine Migge Holst Jensen
Astrup Skovvej 14, Langskov, 8370 Hadsten
Anne Mette Christof Kvist
Værumvej 2, Vissing, 8370 Hadsten
Henriette Lauridsen
Astrupvej 1, Ødum, 8370 Hadsten
Christian Thorning Nielsen
Anneks vej 1, Væth, 8870 Langå
Inge Østergaard Nielsen
Æbleparken 54,8370 Hadsten
Simon Bodh Nielsen
Elgårdsminde 41,8370 Hadsten

Susanne Gadegaard Nikolajsen
Plutovej 5, 8370 Hadsten
Dorthe Toftdahl Olesen
Solsortevej 8, 8382 Hinnerup
Lena Birk Pedersen
Bogfinkevej 14, 8382 Hinnerup
Jes Mosbæk Rasmussen
Villavej 6, 8870 Langå
Karin Schwarz Revsbeck Rasmussen
Ellemosevej 33, 8370 Hadsten
Karen Rønde
Bakkevej 2, 8870 Langå
Anita Thomsen
Bavnshøjvej 12, Houlbjerg, 8870 Langå
Trine Thomsen
Møllebakken 51, 8382 Hinnerup
Line Jakobsen Vonsek
Bavnehøjvej 128, Hadbjerg, 8370 Hadsten

86-982564

86-987910
86-914010

86-980901

86-989398

86-445319
86-981628
86-981796
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86-981554
86-986158

86-461439
86-983143

86-461074
86-964496

86-986208
86-914802
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Frederik Heidenheim Baadstorp
Bekkasinvej 27, 8382 Hinnerup
Henrik Dahl
Rønvangen 206, 8382 Hinnerup
Mette Vinnie Degn
Plutovej 6 C, , 8370 Hadsten
Mette Ebert
Rønvangen 159, 8382 Hinnerup
Rikke Eriksen
Bekkasinvej 2, 8382 Hinnerup
Peter Frederiksen
EUevej 8, 8370 Hadsten
Annette Fuhlendorff
Erslevvej 53, 8370 Hadsten
Thomas Munch Hansen
Siriusvej 16, 8370 Hadsten
Anders Kristian Haunsø
Tåstrupvej 33, Selling, 8370 Hadsten
Chanettc Locki Kristensen
Navervej 16,, 8382 Hinnerup
Anne Marie Laursen
Låsbyvej 149 B, Nr. Vissing, 8660 Skande

Rune Gammeljord Mogensen
Engvej 12, 8382 Hinnerup
Gitte Nielsen
Teglværksvej 14, Ødum, 8370 Hadsten
Lasse Reichstein Nielsen
Borgergade 12, 8870 Langå
Michael Bugge Vegger Nielsen
Erslevvej 93, 8370 Hadsten
Paolo Perotti
Erslevvej 85, 8370 Hadsten
Dorthe Nøddebo Rasmussen
Søndermarken 78, Søften, 8382 Hinnerup
Jesper Skov
Skanderborg vej 150, Haldum, 8382 Hinneru
Lone Skovlund Sloth
Spurvevej 17, 8450 Hammel
Anne-Dorthe Striissmann
Langå Mark 13, 8870 Langå
Jes Degn Sørensen
Bekkasinvej 19,, 8382 Hinnerup
Annie Timmermann
Ringshøj 5, 8382 Hinnerup

86-987712
86-911196
86-915238

86-986552
86-988101

86-981413
86-982076

86-981380
86-914385
86-986675
86-944921
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86-985664

86-989117
86-461609
86-447707
86-983315
86-985168
86-987089

86-963101

86-462102
86-988315

86-987776

3x
Marlene Hjorth Andersen
c/o Brams, Storegade 14, 8382 Hinnerup
Mette Eistrøm
Engparken 46, 8370 Hadsten
Sti Andreas Garde
Bjerget 1, 8382 Hinnerup
Rene Carl-Anders Gjerding
Faurskovvej 20, 8370 Hadsten
Helene Grove
Stjemeparken 9, 8382 Hinnerup
Marianne Lindegaard Hvilsted
Rydevænget 119 sttv., 8210 Århus V
Morten Højgaard-Nielsen
Vestervangen 19, 8370 Hadsten
Derek Søndergaard Jensen
Bekkasinvej 16, 8382 Hinnerup

Jan Kastbjerg Jensen
Frejasvej 11,, 8370 Hadsten
Lotte Ladefoged Jensen
Ellemosevej 33, C 2, 8370 Hadsten
Lasse Juul-Olsen
Kildevangen 31,, 8382 Hinnerup
Annette Kjeldsen
Siriusvej 1, Søften, 8382 Hinnerup
Hans Brun Mcredin
Tybjergvej 21, 8382 Hinnerup
Anne-Marie Nielsen
Bredgade 50, 8870 Langå
Morten Sørensen
Vestervangen 43 , 8370 Hadsten
Jane Thillemann
Venusvej 1, Søften, 8382 Hinnerup
Søren Vraa
Tinningvej 27, Foldby, 8382 Hinnerup

86-987612

86-980903
86-987966
86-981518
86-986055

86-981817
86-912350
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86-981730

86-983143

86-987029
86-987377
86-987759

86-982116
86-985879

86-987092

Anne Nørby Nielsen
]gårdsvej 23, Ødum, 8370 Hadsten
Henrik Obling
Nørrevangen 17, 8382 Hinnerup
Claus Frisenberg Pedersen
Kildevangen 14, 8382 Hinnerup
Mette Nissen Pedersen
Rådyrvej 3, Søften, 8382 Hinnerup
Niels Hultmann Pedersen
Rønvangen 85, 8382 Hinnerup
Merete Juhl Rasmussen
Mejlbyvej 22 A, Røved, 8370 Hadsten
Paw Quist Rasmussen
Granvej 2, Laurbjerg, 8870 Langå
Jeppe Schrøder
Toftegårdsvej 3, Foldby, 8382 Hinnerup
Bjarke Vinding Schønwandt
Kløvervej 9, 8382 Hinnerup
Tine Norengaard Sørensen
Rønvangen 248, 8382 Hinnerup
Sixten Jan Therkildsen
Hjortevej 47, Søften, 8382 Hinnerup
Uffe Thomsen
Søndermarken 115, Søften, 8382 Hinnerup

3y

Jacob Z. Strandgaard Andersen
]rhusvej 59, Søften, 8382 Hinnerup
Anette Brædder
Tranevej 34, 8382 Hinnerup
Nina Elkjær Buttle
Âdalen 10, Selling, 8370 Hadsten
Vicki Byskov
Engparken 21, 8370 Hadsten
Christina Trine Høi Christensen
Møllebakken 45, 8382 Hinnerup
Charlotte Sikora Degn
Jupitervej 45, 8370 Hadsten
Lene Dremstrup
Bygaden 4, Skjød, 8450 Hammel
Lone Hammer
Plutovej 16, 8370 Hadsten
Jeppe Skov Hansen
Tåstrupvej 11, Hår, 8382 Hinnerup
Michael Larsen
Sønder Alle’6, Laurbjerg, 8870 Langå
Jan Christian Mølsted
Rønvangen 118, 8382 Hinnerup

86-912113
86-987346
86-914547

86-982342
86-988395
86-983076

86-960021
86-983324
86-987959
86-468023

86-987108
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86-989564
86-986213
86-988302

86-986341
86-986408
86-989026
86-468326
86-985247

86-987882
86-986355
86-988528

86-987395

Jonas Andersen
Bøgevej 57, 8382 Hinnerup
Niels Andersen
Storegade 8B II, 8900 Randers
Rasmus Andersen
Nørreskovvej 77, 8382 Hinnerup
Søren Rousku Andersen
Siriusvej 13, 8370 Hadsten
Flemming Bech
Jupitervej 19, 8370 Hadsten
Peter Behr
Bjarkesvej 21, 8370 Hadsten
Mikkel Falk
Teglvangsvej 64, 8543 Hornslet
Frank Erland Jensen
Lucemevej 2, 8382 Hinnerup
Line Bjørg Jensen
Platanvej 6, 8370 Hadsten
Majken Munk Jensen
Nørregade 65, 8382 Hinnerup
Torben Arent Jensen
Fusagervej 2, Foldby, 8382 Hinnerup
Hanne Jeppesen
Sverigesvej 36, 8370 Hadsten

Anders Katholm
Østergade 19, Laurbjerg, 8870 Langå
Thomas Lund
Bøgevej 6, 8382 Hinnerup
Jesper Jønby Michaelsen
Nørreskovvej 85, 8382 Hinnerup
Claus Mailand Mikkelsen
Aadalen 27, Selling, 8370 Hadsten
Anny Toftkær Nielsen
Rønvangen 242,, 8382 Hinnerup
Karina Steen Nielsen
Kløvervej 7, 8382 Hinnerup
Dorte Kriegbaum Pedersen
Skanderborgvej 21, 8370 Hadsten
Liselotte Pedersen
Nørregårdsvej 7, 8370 Hadsten
Maj-Britt Skeldrup
Vinterslevvej 51, 8370 Hadsten
Liv Skovholm
Sandbyvej 13, 8382 Hinnerup
Malene Birgitte Sørensen
Vagtelvej 6, 8382 Hinnerup
Lene Wiehe
Thyrasbrøndvej 1, Haldum, 8382 Hinnerup

86-911225

86-422990
86-987238

86-983110
86-981608

86-982195
86-996614

86-988398

86-982040
86-986654
86-912139
86-981026
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86-468069

86-985195
86-987355

86-914180
86-987852
86-911281

86-980663

86-983152
86-981869
86-980019
86-986667
86-985800
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Karin Andersen
86-987680
Tranevej 7,, 8382 Hinnerup
Johanne Luise Boesdal
86-915439
Toftevænget 48,, 8370 Hadsten
Anna Budtz-Jørgensen
86-983146
Ellemosevej 31, B 7,, 8370 Hadsten
Lene Buur
86-491593
Møllevænget 10, Voldum, 8370 Hadsten
Tina Nørskov Christiansen
86-963805
Skyttevej 11,, 8450 Hammel
Helle Blichfeld Frederiksen
86-985073
Navervej 8,, 8382 Hinnerup
Henrik Krogh Svane Hansen
86-981587
Overgårdsvej 10,, 8370 Hadsten
Pia Bajlum Hansen
86-985901
Krogsvej 7, Vitten, 8382 Hinnerup
Ulla Hansen
86-981411
Uffesvej 7,, 8370 Hadsten
Peter Fiilsø Jensen
86-980100
Violvej 11,, 8370 Hadsten
Tina Joost
86-462412
Højvej 7,, 8870 Langå
Trine Bildsøe Laursen
86-944921
Låsbyvej 149 B, Nr. Vissing, 8660 Skanderborg
Gitte Matthiesen
86-987634
Samsøvej 14,, 8382 Hinnerup
Lena Skouv Nielsen
86-461781
Villavej 9,, 8870 Langå
Mette-Marie Egede Nielsen
86-985665
Overdrevet 24,, 8382 Hinnerup
Heidi Pedersen
86-960140
Skræddergyden 23, Skjød, 8450 Hammel
Pernille Salling Pedersen
86-987499
Ølstedvej 6, Søften, 8382 Hinnerup
Peter Folke Pedersen
86-231359
Høgemosevej 9, Ølsted, 8380 Trige
Allan Lundgaard Petersen
86-986174
Fusageivej 13, Foldby, 8382 Hinnerup
Mette Helene Hyldgaard Petersen
Torupvej 2, Torup, 8860 Ulstrup
Christina Zachrison
86-914829
Siøvej 43,, 8370 Hadsten
Mary Ellyn Johnson
86-912113
c/o Karen Bacher,
Århusvej 59, Søften, 8382 Hinnerup

Trine Grunnet Bach
86-462357
Villavej 66,, 8870 Langå
Anna With B reinholt
86-985417
Storegade 44,, 8382 Hinnerup
Sisse Stochholm Christensen
86-985703
Søndergade 17,, 8382 Hinnerup
Lisa Maria Dufresne
86-982308
Fasanvej 5,, 8370 Hadsten
Maria Egholm
86-914435
Kærsmindevej 6, Hadbjerg, 8370 Hadsten
Christina Enøe
86-915307
Baldersvej 6,, 8370 Hadsten
Hanne Birgitte Eskebjcrg
86-961663
Møllevej 20, Aptrup, 8450 Hammel
Lene Bjerre Frederiksen
86-981511
Vermundsvej 47,, 8370 Hadsten
Anne Ladegaard Hansen
86-980147
Uffesvej 9,, 8370 Hadsten
Kristian Ingversen
86-987366
Søndermarken 103, Søften, 8382 Hinnerup
Annemarie Jeppesen
86-468428
Hadstenvej 6, Laurbjerg, 8870 Langå
Mette Margrethe Kjeldsen
86-987899
Rønvangen 218,, 8382 Hinnerup
Jens Olrik Bengaard Kristensen
86-981742
Vesterskovvej 51,, 8370 Hadsten
Line Madsen
Ulstrupvej 24,, 8870 Langå
Lotte Hedegaard Madsen
86-462136
Langå Mark 18,, 8870 Langå
Christina Majcher
86-914664
H.C.Andersensvej 4, Selling, 8370 Hadsten
Keld Birk Pedersen
86-982101
Islandsvej 42,, 8370 Hadsten
Heidi Kirkegaard Petersen
86-988044
Dyreparken 5, Søften, 8382 Hinnerup
Mette Sunjee Rasmussen
86-914657
Siøvej 24,, 8370 Hadsten
Tine Hald Simonsen
86-468312
Ådalsvej 16, Laurbjerg, 8870 Langå
Micka Sørensen
86-914690
Siøvej 45,, 8370 Hadsten
Dorthe Thomsen
86-987314
Vittenvej 56, Vitten, 8382 Hinnerup
Heather A. Woodcock
86-982317
Kirkevej 3,, 8370 Hadsten

Høgni av Skardi
86-983143
Ellemosevej 33, Cl,, 8370 Hadsten
Morten Grosen Boldsen
86-961019
Urbakkevej 6,, 8450 Hammel
Hans Strunge Bonde
86-985404
Bøgevej 34,, 8382 Hinnerup
Mette Degn
86-961814
Mindevej 12,, 8450 Hammel
Thomas Fogh
86-986194
Filippavej 9, Søften, 8382 Hinnerup
Lasse Bust Hansen
86-914381
Langskovvej 4, Langskov, 8370 Hadsten
Morten Heilemann
86-960252
Frijsenborgvej 180, Skjød, 8450 Hammel
Uffe Asmund Højholdt
86-981196
Sawærksvej 12,, 8370 Hadsten
Ulf Grue Hørlyk
86-985834
Skoletoften 16, Grundfør, 8382 Hinnerup
Dennis Johnsen
86-983146
Ellemosevej 31, B6, , 8370 Hadsten
Hans Peter Krüger
86-468430
Pilevej 2, Laurbjerg, 8870 Langå
Line Bille Madsen
86-961804
Agertoften 5, Sall, 8450 Hammel
Pernille Madsen
86-982592
Vesterskovvej 30, Neder Hadsten, 8370 Hadsten
Anders Hjalte Stochholm Nielsen
86-911298
Storegade 27,, 8382 Hinnerup
Bo Nielsen
86-987117
Hjortevej 2, Søften, 8382 Hinnerup
Jesper Stendrup Olesen
86-988464
Egevænget 4,, 8382 Hinnerup
Ditte Wedell Pape
86-983298
Svejstrupvej 18, Svejstrup, 8370 Hadsten
Else Margrethe Bundgaard Pedersen 86-985926
Krogsvej 20, Vitten, 8382 Hinnerup
Tina Holm Pedersen
86-987426
Samsøvej 19,, 8382 Hinnerup
Trine Schow
Kirkevej 47,, 8370 Hadsten
Camilla Maria Svendsen
86-986316
Klapskovvej 7, Vitten, 8382 Hinnerup
Mads Højberg Toftum
86-985693
Toftegårdsvej 6, Foldby, 8382 Hinnerup
Mary Elizabeth Weber
86-985122
Aarhusvej 81, Søften, 8382 Hinnerup
Anne Marie Østergaard
86-985519
Rønvangen 22,, 8382 Hinnerup
Stephanie Mikes
86-911117
c/o Fam. Have, Kroghsvej 2, 8382 Hinnerup
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Timmo Rousku Andersen
86-983110
Siriusvej 13, , 8370 Hadsten
Niels Bech
86-985915
Krogsvej 30, Vitten, 8382 Hinnerup
Mette Boddum-Andersen
86-980739
Rækkevej 2, Lyngå, 8370 Hadsten
Dorte Kirstine Buelund
86-963638
Solbakken 51,, 8450 Hammel
Simon Christiansen
86-980991
Uffesvej 5,, 8370 Hadsten
Tina Dahl
86-987651
Lærkevej 10,, 8382 Hinnerup
Dennis Ejlersen
86-988317
Fusagervej 33, Foldby, 8382 Hinnerup
Thomas Eskild-Jensen
86-980929
Uffesvej 11,, 8370 Hadsten
Inger Marie Haffgaard
86-914461
Jeppe Åkjærsvej 20, Selling, 8370 Hadste
Christina Glud Hansen
86-960132
Skolebakken 14, Skjød, 8450 Hammel
Jens Hilligsøe
86-963622
Solbakken 36,, 8450 Hammel
Pia Holm
86-230990
Lergrawej 8,, 8380 Trige
Hans Henrik Könnens de Lichtenberg86-468021
Bidstrupvej 3, Bidstrup, 8870 Langå
Per Emil Kjeldsen
86-986499
Fusagervej 45, Foldby, 8382 Hinnerup
86-986377
Annette Trane Knudsen
Bredgaardsvej 4,
Foldby Mark, 8382 Hinnerup
Lone Lyngsø
86-962373
Klintevej 9,, 8450 Hammel
Peter Monberg Mouritsen
86-985412
Overdrevet 8,, 8382 Hinnerup
Claus Nørgaard
86-983653
Norgesvej 42,, 8370 Hadsten
Marianne Ebsen Nørgaard
86-987221
Spovevej 27,, 8382 Hinnerup
Mads Ladefoged Pedersen
86-981489
Kløvermarksvej 23,, 8370 Hadsten
Anders Præstegaard
86-915153
Mejerivænget 11,, 8370 Hadsten
Jesper Kirk Søndergaard
86-988142
Rønvangen 302,, 8382 Hinnerup
Karsten Bidstrup Sørensen
86-911946
Overdrevet 23,, 8382 Hinnerup
Morten Stenbroen Sørensen
86-986331
Rønvangen 24,, 8382 Hinnerup
Rasmus Møller Sørensen
86-980366
Østergade 75,, 8370 Hadsten
Mette Østrup
86-987120
Rolighedsvej 9,, 8382 Hinnerup
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86-985407
Ulla Bay Andersen
Mosevænget 16,, 8382 Hinnerup
86-987105
Jesper Bausager
Kildevangen 69,, 8382 Hinnerup
86-983042
Trine Bisgaard
Ahomvej 3,, 8370 Hadsten
86-963317
Mette Bjerregaard
Fasanvej 1,, 8450 Hammel
86-986245
Mikkel Ejmæs
Duevej 6,, 8382 Hinnerup
86-914560
Annemette Dalsgaard Hilligsøe
Siøvej 51,, 8370 Hadsten
86-491222
Anne Jaritz-Nielsen
Voldum-Rudvej 1 B, Voldum, 8370 Hadsten
Brit Kannegaard Johannessen
86-981354
Fyrrevej 12,, 8370 Hadsten
Thomas Bonnesen Laungaard
86-988010
Bekkasinvej 4,, 8382 Hinnerup
86-985786
Peter Lønbro Lehm
Rådyrvej 5, Søften, 8382 Hinnerup
Henrik Helbo Lund
86-988036
Ågade 6,, 8382 Hinnerup
Rasmus Mikkelsen
86-491113
Østervænget 42, Voldum, 8370 Hadsten
86-982628
Michael Smed Moka
Toftevænget 49,, 8370 Hadsten
Thomas Krabbe Mølgaard
86-963486
Skyttevej 13,, 8450 Hammel
Anders Bacher Nidsen
86-915210
Uranusvej 20,, 8370 Hadsten
John Nielsen
86-987613
Rønvangen 145,, 8382 Hinnerup
Jesper Nors
86-964405
Sognevej 10, Granslev, 8870 Langå
Hannemette Stenvad Pedersen
86-983370
Vesterskovvej IB, , 8370 Hadsten
86-981108
Anne Louise Baltzer Rasmussen
Frejasvej 9,, 8370 Hadsten
86-963606
Morten Rasmussen
Minervavej 54,, 8450 Hammel
86-980961
Lasse Stenholt
Norgesvej 1,, 8370 Hadsten
Rikke Juul Svendgaard
c/o T/J Andersen, Trige Møllevej 108, 83
Klaus Toustrup
86-987577
Nørrevangen 10,, 8382 Hinnerup
Tina Zinck
86-987637
Rønvangen 88,, 8382 Hinnerup

Jakob Mikael Møller Andersen
86-980647
Vermundsvej 9,, 8370 Hadsten
Henriette Arentsen
86-980966
Dr. Larsensvej 46,, 8370 Hadsten
Jan Danielsen
86-986478
Rønvangen 100,, 8382 Hinnerup
Lene Daugaard
86-435221
Gadevænget 3, Kristrup, 8900 Randers
Dorthe Søndergaard Eriksen
86-987841
Rønvangen 155,, 8382 Hinnerup
Allan Højgaard Hansen
86-960111
Skræddergyden 36, Skjød, 8450 Hammel
Karin Buhl Hansen
86-985272
Båstrupvej 4, Foldby, 8382 Hinnerup
Malene Jørgensen
86-986339
Ananasvej 16, Søften, 8382 Hinnerup
Troels Brund Jørgensen
86-960075
Skræddergyden 31, Skjød, 8450 Hammel
Mikkel Blumensaat Krogsdal
86-461786
Vestbakken 10,, 8870 Langå
Helle Kurtzmann
86-985481
Miravej 8, Søften, 8382 Hinnerup
86-981928
Mette Kongensbjerg Laursen
Hjaltesvej 43,, 8370 Hadsten
86-986338
Birgitte Madsen
Engvej 11,, 8382 Hinnerup
86-461135
Lise Mogensen
Rubjergvej 4,, 8870 Langå
86-986693
Kristian Schach Møller
Svinget 77,, 8382 Hinnerup
86-462424
Peter Møller
Kildedalen 8,, 8870 Langå
86-461476
Casper Nielsen
Vibevej 16,, 8870 Langå
86-912160
Sten Inge Nornes
Rørsangervej 30, , 8382 Hinnerup
86-988080
Kenneth Smith Petersen
Søndermarken 86, Søften, 8382 Hinnerup
Lasse Hougaard Petersen
86-988366
Ramsøvej 4,, 8382 Hinnerup
Lone Salomonsen
86-986636
Storegade 42 D,, 8382 Hinnerup
Jesper Skou Sørensen
86-981801
Norgesvej 64,, 8370 Hadsten
Jeppe Wehner
86-989187
Ladegårdsbakken 4, Spørring, 8380 Trige
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Ulrik Winsløv Bust
86-986600
Møllebakken 6,, 8382 Hinnerup
Pia Dueholm
86-911085
Tybjergvej 36,, 8382 Hinnerup
Stine Thorsager Eibye
86-911154
Jemaldervej 9, Søften, 8382 Hinnerup
John Poul Fogde
86-911086
Æbleparken 17, Søften, 8382 Hinnerup
Anders Friis Godtfred-Rasmussen
86-986352
Æbleparken 10, Søften, 8382 Hinnerup
Ulla Knudsen
86-981225
Ranunkelvej 5,, 8370 Hadsten
Charlotte Lundum Kristensen
86-980633
Toftegårdsvej 20,, 8370 Hadsten
Henrik Bruun Kristensen
86-230812
Bærmosehøjen 24,, 8380 Trige
Jens Jacob Kronborg Kvist
86-980901
Værumvej 2, Vissing, 8370 Hadsten
Tanja Lindholm-Andersen
86-462122
Houlbjergvej 1, 8870 Langå
Mette Elisabeth Lund
86-985195
Bøgevej 6,, 8382 Hinnerup
Michael Martinussen
86-914236
H.C. Andersensvej 80, Selling, 8370 Hadsten
Christina Jønby Michaelsen
86-987355
Nørreskowej 85,, 8382 Hinnerup
Mette Nielsen
86-987394
Nørreskowej 253,, 8382 Hinnerup
Carina Pedersen
86-980397
Hovhedevej 18, Vissing, 8370 Hadsten
Lene Kirstine Eibye Pedersen
86-981621
Norgesvej 22,, 8370 Hadsten
Dorthe Bjerre Sørensen
86-914510
Siøvej 1,, 8370 Hadsten
Lene Hjortshøj Sørensen
86-963083
Klintevej 3,, 8450 Hammel
Mille Lykke Sørensen
86-982571
Vermundsvej 42,, 8370 Hadsten
Anders Leih Temdrup
86-989344
]gade 18, Spørring, 8280 Trige
Anja Thorsen
86-985576
Rønvangen 142,, 8382 Hinnerup
Susan Charlotte Goul Tøttrup
86-987031
Søndermarken 1, Søften, 8382 Hinnerup
Susanne Walbom
86-988282
Tranevej 30,, 8382 Hinnerup
Nicole Anne Nedcr
86-987600
Storegade 14,, 8382 Hinnerup

Camilla Møller Andersen
86-468057
Skovvej 2, Laurbjerg, 8870 Langå
Iben Andersen
86-911225
Bøgevej 57,, 8382 Hinnerup
Lene Behr
86-982195
Bjarkesvej 21,, 8370 Hadsten
Ann-Britt Dalby Bonde
86-985547
Merkurvej 10, Søften, 8382 Hinnerup
Ditte Louise Christensen
86-982588
Venus vej 28,, 8370 Hadsten
Camilla Hagelquist
86-982043
Vestervangen 20,, 8370 Hadsten
Susanne Hinge
86-980885
Toftevænget 46,, 8370 Hadsten
Karen Marie Lunde Jensen
86-966408
Futtingvej 25, Futting, 8450 Hammel
Jacob Emst Jørgensen
86-961756
Finlandsvej 5,, 8450 Hammel
Janne Knoblauch
86-987829
Nørreskowej 279,, 8382 Hinnerup
Karen Komerup
86-462262
Villavej 12,, 8870 Langå
Inge Kristiansen
86-961481
Mosevej 78,, 8450 Hammel
Tinna Landgren
Vittenvej 47, Vitten, 8382 Hinnerup
Trine Pilgaard Langberg
86-982594
Overgårdsvænget 5,, 8370 Hadsten
Helle Brødsgård Laursen
86-986297
Ramsøvej 42, ,8382 Hinnerup
Janni Pedersen
86-981941
Lerbjergvej 25, Lerbjerg, 8370 Hadsten
Steffen Elgård Pedersen
86-987278
Nørrevangen 25,, 8382 Hinnerup
Peter Rasmussen-Lægaard
86-987723
Jupitervej 4, Søften, 8382 Hinnerup
Brynjolf Skaalum
86-980843
Vermundsvej 25,, 8370 Hadsten
Lone Vitting Skriver
86-983103
Toftevænget 4, , 8370 Hadsten
Britt Winther Svejstrup
86-914033
Ådalen 21, Selleing 8370 Hadsten
Gitte Engdal Sørensen
86-987973
Rensdyrvej 46, Søften, 8382 Hinnerup

86-987105
Malene Bausager
Kildevangen 69,, 8382 Hinnerup
86-987612
Anna Brams
Storegade 14,, 8382 Hinnerup
86-987360
Rasmus Lindrup Ellitsgaard
Møllevangen 21,, 8382 Hinnerup
86-982268
Anders Eskildsen
Vesselbjergvej 23,, 8370 Hadsten
86-987929
Jesper Fleng
Engvej 2,, 8382 Hinnerup
Torben Ginge
86-982072
Marsvej 4,, 8370 Hadsten
86-986397
Martin Nymark Hansen
Søndermarken 85,, 8382 Hinnerup
86-980582
Jens Peter Holmegaard
Sawærksvej 1 A,, 8370 Hadsten
86-982251
Britt Elholm Jakobsen
Hjaltesvej 26,, 8370 Hadsten
86-911107
Anita Grønhøj Jensen
Rønvangen 161,, 8382 Hinnerup
86-981616
Jan Per Jensen
Dr.larsens Vej 18 A,, 8370 Hadsten
Randi Juul-Olsen
86-987029
Kildevangen 31,, 8382 Hinnerup
Nanna Sønderkær Jørgensen
86-987917
Rønvangen 5,, 8382 Hinnerup
86-988413
Henrik Schmidt Linde
Rønvangen 130,, 8382 Hinnerup
86-987397
Nicolai Lüdeking
Birkevænget 3,, 8382 Hinnerup
86-981210
Kristian Levring Madsen
Hammelvej 47, Lyngå, 8370 Hadsten
86-911451
Simon Ladefoged Madsen
Storegade 16,, 8382 Hinnerup
86-461163
Stefan Mogensen
Ulstrupvej 40,, 8870 Langå
86-987918
Kristian Kiilerich Nielsen
Svalevej 18,, 8382 Hinnerup
86-461420
Gustaf Sloth Nørgaard
Dr.Lassensvej 2,, 8870 Langå
Kristine Juul Pedersen
86-915439
Toftevængei 45,, 8370 Hadsten
Anette Rasmussen
86-982249
Vestervangen 4,, 8370 Hadsten
86-987901
Bo Stærk-Nielsen
Tybjergvej 15,, 8382 Hinnerup
86-915017
Uffe Truust
Skanderborgvej 25,, 8370 Hadsten
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Jesper Juul Fjeldgaard
86-986641
Toftegårdsvej 5, Foldby, 8382 Hinnerup
Brian Leth Hansen
86-914810
Siøvej 23, 8370 Hadsten
Jacob Hansen
86-981411
Uffesvej 7, 8370 Hadsten
Johnny Thirstrup Hougaard
86-983125
Randersvej 83, Hinge 8900 Randers
Torsten Møldrup Jacobsen
86-983170
Vinterslewej 53, Vinterslev, 8370 Hadsten
Morten Rankenberg Jakobsen
86-982181
Hjaltesvej 3, 8370 Hadsten
Jeppe Keller Jensen
86-987228
Bøgevej 36, 8382 Hinnerup
Line Christina Johannessen
86-987460
Tranevej 61, 8382 Hinnerup
Lene Kiehl
86-986033
Engvej 15, 8382 Hinnerup
Birte Rosenkilde Lambertsen
86-981920
Mosevej 4, 8370 Hadsten
Niels Brun Meredin
86-987759
Tybjergvej 21, 8382 Hinnerup
Else Marie Munk Nielsen
86-961667
Mosegårdsvej 25, Sall, 8450 Hammel
Tina Rassing Pedersen
86-982270
Kløvermarksvej 15, 8370 Hadsten
Anette Rasmussen
86-981226
Lyngå vej 91, Lyngå, 8370 Hadsten
Lars Peter Rasmussen
86-987865
Nørreskowej 161, 8382 Hinnerup
Jesper Skriver
86-987872
Nøragervej 1, Foldby, 8382 Hinnerup
Marianne Striissmann
86-462102
Langå Mark 13, 8870 Langå
Anne Soñé Søgaard
86-461592
Ulstrupvej 32, 8870 Langå
Anni Rygaard Sørensen
86-969494
Sønder Alle 33, 8450 Hammel
Rasmus Kjær Ursem
86-911242
Vittenvej 93, Vitten, 8382 Hinnerup
Anne Yde Vestergaard
86-983449
Lerbjergvej 34, Lerbjerg, 8370 Hadsten
Pernille Vestergaard
86-985534
Røn vangen 306, 8382 Hinnerup
Simon Trier Aagaard-Jensen
86-983056
Jupitervej 16, 8370 Hadsten

Michael Adelholm
86-988177
Vinkelvej 1, Haldum, 8382 Hinnerup
Lars Krogh Brynningsen
86-981370
Ellemosevej 2, 8370 Hadsten
Thomas Christiansen
86-914013
Smedebakken 53, Hadbjerg, 8370 Hadsten
Mette Dremstrup
86-960021
Bygaden 4, Skjød, 8450 Hammel
Peter Thorsager Eibye
86-911154
Jemaldervej 9, Søften, 8382 Hinnerup
Rikke Esbensen
86-912145
Bøgevej 5, 8382 Hinnerup
Peter Frands Frandsen
86-988446
Vestervej 6, Grundfør, 8382 Hinnerup
Per Haulund Hansen
86-986505
Tranevej 57, 8382 Hinnerup
Colin Søndergaard Jensen
86-912350
Bekkasinvej 16, 8382 Hinnerup
Lene Hastrup Jensen
86-989190
Mejlbyvej 11, Ødum, 8370 Hadsten
Pia Ring Jensen
86-983112
Jupitervej 15, 8370 Hadsten
Sidsel Bjørg Jensen
86-982040
Platanvej 6, 8370 Hadsten
Birthe Kjær Lauridsen
86-986181
Engvej 28, 8382 Hinnerup
Sissel Vind Lauritsen
86-985412
Overdrevet 8, 8382 Hinnerup
Lisbeth Lerche
86-468348
Knudstrupvej 24, Granslev, 8870 Langå
Mette Nørby Nielsen
86-989564
Ågårdsvej 23, Ødum, 8370 Hadsten
Anders Josef Petersen
86-462053
Spurvevej 6, 8870 Langå
Michael Poulsen
86-911221
Svalevej 43, 8382 Hinnerup
Jesper Rømer Rasmussen
86-987525
Vagtelvej 4, 8382 Hinnerup
Esben Vinding Schønwandt
86-987882
Kløvervej 9, 8382 Hinnerup
Peter Overgaard Sørensen
86-982462
Platanvej 4, 8370 Hadsten
Morten Thomsen
86-986208
Møllebakken 51, 8382 Hinnerup
Pauline Pratt
86-982317
c/o Have, Kirkevej 3, 8370 Hadsten
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Jesper Kruse Andersen
86-987369
Storegade 28 , 8382 Hinnerup
Tina Jægerum Andersen
86-987817
Røn vangen 228, 8382 Hinnerup
Helle Støve Bennekov
86-987110
Hårvej 4, Hår, 8382 Hinnerup
Morten Bisgaard
86-981390
Vermundsvej 17, 8370 Hadsten
Henrik Ranzau Hansen
86-963718
Præstemarksvej 50, 8450 Hammel
Jesper Kring Hansen
86-987645
Valmuevej 2 A, 8382 Hinnerup
Klaus Hebsgaard
86-981350
Kirkevej 33, 8370 Hadsten
Rikke Høj Jensen
86-989491
Højgårdsparken 49, Spørring, 8380 Trige
86-986114
Torben Jørgensen
Nørregade 4, 8382 Hinnerup
Kaspar Nicolai Knudsen
86-987010
Møllebakken 18, 8382 Hinnerup
Lotte Alsted Korstgård
86-985402
Bogøvej 2, 8382 Hinnerup
Berit Lundorff
86-987248
Orionsvej 2, Søften, 8382 Hinnerup
86-914280
Bente Emfred Madsen
Siøvej 47, 8370 Hadsten
Merete Rønmos Nielsen
86-983366
Hroarsvej 7, 8370 Hadsten
86-980386
Mette Nielsen
Nøragervej 4, Lyngå, 8370 Hadsten
Julius Opstrup
86-982124
Sverigesvej 19, 8370 Hadsten
Janni Petersen
86-981463
Vestervangen 25, 8370 Hadsten
86-980040
Dorte Præstholm
Rækkevej 4, Lyngå, 8370 Hadsten
Flemming Vilger Puggaard
86-983575
[bleparken 33, 8370 Hadsten
Christina Rasmussen
86-987195
Thiesens vej 5, Foldby, 8382 Hinnerup
86-981421
Dennis Schneider
Savværksvej 7, 8370 Hadsten
86-986667
Anne Berit Sørensen
Vagtelvej 6, 8382 Hinnerup
Nanna Sørensen
86-914690
Siøvej 45, 8370 Hadsten
86-986045
Søren Tilma
Riisvej 3, Norring, 8382 Hinnerup

Teknisk Humanistisk
Forsøgsklasser

2p

ip
Claus Møller Andersen
Tåstumvænget40, 8381 Mundelstrup

86-240346

Thomas Wonge Andersen
Dalsgårdevej 14, Grauballe, 8600 Silkebo

86-877347

Freddie Andreasen
Dådyrvej 9, Voel, 8600 Silkeborg

86-853342

Marianne Berg
Smedebakken 42, Hadbjerg, 8370 Hadsten

86-914576

Lars Hoffmann Berthelsen
Landsbækvej 35, 8450 Hammel

86-960046

Peter Christian Elimar Brun
Thiesensvej 14, Foldby, 8382 Hinnerup

86-988171

Annette Koch Jensen
Dam vej 38, 8471 S abro

86-948482

Pia Jepsen
Ellemosevej 29, A 12, 8370 Hadsten

86-983156

Per Damgaard Mortensen
Syrenvænget 10, 8362 Høming

86-921615

Jens Christian Nielsen
Nørrevangen 78, 8382 Hinnerup

86-985275

Jesper Sikjær Nielsen
Herredsvejen 10, 8883 Gjern

86-875451

Kasper Nielsen
Rolighedsvej 3, 8382 Hinnerup

86-911028

Peter Rubak
Satumvej 4, 8370 Hadsten

86-981684

Søren Simonsen
Bakken 4, Albæk, 8900 Randers

86-441913

Peter Norengaard Sørensen
Rønvangen 248, 8382 Hinnerup

86-986355

Claus Thomsen
Møller Meyers vej 14, 8240 Risskov

86-212020
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Peter Hougaard Andersen
Kukbakken 8, 8883 Gjern

86-875294

Torben Brix
Jadedalen 26, Dronningborg, 8900 Randers

86-416167

Bo Rene Brunsvig Christiansen
Ellemosevej 33, C 3, 8370 Hadsten

86-983143

Søren Lambertsen Christiansen
Permelillevej 12, 8240 Risskov

86-214102

Jesper Christoffersen
Østrupvej 79, Østrup, 8900 Randers

86-441437

Poul Nicolai Glavind
Byparken 46, 8961 Allingåbro

86-481213

Benny Koust Hansen
Ellemosevej 33, C 7, 8370 Hadsten

86-983143

Jesper Navntoft Hoppe
Viborgvej 21 C, 8900 Randers

86-435080

John Kjær Jensen
Landevejen 216, Hadbjerg, 8370 Hadsten

86-914983

Lars Bay Jensen
Bymarksvej 6, O. Fussing, 8900 Randers

86-454196

Brian Peder Gorm Johnsen
Ellemosevej 33, CIO, 8370 Hadsten

86-983143

Bethina Krogsgaard
Rundhøj Alle 43 st.th., 8270 Højbjerg

86-148264

Johan Brus Mikkelsen
Molsvej 108, Grønfeld, 8400 Ebeltoft

86-365343

Benny Sommer Mogensen
Krakasvej 24, Voel, 8600 Silkeborg

86-853512

Jørn Lindhard Mortensen
GI. Hadsundvej 31, 8900 Randers

86-423970

Peter Nielsen
Toftevej 21, 8543 Hornslet

86-995166

Rikke Nielsen
Ballesvej 5, 8543 Hornslet

86-994863

Anders Olsen
Hostrupvej 26, 8870 Langå

86-461949

Tina Norsgaard Sørensen
Astrupvej 7, Mesballe, 8550 Ryomgård

86-394979

SA Stig Præst Andersen
Fysik/kemi/matematik/naturfag

MB Mathilde Bang
Biologi/tcknikfag

TB Tove Barrett,
Musik/billedkunst

RW Ragnhild Waage Beck,
Idræt

CB Hans Christian Birkeland,
Mat/fys/naturfag

RB Ruth Bluhm,
Kemi/fysik/studievejl.

AB Anders Sørensen Brok,
Tysk/idræt/boginspektor

BC Jeppe Bo Christensen,
Engelsk/fransk

KC Kirsten Lundtoft Christensen
Tysk/fransk

JC Jørgen Christiansen,
Samf./historie/rektor

BE Bert Rainer Emst,
Hist/tysk

PF Poul Frandsen,
Samf./historie/studievejl,

AF Anita Frisch,
Engelsk/oldtidskundskab

AG Anders Grøftehauge,
Fransk/dansk.

JH Jan Hesselvig Hagelskjær,
Matematik/fysik/kemi

BH Bente Tjerrild Hansen
Biologi

MH Mogens Hertoft,
Dansk/idræt/læsepædagog

AJ Alice Jacobsen,
Tysk/idræt

BJ Bente Jacobsen,
Mal/fys

LJ Lone Janderup Jensen,
Fransk/latin

PV Preben Veber Jensen
Biologi/geografi

WJ Willy Johnsen,
Mat/fys/datalogi/naturfag/
datavejleder

Jø Preben Jørgensen,
Fransk/spansk

KK Karin Esmann Knudsen,
Dansk/tnusik/drama

LK Lise-Lotte Kring,
Engelsk/billedkunst.

AK Annelise Kristensen,
Engclsk/spansk

LS Leif Søgaard Kristensen
Tysk/dansk

SK Søren Kronvang,
Tysk/dansk

KH Karen Kruse Hansen
Dansk/historie

BL Bente Langagergaard,
Musik/dansk

EL Erik Larsen,
Kemi/fysik

LB Lars Bluhme Larsen,
Hist./cngclsk/inspektor

LL Lis Lei
Oldtidskundskab

PL Peter Lindhardt
Fysik/kcmi

KL Kirsten Løvschal,
Fransk/idræt

BM Bente Rose Madsen,
matem atik/datalogi

HM Hans Jørgen Madsen,
Biologi/gcografi

NM Niels Just Mikkelsen,
Fysik/matematik/naturfag

AN Aksel Nielsen,
Dansk/historie

DN Dennis Nielsen
Fys/mat/naturfag/tcknikfag

JN John Palm Nielsen
Historie/idræt/sam f.

KN Karen Marie Nielsen,
Historie/idræt/studievejleder

UN Ulla Berendt Nøhr
Kemi/fysik

JP Jette Loll Pedersen,
engelsk

AR Anette Rousing,
engclsk/dansk

PR Poul Rønncnfclt,
Musik/dansk

ET Ellen Johanne Tandrup,
Religion/dansk/filosofi

PT Poul Tang Sørensen,
Geografi/sam f.erhvcrvsøk/A Vinspektor

KT Kenneth K. Tollund,
Fys/mat/naturfag/datavejl/
inspektor.

MW Mette Weisberg,
Eng/dansk/film & TV-kundskab

AW Anette Wickings,
Engclsk/oldtidskundskab
Teknisk administrativt personale

PJ Poul Jensen,
Pcdclmcdhjælpcr

MM Marianne Mark,
Sekretær

\
EJ Else Marie Jacobsen,
Rcngøringsledcr

PP Poul Erik Poulsen,
Pedel

ES Elina Schmidt,
Kantincleder

Rengøringspersonale

I skoleåret 1990/91
har endvidere være ansat:

VF Vibeke Voss
Oldtidskunskab

Jonna Dradrach
Anna Grethe Engberg
Else Marie Jacobsen
Maja Jensen
Kirsten Kristensen
Jonna Elgaard Madsen
Lise Sørensen
Helle Thylkjær
Tove Bjerre Sørensen
Inge Sørensen.

KS Karen Skais,
Sekretær

Adresseliste. Lærere
SA Stig Præst Andersen

Langelandsgade 220, st.th., 8200 Århus N

86-103180

MB Mathilde Bang

Abildgade 36, II th., 8200 Århus N

86-101107

TB Tove Birgitte Johannessen Barrett

Schleppegreilsgade 2,4.th., 8000 Århus C

86-184859

RW Ragnhild Waage Beck

Georginevej 12, 9310 Vodskov

98-292008

CB Hans Christian Birkeland

Topasdalen 1, 8900 Randers

86-401574

RB Ruth Damsgård Bluhm

Vibevænget 4, Herskind, 8464 Galten

86-954407

AB Anders Sørensen Brok

Amegårdsvej 41, 8230 Åbyhøj

86-256514

BC Jeppe Bo Christensen

Hjaltesvej 24, 8370 Hadsten

86-915213

KC Kirsten Lundtoft Christensen

86-993786

JC Jørgen Christiansen

Christiansminde 11, 8541 Skødstrup
Skovbrynet 32, 8000 Århus C

BE Bert Rainer Emst

Trøjborgvej 50, 3.tv., 8200 Århus N

86-103725

VF Vibeke Foss

Estruplundvej 70, 8950 Ørsted

86-485202

PF Poul Frandsen

Solbakken 22, 8240 Risskov

86-173638

AF Anita Frisch

Hovmarksvej 166, Stensballe, 8700 Horsens

75-658029

AG Anders Grøftehauge

Tinghøjvej 8, 8370 Hadsten

86-981842

JH Jan Hesselvig Hagelskjær

Tåsingegade 20, st.tv„ 8200 Århus N

86-107465

BH Bente Tjerrild Hansen

Kildehøjen 160, 8240 Risskov

86-210210

MH Mogens Hertoft

Hroarsvej 4, 8370 Hadsten

86-981858

AJ Alice Marianne Jacobsen

P.S. Krøyersvej 1, 8270 Højbjerg

86-275601

BJ Bente Jakobsen

Vestergade 33, 8370 Hadsten

86-980038

LJ Lone Janderup Jensen

86-911662

PV Preben Veber Jensen

Storkevej 11, 8382 Hinnerup
Fyensgade 30, 3.tv., 8000 Århus C

WJ Willy Johnsen

Chr. Molbechsvej 13, Ill.th., 8000 Århus C

86-184463

J0 Preben Overgaard Jørgensen

Overdrevet 20, 8320 Hinnerup

86-911120

KK Karin Esmann Knudsen

Vissingvej 33, 8370 Hadsten

86-983420

LK Lise-Lotte Kring

Vibevej 6, 8240 Risskov
Ivar Huitfeldts Gade 19,3.tv, 8200 Århus N

86-178808

Holmkærvej 38, 8380 Trige
Præstehaven 39, 8210 Århus V

86-230547

AK Annelise Kristensen

LS Leif Søgaard Kristensen

SK Søren Kronvang
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86-110338

86-130417

86-165224
86-154403

KH Karen Kruse-Hansen

Norges Alle 23, 8200 Århus N

86-102014

BL Bente Langagergaard

Mylius-Erichsensvej 3, 8200 Århus N

86-166526

EL Erik Larsen

Nordborggade 45 st.tv., 8000 Århus C

86-149791

LB Lars Bluhme Larsen

Overdrevet 16, 8382 Hinnerup

86-911447

LL Lis Lei

Præstevejen 11, 8990 Fårup
Hjelmensgadc 29, 8000 Århus C

86-452679
86-980798

BM Bente Rose Madsen

Engvej 19B, 8370 Hadsten
Otto Rudsgade 25,4. tv., 8200 Århus N

HM Hans Jørgen Madsen

Islandsvej 26, 8370 Hadsten

86-983484

NM Niels Just Mikkelsen

Jægervej 50, 8450 Hammel

86-961439

AN Axel Agesen Nielsen

86-912082

DN Dennis Nielsen

Jemaldervej 40, Søften, 8382 Hinnerup
Jcrichausgade 2, l.th., 8000 Århus C

JN John Palm Nielsen

Bøgehaven 31, 8370 Hadsten

86-915269

KN Karen Marie Nielsen

Æbleparken 17, 8370 Hadsten

86-980905

UN Ulla Berendt Nøhr

86-800964

JP Jette Loll Pedersen

Søholt Alle 43, 8600 Silkeborg
Ålborggade 24 st.tv., 8000 Århus C

AR Annette Wigant Rousing

Maden 8, 8210 Århus V

86-150047

PR Poul Mikael Rønnenfclt

Vejlegade 12, 8000 Århus C

86-190873

ET Ellen Johanne Tandrup

Frcjasvej 4, 8370 Hadsten

86-980169

PT Poul Tang

86-912440

KT Kenneth Kristensen Tollund

Overdrevet 22, 8382 Hinnerup
Skolegade 25, 8000 Århus C

MW Mette Elisabeth Weisberg

Sønder Alle 5, 8000 Århus C

86-130062

AW Anette Wickings

Pilev ej 5, 8370 Hadsten

86-982202

PL Peter Lindhardt

KL Kirsten Løvschal

86-183256
86-167933

86-185494

86-202883

86-123715

Adresseliste. Teknisk-administrativt personale.
EJ Else Marie Jacobsen, rengøring

Marsvej 11, 8370 Hadsten.

86-981747

PJ Poul Jensen, pedelmedhjælper

Elmcvcj 7, 8543 Hornslet.

86-995217

MM Marianne Mark, sekretær

Skovvangsvej 10, 8370 Hadsten

86-981700

PP Poul Erik Poulsen, pedel

Ellemosevej 30, 8370 Hadsten

86-981975

ES Elina Smidt, kantineleder

Ådalen 13, Selling, 8370 Hadsten

86-914764

KS Karen Skals, sekretær

Lyrevej 9, 89 Randers

86-410081
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Administration
Bibliotek
Lærerværelse
Studievejledning
Musik
Formning (under musik)

