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Velkommen til Amtsgymnasiet i Hadsten

Med dette årsskrift bydes du velkommen til Amtsgymnasiet i Hadsten.
På skolen er vi til daglig 450 elever, 50 lærere og 14 teknisk-administrativt
personale. Eleverne, som går her, kommer mest fra de fire kommuner - Hadsten,
Hammel, Hinnerup og Langå - som vi er lokalt gymnasium for.
Vi er et mellemstort gymnasium med et stort udbud af valgfag. Men vi lægger
samtidig vægt på at være et lille gymnasium i den forstand, at vi interesserer os
for hinanden i hverdagen, og vi arbejder i fællesskab - elever, lærere og tappersonale
- på at skabe et godt og spændende, men samtig trygt arbejdsmiljø på skolen.

Det er meget op til dig selv, hvad du får ud af de tre år i gymnasiet. Jeg håber, at
du som ny elev vil engagere dig både i undervisningen og i tilbuddene udenfor
skoletid og dermed bidrage til at bibeholde og videreudvikle de gode traditioner,
vi har på Amtsgymnasiet i Hadsten.

Du vil i årsskriftet kunne finde en lang række praktiske oplysninger, som
forhåbentlig vil gøre starten i Ig lettere for dig efter ferien.
Endnu engang velkommen til tre gode år på AIH.

Jørgen Christiansen
rektor
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Velkomst fra elevrådet.

blive et blomstrende forum for os
AiHelever.
I elevrådet fik vi trods alt udrettet
noget sidste år; f. eks. bidrog vi til, at
skolebladet igen blev gratis, ved at vi
gik ind og støttede økonomisk.
Det var også sidste år, skolebestyrel
sen blev indført; vi elever har to re
præsentanter i bestyrelsen, dvs. vi
har reel indflydelse på, hvordan sko
len drives.
Vi håber, at I alle har haft en god
sommerferie, og at I nu er klar til et
nyt år, hvor I forhåbentligt også får tid
til at deltage i elevrådsarbejdet.

Vi vil her i elevrådet byde alle elever,
såvel nye som gamle, velkommen til
endnu et nyt og interessant år her på
AiH. Samtidig vil vi sige farvel til de
3g’ere som forlod os før sommerferien,
med et ønske om held og lykke i frem
tiden.
Elevrådet led sidste år under en man
glende interesse for elevrådsarbejdet
med den naturlige følge, at elevrådet
blev mindre synligt, og for at forhin
dre, at det udvikler sig til en ond
cirkel, vil vi på det kraftigste opfordre
til, at I, når I skal vælge elevråds
repræsentanter, får valgt en, som fak
tisk har lyst til at deltage i elevråds
arbejdet, således at elevrådet igen kan

Med venlig hilsen,
Elevrådet.
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Samarbejdet med folkeskolerne.

indtryk af miljøet og stemningen på
Amtsgymnasiet i Hadsten, og her er
kontakten med Ig’eme utrolig vigtig en kontakt, som vi oplever, at de besø
gende elever opfatter som meget posi
tiv.
Det engagement, som lg eleverne har
vist i forbindelse med besøgene fra
folkeskolernes 9. klasser, har været
stort, og også den orienteringsaften,
som gymnasiet i januar afholdt for
kommende gymnasieelever og deres
forældre, var præget af, at gymnasi
ets elever gerne vil deltage i præsen
tationen af skolen.

På mange forskellige fronter samar
bejder Amtsgymnasiet i Hadsten med
folkeskolerne om at sikre eleverne den
bedst mulige overgang fra folkeskole
til gymnasium - et samarbejde, som vi
håber på at kunne udvikle og udvide i
løbet af de kommende år via f.eks.
fagligt-pædagogiske møder, lærerud
vekslinger og klassebesøg.
Et af de mest synlige eksempler på
dette samarbejde er 9. klasse elever
nes tredages besøgpåAmtsgymnasiet
i Hadsten.
I perioden fra oktober 1991 til januar
1992 har ca. 200 elever fra 9. klas
serne i henholdsvis Hinnerup, Had
sten, Hammel og Langå kommune
besøgt gymnasiet. Formålet med be
søget er at give eleverne en mulighed
for at opleve dagligdagen på
Amtsgymnasiet i Hadsten - og i videre
forstand stifte bekendtskab med fa
gene og kravene i gymnasiet.
I løbet af de tre dage oplever 9. klasse
eleverne undervisningen på både
sproglig og matematisk linie, og des
uden arrangerer gymnasiet såkaldte
specialtimer i flere forskellige fag. I
disse „specialtimer“ deltager udeluk
kende de besøgende elever, og vi forsø
ger her at give et billede af, hvad
undervisningen i starten af Ig kan
indeholde.
Vi lægger under besøget stor vægt på,
at 9. klasse eleverne kan danne sig et

I februar 1992 deltog knap 60 dansk
og fysiklærere fra gymnasiet og
kontaktskolerne i fagligt-pædagogiske
arrangementer i de respektive fag, og
vi var meget glade for den store op
bakning fra kontaktskolernes side.
Et øget kendskab til fagenes indhold,
krav og arbejdsmetoder i henholdvis
folkeskolen og gymnasiet stod på dag
sordenen, og i centrum af dette stod
helt konkrete pædagogiske og faglige
problemstillinger, som folkeskolen og
gymnasiet er fælles om.
Disse arrangementer må ses som et
led i det lærerudvekslingssamarbejde,
som løb af stablen i det sidste skoleår
- en lærerudveksling, som vi satser
meget på at udvide i det kommende
skoleår.
Axel Agesen Nielsen.
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Surrealistisk komposition I
Klaus Toustrup 3y
8.

AIH’s 10 års jubilæum - November 91
En elev fortæller - tale fra jubi
læet.

gymfesterne, hvor der ellers ihvertfald ofte - er liv nok i forvejen,
flimrer deres ansigter også med, når
de kulørte, blinkende lamper og lyden
giver dem et andet liv i mørket. Og
hvis det nu er, man ikke har nogen at
danse med - det kan jo ske - så kan
man bare sætte sig over til væggen - og
DER er altid en trold eller en heks at
snakke med - en frø at kysse (hvis man
sku’ få lyst til det) - en hest at flyve ud
i himlen på - eller om ik’ andet så en
flammende hund med røde øjne (hva’
man så vil med det).
Det er ikke en særlig gammel bygning
- den er faktisk ikke engang teenager
endnu - og man kan næsten mærke
den ungdom blafre og sprælle fra
væggene. Den er placeret mellem
mystiske æbletræer og troldhøje, som
stråler gult af mælkebøtter hver som
mer, og rundt omkring i græsset er
farvefyldte stjerner faldet ned.
Selv ligger den besynderlig kantet og
strittende som et stort, rødt skib, der
er lykkeligt forlist i et stivnet lands
kab af grønne bølger.
Og hver morgen går vi - den løse be
sætning - så ombord og sejler væk styret af roret, der er blevet til en sol.
Sådan er nok ikke så mange, der ser
det til hverdag, men man kan jo ikke
komme udenom, at talen lyder bedre,
hvis man overdriver lidt.
Desuden kan det være, at det netop er
sådan, mange alligevel vil huske ste
det, når tiden er gået, og de tænker
tilbage.
Tiden har det nemlig med trække et
slør efter sig, der lægger sig fortryl
lende over alt, der er sket, så det
fremstår i mindet som endnu mere
farvestrålende, endnu større, endnu
smukkere, endnu bedre, end man fak
tisk syntes, det var, mens det skete.

I den periode hvor jeg gik meget og
tænkte over, hvad jeg skulle sige i den
her elevtale, var jeg på gymnasiet en
lørdag aften for at øve musik. Der
havde været gymfest om fredagen, og
derfor var kantinen helt tom uden
borde og stole - og jeg gik ned i den nærmest bare for at opleve stilheden
og mørket - det er jo ikke særlig tit,
man kan ha’ kantinen helt for sig selv
og høre sine egne skridt som den ene
ste lyd i det store rum.
Der gik jeg så og lyttede og kiggede og
prøvede at gribe en idé, og pludselig
vidste jeg, hvem der naturligvis skulle
være hovedperson i talen. Det er dem,
som altid er der og iagttager én - dem
som ikke kan gå hjem, fordi de faktisk
bor her - dem som har været her lige
fra starten og vil blive ved med at
være her i den uendelige fremtid - dem
som er med til alle festerne og i alle
fri-kvartererne - det er selvfølgelig
figurerne på væggene.
Det kan man selvfølgelig synes er lidt
mærkeligt, men nu er det jo sådan, at
hvor gerne eller hvor nødigt vi end vil,
så skal vi elever befinde os på gymna
siet i 3 år. Det er så en personlig ting,
om man synes, det er kort eller lang
tid, men ihvertfald er det et overskue
ligt tidsrum. Men figurerne de skal
være her længe! rigtig længe!
Så derfor er det ligesom, at der er
nogen, derpå et eller andet tidspunkt
bør holde en tale, hvor de ihvertfald er
med - for det skylder vi dem egentlig.
Nu skal man jo også tænke på, hvad
de figurer gør for os. Selv når der er
fuldstændig tomt og stille i kantinen,
er der alligevel masser afliv pga. alle
de farvestrålende ansigter. Det er en
bygning, der aldrig er stille. Og til
9.

Tiden er mærkelig. Den vrider og
strækker sig og nægter at beherskes
eller samarbejde. Den løber, når den
vil og standser, når den har lyst. Det
plejer den at gøre på de allermest
irriterende tidspunkter.
Den bygger labyrinter, som kan for
dampe forvirrende og lynhurtigt.
Hvis man f.eks. hørte en bestemt me
lodi meget i en periode, vil den have
viklet sig ind i tiden og i de følelser,
man havde - nogen gange uden man
selv lagde mærke til det - men når
man så hører den igen meget senere,
fordamper labyrinten. Tiden forskub
ber sig, og tingene bliver i nogle øje
blikke præcis, som de var dengang.
Pludselig kan tiden også finde på at
hoppe frem et øjeblik, så man på mær
kelig vis føler, at man i et glimt sidder
et sted i fremtiden, før man sendes
tilbage til det, vi kalder nu.
Tiden er en labyrint, som alle farer
vild i.
Gymnasiet er
nu ti år og står
med sit mær
kelige, krøl
lede og smuk
ke indre som
et monument
over tidens af
sindighed.
En labyrint,
der indeholder
både fortiden
og fremtiden
og en uendelig
masse nu’er.
Den ser både
yngre og ældre
ud, end den er.
Yngre - fordi den er så farverig, at
tiden kan strømme hærgende igen
nem den, uden at den falmer.
Ældre - fordi figurerne på væggen, der
på overfladen kun er 10 år, i virkelig

heden er så gamle, at de er tidløse.
Figurer i en eventyrverden, som vi er
så heldige at kunne bevæge os rundt i.
Væggene viser det indre af en troldhøj
- de vender vrangen ud på verden, som
vi ser den til hverdag, og kaster os ind
i en farvelade af syn.
Denne tale skulle være en hyldest til
det røde skib i bølgerne - til den byg
ning, der viser den kulørte vrangside
aftiden - og til de væsener, der befolker
dens labyrintgange.
Tiden er en labyrint, som det er umu
ligt at finde ud af. Men det drejer sig
nok heller ikke så meget om at finde
ud, som det drejer sig om at finde ind.
Ind til det punkt, der hedder nu, gen
nem hvilket fortiden og fremtiden
strømmer.
I de år, hvor vi selv flyder forbi og
igennem, har vi muligheden for at
spinde os selv ind i billederne - at gro
sammen med bygningen og dens liv.
Og jeg tror, at
på det tids
punkt, hvor vi
har forladt
den og ser til
bage på den
gennem ti-

altid - eet el
ler andet sted
indvendig have den laby
rint.
Man kan godt
sige, at det er
det, vi rent
symbolsk har
gjort i dag, at
lade ansig
terne blomstre som væggene for at
fejre figurernes fødselsdag.
Christina Majcher, 3b
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En trold fortæller:

ville starte festen ovre i hallen. Sikke
et sted, udbrød jeg helt spontant. Helt
uden os ! Hvorfor går du ikke over og
ser hvad de laver, så kunne vi da i det
mindste få et referat af denne dag,
mente de urolige masker på øverste
etage. Der opstod en vild diskussion
derom, men resultatet blev naturlig
vis, at jeg skulle finde dem. Usynlig
som man nu engang er, vandrede jeg
så ad vore skjulte veje under højen
igennem troldspejlet ind i deres ver
den.

For mig er 10 år ingen alder. Trolde
bliver som bekendt meget gamle. Vi
har været her længe - omend vi først
fik form for 10 år siden.
Til dagligt gør vi ikke meget væsen af
os. Vi er her bare; tavse tilskuere og
trofaste lyttere til elevernes tanker.
Først når mørket sænker sig over højen
og alle er gået hjem, begynder vi at
tale. Vi taler altid om eleverne. Har
Bjarne stadig kærestesorger og fik
Heidi nogle gode ideer til sin stil.
Kunne vi igen høre dem kysse og
kramme oppe på balkonen ? Jo, vi har
skam meget at tale om, selvom vore
kære venner er her så kort.

Jeg fandt dem allesammen i hallen.
Eleverne var ved at bevæge sig ind på
den mærkeligste måde, men festligt
så det da ud og musikken lød meget
fremmed. Da alle elever var danset
ind, satte de sig på gulvet - og blev der
resten af tiden. Underligt at ingen
satte sig over på nogle af de tomme
stole. Der var nemlig opstillet mange
stole i den ene side af hallen, hvor jeg
straks genkendte elevernes trofaste
vejledere og skolens høvding, samt en
del andre mennesker, som så højst
officielle ud.

Da de fejrede deres 10 års-dag svig
tede de os ! Hvor var de allesammen
henne. Oppe på øverste etage disku
terede alle maskerne i en babylonsk
forvirring. Én mente at de nok var
taget til Polen, for det havde hun da
hørt nogle tale om. „I Polen“, råbte det
utrætteligt elskende par ovre fra søj
len. De evige akrobater under bal
konen mente nu at have hørt, at de
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tilsidst skolens høvding. Han blev
taget med over i højen - kongen i
højen. Det var dramaholdet der var i
aktion, og det kan man da kalde et
glorværdigt punktum. Så vidt jeg
kunne forstå, skulle høvdingen ellers
have været oppe at flyve i en ballon skuende sin skole fra oven. På grund
af vejret var det umuligt, men egent
lig fik historien en bedre slutning på
denne måde. Hvorfor flyve væk, når
man kan blive en del af skolens sjæl ?
Mens jeg funderede over dette, havde
alle forladt hallen. Og atter måtte jeg
benytte mig af de skjulte veje i højen
for at finde dem. Eleverne fandt jeg
ifærd med at fortære flødeboller og
bælle sodavand. Det er nu engang
ikke min kop te, så jeg ilede derfor
videre gennem mylderet af menne
sker, indtil jeg nåede det de kalder
3-fløjen.

Hele arrangementet varede vel en to
timer og var en blanding af musik og
taler. Der var endog en tale om os,
troldene i højen. Det var naturligvis
en elevtale - og havde man kunnet se
mig, havde man set mig fælde en en
kelt blå tåre. Det var bare en smuk
tale. En af elevernes vejledere holdt
også tale i forbindelse med lysbilleder.
Her så vi så mange sjove billeder, også
fra tiden før skolen blev bygget her på
højen, og han taleren havde sandelig
en skarp tunge. Flere taler fulgte,
men det var så svært at koncentrere
sig fordi der spredt over hallen stod
„figurer“ eller rettere levende billeder
af os, troldene i højen. Da jeg troede at
det hele nok var slut begyndte figu
rerne at røre på sig. Stemmer og
lyseffekt fremkaldte en forunderlig
eventyrstemning. De ledte efter en
person. De bevægede sig søgende rundt
i hele rummet og fandt naturligvis

Optoget gennem hele Hadsten var en festlig invitation til hele byen.
12.

Her var absolut ingen elever tilstede.
Til gengæld så maden bedre og men
neskene mere forvirrede ud. Midt i
dette virvar af slipseklædte og på an
den måde modent udseende menne
sker og velassorterede borde fandt jeg
mine skabere „Kram“ og Krull. De var
i gevaldig hopla og genkendte mig
selvfølgelig straks. Det er ikke altid
lige nemt at løbe fra sin eksistens som
billede af menneskenes inderste
drømme. Nogle kan simpelthen lugte
en på lang afstand. Nuvel vi fik os en
hyggelig tankeoverføring og til ære
for allesammen, især os troldene i
højen, kreerede de et forgængeligt bil
lede, en maske, på en af tavlerne. Det
var smukt, men det var sikkert kun de
færreste der så det. Atter varjeg alene.
Hver gang jeg forsøgte at reflektere
over mine oplevelser, forsvandt men
neskene omkring mig.
Jeg besluttede mig for at slentre til
bage til højen og berette om mine
mærkværdige oplevelser blandt vore
kære venner.

Al denne summen og traven rundt
endte i en eksplosion af farver på
jubilæumsugens tredje dag. Et kæmpe
optog med musikere, akrobater og al
deles herligt udklædte eleverdrog ned
i byen for at vise, at der skete noget
her på skolen. Rygter vil vide, at de
optrådte for fuld udblæsning nede i
Hadsten-centret med alt mulig gøgl
og tam tam.
Og pludseligt væltede det ind med
mennesker, dels dem som jeg gen
kendte fra fx. forældreaftener, og dels
folk jeg aldrig havde set før. Det rene
ragnarok, det emmede ligefrem af be
gejstring.
Jeg blandede mig selvfølgelig i mæng
den og blev ligesom suget med rundt
på skolen. Overalt på gangene havde
de udsmykket væggene, selv
billedcollager over de sidste 10 år
havde fundet deres vej til væggen - og
det må indrømmes, at de trofaste vej
leder har fået kortere og mindre
håroverflade i mellemtiden. Mæng
den væltede ud og ind af lokalerne, og
på denne måde lykkedes det mig at få
prøvet diverse eksempler på fremmed
mad og ikke mindst madkultur. Den
typiske engelske pub, med overlækker
Beatlesmusik; den spanske tapas bar,
med drømmeudsigt til sol og strand.
For det mere bombastiske stod en tysk
Bierstube og wienercafeen, hvor man
fornemmede modsætningen mellem
folkelighed og dekadent kaffeslubren.
Endelig sørgede den venlige betjening
i den franske cafe for, at få os til at
kigge ind i baglokalet, hvor man per
minitel kunne komme i forbindelse
med Frankrig. Ville man i forbindelse
med mere overnaturlige kræfter,
måtte man simpelthen ned forbi højen.
Her steg drømmedampen til uanede
højder
i
et
imponerende
multi-medie-show over forfatteren
Strunge. Efter denne meget intense

De næste dage var, lad os bare sige det
lige ud, kaotiske, omend på en højst
eventyrlig måde. Og det er lige noget
der passer os, troldene i højen.
Alle gik, løb og travede tilsyneladende
planløst frem og tilbage ad skolens
gange og ind og ud af lokaler. Der
skulle åbenbart arrangeres, dekore
res, males, informeres, klistres, øves,
måles, snakkes og så videre i en uen
delighed. For at få blot et minimum af
overblik over situationen vovede jeg
mig atter ud af højen og endte oppe
foran biblioteket, hvor en koncentre
ret gruppe informerede via en væg
avis om kommende arrangementer,
forskellige gruppers aktivitetsniveau
og ikke mindst rygter om stort og småt
som skulle afspille sig en anden dag.
Og hvilken dag !
13.

oplevelse, som kan få enhver sjæl til at
blafre, fulgte jeg strømmen og bed
mest mærke i udstillede genstande.
Arkitektoniske modeller af Hadsten,
som vel gav stof til eftertanke - flot
vægudsmykning i mellemgangen til
3-fløjen og på en eller anden måde var
jeg ved at falde over et overstort
skakbrædt, da jeg pludselig blev
konfronteret med diverse tabeller fra
en undersøgelse om elevernes
sexvaner.
Efter at være blevet præsenteret for i
den grad forskellige syns- og lydi
ndtryk havnede jeg ovre i den mere
stille natur-fløj. Se her var de gået helt
i vejret: De havde fremstillet
varmluftsballoner og åbenbart talt om
mælkevejen, og her var der rig lejlig
hed til at finde ud af, hvordan hele
herligheden var opstået. I den mere
biologiske ende af fløjen gik det hele
grønt i grønt. Her kunne man få målt
sit blodtryk og måske finde ud afhvor
dan man faktisk burde leve, og det var
såmænd ikke kun med hensyn til kost,
menogsåhvordanhele familienkunne
bidrage til at gøre omverdenen
grønnere. Jeg var dybt fascineret af
grisen de havde udstillet. Den var
levende. Efter et stop i den grønne
cafe endte jeg i en hel skov. Her følte
jeg mig rigtig hjemme. Der herskede
en rigtig regnskovsstemning, som selv
kan få en høj trold til at blive misunde
ligI min slentren hen ad gangene stødte
jeg altid på noget - også i
kantineområdet. Her var til stadig
hed musik eller teater. På en eller
anden måde forekom det mig, at man
denne dag havde fået samlet hele
universet, på en kaotisk, men allig
evel sammenhængende måde.
Senere, da de udefrakommende var
gået hjem, samledes alle eleverne,
deres trofaste vejledere og deres høv

ding med følge i 2-fløjen. De trofaste
vejledere underholdt med bidende
satire over deres hverdag.
Og så begyndte de at danse til musik
fra de gode gamle 60’ere. Og de dan
sede hele natten, både eleverne og
deres trofaste vejledere.
Den nat blev jeg synlig og dansede
med - med alle dem, som jeg ser og
hører hver eneste dag. Da de sidste
var gået vandrede jegmed tunge skridt
tilbage i højen - højst trist tilmode
over at skulle slippe festen . Men i
højen kære venner, da var der fest,
siger jeg jer bare. Vi, troldene i højen,
dansede videre til ekkoet af musikken
og vore kære venners stemmer.

De kom ikke næste dag - og selv om de
var kommet, havde de sikkert ikke
bemærket, at vi alle sov. For den nat
smeltede hele skolen sammen og det
var ikke mere til at skelne, hvem der
var i og uden for højen.
10 år er ingen alder, men kors hvor vi,
troldene i højen, morede os.
„Den blå trold“
(sat på skrift af Bert Ernst)

14.

Vindue mod verden
Job-Swop med Swansea.

hjemmebane, kastede dette pludse
ligt nyt og smukt lys på ting, som vi
ellers gik og var trætte af.
Men både Ros ogjeg mener, at det ikke
kun er os to, der får fordel af et
job-swop. Både Swansea College (5000
elever!) og AiH kunne især i de to uger
nyde godt af at have en kollega, som
interesserede sig for næsten alt og var
til rådighed for alle.
Det er selvfølgelig belastende at være
så tæt på et „fremmed“ menneske i 4
ud af 7 uger, men Ros er meget om
gængelig, så vi anbefaler begge andre
at gøre det samme, som vi fik lov til.
Jeppe Bo Christensen

Som noget nyt deltogAiH i år ijob-swop
programmet mellem West Glamorgan
County i Sydwales og Århus Amt, som
jo er venskabsamter. I to uger havde
jeg min wallisiske kollega Mrs. Ros
Moule boende hjemme hos mig, hvor
efter vibyttede, såjegboede hos hende
i Swansea. Målet er selvfølgelig, at vi
begge skal prøve hvordan en hverdag
er på en anden skole i et andet land.
Og det er altså en ret fantastisk ople
velse!
I den første uge i det fremmede var vi
begge vildt benovede over, hvad de gør
andre steder, og for den, der var på

Ros Moules Media-klasse overrækker Jeppe et foto af Langland Bay i Munbles.
15.

Studierejse til Frankrig

Fransk visit bød på edb og champagne
Amtsgymnasiet lagde kimen til et tættere samarbejde
HADSTEN - Der var
noget for enhver smag,
da to klasser fra
amtsgymnasiet i
Hadsten var i Frankrig.
Kimen til nyt
samarbejde inden for
computer-tidsalderen
blev lagt.

Franskholdene tog til
Charleville for at besøge de
unge, som de gennem nogle
måneder har »talt« med via
computer. Det blev en ople
velse ud over det sædvan
lige, er alle enige om nu ef
ter hjemkomsten.
Som to af eleverne, Chris
tina og Dorte, skrev hjem

FOTO: Klaus Toustrup

Rektor Jørgen Christiansen forsøgte sig
som guide. Han er nu bedre som rektor.
16.

pà edb-skærmen: délicieux.
Ganske vist startede det
med, at de franske elever så
en lille smule skævt, omend
interesseret, til Hadsten
eleverne. De troede helt
klart ikke, at de danske ele
ver forstod noget som helst
på fransk. Men de franske
unge blev overstrømmende
glade, da det modsatte viste
sig at være tilfældet.
En af oplevelserne på det
franske gymnasium var un
dervisningen:
envejskom
munikation. Læreren snak
ker, og eleverne lytter så
godt som ikke.
En anden oplevelse var så
afgjort spisepausen i kanti
nen. I Hadsten står den på
madpakker, eventuelt lette
retter og frugt. I Frankrig
klarer eleverne tre retter
mad på en halv time. På
samlebånd - men lækkert.
Eleverne i Hadsten er
vant til flotte bygningsmæs
sige forhold, så gymnasiet i
Charleville kunne ikke im
ponere. Jordens grimmeste
skole, og så med et ægge
skalsfarvet computerrum,
noterede Christina og Dorte
forundret.
Men andet kunne impo
nere. For eksempel udflug
terne. Blandt besøgene var
ét på museet for poeten Art
hur Rimbaud, der med sit
voldsomme og dunkle bil
ledsprog kaldes igangsætte
ren af den modernistiske
poesi. Netop i år er det 100
år siden, Rimbaud døde, så

Computerrummet på gymnasiet i Charleville var ikke ligefrem noget
der var i stand til at gøre indtryk på Hadsten-eleverne.
der var ekstra mange arran
gementer om ham.
Blandt de øvrige oplevel
ser var modtagelsen på det
lokale rådhus, hvor vice
borgmesteren, der også er
leder af den lokale voksen
undervisning, tog; imod.
Charleville er belgisk »smit
tet«, så nationaldrikken er
øl. Derfor havde Hadsten
eleverne som deres officielle
gave medbragt et drikkekrus
med Hadstens byvåben.
Paris kunne de unge na

turligvis ikke køre udenom,
men ellers var der også gode
oplevelser i Reims. Her
spændte interesserne lige fra
domkirken til et besøg på en
champagnefabrik, der gem
mer de liflige dråber i 18 ki
lometer underjordiske gan
ge, hvoraf nogle er 2000 år
gamle.
- De blev sparket ud på
dybt vand, blandt andet
med ophold hos meget for
skellige familier. Men alle
fik prøvet egne kræfter og

egne grænser af, konstaterer
fransklærer Anders Grøftehauge.
Han og eleverne er nu ved
at forberede de franske un
ges genvisit i Hadsten. Det
skulle have fundet sted her i
efteråret, men af praktiske
årsager vil franskmændene
helst vente til efter nytår. Så
dagene 17.-24. februar bli
ver fransk uge på amtsgym
nasiet i Hadsten.
gm-
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Et vindue mod vest - indianertegning

Ulla Bay 3y.
18.

Aktiviteter uden for skemaet
Musikmiljø

Til næste år „brygger“ vi på dels at
bevæge os over i den jazzede genre jazz-rock, swing m.m. - samtidig vil vi
gerne have nogle af jazzens „rødder“
med f. eks. noget blues og gospel!
Dels „brygger“ vi også lidt på et pro
jekt med gymnasierne i Skanderborg
og Paderup om dele af Händels „Mes
sias“
Husk at hver "fugl" har sin egen stem
me, så hvis du har lyst, så kom og vær
med fra starten.
Der vil blive givet besked om start
tidspunkt på en morgensamling i au
gust.
Bente Langagergaard og Tove Barrett.

Koret.

I dette skoleår har koret haft koncen
treret sæson fra august til skolens 10
års jubilæum den 18. november. Vi
opførte her 4 af de 5 satser af den
argentinske messe „Missa Criolla“ for
kor, sangsolister, slagtøj, bas og ce
mbalo af Ariel Ramirez.
Solister og orkester bestod af profes
sionelle musikere udefra, og det blev
et flot bredt internationalt opbud af
musikere: Sangsolister fra Cuba og
Chile og instrumentalister fra bl.a.
Argentina, Tjekkoslovakiet og Norge.

19.

Big Bandet.

Rock-Bands.

Bigbandet på AiH tæller ca. 15 perso
ner. Det optræder mest ved særlige
lejligheder, og øvningen har været
koncentreret op til disse.
I 92/93 kunne det være sjovt, hvis
skemaet blev så godt, at vi kunne få en
fast øvetid hver eller hveranden uge.
Det vil også give basis for flere udad
rettede aktiviteter.
Stilen har hidtil været soul - funk og
lidt jazz, ofte med en eller flere san
gere. For at komme med i bigbandet
skal du være fortrolig med dit instru
ment og kunne noder, dvs. have fået
undervisning i mindst et år.
Gymnasiet ejer et lille antal trompe
ter og sax’er, som du måske kan låne i
_ år eller mere, hvis du vel at mærke
modtager kvalificeret undervisning
samtidig. Det var måske en måde at
komme igang på for dig. Hør nærmere
hos din musiklærer.
Poul Rønnenfelt.

Efter skoletid kan musiklokalerne
bruges af forskellige elev-bands, i det
omfang de ikke bruges af sammen
spils-hold fra musik-højniveau, kor
eller big band.
Det foregår efter strenge regler, som
en ansvarlig fra hvert band sørger for,
bliver overholdt.
Når du har samlet et godt band, hen
ter du en tilmeldingsliste på kontoret
og tager en snak med din musiklærer.
Da vi har 2 komplette anlæg, skulle
der være gode muligheder for, at
mange kan komme igang.
Er der nogen, der kunne tænke sig, at
en rock-fest med skolens egne bands
ser dagens lys i det kommende sko
leår?
Musiklærerne.

20.

Musik ved morgensamlingen.

Musikdag for Ig’erne.

Omkring juletid var vi nogle lærere,
der besluttede at prøve, at gøre
fællessangen til morgensamling mere
nærværende og vedkommende: Altså
at få flere til at synge med!
Vores mål er at prøve at dække et
bredt spektrum af sange - og især gøre
noget for, at eleverne kommer til at
synge flere danske sange og salmer.
Foreløbig har vi forsøgt med at lade
lærere, elever eller hele klasser intro
ducere dagens sang. Man giver en
kort personlig begrundelse for, hvad
netop den sang betyder for én.
Eleverne har vist stor lydhørhed over
for den/de, der har præsenteret dag
ens sang, hvadenten begrundelsen har
været alvorlig, vemodig eller humori
stisk. Vi håber, at mange flere vil bakke
op om ideen næste skoleår, og at endnu
flere vil synge med, så fællessangen
kan give os det løft, der sætter sig sit
spor resten af dagen.
På morgensamlingsudvalgets vegne.
Annette Rousing.

En af de allerførste dage, hvor Ig’erne
trådte deres små sko her på stedet,
samlede vi dem allesammen nede i
kantinen. Vi - musiklærerne - følte, at
vi straks måtte vinde alle de nyes
hjerter for musikken og glædede os til
klangen af over 100 elevers sangrøst
på én gang! Det blev til en gevaldig
energisk samba med 100-mands
3-stemmigt kor, percussion, trommer,
bas, guitar, klaver og fløjter. Sangen
var fra Brasilien og blev en forsmag på
det kommende efterårs opration dag
sværk projekt, som i år samlede penge
ind til Brasilien, (læs om dette et an
det sted i bladet).
Sambaen blev opført på den kom
mende mogensamling.
Så frygt ikke, hvis du som ny lg’er
bliver kapret til musikdag. Det er sjovt!
Det er musik og god stemning.
Musiklærerne.

21.

Julekoncerten ’91.

Eftersom vi heller ikke i år kunne
bryste os med et talstærkt fremmøde,
kunne vi dog konstatere, at der her
skede hygge og engagement blandt de
indviede tilhørere og optrædende. Dét
er i øvrigt noget, som kendetegner
hver julekoncert.
Tilhørerne var dog ikke blot tilhørere,
men istemmede selv - én - og flerstem
mige julesange. De gode gamle
„travere“ m.m.
Julekoncerten er det arrangement på
AiH, hvor man mødes på tværs af køn
og religion og nyder fællesskabet,
musikken, humoren, fabriksgløggen
og fryse-æbleskiverne.
Der blev spillet funk, soul, rock, blues
og gospel til ekstatiske tilstande.
Ja, det var i sandhed en transcenderende oplevelse - så endnu en gang en
fed jul på AiH.
Anders 3u. - Thomas 3x.

tiske skare af mennesker, der utålmo
digt spejdede efter ledige sæder.
Trods koncertens eksamensstatus (for
Ig’erne) var der som sædvanlig en
hyggelig atmosfære i den festklædte
hal. Om forskellen mellem tvang, som
den første del bar præg af, og den mere
lystbetonede anden halvdel var ligeså
tydelig for publikum, som aktørernes
bævrende underlæber var, skal være
usagt.
Programmets tidsplan blev på forun
derlig vis overholdt i år, dog ikke uden
en hjælpende hånd fra salen: „Så kom
da i gang, mand!“ Udover dette
på-alle-læbers-værende tilråb bragte
især Joe Cockers gæsteoptræden og
den ikke-annoncerede overraskelse be
gejstringen op hos tilhørerne.
Slutteligt kunne rektor med stor over
bevisning i stemmen fastslå (traditio
nen tro?), at det havde været en af de
flotteste koncerter i AiH-historien.
Thomas 3y.

Forårskoncert ’92.

Det skortede ikke på lokale stjerner,
da gymnasiet nok en gang havde sin
årlige musikgalla. De individuelle
præstationer gav koncerten et sjæl
dent særpræg, uden dog at sætte de
vanlige sprudlende kor-kompositioner
i skyggen.
AiH’s forårskoncerters popularitet
understegedes påny i år, da elever
måtte vige pladsen for den entusias
22.

Billedkunst

ret i år: Tegning, oliekridtsbilleder,
tusch- og akvarelmaleri, linoleumss
nit, foto, og skulptur - i 1er, gasbeton,
træ og modelkarton, arkitekturmodel
ler, rakubrændte genstande og div.
vægudsmykninger.
Det er en glæde at kunne konstatere også i det daglige arbejde - at vore ele
ver her på
stedet har en
stor kreativ
formåen, og
de flotte re
sultater af
årets indsats
blev da også
rost fra alle
sider.
I forårsseme
steret skal
samtlige
elever ar
bejde med en
større opgave
i visuel for
midling. I
denne opga
ve arbejdes
der stort, frit
og med kolo
ssal motiva
tion. Mange
timer anven
des på opga
ven, også ud
en for skole
tid.
Detharsydet
og boblet i
værkstedet,
og som en elev sagde: „ Det har været
hårdt. Men det har været fedt!“
Projekterne sætter også noget i gang
hos beskuerne, og de giver skolen liv
og oplevelser, som vi nødigt ville være
foruden.
Lise-Lotte Kring.

Forårsudstillingen.

„Det har været hårdt, men det har
været fedt!“
Hvert år holder vi en forårsudstilling
af de elevarbejder, der er blevet udført
i årets løb. Udstillingen fungerer som
en slags ek
samen for
eleverne i bil
ledkunst.
Værkerne
udstilles i
fællesarealet
og i de to
hjemstavne,
og de bedøm
mes og nydes
af skolens
elever, læ
rere, gamle
elever og for
ældre.
Udstillingen
åbnes sam
me aften,
som den år
lige forårs
koncertløber
af stablen, og
der er tradi
tion for, at
udstillingen
beses før kon
certen og i
den lange
pause mel
lem de to
koncertdele.
Naturligvis er der også mulighed 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 repræsente

23.

Frivillig formning.

Stedet, hvor ung og gammel mødes i
en fælles interesse for kreativ udfol
delse!
Her er det lysten, der driver værket.
Det er lige meget, hvad klasse, du går
i, lige meget, om du selv tror, du ikke
har særlig mange „evner“ for den slags
- hvis du har lyst, så kom og vær med!
Vi samles én eftermiddag om ugen og
du kan få lov til at lave lige, hvad du
har lyst til inden for billedkunstfagets
vide rammer. I år valgte deltagerne i
starten at arbejde med mere „klassi
ske“ teknikker såsom kul- og blyant
stegning, akvarelmaleri og keramik.
Senere kom der også mere specialise
rede teknikker ind i billedet såsom
silkemaling, collage ogacrylmaleri ved
staffeli.
Kom og vær med i skoleåret 92/93! Der
vil blive givet besked om starttids
punkt på en af morgensamlingerne i
august.
Tove Barrett.

Portræt
Pernille Madsen 3u.

Surrealistisk komposition II
Klaus Toustrup 3y
24.

De daglige udstillinger.

Ikke blot til forårsudstillingen, men
også til daglig kan man på balkonen,
gangene og i hjemstavnene nyde (hvis
man har lyst) de løbende udstillinger
af elevernes „produkter“ fra faget bil
ledkunst, som alle 3g’erne har på ob
ligatorisk niveau, og som man kan
vælge på mellemniveau i 2. eller 3g. I
nærværende blad er bragt et lille ud
valg af billeder fra disse løbende ud
stillinger.
Som permanent udstilling - og i anled
ning af vores nyligt afholdte 10 års
jubilæum - er det nok også værd at
nævne Hans Krull & Per Kramers
kunstværk, som vi - her på AiH - er så
heldige at kunne færdes i til daglig.
Jeg siger i, fordi det drejer sig om 400
kvm betonmur, som er gjort levende i
farver og perspektiv i kantineområdet.
Med de magiske ord:“ og så forsvandt
han ind i højen“ som tema begrænser
maleriet sig ikke blot til vægge, men
også bjælker og søjler er integreret i
udsmykningen. Der er altså tale om et
permanent integreret og totalomfat
tende farve, magi og fantasi-eksplo
sion, som samtidig i kraft af sin 3-dimensionalitet giver en hyggelig hu
lekarakter, idet kantineområdet hæ
ver sig fra kælder til stueplan.

Forsøg på at bryde omgivende græn
ser og rammer.
Jesper, Jacob & Mikkel 3z
Her smeder „Bjærgkongen Maluk“ på
folkesjælen, her drypper vandet i
brøndkvinden, hvis arme er groet sam
men til brøndens kant, her er frøen,
dukan kysse og hunden, der giammer.
Man kan aldrig blive træt af at gå på
billedjagt her i idéernes og fantasier
nes landskab, som blev malet på 4
måneder i dette forårssemester - for
10 år side!!
Tove Barrett. "
25.

Portræt
Anne Marie Østergaard 3u.
26.

Drama & teatermiljø

samling af elevernes eget stykke byg
get over et Bjerke Petersen-billede,
dels gennem 3 forskellige opførelser i
et spisefrikvarter af Inger Christensens lille skuespil Dialog - i 3 forskel
lige rum: biblioteket, toiletterne og
bogkælderen. Endelig arrangerede
holdet i samarbejde med teatersports
holdet en teatercafeaften d. 29. april,
hvor der blev
opført Benny
Andersens
„Snak“, ud
drag fra Jess
Ørnsbos „Bør
nene derpå“
samt Svend
Åge Madsens
„Stikord“. Det
blev en hygge
lig aften, hvor
forældre, læ
rere og elever
hyggede sig i
ægte café
stemning og
nød jazzmu
sik i pauser
ne, spillet af
Poul
Røn
nenfelt, Hans
Christian Bir
keland
og
Christian
Thorning,
samt levede
med i teater
sportsholdets
præstationer.
Det ser ud,
som om den
ne aften også
er blevet en af gymnasiets faste tradi
tioner.
Karin Esmann

Drama på Amtsgymnasiet i Had
sten.

De mange valgfag, der er fulgt i køl
vandet på gymnasiereformen, er med
til at sætte deres præg på skolen såvel i hverdagen som ved festlige
lejligheder. Der er kommet et større
spektrum af
kreative ud
foldelser, der
er flere, der ar
bejder i dyb
den med for
skellige kunst
neriske ud
tryksformer og det kan
mærkes.
Et af de områ
der, der nu er
blevet en del af
skolen, er ar
bejdet med
drama og tea
ter, som er ker
nen i valgfaget
dramatik på
mellemniveau.
I det foregå
ende år har
dramaholdet
medvirket ved
skolens jubi
læum - i en
form for hap
pening ved
den officielle
del afjubilæet,
hvor figurerne
fra kantinens udsmykning blev le
vende og førte rektor Jørgen ind i
højen . Det har endvidere fremvist
sit arbejde med absurd drama, dels
gennem en opførelse på en morgen

27.

Skolekomedie

Årets skolekomedie på AIH blev op
ført d. 19. og 20. marts. I anledning af
500 året for Christoffer Columbus’
opdagelse afAmerika var valget faldet
på et stykke med titlen Columbus.
Men idet stykkets forfatter er Dario
Fo, blev det en noget anderledes frem
stilling af de historiske begivenheder,
end man måske forventede.
Ved stykkets start befinder vi os i
Spanien i året 1516. Det er karne
valstid, men inkvisitionen sætter sit
præg på hverdagen: En dødsdømt bli
ver ført til skafottet - en skuespiller
dømt for kætteri. Han får imidlertid i
sidste øjeblik lov til at opføre stykket
om Columbus på skafottet for at vise,
at her udøves der ingen censur.
Stykkets titel lyder direkte oversat
fra italiensk „Isabella, 3 karaveller og
en løgnhals.“ Dario Fo provokerer ved
at vende op og ned på den traditionelle
opfattelse af historien og fremstille
Columbus som en løgnhals, der ved
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list og bedrag forsøger at få del i de
rige og mægtiges verden. Undervejs
får Dario Fo afsløret mangt og meget
om både Columbus, det spanske kon
gepar Isabella og Ferdinand, den ka
tolske kirke, samt hele magtap
paratets sammenkobling af religion
og økonomiske interesser.
Dario Fos satire har altså sin helt
egen version af historien - i et gen
nemgående opgør med autoriteter af
enhver art og med hentydninger også
til aktuelle begivenheder. Den er in
spireret af italiensk folkeligt teater og
fyldt med gags og grovkornet komik.
Helt i overensstemmelse med Dario
Fos ånd får den dødsdømte - til trods
for forhåbninger om benådning kappet hovedet af efter endt skue
spilpræstation. Lige inden udtaler han
stykkets morale: „Jeg idiot, jeg ven
tede på, at de andre skulle komme og
redde mig........ “
Omkring 40 mennesker var involve
ret i arbejdet med stykket, der strakte
sig fra november til marts. Der var
skuespillere - hvoraf nogle havde op

til 6 forskellige roller, der var mu
sikere - i stykket var indlagt sange,
hvortil Poul Rønnenfelt havde sat
musik i bedste renæssancestil - der
var suffløren, som havde det store
arbejde at holde sammen på replik
kerne i det meget krævende stykke,
der var regissørerne, der også fun
gerede som fantasifuldt udklædte
„flyttedyr“ - lige fra Harepus i Hakkebakkeskoven til nazisoldat, der var
plakatkunstner (Peter Folke fra 3a)
og scenografer (de 2 lokale kunstnere
fra kunstnergruppen Palaur: Allan
Axelsen og Carsten Poulsen) - og ikke
at forglemme de helt uundværlige
pedeller Poul Erik og Poul. Instruk
tionen blev forestået af Bert Ernst og
Karin Esmann.
For alle parter - også traditionen tro en fin oplevelse at medvirke, og humø
ret var højt, da vi fredag aften sad
bænkede om et afslutningstrakte
ment, mens stykkets replikker og
sange føg rundt i luften.
Karin Esmann
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Kampe for publikum er naturligvis
det, teatersportsgruppen altid ser
frem til.
I temadagene fik et uhyre veloplagt
publikum hele 2 forestillinger, dels en
opvisning af forskellige teatersports
discipliner, og dels en rigtig god fight
om aftenen.
Tiljuleafslutningen afvikledes det tra
ditionelle krybbespil som teatersport.
Underholdende blev det, omend det
var svært, fordi improvisationerne
selvfølgelig skulle tilpasses den kendte
julefortælling.
Årets sidste arrangement ligger i for
bindelse med dramacafé-aftenen i
april. Her kåres AIH mestrene 1991/
92.
Med den opbakning, der stadig er bag
ideen såvel fra de aktives side som fra
det trofaste publikum (AIH), så fort
sætter gruppen også fremover ..og der
er møde i „spiseren“ på biblioteket...
På de gales vegne, Bert Ernst

Teatersport

- en knaldhård disciplin for mænd og
kvinder som er færdige med at bruge
Pampers Mobile.
Så vidt muligt mødes de hver fredag
efter skoletid. Så øver de på livet løs.
Poul-Erik pedel kalder dem de gale.
Andre kaster et overbærende blik ned
på dem i kantinen. De kalder det
teatersport. Og de er gode.
Teatersport !? Disciplinen er udviklet
af englænderen Keith Johnston, der
opdagede, at der går flere folk til fod
boldkampe, end i teatret, men at sidst
nævnte gruppe morer sig bedre. Det
ville han gøre noget ved og skabte
derfor denne teaterform, som kombi
nerer sportens spænding med teatrets
galskab. I en teatersportkamp kæm
per to hold mod hinanden om, hvem
der er bedst til at spille teater uden at
kende rollerne på forhånd. Publikum
bestemmer rammerne for spillet og
vejleder kampdommeren i hans afgø
relser.

30.

Idrætsmiljø

Gummiarm!

Stævneaktiviteter påAiH 1991/92.
Stævneaktiviteten har været høj måske for høj. De forværrede forhold
for frivillig idræt har betydet, at hol
dene ikke eller kun få gange har spil
let sammen før stævnerne. Det er dels
dårligt for sammenspillet, men er også
mod turneringernes ånd:
Turneringsspillere kan spille så mange
andre steder. Holdene er også åbne for
almindelig dødelige!
I år var det vores tur til at arrangere
regionens atletikstævne, som foregik
på Århus Stadion. Vi deltog med et
drenge og et pigehold, som trods de
mangelfulde forberedelser ydede en
pæn indsats. De tekniske øvelser er
ikke vores livret, hvorimod vi gjorde
det flot i løbene.
Traditionen tro deltog vi i en fodboldtrekantturnering mod Paderup og
Grenå - for både drenge og piger. Dren
gene tabte to og pigerne tabte én og
vandt én. Her havde sammenspils
træning været på sin plads....
En ny aktivitet udgjorde håndbold
turneringen, hvor vi og Hadsten Hal
len lagde gulvareal til Paderups ar
rangement! Vores drengehold var lige
ved at vinde deres pulje - sammenspil
let kunne - igen - være bedre.
Men var det nu hele forklaringen?
Noget tyder på, at der også påAiH må
regnes med begrebet gummiarm. For
ikke alene var håndboldholdet lige
ved. Endnu tættere på var drengenes
3.g hold i hhv. volley og basket.
I basket holder tendensen, som vi har
set de seneste år: Pigerne er stadig
gode og vinder flere kampe, end de
taber, mens drengene er blevet rigtig
gode og kun tabte 1 kamp i de lokale
stævner. Dog må man sige, at det mest
lovende mandskab, som p.t. findes på
AiH, er de meget talentfulde 1. g’ere,
som blæste Horsens Statsskole ud af

Frivillig idræt.

Frivillig idræt har i det forløbne år
været præget af 2 ting: Gymnasiere
form og høj stævneaktivitet.
Gymnasiereformen med den høje grad
af valgmuligheder har, sammen med
busplaner og skemaplanlægning, vist
en højest beklagelig sideeffekt i det
forløbne år. Det har været meget svært
ja umuligt at samle folk til frivillig
idræt; enten har de ikke haft fri eller
hallen har ikke været ledig, eller også
har der ikke været busser til
hjemtransporten! Derfor har delta
gerantallet været vigende. Det må der
gøres noget ved. Der er stillet forslag
om at skemalægge timerne fast, såle
des at der ikke foregår andre aktivite
ter end frivillige aktiviteter og møder
i to bestemte timer om ugen (7 og 8.
time). Det ville styrke den frivillige
idræt og give elever, som gerne vil
dyrke idræt i fritiden, men som ikke er
specielt interesseret i stævner, større
muligheder. Tendensen har været, at
frivillig idræt hovedsagelig har været
brugt til sammenspilstræning med
henblik på stævnedeltagelse, men det
har aldrig været det eneste formål.
Hvorfor skulle det ikke kunnen lade
sig gøre at spille badminton, volley,
basket for motionen og ikke mindst
for morskabens skyld?
Anders Brok
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banen.
Alligevel må man sige, at årets hold
blev drengenes 3g-hold. Ved overlegne
sejre over Grindsted, Horsens Stats
skole, Kolding, Hjørring og Frederi
kshavn kvalificerede de sig til semifi
nalen i den landsdækkende turnering,
som blev afholdt på AiH. Modstand
erne var Marselisborg, Holstebro og
Sønderborg. Stævnets første kamp
mellem Marselisborg og AiH blev i
særklasse den bedste og den mest
spændende. Ved et fantastisk holdspil
og stor koncentration i forsvar og af
slutninger lykkedes det at ryste favo
ritterne fra Marselisborg, som bl.a.
disponerede over flere elitespillere.
Ca. 45 sek. før tid førte vi med 5 point,
men så forlod koncentrationen og held
holdet. I en turbulent slutfase lykke
des det Marselisborg at udligne. I
omspillet kom vi bagefter, men udlig
nede atter. Men marginalerne var ikke
med os. På en scoring 2 sek. før tid
vandt Marselisborg. En uretfærdig af
gørelse, men sådan er sport også. Og
det skulle blive værre. For to hold fik
adgang til finalen, så vi skulle bare slå
de to andre hold. Og Sønderborg var
da heller ikke nogen modstand. Men
mod Holstebro gik det galt. Efter en
nervebetonet 2. periode, hvor vi kom
bagud med 15 point, kæmpede vi os
tilbage i kampen, og midt i sidste
periode kom vi foran med tre point.
Men Holstebro fik udlignet, og takket
være vores ukoncentrerede afslutnin
ger fik de bolden 1 min før tid og havde
heldet og dygtigheden til at score på et
tre-point-skud. Trods febrilske forsøg
lykkedes det ikke at svare igen.
Også 3g drenge-volley holdet nåede
ved godt spil frem til semifinale-stævnet i Silkeborg. I kampen om
finalepladsen havde vi det mest
homogene hold, og burde have vundet
en klar sejr, men slog ikke sammen

bidt nok til. Trods det nåede vi i femte
sæt, efter at have været nede, frem til
at have matchbold, men igen svigtede
modet/koncentrationen, og Silkeborg
trak det længste strå.
Altså to gange uretfærdighed!? Efter
spillet i kampene som helhed ja, men
vi åbenbarede i slutfaserne det, som
kendetegner mange danske idrætsu
døvere: gummiarm. Så tæt på et godt
resultat mister man pludselig selvtil
liden, bliver lammet, laver fejl. Når
man er fra Hadsten, står man åben
bart forlegen med hatten i hånden,
mens eleverne fra Marselisborg eller
Silkeborg selvbevidste gør arbejdet
helt færdigt!!???
Anders Brok
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Biomiljø

De særdeles positive tilbagemeldinger
gør, at vi i biologiundervisningen vil
opprioritere lignende projektoriente
rede og målrettede undervisnings-for
løb i fremtiden.
AIDS-undervisningen var et led i en
større AIDS-kampagne, planlagt og
gennemført af Sundhedsgruppen i
Hadsten. Som et led i kampagnen
overværede hele skolen en fællestime-cabaret med „Nervepigerne“, der
fik taget godt og grundigt fat i en
række fordomme mod ikke bare
HIV-positive og AIDS-syge, men også
mod homoseksualitet og minoritets
grupper i al almindelighed.
Efter dette skoleår ved alle på AiH, at
kys er tilladt - men ...
Hans Jørgen Madsen.

Kys er tilladt - men ...

Kys er tilladt, men skal der ske ret
meget mere, er det en fornuftig dispo
sition altid at have et kondom med,
hvis man vil sikre sig mod AIDS.
Sådan lød budskabet, da en række
1 .g- og høj niveau-elever i foråret mødte
op på Østervangsskolen, Hadsten
Skole og Hadbjerg Skole for at form
idle viden om AIDS til ialt 12
folkeskoleklasser på 8., 9. og 10. klas
setrin.
I biologitimerne havde AiH-eleverne
forberedt indsatsen ved selv at tilegne
sig den nødvendige viden, diskutere
holdninger, lave disposition, fremstille
statistik, lave plancher og spørgsmål
angående viden om AIDS, men også
vedrørende holdninger til HIV-positive
og AIDS-syge.

Amtsavisen 2013-92

Et tyndt stykke gummi kan være altafgørende for, om man får AIDS eller ej. Derfor blev 9.a vist, hvordan et kondom sættes
rigtigt på.
FOTO: LARS RASBORG
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Natur og ungdom.

En enkelt aften, hvor et fra Brasilien
I foråret 1990 blev „Natur og Ungdom
netop hjemkommet medlem af vor lo
- Lilleådalen“ stiftet som en
kalafdeling fortalte om sin rejse, blev
underafdeling af den landsdækkende
det også til.
ungdomssafdeling afNaturfredningsMen som sagt: Det gik trægt i det
foreningen.
forgangne år. Vores formand udtrykte
I starten bestod vor lokalafdeling pri
sig utvetydigt på en morgensamling,
mært af elever fra l.g, dog med enkelte
da han med gråd i stemmen bekendte,
individerfrafolat vi „var en fo
keskolen, 2g og
rening i forfald“.
Dette udsagn
3g.
I løbet af 2g. gik
var desværre alt
det
enormt
& for sandt. Kun
stærkt og vi la
meget få af stål
vede en hel
elementerne fra
masse sindsop
1990 lider ikke
rivende aktivi
afmetaltræthed
teter såsom
i dag.
svampeture,
På trods af den
skiture og me
ringe markering
get andet. Men
fra vores side i
så skete det ka
det forgangne år
tastrofale jo! Vi
er det lykkedes
blev gamle. Så
at „afsætte“ lo
gamle, at stør
kalafdelingen.
stedelen af os
Efter at have
skulle til at
haft et åndeligt
være seriøse,
„TIL SALG“
dvs begynde i
skilt over hove
3g. Med næsen
det i lang tid
bøjet til inte
meldte der sig
gralregning,
nogle „købere“ i
aromatiske for
det tidlige forår.
bindelser og
„Køberne“ går i
proteiners pri
skrivende stund
mærstruktur
i 8.-9. klasse og
Billedet er fra den i teksten nævnte vikingefest,
var det meget
flere af dem vil
hvor vi i et halvt døgns tid levede i naturen og
få, der formå
vise sig på AiH
opførte os som de gamle vikinger.
ede at holde ån
næste år. Det er
den fra 2g levende. Vort nærmiljø blev
vores håb at de sammen med de på
kort sagt skrottet pga den stigende
stedet resterende (omend lidt falle
lektiebyrde. Det blev kun til en enkelt
rede) N.U.’ere vil kunne genskabe den
vikingefest, (som forøvrigt blev min
ære og glorværdighed, der var forbun
deværdig), samt småarrange-menter
det med Natur & Ungdom i tidernes
morgen. Ånden fra ’90 vil blive genop
som f.eks. en aften, hvor vi fik en
astronomi-kyndig herre ud for at fort
livet!
ælle os om himmelhvælvets undere.
Ulf3u.
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Miljøprojekt for Nordisk Råd.

Gymnasiet vil i det kommende sko
leår være med i et Nordisk Miljø-pro
jekt, hvis formål er at tilrettelægge og
gennemføre en miljøundervisning,
som vil udvikle nysgerrige, bevidste
og handlende elever med kærlighed
til naturen.
Miljøundervisningen skal tage ud
gangspunkt i interessekonflikter i
nærmiljøet, ogfor at skabe en helheds
forståelse er det vigtigt, foruden den
økologiske forståelse, at medtage øko
nomi, samfundsplanlægning, lovgiv
ning, historie, etik og æstetik. Under
visningen vil derfor blive tværfaglig
og involvere så mange fag som muligt.
I hvert nordisk land deltager ca. 10
skoler. I Danmark deltager seks
folkeskoler og tre gymnasier. De nye
lg-klasser, der starter efter sommer
ferien, vil blive inddraget i projektet,
og det samme gælder valghold i bio
logi.
Med den fokus, der er på miljøet, er
det spændende for gymnasiet at være
med til et fællesnordisk udviklingsar
bejde indenfor miljøundervisning, og
vi ser frem til et godt samarbejde med
de andre nordiske lande.
Mathilde Bang

Ulvestudier.
Sisse Stockholm Christensen 3b.

Ulvestudier.
Sisse Stockholm Christensen 3b.
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Interiør.
Anne Marie Østergaard 3u.
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Andre aktiviteter
Festudvalget.

KFS.

Som de fleste andre unge elsker også
vi at feste, og det er her, AiHs festud
valg kommer ind i billedet. Vi er ca. 20
frivillige elever - fordelt på alle 3 klas
setrin - og 2 lærere.
Vores opgave består i at arrangere de
5-7 fester, som årligt afholdes på gym
nasiet. Af fester kan bl.a. nævnes
Intro-festen for de nye lg’ere med fæl
lesspisning for de enkelte klasser,
karnevallet med alle de festlige
udklædninger og sidst men ikke
mindst studenterfesten - når huerne
er kommet på.
Under festerne er det os, som står for
det praktiske. Vi sælger øl, vin og
vand til rimelige priser. Efter festerne
rydder vi op.
Festudvalget er dog ikke kun slid og
slæb. Vi bestemmer musikken (bands
og/eller diskotek), lærer nye menne
sker at kende og har det godt med
hinanden.
Hvis du kunne tænke dig at få indfly
delse på AiHs fester, bliver det efter
Intro-festen muligt at komme i
festudvalget. Der vil blive nærmere
oplysninger på en morgensamling.
Vi glæder os til et nyt år og håber at se
nye ansigter i udvalget.

Efter et ret aktivt år for KFS’erne på
AiH er det vist efterhånden gået op for
de fleste, at de kristne ikke er en
uddød race fra Vestjylland!
Ved juletid startede vi med den første
af en række „månedens myte“. For
målet var at tage nogle af de myter og
fordomme frem, som mange går rundt
med. Vi ville gøre det klart, at mange
af indvendingerne mod kristendom
men ikke holder ret langt. Nogle af
årets mvter var: „Det onde i verden
modbeviser Guds eksistens“, „Jesu
opstandelse kan ikke bevises“ og
„Jesus var bare en morallærer“. Der
mødte langsomt flere op til myterne,
som bestod af et kort oplæg og en
efterfølgende debat.
Også vores café gik godt. Hele dagen
havde der været 4 unge kristne på
skolen og medvirket i både timer og
frikvarterer, og om eftermiddagen
holdt vi så café for alle interesserede
og kaffetørstige.
Ellers har KFS’erne mødtes hver tors
dag i spisefrikvarteret i lok. 214 og
agter at blive ved med det også i 92/93.
KFS er ikke en gruppe specielt for
kristne. Den er åben for alle, der har
lyst til at være med, eller som måske
bare har nogle ting, som han/hun gerne
vil snakke med os om. Det kan være
noget, I har diskuteret i religion eller
en anden time, eller måske noget, du
har gået og tænkt over. Særlig oplagt
til dette er også caféen og „månedens
myte“, som vi regner med at gentage i
92/93. Men du vil uden tvivl høre mere
fra os i løbet af det kommende år. Somehow!
Helle 2b.
Kristeligt Forbund for Studerende.

På festudvalgets vegne.
Birthe 2y. (kasserer) og Christina 2a.
(formand)
NB. Medbring altid dit studiekort til
festerne, ellers kommer du ikke ind.

37.

Skolebladet.

stede stadigvæk 2 kr., men det var
lavet hurtigt og effektivt fyldt med
masser af spændende lokalstof. Ikke
nok med det. Der er ikke gået lang tid
siden sidste udgivelse, og redaktionen
har allerede varslet et nyt nummer, og
denne gang bliver det gratis! ! Det kan
udgives gratis som følge af en økono
misk saltvandsindsprøjtning fra
elevrådets side.
Jeg tror på, at næste år kan blive et
stort år for Halkyon, forudsat at der
kommer en opbakning fra eleverne på
stedet i form af indlæg af forskellig
art. Der kommer jo en ny sending
lg’ere, og blandt dem må der også
være nogle kimblade til store fremti
dige Halkyonere. Det, der skal gøres
er, at plukke disse kimblade og gøde
dem, således at vi får en sund og
blomstrende redaktion i skoleåret
1992-1993.
Ulf3u

De af os, der oplevede skoleåret
1990-1991, kan huske, at vort
højtærede skoleblad „Halkyon“ udkom
hyppigt med telefonbogstykke numre.
Man vil også kunne erindre, at
skolebladet i de dage blev omdelt gra
tis, hvilket gjorde, at det til tider se
riøse budskab, der lå i artiklerne,
nåede et bredt publikum. Men ak!
Halkyons velmagtsdage var talte. Da
skolebladet skulle starte på det nye år
1991-1992, var redaktionen reduceret
til 5 personer, hvorafkun et fåtal havde
erfaringer udi skolebladsudgivelse.
Desuden skulle redaktionen forsøge
at rette op på en katastrofal økonomi
(kassebeholdningen var på ca. 450,00
kr), dvs der skulle findes sponsorer.
Men for at sige det mildt, var det ikke
videre nemt at opdrive særligt mange
pengestærke virksomheder, der var
villige til at betale for at få deres navn
og logo trykt i bladet. Men ånden var
tilstede, og stædigt arbejdede redak
tionen frem mod årets første udgi
velse. Efter ca. 3 måneders intensiv
indsats fra samtlige 5 redaktionsmed
lemmers side lykkedes det at udgive
et enkelt nummer. Nummeret var ikke
telefonbogstykt (en læser spurgte:
„Hvor er resten af bladet??“), og det
kostede den fyrstelige sum af 2 kr. pr.
eksemplar. Men det var der. En stor
del af bladet var en appel til vores
medelever på stedet om at slutte op
omkring skolebladet, men denne ap
pel havde ikke den helt store effekt,
måske på grund af det lille oplag (125
eksemplarer), måske på grund af
manglende „schoolspirit“. Nok et
stykke tid gik. En dag skiftede vi den
gamle ansvarsløse redaktør ud (un
dertegnede) med en ny frisk 2g’er
(Jacob 2x), og så kom der gang i tin
gene. Kunkorttid efter redaktørskiftet
kom Halkyon på gaden igen. Det ko
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Jamen er det ikke uhyggeligt!!

Nynazisme
» Grumme programmer på harddisken
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Gymle

Gymle har med et stort medlemstal
vist sin eksistensberettigelse. Bak op
om Gymle, også når du bliver student
fra AiH. På den måde har du sikret
kontakten til skolen, dine skolekam
merater og dine lærere. I år finder
sammenkomsten sted fredag den 9.
oktober. Indbydelse følger til medlem
mer af Gymle. Vil du vide mere om
Gymle, så kontakt en af nedenstå
ende.
Bestyrelsen består afJan Due (1984),
Henrik Kruse (1985), Anders Peter
Eskild-Jensen (1986), Anders Mikkel
sen (1986), Morten Zink (1987), Sigrid
Budtz-Jørgensen (1988), Peter
Lorenzen (1988), Jan Kiehl (1989),
Lene Nielsen (1990), Jonas Andersen
(1991). Som kontaktpersoner påAiH
fungerer
Poul Tang og Hans Jørgen Madsen

Gymle er navnet på skolens forening
for gamle elever. Dens formål er pri
mært at formidle kontakten mellem
skolens elever efter studentereksa
men. Konkret sker dette først og frem
mest via en årlig sammenkomst på
skolen, altid fredag før efterårsferien.
Her startes ud med foreningens gene
ralforsamling og ledsaget af koldt og
skummende fadøl aflægges bl.a.
formandsberetning og en bestyrelse
vælges. Senere mødes man i kantinen
til festmenu, underholdning og evt. en
dans, men det primære for de fleste er
dog muligheden for en snak med de
gamle skolekammerater og lærere om
„de gode gamle dage på AiH“ og om
livets genvordigheder uden for mu
rene.
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Surrealistisk komposition III
Klaus Toustrup 3y.
40.

"Billeder" fra studieture
Rom-en oplevelse!

bare er kedelige mursten).
Bygninger ogruiner som Peterskirken,
Vatikanmuseet, Forum Romanum og
Colosseum fortæller om Roms stor
hedstid og samtidig om hvilken stor
politisk og religiøs magtkoncentration
Rom har været og til dels er endnu.
Rom er jo den katolske kirkes hoved
sæde, hvilket den 3 km2 store
Vatikanstat, Peterskirken og de 584
andre fungerende kirker minder os
om. Et væld af farver, synsindtryk og
ofte uvurderlige kunstskatte findes i
kirkerne, hver især har de deres eget
særpræg: F.eks. en „flad kuppel“, kva
dratlofter med snydeperspektiv, udsmykningmed menneskeknogler, „hul
i loftet“ (Pantheon) osv.
At Rom har meget at byde på, er der
ingen tvivl om. Der er altid et Pizzeria,
Trattoria, Gelateria, Ristaurante el
ler Bar i nærheden, og selvom vi al
drig gennemskuede systemet med åb
ningstider, lykkedes det os hver ene
ste aften at få de „mest basale behov“
dækket; (det eneste, der var proble
mer med at finde, var de ........Tabbachi-forretninger). Rom er en over
raskende by, hvor alt kan ske - og sker.
Hvor skulle Henrik og Michael ellers
købe de grimmeste balloner, der fin
des? Og hvor ellers kunne vi sidde på
en iskold stentrappe (Den Spanske
Trappe) og alligevel have det hygge
ligt?
Lene Hjortshøj Sørensen, 2a.

To lande, to byer - Hadsten & Rom og
en afstand på 2100 km.
Vi var forberedte; vi havde læst om
Det gamle Rom, set film, analyseret
billeder, gennemgået arkitektoniske
seværdigheder m.m. - afsted skulle vi.
Team Travel havde advaret: „Forvent
ikke den store kulinariske oplevelse“
og „Forvent ikke at kunne overleve en
hel dag kun på morgenmaden!!“ Må
ske var der mangel på fast føde om
morgenen, men til gengæld var den
„åndelig føde“ i overflod, så snart vi
trådte ud på vejen. For at kunne nyde
„den åndelige føde“, var det nødven
digt at komme gennem trafikken. Her
kommer udtryk som „en kamp for li
vet“ og „med livet som indsats“ virke
lig til deres ret; trafikken var truende
og helt sikkert uegnet for udlændinge,
lyskurver samt parkeringsbåse eksi
sterer i Rom åbenbart kun med det
ene formål: at blive ignoreret. Til gen
gæld har trafikanterne ofte svært ved
at komme frem gennem de mange
smalle gader, hvor der ligger impone
rende fontæner på „hvert“ gadehjørne.
Af samme grund bliver Rom af og til
kaldt et frilandsmuseum, hvilket må
ske lyder negativt, men som ikke bør
opfattes sådant. At Rom netop skiller
sig ud fra mængden af storbyer, skyl
des først og fremmest, at den rummer
kirker, andre bygninger, malerier osv.
fra hele kunsthistorien. Byen, som
blev grundlagt år 756 f.kr., kan virke
rodet - fortid og nutid findes ofte i en
stor forvirring. Indtrykkene af de for
skellige bygninger og monumenter
bliver forstærket af de karakteristi
ske små gader, der ganske uventet
fører hen til f. eks. en imponerende
facade, (og hvor resten af bygningen
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Rom - Pompei

nerne ikke reklamerer med, at der
skal betales. Efter ca. 900 meters pus
ten og stønnen kom vi til en billetluge,
hvor de krævede 5000 L (25 kr.) for at
gå de sidste kilometer. De fleste be
stemte sig til at betale, selvom det var
temmelig tåget. Det var en stor fornø
jelse at få lov til at råbe „Helio“ tre
gange ned i en „omtåget“ Vesuv.
Tak for en god tur. 2b.

Efter en lang køretur og et lille møde
med politiet nåede vi den impone
rende ruinby Pompei. Den blev gået
tynd på kryds og tværs af 2b og en
særdeles snakkende Lars - og Preben!
Bagefter gik turen til Vesuv, ad en
knap så bred vej. Det foregik under
megen dytten og manøvrering, men
op kom vi da. Den sidste kilometer
foregik til fods. Ikke alle kom op, men
de, som gjorde, fandt ud af, at italie

Pompei samt Vesuv i baggrunden.

PS. - Mindekommentarer:

Lars: „Det er det sidste jeg siger i dag,
det lover jeg!“
P.V.: „Det er lige henne om hjørnet!“
(ser sig i smug omkring).
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Barcelona, „billeder“

Benediktiner
kloster på
Montserrat

2u - før et fald, lænende sig op ad Barcelonas rådhus
(venstre side)
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Praha - Den "Gyldne" Stad

Fredag den 27/3 92 var dagen, hvor 2x
endelig skulle af sted til Prag, efter
måneder med længsler og gennem
gang af Tjekkoslovakiets historie fra
ende til anden. 2x samt Alice (tysk) og
Christian (historie) var fredag nat på
farten med Benns rejser og chauffør
Flemming bag rattet imod første des
tination: KZ-lejren Theresienstadt,
hvor vi fik indtryk af datidens skræk
og rædsler.
Efter indlogering på Hotel Luna i ud
kanten af Prag var vi inde i centrum
for at se et moderne teaterstykke på
Laterna Magica. Stykket var meget
specielt, men 2x var vist mest interes
serede i de bløde sæder, da alle var
trætte efter den lange bustur!
Planerne de næste dage til og med
fredag var nøje tilrettelagte, men knap
så godt overholdte.
I løbet af ugen oplevede 2x mere, end
det nogen sinde ville være muligt at
opnå i hjemstavn 2 på AiH. Vi blev
guidet gennem Prag af en guide, der
havde så travlt, at han næsten kun
fortalte om, hvad han kunne have
fortalt os, hvis han havde haft tid. Vi
var på gymnasiebesøg, der desværre
gik lidt i vasken, da skolen lukkede
p.g.a. mangel på kul til opvarmning,
men denne dag blev reddet af elev
erne, der gav en guidetur i Prag (så vi
kunne indhente det forsømte fra dagen
før).
Slotte og historiske steder blev travet
tynde af 2x og ordet cent ury - guidernes
foretrukne ord (14. century, 16.
century) - summede i hovederne, når
vi forsøgte at sove på betonmadrasseme om natten.
Den 1. april besøgte vi en sporvogns
fabrik, og vi troede virkelig, dette var
en aprilsnar, da der tilsyneladende
ikke var nogen, der lavede noget (prøv
lige det på AiH, hva’). Produktionen

var gået i stå, da ingen af de tidligere
kunder i Østeuropa havde penge at
købe for.
Fodboldkampen FC Barcelona SPARTA PRAHA overværede vi sam
men med 2z den samme aften, og
resultatet blev —1-0 til Prag.
Torsdag havde vi besøg af en politisk
kommentator fra tjekkisk TV. Han
havde en utrolig stor viden om politik
og økonomi og en god fornemmelse for,
hvad der rørte sig i det tjekkiske sam
fund. Og vigtigst af alt så var han god
til at videregive de utrolig mange
spændende oplysninger, han havde,
på en forståelig og god måde.
Omsætningen faldt drastisk på di
verse værtshuse og diskoteker i Prag
og ikke mindst i baren på hotellet, da
2x fredag middag rykkede teltpløk
kerne op for at vende hjem med snav
setøj, billig sprut samt utrolig mange
minder, der vil blive husket i mange år
fremover. Vores slogan SPARTAU
samt ordene: Skru’ op for musikken
Flemming, Skru’ ned for varmen Flem
ming samt godt sagt flemming, vil
altid have en lille plads i vores erin
dring ved siden af verberne og de ma
tematiske formler.
Alle i 2x takker Alice og Christian for
en god og sjov tur.
Skrevet af Jesper F. 2x.
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Budapest - Byerne ved floden.

Eibyes pas - videre til Budapest. Vi
besøgte selvfølgelig flere kendte ting
som f.eks. Fiskerbastionen (se bil
ledet), Parlamentet, Frihedsstatuen
(fra da de blev „befriet“ af russerne....
bob bob bob) og meget andet! Senere
besøgte vi et landbrugskollektiv, der
var hårdt ramt afSovjetunionens sam
menbrud, da det var der, de fik afsat
de fleste af deres varer.
Vores indtryk af Budapest var, at det
var en by, som var meget ren, men som
led af en kraftig luftforurening. Bort
set fra det var det en pæn by, hvor
maden og våde varer var billige og
gode.
Fredag den 3. april pakkede vi vore
ting og kørte mod Wien, hvor vi havde
et otte timers ophold i den smukke by
i strålende solskin og mindst 25 gr.C!
Det var bar’ en dejlig tur (det syns’
Erling og Poul også - de er vestjyder,
så de må vide, hvad de snakker om....)
Med, venlig hilsen 2y.

Fredag den 27. marts drog 2y hujende
og støjende afsted til Ungarn med
vores trofaste følgesvende: Iver, Hans
Jørgen, Erling, Kirsten og Poul og
guitar.
Turen derned gik gennem det forhen
værende Østtyskland, hvor vi fysisk
set blev rystet godt sammen, og videre
gennem Tjekkoslovakiet til Ungarn.
Undervejs havde vi et mindre pro
blem med en morgensur, sutskohad
ende, tjekkisk tolder.
Første stop på turen var Mosonmagyarovar, hvor vi var i tre dage og
blandt andet besøgte deres gymna
sium, og fulgte undervisningen der en
dag. De havde enkelte problemer med
bombetrusler osv! Vi besøgte også en
vandhanefabrik med et „rimeligt ud
mærket“ arbejdsmiljø, og hvor arbej
derne fik en timeløn på ca. kr. 5,00.
Tirsdag den 31. marts drog vi og vores
bus - og Iver, Erling, Poul, Kirsten,
Hans Jørgen og guitaren og ikke Peter

45.

Berlin og Prag - spændende byer

- KZ-lejren: 24 glade gymnasieelever,
en konstant talende tyskguide, min
derne om krigen, sulten og alle pin
slerne. En underlig blandet stem
ning.
- På Teknisk Museum fik vi en virke
lig god guide og fik derfor mange
gode og nyttige oplysninger bl.a. om
de „danske“ instrumenter.
- Med 30.000 tilskuere og 2 af Euro
pas bedste fodboldhold, Barcelona
og Sparta Prag var kampen dømt til
at blive en oplevelse ud over det
sædvanlige. Stemningen på stadion
var fantastisk.
- Højt humør trods manglende natte
søvn.
- En studietur styrker klassens sam
menhold.
2z.

Indtryk fra turen:
- Berlin er en spændende by - stor
kontrast mellem øst og vest - men
ikke så flot som Prag.
- Prag er fantastisk flot. Især
Karlsbroen med alle boderne.
- Trætte fødder efter kilometerlange
strøgture.
- Det tjekkiske folk er ikke turist
venligt. De er ikke meget for at hj ælpe, hvis man har brug for det.
- Detvarenoplevelseatrejsemeddet
forholdsvise store, men ihvertfald
velfungerende og billige transport
system.
- Gymnasiebesøget var en kort visit.
Meget lig dansk uddannelse, MEN :
a. de laver ikke lektier i deres fritid
b. de siger „De“ til lærerne.
c. de står op når timen begynder.
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SKOLENS DAGBOG 1991/92
Fra skolens dagbog

Fællestime 3g og 2p i religion: Elna
Gilsberg.
Basketstævne 3g i Frederikshavn.
Gamle elevers fest - „GYMLE“.
Basketstævne lg og 3g piger på AiH.
Basketstævne 2g piger i Års.
Fællestime 2g geografi, Samuel fra Brasilien/Operation Dagsværk.
Fællestime: Afro-Brasiliansk musik- og
kulturtrup „Oludum“, Operation Dag
sværk.

August

Skolen starter.
Introduktionsarrangementer.
2g og 3g musik højniveauhold ekskur
sion til Musikhuset: Wagner’s opera
„Parsifal“.
September

2z ekskursion: Kungsbacka.
Fællestime for la, lb, Iz, 2a, 2b, 2x, 2z,
3abzy: Liedermacher Paul Bartsch og
Thomas Fahnert.
3a ekskursion: Randers Kunstmuseum.
Atletikstævne Århus Stadion.
2SA og 3SaM ekskursion:
TV2-Østjylland, Randers.
2a ekskursion: Hadsten Træindustri.
Erhvervsøkonomiholdene ekskursion:
Den Danske Bank.
3auxySP, 2a-2u-2x-spanskelever ek
skursion: Spansk filmuge i Øst for Pa
radis.
Forældreaften lg og lq.
Fællestime: Operation Dagsværk.
2SA og 3SaM ekskursion: Århus Stifts
tidende.
2a3aux dramahold ekskursion: Fore
drag på Århus Katedralskole.
2g og 3g billedkunst mellemniveauhold
ekskursion til Århus Kunst-museum.
Fodboldturnering mod Paderup og
Grenå.

November

Besøg af elever fra Randers Realskole,
Langå Skole, Hadsten Skole, Øster
vangskolen og Hadbjerg Skole.
2z ekskursion Århus Kunstmuseum.
Erhvervsøkonomiholdene besøg afgæs
telærer fra Told- og Skatteregion Ran
ders.
3SA og 2p besøg af gæstelærer Joanna
Rønn, europaparlamentsmedlem.
Besøg afelever og lærere fra sportsgym
nasium i Prag.
Håndboldturnering for drenge på AiH.
Skolens 10-års jubilæumsuge.
December

3. års opgaven afleveres.
Besøg af elever fra Skovvangskolen og
Søndervangskolen i Hammel.
Volleystævne 3gpiger/drengei Paderup.
3abxyzMU ekskursion København.
Basketstævne 3g drenge i Hjørring.
Fællestime: Jacob Holdt - Bolivianske
Billeder.
Julemusikaften.
Juleafslutning.

Oktober

2g, lp, 3xyzEN ekskursion HadstenBio:
„Dances with wolves“.
3FRO og 3FRB studietur Charleville.
3xuzBI og 3uyBI ekskursion Ho Bugt/
Vadehavet.
3SA ekskursion Sønderjylland: „Det
indre marked“.
3xyzuKE ekskursion Kemisk Institut,
Århus Universitet.
Fællestime i fysik for Iz og lx om bal
lonflyvning.

1992
Januar

Forældrekonsultation lg, 2g og 3g.
Basketstævne lg og 2g drenge fra Ran
ders Statsskole, Marselisborg Gymna
sium og AiH.
Besøg af elever fra Præstemarkskolen,
Rønbækskolen og Haldum-Hinnerup
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Fællestime: Debatmøde om EF-Union
folkeafstemningen.
Fællestime: 3g og 2g musik højt niveau
og mellemniveauholdet: Fokus på ny
musik ved Århus Unge Tonekunstnere
(AUT).
2z3auyz idræt mellemniveauhold ek
skursion Marselisborg Skov.
2ab3auyz biologi mellemniveauhold
ekskursion til Lilleåen.
Dramacafé med dramaholdet og teater
sportgruppen.

Skolen.
Besøg af gæstelærer Mrs. Moule fra
Swansea College, Wales.
Besøg af skoleforvaltningen fra Slupsk
i Polen.
Orienteringsmøde for kommende elever.
Februar

Valgfagsorientering.
Baskettumering 3g drenge fra Marselisborg, Holstebro, Sønderborg og AiH.
Studieorienterende arrangement for 2g
og 3g.
Erhvervsøkonomiholdene på virksom
hedsbesøg: Expedit.
Volleystævne 3g drenge i Viborg.
3u ekskursion Århus Kunstmuseum.
2p ekskursion København.
Besøg af elever fra Mørke Skole.
2u ekskursion Århus DR-TV.
Volleystævne lg og 2g piger/drenge i
Paderup.

Maj

Sidste skoledag 2HF.
Skriftlig HF-eksamen.
Sidste skoledag 3g.
Skriftlig studentereksamen 2g og 3g.
Sidste skoledag 1HF.
Sidste skoledag lg.
Danskopgave lg.
Sidste skoledag 2g.
Skriftlige årsprøver lg og 2g.
Mundtlig eksamen 2HF og 1HF.
Mundtlig studentereksamen 3g.

Marts

3a ekskursion Århus Kunstmuseum.
Fællestime: Mette Skak „Sovjetunio
nens opløsning - årsager og konsekven
ser“.
Besøg af elever og lærere fra Kungsbacka.
2u ekskursion Thor, Randers.
2z3abuyzld ekskursion Randers, mur
klatring.
Besøg af polske lærere.
Fællestime: „Kaospiloteme“.
Premiere på skolekomedien: „Colum
bus“.
2y og 2z ekskursion Fysisk Institut,
Århus Universitet.
2g studieture: Rom, Prag, Berlin,
Barcelona og Ungarn.

Juni

Mundtlig studentereksamen lg, 2g og
3g.
Mundtlige årsprøver lg og 2g.
Årsafslutning.

April

Forårskoncert/Forårsudstilling.
Fællestime: AIDS-kabaret, Hadsten
Skole.
Fællestime: 3g musik højt niveau:
Sangdag med sangpædagog Morten
Kold.
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Praktiske Oplysninger.
Befordring.

Faglige Organisationer.

Der er mulighed for at søge om tilskud
til buskort, uanset i hvilken afstand du
bor fra skolen. Der er samtidig mulig
hed for at søge tilskud i forskellige pe
rioder udover 1 måned (læs nærmere
herom i vejledningen, som er trykt på
bagsiden af ansøgningsskemaet). Den
pris, som du selv skal betale (egen
betalingen), er 185 kr. pr. måned.
Opkrævning og buskort sendes direkte
fra Amtskommunen.
Ansøgningsskemaet kan afhentes på
skolens kontor.

Lærernes fagforening hedder: Gymna
sieskolens Lærerforening (GL).
Tillidsmand på skolen er Niels Just
Mikkelsen.
For gymnasieelever er der to organisa
tioner:
DGS (Danske Gymnasieelevers Sam
menslutning), som eleverne dels kan
melde sig ind i individuelt, dels ind
melde skolens elevråd ved en flertals
beslutning.
GLO (Gymnasieelevernes Landsorga
nisation), som eleverne kan melde sig
ind i individuelt.
Ferieplan.

1992:
Sommerferie: 22/6-4/8
Efterårsferie: 12/10-16/10
Juleferie: 21/121993:
Juleferie: -1/1
Vinterferie: 15/2-19/2
Påskeferie: 5/4-12/4
Sommerferie: 21/6St.Bededag: fredag d. 7.5
Kristi Himmelfartsdag: torsdag d. 20.5
Pinseferie: mandag d.31.5
(alle dage inkl.)
Forsikring.

Skolen har ingen forsikring, der yder
erstatning i tilfælde af tyveri og lign,
mod eleverne. Det tilrådes derfor elev
erne selv at tegne de nødvendige forsik
ringer.

Bogudlevering.

Ordbøger og lommeregnere skal elev
erne selv betale. Øvrige bøger udleve
res i løbet af skoleåret. Husk at ind
binde og skrive navn i bøgerne. Bøgerne
er skolens ejendom og skal erstattes,
hvis de ødelægges, mistes m.v. Bogin
spektor administrerer bøger og papir og
henvendelse kan ske i boginspektors
kontortid.

Forsømmelser.

I gymnasiet er der mødepligt. Det bety
der, at man skal være til stede, hvis
man ikke er forhindret af sygdom, som
er den eneste gyldige grund til fravær.
Skolen skal ifølge gældende bestem
melser føre nøje kontrol med elevernes
forsømmelser.
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Fritagelse for undervisning.

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 eksamen i nogle fag
allerede i lg). 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 eksa
men, skal eleven først underrettes he
rom mundtligt af rektor. Fortsætter
forsømmelserne alligevel, skal skolen
give en skriftlig advarsel om, at eleven
ikke kan indstilles til eksamen, hvis
forsømmelserne fortsætter. Før den
endelige tilmelding til eksamen skal
lærerne på etlærerforsamlingsmøde ud
tale sig, om elever, der har modtaget
skriftlige advarsler, skal indstilles til
eksamen, rektor træffer herefter afgø
relse om evt. eksamen på særlige vilkår
eller hel udelukkelse.
En elev, der ikke får tilladelse til at
deltage i eksamen efter lg 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.

Tilladelse gives kun i ganske særlige
tilfælde. Eventuelle anmodninger he
rom skal i god tid fremsættes skriftligt
over for rektor. Ansøgningsblanket kan
afhentes på kontoret.
Frivillig undervisning.

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

Glemte sager/fundne sager bedes afle
veret på kontoret.
Forespørgsel angående glemte sager
rettes til kontoret.
Karaktergivning og prøver.

Der gives standpunktskarakterer
(13-skalaen) to gange i løbet af skoleå
ret (forår og efterår).
Desuden gives der årskarakterer ved
skoleårets slutning. I slutningen af lg
og 2g holdes der årsprøver i de skriftlige
fag samt mundtlig studentereksamen i
de fag, der afsluttes i henholdsvis lg og
2g. Desuden arrangeres mundtlige
årsprøver, som kan være traditionel
eksamensforberedelse eller projekter. I
3g afholdes der terminsprøve i de skrift
lige eksamensfag: i dansk og i valgfagene
på højt niveau.
I maj-juni afholdes skriftlig og mundt
lig studentereksamen med fremmede
censorer.

Forældrekonsultation.

Der afholdes forældrekonsultation hvert
år i januar måned.

Oprykning.

Ved hvert skoleårs slutning drøfter
lærerforsamlingen hver elevs stand
punkt. 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 afeleven selv sammen med
forældremyndighedens indehaver.
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Opslagstavler.

Skolens demokrati.

Findes i alle lokaler og på alle gange. På
opslagstavlen uden for kontoret med
deles timeændringer m.v. Husk at
checke denne dagligt, da den er et væ
sentligt element i den daglige kommunikation.

Elevrådet er elevernes indbyrdes
samarbejdsorgan. Det vælger repræ
sentanter til andre udvalg på skolen og
søger herigennem at få indflydelse.
Dertil kommer, at eleverne i forbin
delse med skolens tilbud om valgfagi 2g
og 3g skal høres.
Lærerforsamlingen har til opgave at
drøfte den enkelte elevs standpunkt og
vejlede eleven med hensyn til opryk
ning 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/holdets lærere, der har tale- og stemmeret.
Pædagogisk Råd består af alle lærere
ansat ved skolen. Der vælges et forret
ningsudvalg bestående af formand,
næstformand og sekretær. Pædagogisk
Råd skal høres/spørges om en række
forhold, der gælder for skolen som hel
hed og afgive sin indstilling/mening om
forsøgsundervisning, anskaffelse af
større inventargenstande, undervis
ningsmidler m.v. Endelig beslutter
Pædagogisk Råd, inden for bekendtgø
relsens rammer, omfanget og arten af
årsprøver, karaktergivning m.v.
Bestyrelsen består af: Borgmester Carl
Johan Rasmussen (formand), valgt af
bestyrelsen FO-formand Hans Jørgen
Pedersen (næstformand), amtsråds
medlem Christian Bundgaard, kom
munalbestyrelsesrepræsentant Egon
Schou Hansen, forældrerepræsentant
Anita Aagaard-Jensen, valgt af besty
relsen bankdirekør John Madsen, ad
junkt Bente Langagergaard, adjunkt
Poul Tang, teknisk-adminstrativt per
sonalerepræsentant Jonna Dradrach,
elev Anders Godtfred-Rasmussen og
elev Morten Boldsen.
Bestyrelsens opgave er, efter indstil
ling fra rektor: at fastsætte det maksinale elevtal i klasserne, - at bestemme
skolens fagudbud, - at fastsætte sko
lens ferieplan, - at fastlægge skolens
budget inden for den økonomiske

Ringetider.

Mandag, tirsdag, torsdag, fredag.

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

time
time
time
time
time
time
time
time

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

8.15
9.05
10.00
10.55
12.10
13.00
13.50
14.40

-

9.00
9.50
10.45
11.40
12.55
13.45
14.35
15.25

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

time
time
time
time
time
tíme
time
time

onsdag
kl. 8.15
kl. 9.05
kl. 9.55
kl. 11.00
kl. 12.10
kl. 13.00
kl. 13.50
kl. 14.40

-

9.00
9.50
10.40
11.45
12.55
13.45
14.35
15.25
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Studievejledning.

ramme, som er fastlagt af amtsrådet.
Herudover skal bestyrelsen formidle
samarbejde mellem skole og hjem, med
virke ved løsningen af sociale opgaver i
tilknytning til skolen, fastsætte sko
lens ordensregler samt medvirke ved
byggesager.

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 hen
vist til skolepsykolog, socialrådgiver el
ler det bistandskontor, som eleven hø
rer 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 vedkom
mende 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 studievejle
der i dennes kontortid og få individuel
vejledning. Kontortiden er opslået uden
for studievejlederkontoret.

Sygdom.

Hvis en elev p.g.a. sygdom har måttet
forsømme undervisningen, skal hun/
han den første skoledag efter forsøm
melsen aflevere en seddel med angi
velse af sygdommens art og varighed på
kontoret. Sedlen skal være underskre
vet af forældre/værge. Dog kan elever,
der er fyldt 18 år, selv skrive under.
Hvis sygdommen varer over 10 dage,
kan der arrangeres sygeunder-visning i
hjemmet eller f.eks. på hospital. Hjem
met bedes i sådanne tilfælde under
rette skolen så hurtigt som muligt, hvis
man ønsker sygeundervisning.
Hvis en elev lider af en 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 konto
ret.
i

Uddannelses- og erhvervsorientering.
I løbet af lg gives der kollektivt en
indføring i almen studieteknik, og der
gives valgfagsorientering. 12g gennem
gås kollektivt dels generelle forhold i
forbindelse med uddannelse og erhverv,
dels økonomiske og sociale forhold i
uddannelsesforløbet. 13g fortsætter den
kollektive - og den individuelle - orien
tering om uddannelses- og erhvervs
muligheder, herunder bl.a. arbejdsmar
kedsforhold, arbejdsløsheds-proble
matik, ansøgningsprocedurer, optag
elseskriterier og muligheder for job i
udlandet. For 2g og 3g“eme bliver der
hvert år arrangeret.
Uddannelsesdage på gymnasiet, hvor
eleverne får anledning til at træffe re
præsentanter fra diverse uddannelses
steder og erhverv. 3g“eme får desuden
tilbud om at deltage i et „Åbent Hus“-ar
rangement, der foregår på uddannel
ses-stedet. Dette giver altså også en
mulighed for at opleve atmosfæren på
stedet.

Hvis det drejer sig om kortvarig syg
dom, kan skolen fritage eleven for aktiv
deltagelse i idræt, uden at der afleveres
lægeattest, hvis en begrundet anmod
ning afleveres skriftligt til idrætslæ
reren. En sådan fritagelse gælder højst
en uge; bliver det nødvendigt at for
længe den, skal dette begrundes skrift
ligt over for idrætslæreren. Ved midler
tidig fritagelse fra idræt skal eleven
overvære undervisningen for at høre de
instrukser m.v., der gives.
52.

Bibliotek.

Statens uddannelsesstøtte.

Skolen har et fuldt udbygget bibliotek
til både læreres og elevers rådighed. I
kan her f.eks. finde forskellige ordbøger,
leksika, fag- og skønlitteratur samt tids
skrifter.
Formålet med biblioteket er at støtte
den daglige undervisning, herunder
arbejdet med de skriftlige opgaver.
I kan enten sidde der og arbejde i rolige
omgivelser i mellemtimerne - nær ved
alle de bøger, I måtte få brug for, - eller
fag- og skønlitteraturen kan lånes med
hjem, dog højst i en måned ad gangen.
Biblioteket er åbent i skoletiden. Bi
bliotekaren vil være til stede på nær
mere angivne tidspunkter i ugens løb.

For unge, der er fyldt 18 år, er der mu
lighed for at få støtte fra Statens Ud
dannelsesstøtte. Man er støtteberettiget
fra og med kvartalet efter det fyldte 18.
år, dog afhængig af forældrenes økono
miske forhold indtil kvartalet efter det
fyldte 19. år.
Man bør være opmærksom på, at regle
rne pr. 1. juli er ændret således, at man
kun kan få SU efter reglerne for hjem
meboende, selv om man er udeboende,
når man er under 20 år og ikke har
afsluttet sin første ungdomsuddannelse.
Der kan dog gives dispensation, hvis
f.eks. transportvejen mellem skole og
forældrenes bopæl er over 20 km eller
transporttiden overstiger 75 min.
Man må sørge for i god tid (et par
måneder før) at hente ansøgningsskema
på skolens kontor, hvor man samtidig
kan få udleveret brochuren, der gør
rede for reglerne, der gælder for Sta
tens Uddannelsesstøtte.
Skolen indsender ansøgninger hver
mandag til Styrelsen for Statens Ud
dannelsesstøtte, og ekspeditionstiden
vil herefter være ca. 4 uger.

Læsepædagog

Du kan henvende dig til skolens læse
pædagog for eksempel i hans ugentlige
træffetid.
Læsepædagogen har sit hovedkvarter i
danskdepotet 219 i hjemstavn 2.
Du kan få gode råd, hvis du synes, du
har eller får læse-, stave- eller højtlæsningsproblemer.
Og du kan få det, som man kalder spe
cialpædagogisk undervisning afkortere
eller længere varighed.
Rådgivning og anden støtte er en frivilligsag. Som hovedregel er undervisnin
gen individuel; hvis det er muligt, så
foregår den i en mellemtime i dit skema.
Hvis du skal have dispensation i forbin
delse med eksamen, for eksempel i form
af forlænget forberedelsestid, indlæs
ning af eksamenstekster eller lign., så
sker det efter indstilling fra læsepæ
dagogen.

Ugeinformation.

Hver fredag udgives en ugeinformation
for den kommende uge. Ugeinformatio
nen, der ophænges på klassernes
opslagstavler, indeholderinformationer
om arrangementer, skemaændringer,
lærerkurser, møder m.v. Husk at læse
ugeinformationen hver uge.
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2p

Andersen, Peter Hougaard
Kukbakken 8, 8883 Gjern

86-875294

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

86-148264

Brix, Torben
Jadedalen 26, 8900 Randers

86-416167

Mikkelsen, Johan Brus
Gildespollen 10, 8420 Knebel

86-983143

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

86-983143

Mortensen, Jørn Lindhard
GI. Hadsundvej 31, 8900 Randers

86-423970

Christiansen, Søren Lambertsen
Vejlby Toften 188, 8240 Risskov

86-210774

Nielsen, Peter
Tingvej 53A, 8543 Hornslet

Christoffersen, Jesper
Østrupvej 79, 8900 Randers

86-441437

Nielsen, Rikke
Grenåvej 762, A, 8541 Skødstrup

Glavind, Poul Nicolai
Byparken 46, 8961 Allingåbro

86-481213

Olsen, Anders
Hostrupvej 26, 8870 Langå

86-461949

Hoppe, Jesper Navntoft
Viborgvej 21 C, 8900 Randers

86-435080

Sørensen, Tina Norsgaard
Astrupvej 7, 8550 Ryomgård

86-394979

54.

3a
Karin Andersen
Tranevej 7, 8382 Hinnerup

86-987680

Tina Bak Jørgensen
Solbakken 53, 8450 Hammel

86-963515

Johanne Luise Boesdal
Toftevænget 48, 8370 Hadsten

86-915439

Trine Bildsøe Laursen
Låsbyvej 149 B, 8660 Skanderborg

86-944921

Anna Budtz-Jørgensen
Ellemosevej 31, B 7, 8370 Hadsten

86-983146

Gitte Matthiesen
Samsøvej 14, 8382 Hinnerup

86-987634

Lene Buur
Møllevænget 10, 8370 Hadsten

86-491593

Lena Skouv Nielsen
Villavej 9, 8870 Langå

86-461781

Tina Nørskov Christiansen
Skyttevej 11, 8450 Hammel

86-963805

Mette-Marie Egede Nielsen
Overdrevet 24, 8382 Hinnerup

86-985665

Helle Blichfeld Frederiksen
Navervej 8, 8382 Hinnerup

86-985073

Heidi Pedersen
Skræddergyden 23, 8450 Hammel

86-960140

Henrik Krogh Svane Hansen
Overgårdsvej 10, 8370 Hadsten

86-981587

Pernille Salling Pedersen
Ølstedvej 6, 8382 Hinnerup

86-987499

Pia Bajlum Hansen
Krogsvej 7, 8382 Hinnerup

86-985901

Peter Folke Pedersen
Høgemosevej 9, 8380 Trige

86-231359

Ulla Hansen
Uffesvej 7, 8370 Hadsten

86-981411

Allan Lundgaard Petersen
Fusagervej 13, 8382 Hinnerup

86-986174

Peter Fiilsø Jensen
Violvej 11,8370 Hadsten

86-980100

Mette Helene Hyldgaard Petersen
Præstebjergvej 2, 8860 Ulstrup

Tina Joost
Højvej 7, 8870 Langå

86-462412

Christina Zachrison
Siøvej 43, 8370 Hadsten

55.

86-914829

3b
Trine Grunnet Bach
Villavej 66, 8870 Langå

86-462357

Mette Margrethe Kjeldsen
Rønvangen 218, 8382 Hinnerup

86-987899

Anna With Breinholt
Storegade 44, 8382 Hinnerup

86-985417

Jens Olrik Bengaard Kristensen
Vesterskovvej 51,8370 Hadsten

86-981742

Sisse Stochholm Christensen
Søndergade 17, 8382 Hinnerup

86-985703

Line Madsen
Ulstrupvej 24, 8870 Langå

Lisa Maria Dufresne
Fasanvej 5, 8370 Hadsten

86-982308

Lotte Hedegaard Madsen
Langå Mark 18, 8870 Langå

86-462136

Maria Egholm
Kærsmindevej 6, 8370 Hadsten

86-914435

Christina Majcher
H.C.Andersensvej 4, 8370 Hadsten

86-914664

Christina Enøe
Baldersvej 6, 8370 Hadsten

86-915307

Keld Birk Pedersen
Islandsvej 42, 8370 Hadsten

86-982101

Hanne Birgitte Eskebjerg
Møllevej 20, 8450 Hammel

86-961663

Heidi Kirkegaard Petersen
Dyreparken 5, 8382 Hinnerup

86-988044

Lene Bjerre Frederiksen
Vermundsvej 47, 8370 Hadsten

86-981511

Mette Sunjee Rasmussen
Siøvej 24, 8370 Hadsten

86-914657

Anne Ladegaard Hansen
Uffesvej 9, 8370 Hadsten

86-980147

Tine Hald Simonsen
Ådalsvej 16, 8870 Langå

86-468312

Kristian Ingversen
Søndermarken 103, 8382 Hinnerup

86-987366

Micka Sørensen
Siøvej 45, 8370 Hadsten

86-914690

Annemarie Jeppesen
Hadstenvej 6, 8870 Langå

86-468428

Dorthe Thomsen
Vittenvej 56, 8382 Hinnerup

86-987314

56.

3u
Anne Dorthe Haaning Andersen
Baldersvej 7, 8370 Hadsten

86-980137

Høgni av Skardi
Ellemosevej 33, 01, 8370 Hadsten

86-983143

Morten Grosen Boldsen
Urbakkevej 6, 8450 Hammel

86-961019

Hans Strange Bonde
Bøgevej 34, 8382 Hinnerup

86-985404

Mette Degn
Mindevej 12, 8450 Hammel

86-961814

Thomas Fogh
Filippavej 9, 8382 Hinnerup

86-986194

Lasse Bust Hansen
Langskovvej 4, 8370 Hadsten

86-914381

Morten Heilemann
Frijsenborgvej 180, 8450 Hammel

86-960252

Uffe Asmund Højholdt
Savværksvej 12, 8370 Hadsten

86-981196

Ulf Grue Hørlyk
Skoletoften 16, 8382 Hinnerup

86-985834

Dennis Johnsen
Ellemosevej 31, B6, 8370 Hadsten

86-983146

Hans Peter Krüger
Pilevej 2, 8870 Langå

86-468430

57.

Line Bille Madsen
Agertoften 5, 8450 Hammel

86-961804

Pernille Madsen
Vesterskovvej 30, 8370 Hadsten

86-982592

Anders Hjalte Stochholm Nielse
Storegade 27, 8382 Hinnerup

86-911298

Bo Nielsen
Hjortevej 2, 8382 Hinnerup

86-987117

Jesper Stendrup Olesen
Egevænget 4, 8382 Hinnerup

86-988464

Lars Overgaard-Jensen
Saturnvej 11, 8370 Hadsten

86-982327

Ditte Wedell Pape
Ellemosevej 29, A7, 8370 Hadsten

86-983156

Else Margrethe B. Pedersen
Krogsvej 20, 8382 Hinnerup

86-985926

Tina Holm Pedersen
Samsøvej 19, 8382 Hinnerup

86-987426

Trine Schow
Ølstvej 1 A, 8370 Hadsten

86-982805

Lea Maria Svendsen
Klapskovvej 7, 8382 Hinnerup

86-986316

Mads Højberg Toftum
Toftegårdsvej 6, 8382 Hinnerup

86-985693

Anne Marie Østergaard
Rønvangen 22, 8382 Hinnerup

86-985519

3x
86-983110

Per Emil Kjeldsen
Fusagervej 45, 8382 Hinnerup

86-986499

Timmo Rousku Andersen
Siriusvej 13, 8370 Hadsten

86-985915

Annette Trane Knudsen
Grønnevej 4, 8382 Hinnerup

86-986377

Niels Bech
Krogsvej 30, 8382 Hinnerup

86-980739

Lone Lyngsø
Klintevej 9, 8450 Hammel

86-962373

Mette Boddum-Andersen
Rækkevej 2, 8370 Hadsten

86-963638

Peter Monberg Mouritsen
Overdrevet 10, 8382 Hinnerup

86-911284

Dorte Kirstine Buelund
Solbakken 51, 8450 Hammel

86-980991

Claus Nørgaard
Norgesvej 42, 8370 Hadsten

86-983653

Simon Christiansen
Uffesvej 5, 8370 Hadsten

86-987651

Marianne Ebsen Nørgaard
Spovevej 27, 8382 Hinnerup

86-987221

Tina Dahl
Lærkevej 10, 8382 Hinnerup

86-988317

Mads Ladefoged Pedersen
Kløvermarksvej 23, 8370 Hadsten

86-981489

Dennis Ejlersen
Fusagervej 33, 8382 Hinnerup

86-980929

Anders Præstegaard
Mejerivænget 11, 8370 Hadsten

86-915153

Thomas Eskild-Jensen
Uffesvej 11,8370 Hadsten

86-981290

Jesper Kirk Søndergaard
Rønvangen 302, 8382 Hinnerup

86-988142

Rene Villiam Grønhøj
Bøgehaven 5, 8370 Hadsten

86-914461

Karsten Bidstrup Sørensen
Overdrevet 10, 8382 Hinnerup

86-911284

Inger Marie Haffgaard
Jeppe Akjærsvej 20, 8370 Hadsten

Christina Glud Hansen
Skolebakken 14, 8450 Hammel

86-960132

Morten Stenbroen Sørensen
Rønvangen 24, 8382 Hinnerup

86-986331

Jens Hilligsøe
Solbakken 36, 8450 Hammel

86-963622

Rasmus Møller Sørensen
Østergade 75, 8370 Hadsten

86-980366

Pia Holm
Lergravvej 8, 8380 Trige

86-230990

Mette Østrup
Rolighedsvej 9, 8382 Hinnerup

86-987120

58.

3y
Ulla Bay Andersen
Mosevænget 16, 8382 Hinnerup

86-985407

Jesper Bausager
Kildevangen 69, 8382 Hinnerup

86-987105

Trine Bisgaard
Ahornvej 3, 8370 Hadsten

86-983042

Mette Bjerregaard
Fasanvej 1, 8450 Hammel

86-963317

Mikkel Ejrnæs
Duevej 6, 8382 Hinnerup

86-986245

Annemette Dalsgaard Hilligsøe
Siøvej 51, 8370 Hadsten

86-914560

Anne Jaritz-Nielsen
Voldum-Rudvej 1 B, 8370 Hadsten

86-491222

Brit Kannegaard Johannessen
Fyrrevej 12, 8370 Hadsten

86-981354

Thomas Bonnesen Laungaard
Bekkasinvej 4, 8382 Hinnerup

86-988010

Peter Lønbro Lehm
Rådyrvej 5, 8382 Hinnerup

86-985786

Henrik Helbo Lund
Ågade 6, 8382 Hinnerup

86-988036

59.

Rasmus Mikkelsen
Østervænget 42, 8370 Hadsten

86-491113

Michael Smed Moka
Toftevænget 49, 8370 Hadsten

86-982628

Thomas Krabbe Mølgaard
Skyttevej 13, 8450 Hammel

86-963486

Anders Bacher Nielsen
Uranusvej 20, 8370 Hadsten

86-915210

John Nielsen
Rønvangen 145, 8382 Hinnerup

86-987613

Jesper Nors
Sognevej 10, 8870 Langå

86-964405

Hannemette Stenvad Pedersen
Siriusvej 15, 8370 Hadsten

86-982023

Anne Louise Baltzer Rasmussen
Frejasvej 9, 8370 Hadsten

86-981108

Morten Rasmussen
Minervavej 54, 8450 Hammel

86-963606

Lasse Stenholt
Norgesvej 1,8370 Hadsten

86-980961

Rikke Juul Svendgaard
c/o P.E. Christensen, 8380 Trige

86-232083

Klaus Toustrup
Nørrevangen 10, 8382 Hinnerup

86-987577

3z
Jakob Mikael Møller Andersen
Vermundsvej 9, 8370 Hadsten

86-980647

Henriette Arentsen
Dr. Larsensvej 46, 8370 Hadsten

86-980966

Jan Danielsen
Rønvangen 100, 8382 Hinnerup

86-986478

Lene Daugaard

86-435221

Gadevænget 3, 8900 Randers

Mette Kongensbjerg Laursen
Hjaltesvej 43, 8370 Hadsten

86-981928

Birgitte Madsen
Engvej 11,8382 Hinnerup

86-986338

Lise Mogensen
Rubjergvej 4, 8870 Langå

86-461135

Kristian Schach Møller
Svinget 91,8382 Hinnerup

86-912162

Peter Møller
Kildedalen 8, 8870 Langå

86-462424

Dorthe Søndergaard Eriksen
Rønvangen 155, 8382 Hinnerup

86-987841

Sten Inge Nornes
Frejasvej 10, 8382 Hinnerup

Allan Højgaard Hansen
Skræddergyden 36, 8450 Hammel

86-960111

Kenneth Smith Petersen
Søndermarken 86, 8382 Hinnerup

86-988080

Karin Buhl Hansen
Båstrupvej 4, 8382 Hinnerup

86-985272

Lasse Hougaard Petersen
Ramsøvej 4, 8382 Hinnerup

86-988366

Malene Jørgensen
Vegavej 4, 8382 Hinnerup

86-985445

Lone Salomonsen
Svinget 1, 8382 Hinnerup

Troels Brund Jørgensen
Skræddergyden 31,8450 Hammel

86-960075

Jesper Skou Sørensen
Norgesvej 64, 8370 Hadsten

86-981801

Mikkel Blumensaat Krogsdal
Vestbakken 10, 8870 Langå

86-461786

Jeppe Wehner
Ladegårdsbakken 4, 8380 Trige

86-989187

Helle Kurtzmann
Nørreskovvej 209, 8382 Hinnerup

86-985074

Tina Zinck
Rønvangen 88, 8382 Hinnerup

86-987637
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SA Stig Præst Andersen,
Fysik/kemi/matematik/naturfag

MB Mathilde Bang,
Bioiogi/teknikfag

TB Tove Birgitte Johannessen Barrett,
Musik/billedkunst

CB Hans Christian Birkeland,
Matematik/fysik/naturfag

RB Ruth Damsgård Bluhm,
Kemi/f ysi k/stud ievejl.

AB Anders Sørensen Brok,
Tysk/idræt
61.

BC Jeppe Bo Christensen,
Engelsk/fransk

KC Kirsten Lundtoft Christensen,
Tysk/fransk

JC Jørgen Christiansen,
Samf./historie/rektor

BE Bert Rainer Ernst,
Historie/tysk

PF Poul Frandsen,
Samf./historie/studievejleder

AF Anita Frisch,
Engelsk/oldtidskundskab
62.

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 Marianne Jacobsen,
Tysk/idræt

BJ Bente Jakobsen,
Matematik/fysik
63.

LJ Lone Janderup Jensen,
Fransk/latin/spansk

PV Preben Veber Jensen,
Biologi/geografi

WJ Willy Johnsen,
Matematik/fysik/naturfag/datavejl.

J0 Preben Overgaard Jørgensen,
Fransk/spansk

KK Karin Esmann Knudsen,
Dansk/musik/drama

LK Lise-Lotte Kring,
Engelsk/billedkunst/design
64.

AK Annelise Kristensen,
Engelsk/spansk

LS Leif Søgaard Kristensen,
Tysk/dansk/boginspektor

SK Søren Kronvang,
Tysk/dansk

KH Karen Kruse-Hansen,
Dansk/historie

BL Bente Langagergaard,
Musik/dansk

LB Lars Bluhme Larsen,
Historie/engelsk/inspektor
65.

PL Peter Lindhardt,
Fysik/kemi

KL Kirsten Løvschal,
Fransk/idræt

BM Bente Rose Madsen,
Matematik/dataiogi/datavejleder

HM Hans Jørgen Madsen,
Biologi/geografi

NM Niels Just Mikkelsen,
Fysik/matematik/naturfag

AN Axel Agesen Nielsen,
Dansk/historie
66.

DN Dennis Nielsen,
Fys./naturfag/teknikfag/boginspektor

JN John Palm Nielsen,
Historie/idræt/samfundsfag

KN Karen Marie Nielsen,
Historie/idræt/studievejleder

UN Ulla Berendt Nøhr,
Kemi/fysik/erhvervsøk.

LR Lars Rasmussen,
Dansk/filosofi

AR Annette Wigant Rousing,
Engelsk/dansk
67.

PR Poul Mikael Rønnenfelt,
Musik/dansk

OS Ole Schmidt,
Fysik/matematik/idræt

ET Ellen Johanne Tandrup,
Religion/dansk/filosofi

PT Poul Tang,
Geo/samf./erhvervsøk/AV-insp.

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

CW Christian Warming,
Historie/samfundsfag
68.

L
MW Mette Elisabeth Weisberg,
Engelsk/dansk/film & TV-kundskab

AW Anette Wickings,
Engelsk/oldtidskunskab

EJ Else Marie Jacobsen,
Rengøringleder

PJ Poul Jensen,
Pedelmedhjælper

MM Marianne Mark,
Sekretær

EM Else Marie Matthiesen,
Sekretær
69.

ES Elina Schmidt,
Kantineleder

PP Poul Erik Poulsen,
Skolebetjent

KS Karen Skais,
Sekretær

Rengøringspersonale.

Kirsten Christensen
Jonna Dradrach
Else Marie Jakobsen
Maja Jensen
Jonna Madsen
Inge Sørensen
Lise Sørensen
Tove Sørensen
Helle Thykjær

I skoleåret 1991/92 har endvidere været ansat
Peder Raskmark som barselsvikar for AR
Marianne Christensen i kantinen.

70.

Adresseliste. Lærere
SA Stig Præst Andersen
Ulstrupvej 36, Sdr. Onsild, 9500 Hobro

98-544098

MB Mathilde Bang
Abildgade 36, II th., 8200 Århus N

86-101107

TB Tove Birgitte Johannessen Barrett
Falkevej 6, 8210 Århus V

86-103535

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
Arnegårdsvej 41,8230 Åbyhøj

86-256514

BC Jeppe Bo Christensen
Hjaltesvej 24, 8370 Hadsten

86-915213

KC Kirsten Lundtoft Christensen
Christiansminde 11,8541 Skødstrup

86-993786

JC Jørgen Christiansen
Skovbrynet 32, 8000 Århus C

86-110338

BE Bert Rainer Ernst
Solbakken 13, 8240 Risskov

86-178271

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

71.

AJ Alice Marianne Jacobsen
P.S. Krøyersvej 1,8270 Højbjerg

86-275601

BJ Bente Jakobsen
Rougsøvej 6, Vorup, 8900 Randers

86-434816

LJ Lone Janderup Jensen
Storkevej 11,8382 Hinnerup

86-911662

PV Preben Veber Jensen
Fyensgade 30, 3,tv., 8000 Århus C

86-130417

WJ Willy Johnsen
Chr. Molbechsvej 13, lll.th., 8000 Århus C

86-184463

Jø Preben Overgaard Jørgensen
Overdrevet 20, 8382 Hinnerup

86-911120

KK Karin Esmann Knudsen
Vissingvej 33, 8370 Hadsten

86-983420

LK Lise-Lotte Kring
Vibevej 6, 8240 Risskov

86-178808

AK Annelise Kristensen
Ivar Huitfeldts Gade 19,3.tv, 8200 Århus N

86-165224

LS Leif Søgaard Kristensen
Holmkærvej 38, 8380 Trige

86-230547

SK Søren Kronvang
Præstehaven 39, 8210 Århus V

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

LB Lars Bluhme Larsen
Overdrevet 16, 8382 Hinnerup

86-911447

PL Peter Lindhardt
Hjelmensgade 29, 8000 Århus C

86-183256

KL Kirsten Løvschal
Engvej 19B, 8370 Hadsten

86-980798

72.

BM Bente Rose Madsen
Otto Rudsgade 25, 4. tv., 8200 Århus N

86-167933

HM Hans Jørgen Madsen
Islandsvej 26, 8370 Hadsten

86-983484

NM Niels Just Mikkelsen
Jægervej 50, 8450 Hammel

86-961439

AN Axel Agesen Nielsen
Jernaldervej 40, Søften, 8382 Hinnerup

86-912082

DN Dennis Nielsen
Jerichausgade 2, 1 .th., 8000 Århus C

86-185494

JN John Palm Nielsen
Bøgehaven 31,8370 Hadsten

86-915269

KN Karen Marie Nielsen
Æbleparken 17, 8370 Hadsten

86-980905

UN Ulla Berendt Nøhr
Søholt Alle 43, 8600 Silkeborg

86-800964

LR Lars Rasmussen
Marstrandsgade 17, 8000 Århus C

86-184808

AR Annette Wigant Rousing
Maden 8, 8210 Århus V

86-150047

PR Poul Mikael Rønnenfelt
Lollandsgade 36, 8000 Århus C

86-195241

OS Ole Schmidt
Ellemarksvej 9, 8000 Århus C

86-117627

ET Ellen Johanne Tandrup
Frejasvej 4, 8370 Hadsten

86-980169

PT Poul Tang
Overdrevet 22, 8382 Hinnerup

86-912440

KT Kenneth Kristensen Tollund
Skolegade 25, 8000 Århus C
(Havagervej 12, Skæring)

86-227355

CW Christian Warmina
Ankersgade 11,8000 Århus C

86-199762

73.

MW Mette Elisabeth Weisberg
Sønder Alle 5, 8000 Århus C

86-130062

AW Anette Wickings
Pilevej 5, 8370 Hadsten

86-982202

Adresseliste. Teknisk-administrativt personale.
EJ Else Marie Jacobsen, rengøring
Marsvej 11,8370 Hadsten.

86-981747

PJ Poul Jensen, pedelmedhjælper
Elmevej 7, 8543 Hornslet.

86-995217

MM Marianne Mark, sekretær
Skovvangsvej 10, 8370 Hadsten

86-981700

EM Else Marie Matthiesen
Samsøvej 14, 8382 Hinnerup

86-987634

PP Poul Erik Poulsen, skolebetjent
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

74.

s - Studievejledning
M - Musik
F - Formning (under musik)

Grundplan

