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Velkommen til Amtsgymnasiet i Hadsten
Med dette årsskrift bydes du velkommen til Amtsgymnasiet i Hadsten. Til tre forhåbentligt
spændende og udbytterige år.
På skolen er vi til daglig 450 elever fordelt på 17 gymnasieklasser og 1 Teknisk HF-klasse,
50 lærere og 14 teknisk-administrativt personale. Eleverne kommer fortrinsvis fra de fire
kommuner - Hadsten, Hammel, Hinnerup og Langå - som vi er lokalt gymnasium for.

Vieret mellemstort gymnasium, men vi lægger samtidig vægt på at være en lille skole, hvor
vi ikke er fremmede for hinanden.
Samtidig skal det understreges, at det selvfølgelig er meget op til dig selv, hvad du får ud
af de tre år gymnasiet. Jeg håber, at du som ny elev, vil engagere dig både i undervisningen
og i tilbuddene udenfor skoletid og dermed bidrage til 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. Men er du i tvivl om noget, skal du huske, at du altid er
meget vilkommen til at spørge.

Til slut kan jeg oplyse dig, at skolens introduktionsudvalg, som består af elever og lærere,
i starten af Ig laver et særligt introduktionsprogram, så de nye elever får lejlighed til at
stifte bekendtskab med alle dele af skolens liv. Som en del af dette program afholdes en
ekskursion i tilknytning til undervisningen, en introduktionsfest for de nye 1 .g-ele ver samt
et forældremøde for de enkelte l.g-klasser.
Endnu engang velkommen til tre gode år på AIH.

Jørgen Christiansen
rektor
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Velkomst fra elevrådet.
Her fra elevrådets side vil vi gerne byde
velkommen til nye såvel som gamle elever,
og vi håber, at også dette år vil blive et af de
interessante og mindeværdige i tiden
fremover.
Sidste års elevråd var en gruppe elever
bestående af 20-25 personer. Med det
samme skal det også lige siges, at det bedste
arbejde opnåes, hvis hver klasse har mindst
en repræsentant, da meddelelserne så
hurtigere kan nå rundt til alle elever.
I skolebestyrelsen har vi haft to
repræsentanter for på den måde at få
mere indflydelse på, hvordan skolen drives.
Også vores forskellige udvalg - hvor
samarbejde med lærerne har haft stor
betydning - har fungeret fint. Specielt har
fællestimeudvalget arrangeret mange gode
fællestimer for hele skolen.

Af andre ting, som er blevet udrettet, kan
for eksempel nævnes elevbogen, som blev
lavet efter opfordring fra mange elever.
Vi har endvidere blandt andet stået for
demonstationer, haft samarbejde med
andre gymnasier i Århus Amt, og har
kunnet tilbyde koncertbilletter, ferierejser
m.m. til alle på skolen.
Dette var et udsnit af, hvad vi har brugt
tiden på sidste år. Vi håber på at se mange
nye og kendte ansigter i elevrådet, så vi
kan få startet nogle projekter og begynde
at arrangere - traditionen tro - en
elevrådshyttetur.
Vi håber, alle har haft en god sommerferie,
og er klar til et nyt år på skolen mellem
stjernerne og troldene.
Med venlig hilsen
Elevrådet, Caroline og Berit. 2y

Tegning: Carina Pedersen 3a
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Samarbejdet med folkeskolerne.
På Amtsgymnasiet i Hadsten lægger vi stor
vægt på det tætte samarbejde med
folkeskolerne om at sikre den bedst mulige
overgang fra folkeskole til gymnasium.
Et af de mest synlige eksempler på dette
samarbejde er 9. klasse- elevernes tre
dages besøg på Amtsgymnasiet i Hadsten.
Iperiodenfra oktober 1992 til januar 1993
har ca. 200 elever fra 9. klasserne i
henholdsvis Hinnerup, Hadsten, Hammel
og Langå kommuner besøgt gymnasiet.
Formålet med besøget er at give eleverne
en mulighed for at opleve dagligdagen på
Amtsgymnasiet i Hadsten - og i videre
forstand stifte bekendtskab med fagene og
kravene i gymnasiet.
I løbet af de tre dage oplever 9. klasse
eleverne undervisningen på både sproglig
og matematisk linie, og desuden arrangerer
gymnasiet såkaldte specialtimer i flere
forskellige fag. I disse „specialtimer“
deltager udelukkende de besøgende elever
ogen faglærer fra gymnasiet, og vi forsøger
her at give et billede af, hvad
undervisningen i starten af l.g kan
indeholde.
Vi lægger under besøget stor vægt på, at 9.
klasse eleverne kan danne sig et indtryk af
miljøet og stemningen på Amtsgymnasiet
iHadsten, oghererkontakten med l.g'erne
utrolig vigtig - en kontakt, som vi oplever,
at de besøgende elever opfattersom meget
positiv.

Kontakten mellem gymnasiets lærere og
lærerne i folkeskolernes 9,-10.-klasse har
været ganske omfatttende i det forløbne
år, og der er ingen tvivl om, at et øget
kendskab til fagenes indhold, krav og
arbejdsmetoder i henholdsvis folkeskolen
og gymnasiet er til gavn for eleverne.
Det tætte samarbejde om eleverne har
således ført til indførelsen af en klasse
lærerordning på gymnasiet, og samarbejdet
har givet os muligheder for en mere
målrettet vejledning i studieteknik.
1 september mødtes nogle af gymnasiets
lærere med 10. klasselærerne fra Rønbækskolen - et møde, som resulterede i
gensidige besøg i februar måned, hvor vi
over et par dage fulgte hinandens
undervisning.
Tysklærerne fra Østervangskolen og
gymnasiet afholdt også i september måned
gensidige lærerbesøg, ogi forbindelse med
elevbesøgene i november overværede klas
selærerne fra Langå Skole undervisningen
i nogle l.g-klasser.
De to Hammelskoler, Skovvangskolen og
Søndervangskolen, og Amtsgymnasiet i
Hadsten havde i løbet af december og
januar en nær kontakt, idet ca. 20 lærere
var involverede i gensidige besøg.
Vi er på gymnasiet meget glade for dette
samarbejde - og håber på via fælles
initiativer at kunne udvide det i løbet af
det kommende skoleår.

Axel Agesen Nielsen
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Partnerskoler
bidrage med en regional synsvinkel i det
europæiske arbejde.
Rent praktisk skal samarbejdet foregå ad
mange kanaler. Kommissionen nævner
således:

Amtsgymnasiet i Hadsten blev i det
forløbne skoleår udpeget som koordine
rende skole i et såkaldt partnerskole
projekt, som er iværsat af EF - nærmere
bestemt af Kommissionen for de Euro
pæiske Fællesskaber.
Formålet med dette partnerskoleprojekt
er defineret i det følgende.

- Lærerudveksling
- Kontakt mellem elever og lærere via
elektronisk post (EDB)

Formålet er:

- Elevudvekslinger.

- at opmuntre samarbejde mellem skoler
indenfor EF for at styrke den europæiske
dimension i undervis-ningen.

Kommunikationen mellem lærere og
elever via elektronisk post har allerede
været igang i et par måneder, og man er
begyndt at aftale undervisningsprojekter,
som skal løbe af stabelen i begyndelse af
næste skoleår.
Lærerudvekslinger er planlagt til efteråret
1993 og eleveudvekslingerne skal finde
sted i foråret 1994 med uge 9 som en
foreløbig tidsplan.

- at udbrede kendskabet til uddannelser
nes indhold i de forskellige lande.
- at udbrede kendskabet til og udveksle
erfaringer med hensyn til undervisnings
metoder ogpædagogik i de enkelte lande.
Virkeliggørelsen af ovenstående punkter
skal foregå i trekanter, forstået på den
måde, at skoler fra 3 lande skal arbejde
sammen om ét projekt, som kan være
med til at opfylde målsætningen. Den ene
af disse 3 skoler er så udpeget som
koordinerende skole, og det er altså den
rolle, vi har fået på Amtsgymnasiet i
Hadsten.
Vores partnerskoler er Lycée Sevigne, som
ligger i Charleville - en by i det nord-østlige
Frankrig tæt på den belgiske grænse og
Swansea College, som ligger i Swansea,
Wales.
Det fælles projekt, som vi i de 3 skoler har
aftalt at arbejde sammen om, har vi kaldt:
The Growth of Regional Identity within
the European Context. Alle 3 skoler er
geografisk placeret et godt stykke væk fra
de respektive hoved-stæder og kan alle

1 marts afholdt vi en konference med
deltagere fra alle 3 skoler for at søsætte
projektet. Den ovennævnte kommuni
kation og de planlagte udvekslinger blev
aftalt i detaljer, ligesom vi satte nogle
faglige overskrifter på de konkrete emner,
som vi kunne tænke os at samarbejde om.
Af disse kan nævnes-,
- Forhold mellem hovedstad og provins.
- Ungdomskulturer. Ligheder og forskelle.

- Industrialisering og dens betydning for
de berørte regioner.
- Energiproduktion. Betydning for
regionen, herunder forureningsmæs
sige konsekvenser.
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Disse emner er valgt fordi flere forskel
lige fag kan indgå med hver sin specielle
interesse og viden.
Sprogene, vi skriver til hinanden på, skal
være både engelsk og fransk, så også her
bliver der tale om et samarbejde mellem
de enkelte fags lærere og elever. Partner
skoleprojektet bliver dermed grænseover
skridende i mere end én betydning, idet vi
ved siden af at samarbejde over geografiske
grænser også samarbejder på tværs af
traditionelle faggrænser.
Projektet bliver naturligvis støttet med
økonomiske midler fra EF, men også Gymnasiafdelingen i det danske undervisnings
ministerium har ydet financiel bistand.

større rolle i samfundsudviklingen, og de
erfaringer, som vores elever kan gøre på
dette område allerede i gymnasieårene,
ville gøre dem godt rustet både i forbindelse
med videreuddannelse og job.

Dertil kommer naturligvis muligheden her
og nu for på egen krop at opleve de fordele
og ulemper ved øget internationalt samar
bejde, som debatteres så heftigt i disse år.
Samarbejde over grænser - såvel de
geografiske som faglige, giver altid
anledning til at diskutere og vurdere sin
egen praksis og måske også foretage
ændringer. Alt i alt er projektet således en
medvirkende faktor til at fastholde et
levende og dynamisk miljø for undervis
ningsaktiviteten.
Endelig skal man naturligvis ikke glemme
de mange spændende og måske udfor
drende oplevelser, som de af skolens elever,
som vil få tilbud om en studierejse til
henholdsvis Charleville og Swansea vil
komme ud for.

På Amtsgymnasiet i Hadsten ser vi med
forventning frem til det fortsatte
samarbejde med de 2 skoler. Et sådant
samarbejde giver først og fremmest
eleverne en enestående mulighed for at
beskæftige sig med en europæisk og
international dimension i undervisningen.
Der er ingen tvivl om, at internationalt
samarbejde vil komme til at spille en stadig

Lars Bluhme Larsen

Lærere fra de 3 skoler i Partnerskoleprojektet.
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Gymnasiet vandt stor miljøkonkurrence!
Lige før vinterferien fik vi besked om at
gymnasiet havde vundet den danske
førstepris i en miljøkonkurrence, projekt
MUVIN, udskrevet af Nordisk Minister
råd.
Det var et glædeligt budskab for alle 70
elever og 14 lærere, der gennem efteråret
havde lagt et meget stort arbejde i projektet.
En delegation af elever og lærere fik
overrakt førsteprisen i København af
tidligere miljøminister Lone Dybkjær, som
havde været med i den danske dommer

komite. Prisen var en rejse for 30 personer
til en fælles nordisk miljøkonference i
Bergen, hvor projektet skulle præsenteres
for deltagerne fra de andre nordiske lande.
Skolens projekt blev af Lone Dybkjær rost
for at være meget omfattende og ud
advendt. Samtidig havde projektet vist, at
der aldrig kun findes én løsning på
miljøproblemer og ikke mindst, atdetogså
kan være sjovt at beskæftige sig med noget
så alvorligt som miljøet.

Via København til
Norge efter miljøpris
Hadsten-elever får megen ros for vinderprojekt
HADSTEN - 30 elever og
lærere pA amtsgymnasiet i
Hadsten kan se hen til en
spændende tur til Norge
sidst i april. De skal til Ber
gen for at præsentere deres
miljøprojekt.
Eleverne har vundet den
danske førstepris i et nor
disk miljøprojekt. Det har
været et meget stort arbej
de, som de unge nu får be
lønningen for.
Fire elever og fire lærere
var forleden i København,
hvor tidligere miljøminister
Lone Dybkjær overrakte
førsteprisen til Hadstcneleverne. Hun roste vinderprojektet for at være meget
omfattende og udadvendt.
• I har også med jeres
projekt vist, at der aldrig
kun findes én løsning på
verdens
miljøproblemer.
Samt ikke mindst, at det
også kan være sjovt at be
skæftige sig med noget så

Fint arbejde sagde Lone Dybkjær (til
højre) til den lille delegation fra Hadsten.
Fra venstre ses Hannah Brejnholt,
Elisabeth Nørgaard. Johanne Skovholm,
rektor Jørgen Christiansen, samt Steen
Bugge Christiansen.
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arbejde med menneskets indre konflikter
i forhold til naturen og menneskets
placering i naturen før, nu og i fremtiden.
Generelt må siges, at eleverne arbejdede
meget interesseret og aktivt i projektfasen.
Eleverne harprøvet at behandle konflikter
ved at inddrage så mange parter eller så
mange synsvinkler som muligt. I de to l.g
klasser var tværfagligheden inddraget, så
optimalt som muligt ved at lade alle
klassens faglærere, bortset fra fransk,
spansk og latin, indgå i projektet.
Har vi så i den sidste ende fået mere
bevidste og handlende elever ud af det?
Eleverne er helt sikkert blevet bevidste
om, at der er konflikter i miljøspørgsmål,
og et redskab, de fleste er blevet fortrolige
med, er den direkte kontakt til og med
parterne i en konflikt.

Det overordnede mål forMUVIN-projektet
var atlave en miljøundervis-ning, derskulle
lægge vægt på at behandle interesse
konflikter, der findes i nærmiljøet, i
samfundet og i global målestok.
Overskriften på miljøprojektet blev:
„Mennesket i naturen før, nu og i
fremtiden“.
Vores overordnede emne var i første
omgang,“ Dansk landbrug", udsprunget af
at gymnasiet ligger i et landbrugsområde,
og fordi dansk landbrug har udviklet sig i
retning af færre, større og mere rationelle
brug, hvilket har medført anvendelse af
større maskiner, nye dyrkningsmetoder
og en betydelig stigning i anvendelsen af
kunstgødning og sprøjtemidler. Husdyr
produktionen er blevet intensiveret, og
som et yderligere redskab til effektivi
seringen er nye bioteknologier blevet taget
i brug. Denne intensivering i landbrugs
driften skaber mange problemer og
konflikt-punkter i forhold til miljøet i og
omkring landbruget.

Som fælles produkter i projektet
producerede eleverne en miljøavis, som
blev husstandsomdelt med Hadsten og
Omegns Folkeblad, og der blev lavet et
åbent-hus-arrangement, hvor eleverne på
forskellig måde illustrerede den konflikt,
de havde arbejdet med.

Projektområdet blev senere udvidet for at
tilgodese den humanistiske dimension.
Derved blev det muligt for eleverne at

AIH - holdet foran Håkonshallen i Bergen.
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Den sidste fase har været at forberede en
udstilling til miljøkonferencen i Bergen
den 26.-28. april, hvor tre vinderskoler fra
hver af de nordiske lande skulle præsentere
deres projektarbejde. Det var en stor
oplevelse for de 30 deltagere fra skolen at
være med til den meget vel tilrettelagte
konference i Bergen. Der var samlet 600
lærere og elever fra Island, Færøerne,
Finland, Sverige, Norge og Danmark.

konflikter i brug af naturressourcer", hvor
man en hel dag valgte sig ind på et emne,
hvor princippet var, at man skulle lære
gennem erfaring, altså være der hvor
problemerne var.
Om aftenen var der kulturelle
arrangementer, hvor deltagerne havde
lejlighed til at skabe kontakter, man måske
senere kunne få glæde af.
Konferencen sluttede med at børn fra
skoler i Bergen udpegede en samlet nordisk
vinder. Vinderen blev en skole fra Finland,
som fik 50.000 kr. til en rejse til et andet
nordisk land.
Det er dejligt at få en belønning for en
hård arbejdsindsats, men selv de, der
desværre ikke kunne komme med til
Bergen, har under projektet gennemløbet
en proces, som kan blive et vigtigt redskab
i lignende sammenhænge senere, og som
forhåbentlig vil medføre handling og ikke
passivitet omkring miljøkonflikter.

Det var spændende at se, hvilke
miljøkonflikter andre elever havde
arbejdet med. Som eksempler, der ligger
lidt ud over det hjemlige, kan nævnes
„Erosion på Island forårsaget af fårenes
overgræsning" og „Hensynsløs brydning af
en bjergart i Larvik". På konferencen deltog
vi desuden i to undervisningsprojekter.
Det ene var at opleve den smukke natur
omkring Bergen, og her var vi så heldige at
solen skinnede hele dagen fra en skyfri
himmel. Det andet projekt var knyttet til
konferencens hovedtema, „Interesse

Mathilde Bang, Hans Jørgen Madsen og
Bente T. Hansen

Udsnit af plancheudstillingen i Bergen
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Tegning: Lene Eibye Pedersen 3a
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2a vinder 20.000 kr i landbo-konkurrence
I forbindelse med de danske
landboforeningers 100-års jubilæum blev
der udskrevet en konkurrence, hvor
opgaven var at lave en avis, der skulle
beskrive forholdene i landbruget år 2010.
De danske Landboforeninger havde udsat
100.000 kr i præmier, hvoraf 3 puljer a
20.000 kr ville blive givet til de tre
førstepriser.
1 geografiundervisningen besluttede vi at
være med i konkurrencen.Med hjælp af
svineavler Helga Sørensen, Hallendrup,
og konsulent Niels Hellemand, Skjød, fik
vi lavet en avis „SPIREN“. Avisen er
fremstillet, som var det en temaavis til de
16-19-årige i år 2010.
I avisen besk river vi livet på landet år 2010-,
hvordan foregår produktionen på landet,
vil landsbybutikkerne overleve, hvad
betyder EF for den danske kultur, hvordan
ser bondegårdsturismen ud osv.

Bedømmelseskomiteen fandt avisen så
god, at den blev tildelt en førstepris - de
andre førstepriser på 20.000 kr gik til
projektgrupper
fra
Danmarks
Jounalisthøjskole og fra RougsøSønderhald herreders Landboforening.
Selve besvarelsen vil, med de andre
vindende indlæg, blive trykt i et oplag på
72.000 eksemplarer, idet de vil indgå som
et indstik i „Landsbladet" juni 1993.
Præmien skal senere i august 93 omsættes
til en studierejse; klassen har besluttet sig
for „at prøve grænser af", og midt i august
går turen til Sverige, hvor vi i tre dage vil
klatre i bjerge, udforske huler, prøve Wild
Water rafting og endelig tage en stille
kanotur i de store svenske skove.
2a og Poul Tang

Energiproblem løst:
Landmænd går fra gris til græs
Fra
vor
udsendte
medarbejder
Rasmus Thorbjørn
Da Jens Hansen i 1993
kom i gang med en
rationalisering af sin
bondegård, var det
Uge i sidste ejeblik.
Havde han ventet, som
alle de andre nervøse
bondemænd i Lilleby
sogn, ville han også
have lidt den frygtelige
progretionsdød.
D.v.s,
en
udvikling
som
'forer
■•V

Fra "Spire" om fremtidens energiafgrøder.
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Tegning: Morten Rasmussen 3y.
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Aktiviteter uden for skemaet
Musikmiljø
Koret.

Bigbandet

Skolen har et kor, hvor alle, der er
interesseret! at synge sammen med andre,
er velkomne. Vi øver én gang om ugen, og
det er vigtigt at være der hver gang.
Udover diverse optrædender herpå skolen
(julekoncert, forårskoncert, morgensam
ling) har koret flere gange deltaget i fælles
koncerter med andre gymnasier. Vi har
dels været med i kor-projekter med alle
gymnasier i Århus, dels et samarbejde med
gymnasierne i Paderup og Skanderborg.
Vort repertoire er meget blandet - men
dog fortrinsvis forskellige genrer indenfor
den rytmiske musik. - Ligeså synger vi
både a capella numre (sange uden
akkompagnement) og numre, hvor vi har
et lille band som akkompagnatører.
I starten af skoleåret vil I få nærmere
besked om, hvornår koret vil øve i det nye
skoleår.
Vel mødt!

Bigbandet på AIH tæller ca. 15 personer.
Det optræder mest ved særlige lejligheder,
og øvningen ligger koncentreret op til disse.
Men hvis skemaet tillader det, vil der være
fast øvetid en eftermiddag om ugen
Stilen har hidtil været soul - funk og jazz,
ofte med en eller flere sangere.
For at komme med i bigbandet skal du
være fortrolig med dit instrument og kunne
noder, dvs. have fået undervisning i mindst
et år.
Gymnasiet ejer et lille antal trompeter og
sax’er, som du måske kan låne i _ år eller
mere, hvis du vel at mærke modtager
kvalificeret u ndervisning samtidig. Det var
måske en måde at komme igang på for dig.
Hør nærmere hos din musiklærer.
Poul Rønnenfelt

Bente Langagergaard.
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Rock-bands

Musikdag med l.g'eme

Efter skoletid kan musiklokalerne bruges
af forskellige elev-bands, i det omfang de
ikke brugesaf sammenspils-hold fra musik
højniveau og mellemniveau, kor eller big
band.
Det foregår efter strenge regler, som én
ansvarlig fra hvert band sørger for bliver
overholdt.
Nårdu har samlet et godt band, henter du
en tilmeldings-liste 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.
Der skabtes sidste år en ny tradition Musikcafeen, som dukker op nogle gange
i årets løb. Her er rige muligheder for at
prøve bandet/orkestret af sammen med
et begejstret publikum.

Deterefterhåndenbleveten god tradition,
at alle de nye 1. g'ere og indøver et
musiknummer i intro-ugen.
Musiklærerne samler alle de nye elever
øver et par timer 2-3 dage i den første uge.
Vi slutter så af med at vise resultatet for
resten af skolen på den første ordinære
morgensamling.
Dette skoleårs 1. g'ere lavede et nummer
af en gruppe, Crowded House, som havde
været et populært navn på Roskilde
Festivalen 92. Nummeret hed „The
Weather with you“. Det blev en klar succes
- 2. og 3. g'erne var tydeligvis benovede - og
klapsalverne ville ingen ende tage!

Poul Rønnenfelt og Bente Langagergaard.

Musiklærerne
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Forårskoncert ’93.
Som så mange år tidligere holdt AiH igen
en velarrangeret forårskoncert.
Repetoiret var meget bredt og det talrigt
fremmødte publikum blev præsenteret for
alt ligefra klassisk og pop gennem blues til
jazz og rock.
Efter en fællessang, hvor taget næsten
løftede sig, var det lg-ernes tur til at
overtage showet. Denne del af koncerten
var en lidt mere eksamenspræget
præstation, men for lg-erne er
fremvisningen jo også en eksamen for
faget musik, som er obligatorisk for alle i
lg. Trods nervøsiteten og små uheld slap
alle helskindede igennem med et enkelt
hurtigt improviseret nummer, som
reddede en ellers pinlig pause.
I pausen mellem de to halvdele af
koncerten var der mulighed for at se
forårsudstillingen, som alle 3g-ere og nogle
elever fra 2g havde arbejdet med i lang tid.
Da koncerten igen var i gang, vardet 2g- og
3g-ernes tur til at udfolde deres talenter.
Denne del af koncerten bar præg af
solooptræden akkompagneret af
instrumenter og kor, men også af store
flotte arrangementer, som gav afveksling
og indlevende stemning.
Alt i alt en god og traditionel koncert uden
de store overraskelser, og også rektor var
tilfreds, idet han til slut kunne fastslå, at
hele arrangementet inkl. forårsudstillingen
havde været en god og positiv oplevelse.
Berit og Caroline, 2y
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Juleafslutning ’92.
Vedjuleafslutningen 18/12 oplevede vien
flot opførelse af Duke Ellington's Sacred
Concert No. 3. Det var 3. mus'erne, der
sammen med deres lærere havde arbejdet
intenst, så hele værket med solister,
blæsere, flerstemmigt kor og rytmegruppe
gik op i en dejlig „svingende" enhed.Mogens
Hertoftholdt juletalen, der meget apropos
og vedkommende omhandlede, hvad
musikken havde betydet i hans liv fra
Brasilien over Rungsted til Hadsten. Til
slut kom teatersportsfolkene med deres
noget utraditionelle krybbespil med
højdepunkter som kamelridt og
nedskydning af staldens okser. Så vi
tilhørere kom hele stemningsregisteret
igennem og fik en juleoplevelse ud over
det sædvanlige.

Annette Rousing
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Udstillingen i år var - måske i pagt med
tiden -højtråbende , mangfoldig, kaleidoskopisk. Installationer med lys og lyd;
sære tårne, der fabulererede over vor tid;
store abstrakte og ekspressionistiske
malerier; 3 - dimensioneile arkitekturmo
deller; trend-collager; kunstparafraser;
design-programmer med grafisk design,
beklædning og arkitektur; portrætter;
landskaber; himmelstiger; stress- skulp
turer og øko-billeder.
Mange timer - også uden for skoletid - er
blevet anvendt på de store frie projekter,
som udstillingen især prægedes af i år, og
atter en gang har eleverne bevist, at de har
stor udtrykslyst. De formår at sætte noget
i gang hos beskuerne , hvorved de giver
skolen liv og oplevelser, som vi nødigt ville
være foruden.

Billedkunst
HVA' MON DET SKAL FORESTILLE ?
Forårsudstilling: Billedkunst og design.
Hvert år holder vi en forårsudstilling af de
elevarbejder, der er blevet udført i årets
løb.Udstillingen fungerer som en slags
eksamen for eleverne i billedkunst, og vi
lægger derfor vægt på , at både form og
indhold er i orden. Tingene skal kunne
tåle mødet med virkeligheden -ellers du' r
de ikke.
Vi åbner udstillingen samme aften, som
den årlige forårskoncert løber af stablen,og
der er tradition for, at udstillingen beses
før koncerten og i pausen mellem de to
koncertdele.Værkerne udstilles i skolens
store fællesareal og i de to hjemstavne.

Lise Lotte Kring.
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Drama & teatermiljø

En engel kom til AIH
Skolekomedie
Dette àrs skolekomedie „ En engel kommer
til Babylon“ af Friedrich Dürrenmatt løb af
stablen den 23.-24. marts. Forberedelserne
startede dog allerede i november, hvor
årets teatertrup samledes i auditoriet første
gang. De følgende to måneder gik med
tvivlsomme opvarmningsøvelser og
ihærdige forsøg på at overbevise sig selv
om, at man trods alt havde lidt Greta
Garbo i sig. Med eller uden Garbo-talentet
fik man sin rolle udleveret omkring juletid.

Derpå fulgte en lang og til tider håbløs
proces, som skulle munde ud i en hæderlig
skolekomedie. Skuespillerevner, ja ligefrem
talenter spirede frem i de følgende
måneder. Takket være Karin Esmann og
Bert Ernst fik vi, ud fra noget der lignede
en babylonsk forvirring, skabt et stykke
sammenhængende teater, mens Poul
Rønnenfelt, naturligvis, tryllede med toner
og musikere og fik de helt rigtige
stemninger frem.
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Torsdag var vi så klar med kindrødt,
kostumer og kampråb. Alt var repræsen
teret i bedste orientalske stil; tiggere,
arbejdere, gøglere, konger, ordensmagten,
digtere, ludere ogen enkelt slangetæmmer
- og så naturligvis en engel. Der skulle
prøves kræfter med selvtillid, nervøsitet
og sidst men ikke mindst hukommelsen.
Til at overvinde disse problemer havde vi
heldigvis et godt kammeratskab at falde
tilbage på.
Efter fredags forestillingen og „fredagsbuk
kene“ blev stemningen på scenen for en
tid lidt højtidelig og sørgmodig på grund af

afskeden med de skrå brædder, replikkerne
alle kunne til hudløshed og den gode
stemning i truppen. Humøret steg atter
senere på aftenen under et tiltrængt
traktement med fællessang og diverse
„gæsteoptrin“.
Og lad mig slutte med rektors egne ord:
„Det flotteste stykke på AIH nogensinde..“
(eller var det sidste år, han sagde det...eller
året før ??!)
På truppens vegne

Anette 3x
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Teatersport
„Ohne Filter“
Det går rasende godt. Unplugged - den
ægte vare, hvor intensitet og publikums
nærvær har højeste prioritet. I den sam
menhæng er selv en fejlprocent på 10 o.k.
En gang om ugen får den bare én „ohne
Filter" her på AIH - og det på 3. år.
Teatersport er som navnet siger en
blanding af teater og sport. Det er ren
improvisation, hvor to hold dyster inden
for en række discipliner, som publikum
iøvrigt bestemmer rammerne for.
Publikum afgør også hvilket hold der er
bedst ved simpel håndsoprækning.
Dommeren ? Han er kun med for at sørge
for fair play og har iøvrigt retten til at svine
såvel publikum som spillere til.

Teatersportsgruppen elsker at optræde,
og i år har der atter været rig lejlighed til at
føre sig frem over for et absolut subjektivt
hjemmebanepublikum. Opvisning ved
GYMLE, selv festudvalget turde hyre os til
en skolefest og juleafslutningen fik endnu
engang et alternativt krybbespil med
masser af kæledyr.
Højdepunktet er og bliver naturligvis AIHmesterskabet i forbindelse med Dramaca
feen, i år krydret med en efterfølgende
opvisning af de mest garvede spillere. Som
vanlig var ikke et øje tørt.

Galskaben fortsætterogså næste år - ohne
Filter - og meget værre end dine drømme.
Vi kan simpelthen ikke lade være.
På holdets vegne

Bert Ernst
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Teatercafe.
Der har i skoleåret 92/93 været afholdt 2
teatercaféaftner. Den første var onsdag d.
3. februar, hvor dramaholdet opførte
Aristófanes'gamle komedie Lysistrate. Det
græske drama vistes i en bearbejdet udgave,
hvor hele kantinen med trapper og
balkoner fungerede som totalteater med
hvidt vasketøj hængende over hovederne
på publikum. En illustration af det
kvindeunivers, som dramaet handler om:
de græske kvinder er godt trætte af at
undvære deres mænd i den lange og
opslidende krig mellem Athen og Sparta.

Som pressionsmiddel nægter de at gå i
seng med deres mænd. Det kommer der
mange saftige episoder ud af - men
kvinderne opnår til sidst deres mål, nemlig
freden. Kvindefigurerne i stykket var gjort
til nutidige karrikerede kvindetyper,
hvilket understregede forestillingens
karakter af farce. Til at udfylde stykkets
mange roller havde holdet fået assistance
af en flok lærere, som spillede - de gamle
mænd, der var for affældige til at være
med i krigen. Alt i alt en vellykket aften.
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Det samme varden anden teatercafé, som
afholdtes mandag d. 3. maj. Denne gang
var et stykke helt ny dansk dramatik på
plakaten, nemlig Astrid Saalbachs Morgen
og aften fra 1992.1 en række morgen- og
aftenscener oprulles glimt af forskellige
menneskeskæbner i en moderne og
fremmedgjort virkelighed. Et væsentligt
stykke, der indeholder en række
eksistentielle problemer om liv, død,
kærlighed etc. I modsætning til
Lysistrateforestillingen var udfordringen

for skuespillerne her at indleve sig i en
rolle med mange nuancer og mange
underforståede og uudsagte følelser.
Traditionen tro sluttede aftenen med
teatersport - 2 dystende hold samt en
opvisningsforestilling af eliteholdet!
Desuden udfyldte Poul Rønnenfelt, Hans
Christian Birkeland og Christian Thorning
pauserne på smukkeste vis med lækker
jazz.
Karin Esmann
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Tegning: Tanja Huus 2b.
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Idrætsmiljø
Frivillig idræt - Det svære valg.

Idrætsstævner - Verdens mindste
succes.

Frivillig idræt fik sammen med andre
frivillige aktiviteter lejlighed til i et år at
afprøve hultime i 7. og 8. time hver torsdag.
Baggrunden var vanskeligheder med at
fylde holdene op i ydertimerne. Det
foreløbige resultat af prøveåret giver et
overvejende positivt resultat: Der kom
faktisk flere elever til aktiviteterne, som i
år var atletik/fodbold, basket, volley,
badminton og bøfrum. Men flere andre
problemer viste sig: Erhvervsarbejde og
Tordenskjolds soldater som de mest
iøjespringende. Eleverne, som deltager i
den frivillige undervisning i musik,
formning og idræt, er ofte gengangere,
hvorfor de må vælge aktivitet. Det er i
frivillig idræt p.t. ikke muligt at afvikle
f.eks. volley og basket samtidig. Det ville
kræve to aktivitetsdage. Endelig bliver
idræts forårssæson efter vinterferien slået
totalt i stykker af afbrydelser ved hallens
brug til termingsprøver, skolekomedie og
forårskoncert.
Til slut en stille undren: Hvorfor er det de
samme 10-20% af eleverne, som udnytter
det gode tilbud om frivillige aktiviteter,
som alle nu har mulighed for at deltage i
????

Idrætsstævner har i år været afviklet
inden for fodbold og basket. Det har betydet
et mindre antal stævner end de forrige år,
men dette skyldes, at der i år kun er blevet
tilmeldt de hold, som elevtilmeldingen
(uden lærerpåvirkning) udviste. Den altid
vellykkede afslutning på udendørssæsonen
ved atletikstævnet på Århus Stadion blev
desværre uden vores deltagelse. „Privafstævnet i fodbold var i år i Grenå. Vi deltog
med 2 hold og én lærer! Drengene var
uheldige med uafgjort mod Grenå, men
tabte overbevisende til Paderup. Pigerne
tabte knebent til Paderup og vandt stort
over Grenå. Et hyggeligt arrangement.
Stævneaktiviteten var stor i basket, hvor vi
deltog i to turneringer. Vi stillede 4 drengeog 4 pigehold. De spillede 22 kampe og ,vi
vandt de 17, hvilket jo viser flot bredde. Vi
fik da også for første gang både 3. gdrengene og pigeholdene igennem den
indledende runde. Men desværre heller
ikke længere. Nok var vores VM-pigehold
tæt på mod arvefjenden Horsens (1 point)
og nok var vores 3. g-drengehold uheldig nok en gang, men det lader sig ikke skjule:
Sålænge vi spiller mod hold nordfra vinder
vi rub og stub, mens der bliver mere kamp
om sejren mod hold syd for os.
Nu venter vi i spænding på, hvad vores
suveræne 2.g pigehold kan stille op mod
en kvalificeret modstander.

Anders Brok
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Tegning: Tina Passing Pedersen, 3x.
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Andre aktiviteter
mer, idet vi opfordrer nogle udvalgte
medlemmer til at kontakte deres
klassekammerater.
For nærværende er der 288 medlemmer i
GYMLE, og erfaringen viser, at ca. 80% af
årets studenter/HFer vil indmelde sig.
Du kan kontakte Gymle gennem
bestyrelsesmedlemmerne;
Som
kontaktpersoner på gymnasiet fungerer:

Festudvalget.
Festudvalget er:

-

frivilligt
forbeholdt AiH-elever
formidabelt
friskt
flittigt
fuld af fordele
farligt
fabelagtigt
feststemt

Poul Tang og Hans Jørgen Madsen
Bestyrelsen 1992/93:
1984:
1985:
1986:
1986:
1987:
1988:
1988:
1989:
1989:
1989:
1990:
1991:
1991:
1992:
1992:

- for få - fang FESTUDVALGET

Gymle
Gymle er navnet på skolens forening for
gamle elever. Dens formål er primært at
formidle kontakten mellem skolens elever
efter studentereksamen.
Konkret sker dette først og fremmest via
en årlig sammenkomst på skolen, der altid
er fastlagt til fredag før efterårsferien - i år
15. oktober 1993. Her startes ud med
foreningens generalforsamling, der hvert
år er et stort tilløbsstykke: formandens
beretning, bestyrelsesvalg og ikke mindst
det kolde fadøl sikrer den store interesse.
Senere mødes man i kantinen til festmenu,
underholdning og dans, men det primære
er selvfølgelig snakken om „de gode gamle
dage“ og om livets genvordigheder.
Herudover udsender foreningen en „blå
bog", et lille skrift, hvor medlemmerne kan
skrive om. hvad de laver nu, hvilket
sammen med en medlemsliste giver god
mulighed for at fastholde kontakten til de
gamle klassekammerater.
I år laves der iøvrigt en ekstra hverve
kampagne for at få fat i de gamle medlem

Jan Due:
Henrik Kruse:
Peter Eskild-Jensen
Anders Mikkelsen
Morten Zink
Sigrid Budtz-Jørgensen
Peter Lorenzen
Torben Bak Jensen
Kurt Holting
Jan Kiehl
Lene Nielsen
Jonas Andersen
Bjarke Schönwandt
Peter Mouri tzen
Kristian Ingversen

tlf.
tlf
tlf
tlf
tlf.
tlf
tlf.
tlf
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.
tlf.

86100159
75931845
86185434
86130427
95158410
86127172
86118037
86522781
86108096
86105441
86985414
86252633
86987882
86985412
86987366

GYMLE logo er lavet af Karsten Skjoldhøj.
årgang 87
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KFS.

Der var i år desværre ret ringe tilslutning
til kaféen, som vi stablede på benene om
eftermiddagen.
Om KFS fortsætter på AiH næste skoleår,
er desværre endnu et åbent spørgsmål.
Tilslutningen har været dalende de sidste
par år, og nye l.g'ere har vist mindre
interesse. Men kontakt mig endelig, hvis
du vil være med til at fortsætte gruppen
efter sommerferien!

Som på mange andre studiesteder ud over
landet har vi også på AiH en KFS-gruppe.
KFS -dvs. „Kristeligt forbund for
studerende“ - er en gren af folkekirken,
der har som formål at skabe et kristent
fællesskab på studiestedet og at kon
frontere folk med, hvad kristendommen
har at sige os idag.
Først nævnte er bl.a. sket ved, at vi hver
torsdag har mødtes i spisefrikvarteret.
Sidst nævnte skete bl.a. ved, at vi i foråret
igen bestilte 4 unge fra KFS, der i kantinen
og i nogle religionstimer fortalte om deres
tro på Jesus.

Daniel, 2.z

Tegning: Mille Lykke Sørensen, 3a.
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Billeder fra studieture
Elevbesøg fra Lajos Kossuth
Gimnazium

- en uge hvor der blev talt masser af tysk
ningerne i østlandende, fx var ungarerne
før tvunget til en skolegang med russisk
som eneste sprogfag!

Lørdag den 29. august 92 om aftenen
mødtes 2b her på AIH. Årsag: Besøg fra
Ungarn, mere præcist Mosonmagyaróvár,
som er Hadstens venskabsby. Vore gæster
skulle indkvarteres privat i Hadsten,
Hinnerup, Søften, Vitten, Røved og
Grundfør. Vi var en smule forlegne ved
deres ankomst, men efter at have fundet
„ens egen ungar“ og talt lidt med dem,
fandt vi hu rtigt ud af, at de jo slet ikke er så
forskellige fra unge i Danmark. I løbet af
aftensmaden gik snakken, hvis ikke på
tysk så ved hjælp af fagter og nogle danske
eller engelske gloser.
De følgende 5 dage var der planlagt
forskellige aktiviteter og udflugter. Vi var
fx på heldagstur til Ebeltoft, i Århus og
holdt teltfest i Hinnerup. Ellers fulgte de
vores skolegang her på gymnasiet.
Derudover havde vi en enkelt dag og et par
aftener, hvor det var op til familien, hvad
man ville foretage sig.
Det var en god lejlighed til at få snakket
tysk og udspørge hinanden om vore lande
og kultur. Flere af ungarerne var meget
forundrede over, hvor „lidt" vores forældre
arbejder; i Ungarn er det nemlig normalt,
at de voksne har 2-4 jobs for at kunne
klare sig.
For mange af de unges vedkommende
fungerer gymnasiet i „Moson“ som
kostskole. Skolen har nemlig et stort opland
og en speciel forsøgslinje, hvor under
visningssproget er tysk. Vore gæster gik
alle på denne linje og talte utroligt godt
tysk. Der er sket meget efter omvælt

Ungarn er et land i udvikling, og man fik
det indtryk, at de unge er meget bevidste
om, hvad der sker og ikke bare vil acceptere
vesten uden at stille spørgsmål. De ønsker
at fastholde egne traditioner og gjorde
meget ud af at fortælle os, at de også
kunne lære os vesterlændinge noget. Den
unge generation vil gerne have en
håndsrækning til at hjælpe sig gennem
udviklingen, men de behøver ingen
stormagt til at fortælle dem, hvad de skal
gøre. Så selvom de lever og tænker som
unge nu engang gør, så har de oplevet en
forandring, som gør dem forskellige fra os.
Og deres afklarethed og tro på deres lands
muligheder er imponerende.
Mia 2b
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Storbyens charme!? - Indtryk fra Paris' gadeliv ....
Jeg har altid haft et indtryk af Paris som
værende dels hovedsædet for modeindu
strien, fotomodeller og designere - et
paradis for unge og smukke, og dels et
slaraffenland af gøgl og magi. Derfor var
jeg lidt skuffet over ikke at se flere gøglere
end en ulækker gammel mand og to
musikanter blandt hoben af karikatur
tegnere på pladsen foran Pompidoucen tret.
Desuden må jeg sige, at parisernes
udstråling generelt skuffede mig. Jeg havde
nok forventet at møde et mere farverigt og
sydeuropæisk, varmt folkefærd. Jeg var ret
overrasket over de irettesættende,
nærmest fornærmede blikke, der mødte
os når vi pjattede og lo.
Paris er fyldt med kultur og historie Obelisque'n på Concordepladsen, broerne
og de smukt dekorerede gamle bygninger
.... og den bliver rigeligt bevogtet - aldrig
har jeg set så meget politi samlet på enkelte
pladser på en hverdag i marts. Især på
Concordepladsen og på handelspladsen
mellem Seinen og Notre Dame følte man
sig nærmest omringet af ordensmagt, og
tanken faldt et øjeblik på George Orwells
kontrol-samfund i „1984“.
Mine indtryk fra Paris stemmer ikke
overens med Scherfigs fra 1931. Scherfig
skriver om Paris som byen for outsiderne,

tilskuerne, der ønsker at søge inspiration
til deres kunst i betragtninger af andres
stræben efter livet, mens de selv lader livet
glide forbi udenfor café-vinduet. Der gr
mange caféer i Paris, men jeg synes bestemt
ikk,e café-gængerne bærer præg af at
„skulke fra tilværelsen", som Scherfig siger,
de virker derimod fremadstræbende og
karriere-bevidste. Scherfigs „velsignede
tilflugtssted fjemt fra realiteterne" ernetop
præget af realiteter. På jernristene under
træerne og i metroen sidder tiggere, men
„succes ’ erne" ser væk fra dem og går forbi
uden at fortrække en mine.
Der ligger en vis ironi i kontrasten mellem
Paris' facade som kultur- og turistby og
disse oversete skæbner på ristene. Jeg ved
godt, at fattigdom ikke kan undgåes i
storbyerne, men det er da skæbnens ironi,
at Paris' magtmennesterog borgere bygger
nye store monumenter, der skal udvise
magt og autoritet, at de satser på
fremskridtet og lader de svageste ligge i
svinget. Industrikvartererne, det kolde La
defense og alle midtbyens magtmonu
menter bliver en parodi på det storslåede
Paris, storheden falmer i lyset af den
manglende balance og helhed i
befolkningen.
Malou Tandrup Lassen, 2a.

SIAAR«
PARIS
£9RÅROi AS
FORÅR 93
2A
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Indtryk fra Firenze.
Vi besøgte Firenze den første uge i marts
dette år og vendte hjem med en masse
spændende og smukke indtryk.
En by i Mellemitalien i landskabet Toscana
ved floden Arno med det retvinklede
gadenet med alle de smukke bygninger de fleste fra middelalderen og renæs
sancen.
Firenze lever og ånder og rummer en
skønhed, der er umulig at beskrive i form
af bygninger, antikviteter og unik kunst. Et
mylder af biler, mennesker og scootere alle i bevægelse, alle forsømmer de at se op
og opleve deres bys storslåethed.
Her hvor bygningerne strækker sig mod
himlen, følte vi os små og ubetydelige.
Byens farver er meget specielle - meget
blide og dæmpede - og byen ændrer iøvrigt
helt karakter ved vejrskifte. I solen smuk
og levende, i regnen grå og kaotisk.

En af dagene besøgte vi byen Siena, der er
ligeså rød som Firenze er gul; disse farver
danner den smukkeste ramme omkring
folk og livet i byerne.
Når man går langs floden Arno og lytter til
bilernes dytten, der blandes med
italienernes pludren, dannes en
forunderlig storbysymfoni, og man føler
sig som en del af noget stort, en del af det
italienske samfund.
Vi var overvældede over den varme og
omsorg, der slog os i møde fra italienerne.
De ønskede at hjælpe os med alt; havde vi
bedt om månen, ville de have bragt den
ned til os.
Så vi tog både Firenze og italienerne med
os hjem i vores hjerter.
Anne og Sofie 2b.
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2x: „Next stop - Skt. Petersborg“
er stor enighed, lærere og elever iblandt
om, at det var en god og vellykket tur, og vi
vil gerne endnu engang sige tak til Svend
og Lone.

Lørdag d. 27.02.93 mødte en flok
forventningsfulde 2x'ere op på AiH kl.
6.00 om morgen. Efter 1 1/2 døgns rejse
ankom vi til Skt. Petersborg,
Forventningerne om Skt. Petersborg var
et, men det vi fandt, var noget helt andet.
Alt var på en gang smuktog overvældende,
men samtidig også sørgeligt. Arkitekturen
var fremmedartet. De enorme bygninger
med kilometerlange facader i lyse
pastelfarver smukt dekoreret med
forunderlige ornamenter var over al
forventning. Men i alt det smukke kommer
fattigdommen til udtryk i de beskidte og
misligholdte bygninger, og de småfrysende
sammenbidte russeres ansigter, som vi
mødte på de enorme boulevarder. Det er
rart at have penge, men det er ikke rart at
rende rundt med en russisk direktørs
månedsløn og bruge den på en uge hos de
mange gadesælgere, der solgte alt fra
petruskadukker og hjemmestrikkede
uldne sokker til gasmasker og krystalvaser.
Ligeledes så vi den russiske arbejdsomhed
og industriens uhyggelige effektivitet (eller
hvordan var det nu det var!) på en fabrik,
hvordebl.a. fremstillede relæertil russiske
rumskibe, men for enden af denne lange
mørke gang af håbløshed og opgivenhed
er den nye generation på vej. På det yngste
gymnaisum (= dansk folkeskole) er man på
vej mod bedre tider med en undervisning,
der lægger vægt på sprog og kontakt med
udlandet.
En anden stor oplevelse var operaen Marie
Steward. Handlingen måtte vi læse os til i
de engelske programmer, men stemningen,
mørket i salen, musikken, lyset på scenen
og det store rum var bare helt fantastisk.
En oplevelse for livet, hvor vi på en uge
blev stoppet med kulturindtryk fra en
verden diametralt modsat vores egen. Der

Martin og Trine 2x
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Studietur til Paris med 2y,
således at alle syntes, de havde fået det
bedste værelse.

I første uge af marts var 2.y samt KL&CB på
en yderst vellykket studietur til Paris. Det
var godt nok en stor by, og det var godt nok
smart med den hersens meeetro. Ja klassen
var langt væk fra de lune rammer i
klasselokalet i 220 AiH. Et mindre
kulturchock havde taget sin begyndelse.
Men det var nu godt nok også flot selv at se
Eifeltåmet. Og Seinen selvom også den
godt nok var beskidt, og der godt nok ikke
ku' være ret mange fisk i den. Så var
Lilleåen nu bedre. Der var meget at holde
styr på for de unge vikinger og deres møer,
men så var det godt nok dejligt, at man
altid kunne spørge sine personlige guider,
om hvordan det hele egentlig hang
sammen. Disse guider havde sært nok
altid et svar parat om de særeste ting. Der
var ikke det, de ikke vidste! Og så på
fransk. Meget trætte vendte alle hjem til
hotellet, hvor værelserne blev fordelt,

Så var man godt nok også blevet sulten, og
heldigvis kunne man spise sig helt mæt i
en ægte McDonald. En flot start på mange
kulinariske oplevelser, derskulle fylde den
kommende uge. Her skal det siges klart, at
mange vovede sig helt ud af busken efter
et par dage og også forsøgte sig med mere
eksotiske ting, ja også de berømte frølår
blev forsøgt. Men ingen var da så heldige
som de erfarne guider, der ved et uheld fik
serveret kalvehjerne.
Efterbehandlingen var en lille opgave med
titlen „Linjer i Paris“. Her gav mange udtryk
for, at den største oplevelse havde været at
gå de 7 km fra Louvre til La Defense og
opleve den berømte akse på egen krop.
Forandringen i byen fra barok til fremtid i
de voldsomme arkitektoniske forskelle.

Hans Christian Birkeland
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Vikingerne kommer.
„..hvor er vi ? Leif, hvad laver du? Hvorfor
vender kortet på hovedet?" „Slap nu af, jeg
har prøvet det her før, hotellet ligger lige
om hjørnet." „Jo tak, men hvilket hjørne???".
Luigi vendte sig og kiggede efter den
sveddryppende hob af overbelæssede unge
mennesker, der slæbte sig gennem Firenzes
gader. Hvad var det der stod på deres lilla
T-shirts? „2.ZTOUR, FIRENZE 93“. Turister!
Han lænede sig afslappet tilbage og
skubbede hatten ned i panden. Det blev
dog ikke til megen skønhedssøvn:
Oppakningen var blevet udskiftet med
flag, men hoben var den samme. Der var
garanteret ikke gået en time! I spidsen var
deres inkompetente guide, derpå trods af
tidligere fiaskoer med ukuelig selvtillid
førte flokken mod det lokale fodbold
stadion.
Fodboldkampen var mellem Fiorentina
og Inter, og endte til hjemmefansenes store
lettelse 2-2 med udligning på overtid. Hele
vejen hjem til hotellet (med Dannebrog på
nakken) blev vi mødt af entusiatiske
italienere, der med strålende øjne råbte
„Laud'up, Laud’up". Dette var turens første
kulturelle højdepunkt, af hvilke der var
mange, og resultatet blev fejret med
italiensk kogekunst (fortrinsvis pizza) om
aftenen.
Udflugter blev det jo også til. F. eks. en
vingård, der på trods af sin romanske titel
viste sig at være en klinisk fabrikshal med
meterhøje sterile ståltanke. Vinen var
udmærket, og underholdningen blev
leveret af den danskfødte tolk, Jens, der
satte spørgsmålstegn ved Rowan Atkinsons
status som manden med det mest bizarre
kropssprog.
For folk, der yndede at bruge penge på tøj,
fremfor det italienske køkken, var der hele
ugen marked i Firenze. Her blev derindkøbt

tekstiler nok til at påklæde en hærenhed,
men det var jo også billigt.
Så kom dagen. Depressionens fredag. Der
var bluesstemning blandt 2. Z'erne. Det
var et sørgeligt farvel til fascinerende
renæssancebyggeri, pizza og kunst i alle
dens afskygninger. Vi havde en god uge i
Firenze. En uge vi alle mindes med en
klump i halsen. Det var det Herrens år
1993, hvor vikingerne fra 2. Z indtog
Firenze.

2z
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FRA SKOLENS DAGBOG 1992/93
la tværfagligt samarbejde vedr. Muvinprojektet.
Besøg af elever fra Hadsten Skole, Øster
vangskolen og Hadbjerg Skole.
Fællestime: .Operation Afrika".
3MUS ekskursion København.

1992.
August
Skolen starter.
Introduktionsarrangementer Ig.
2BI ekskursion til et landbrug med fritgående
svin i Erslev.
3gfilm/tv ekskursion til Århus, hvor de
medvirkede som agerende i en
videoproduktion med arbejdstitlen „Svend
Åge Madsen og Århus".
2b besøg af en klasse fra Kossuth Lajos
Gimnazium, Mosonmagyarovar i Ungarn,
som deltog i undervisningen i 1 uge.

November
Besøg af elever og lærere fra Skovvangskolen
og Søndervangskolen i Hammel.
2SA og 2g3gSaM ekskursion TV2-Østjylland.
3SA1-3SA2 ekskursion til grænseområdet,
la og lx projektundervisning vedr. Muvin.
Operation Dagsværk.
2BI ekskursion København.
Eø-holdet ekskursion Knud Jepsen, Norring.
3b ekskursion Århus Kunstmuseum.
Basket/VM-kvalifikationsstævne fordrenge.
Besøg af elever fra Randers Statsskole.
2g3gBI ekskursion Foulum.
Basket/VM-kvalifikationsstævne piger.
Besøg af elever fra Langå Skole.
3KE ekskursion Danisco.
2bx3ab ekskursion Risskov Amtsgymnasium.

September
2BI ekskursion til et landbrug i Selling med
intensiv svineproduktion.
2g3g billedkunst mellemniveau ekskursion
til Randers Skulptur Park.
Lærerudveksling med Østervangskolen.
Fællestime: Indianergruppen Tloke Navake.
Fodboldstævne Grenå-Hadsten-Paderup.
Praktikdag 2BI i landbrugspraktik vedr.
moderne svineproduktion
3BI ekskursion Bornholm.
Ib-lu ekskursion Tangeværket
Iz ekskursion Grønhøj/Løkken.
3EØ ekskursion Unibank.
2p ekskursion København.

December
Fællestime: Chefredaktør Ejvind Larsen,
Information.
Fællestime: Læge Elna Gilsberg:
Medicinkvinde og helbreder efter gamle
indianske metoder.
Besøg af elever og lærere fra
Søndervangskolen i Hammel.
KFS gæstelærer Christian Weise:
evolutionsteori kontra skabelsesteori.
Designholdet ekskursion Arkitektskolen.
Basketstævne drenge.
Åbent-Hus vedr. Muvin-projektet
3u ekskursion Århus Kunstmuseum.
Juleafslutning.

Oktober
Orienteringsmøde for skolens forældre vedr.
valg til bestyrelsen.
ly ekskursion Hinnerup.
la-lx ekskursion Sverige.
Fællestime:, A Tough Tale". Sydafrikas fortid,
nutid og fremtid fortalt af 7 sydafrikanere.
Gamle elevers fest/“Gymle".
Fællestime med den spanske skuespiller Saul
fra EI Salvadore for dramahold og 3g
spanskhold højniveau.
Valg af forældre til bestyrelsen.
2g3g Dr (dramahold) ekskursion Dramatur
gisk Institut Århus Universitet.
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Studieorienterende arrangement for 2g, 3g
og 2p
2gstudieture Paris, Firenze og Skt. Petersborg.

1993
Januar
Forældrekonsultation Ig, 2g og 3g.
Fællestime: Niels Malmros' film:
.Kærlighedens Smerte".
Lærerudveksling med Rønbækskolen.
2. års opgaven og 3. års opgaven afleveres.
Besøg af elever fra folkeskolerne i Hinnerup
Kommune.
Gæstelærer i 2a landmand Niels Hellemand,
Skjød.
Orienteringsmøde for kommende elever.
2g3g idræt mellemniveau ekskursion Norge.
Erhvervsøkonomiholdet ekskursion EPAkredit og MacDonald i Århus.

Marts
Besøg af lærere fra partnerskolerne i
Charleville og Swansea.
Gæstelærer konsulent Marcel Daugaard fra
Dansk Arbejdsgiverforening i 2SA og 3SA.
Musikcafé.
Fællestime: Amnesty International.
Premiere på skolekomedien: .En engel
kommer til Babylon".
April
Forårskoncert/Forårsudstilling.
Sangdag med sangpædagog Søren Friebo.
Muvin-gruppen ekskursion Bergen.
Sidste skoledag 2HF.

Februar
Valgfagsorientering.
Basket-kvartfinalestævne for drenge på AiH.
2p ekskursion Nordisk Vawin i Hammel.
Gæstelærer i 2a proprietær Carl Chr.
Kirketerp. Alstrupgaard, Erslev.
2g3g idræt mellemniveau ekskursion Norge.
Erhvervsøkonomiholdet ekskursion Den
Danske Bank.
2g3g billedkunst ekskursion Århus
Kunstmuseum.
Fællestime: Gruppen .First Flight".
Dramacafé med dramaholdet og
teatersportgruppen.
Besøg af elever fra Rønbækskolen i Hinnerup.
Gæstelærer Finn Barrett i 3.mus.
Pædagogisk Råd: Temadag om skolens mål.
3g film/TV-hold ekskursion Filmfestival i
Gøteborg.
3u billedkunst ekskursion Århus
Kunstmuseum.
Gæstelærer hos designholdet arkitekt Pia
Storvang.
Besøg af elever fra Hinnerup Friskole.
Gæstelærer i 3SA, SID-formand Kjeld
Christensen.
Basketstævne piger semifinalestævne i
Kolding
Gæstelærer Anna Marie Meldgaard. MF i
2SA.

Maj
Fællestime .Hamlet* med elever/lærere fra
Amtsgymnasiet i Paderup.
Iz ekskursion Århus.
Skriftlig HF-eksamen.
Sidste skoledag 3g.
Skriftlig studentereksamen 2g og 3g.
Sidste skoledag 1HF.
Sidste skoledag Ig.
Danskopgave Ig.
Sidste skoledag 2g.
Skriftlige årsprøver lg og 2g.
Mundtlig eksamen 2HF.
Mundtlig studentereksamen 3g.

Juni
Mundtlig eksamen 2HF.
Mundtlige studentereksamen lg, 2g og 3g.
Mundtlige årsprøver lg og 2g.
Årsafslutning.
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Praktiske Oplysninger.
Befordring.

Husk at indbinde og skrive navn i
bøgerne. Ordbøger og lommeregnere
skal eleverne selv betale. Hvis de
besy tilles gennem skolen, udleveres disse
på elevens første skoledag.

Der er mulighed for at søge om tilskud
til buskort, uanset i hvilken afstand du
bor fra skolen. Der er samtidig mulighed
for at søge tilskud i forskellige perioder
udover 1 måned (læs nærmere herom i
vejled-ningen). Den pris, som du selv
skal betale (egenbetalingen), er 185 kr.
pr. måned.
Opkrævning og buskort sendes direkte
fra Amtskommunen.
Ansøgningsskemaet kan afhentes på
skolens kontor.

Faglige Organisationer.
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 sigind i individuelt, dels indmelde
skolens elevråd ved en flertalsbeslutning.
GLO (Gymnasieelevernes Landsorga
nisation), som eleverne kan melde sig
ind i individuelt.

Bibliotek.
Skolen haret fuldt udbygget bibliotek til
både læreres og elevers rådighed. I kan
her f.eks. finde forskellige ordbøger,
leksika, fag- og skønlitteratur samt
tidsskrifter.
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.
Biblioteka-ren vil være til stede på
nærmere angivne tidspunkter i ugens
løb.

Ferieplan.
1993:
Sommerferie: 21/6-3/8
Efterårsferie: 18/10-22/10
Juleferie: 20/121994:
Juleferie: -31/12
Vinterferie: 14/2-18/2
Påskeferie: 28/3-4/4
Sommerferie: 20/6StBededag: fredag d. 29/4
Kristi Himmelfartsdag: torsdag d. 12.5
Pinseferie: mandag d.23/5
(alle dage inkl.)

Bogudlevering.
Boginspektor administrerer bogudleve
ring og aflevering i løbet af skoleåret.
Henvendelse kan ske i boginspektors
kontortid, dagligt mellem 9.00 - 10.00.
Bøgerne er skolens ejendom og skal
erstattes, hvis de ødelægges, mistes m.v.

Forsikring.
Skolen har ingen forsikring, der yder
erstatning i tilfælde af tyveri og lign,
mod eleverne. Det tilrådes derfor
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Forældrekonsultation.

eleverne selv at tegne de nødvendige
forsikringer.

Der afholdes forældrekonsultation hvert
år i januar måned.

Forsømmelser.
Fritagelse for undervisning.

I gymnasiet er der mødepligt. Det
betyder, at man skal være til stede, hvis
man ikke er forhindret af sygdom, som
er den eneste gyldige grund til fravær.
Skolen skal ifølge gældende bestem
melser føre nøje kontrol med elevernes
forsømmelser.
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 Ig). Manglende aflevering af opgaver
tæller også som forsømmelser.
Forsømmer en elev i et sådant omfang,
at skolen må nære betænkelighed over
for elevens mulighed for at bestå
eksamen, skal eleven først underrettes
herom mundtligt af rektor. Fortsætter
forsøm-melserne 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 et lærerforsamlingsmøde
udtale sig, om elever, der har modtaget
skriftlige advarsler, skal indstilles til
eksamen, rektor træffer herefter
afgørelse om evt. eksamen på særlige
vilkår eller hel udelukkelse.
En elev, der ikke får tilladelse til at deltage
i eksamen efter Ig og 2g, kan ikke
fortsætte i næste klasse.
Efter sygdom afleveres første dag eleven
igen er i skole, en seddel til kontoret, der
angiver dag(e) og årsag.

Tilladelse gives kun i ganske særlige
tilfælde. Eventuelle anmodninger herom
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
afleveret på kontoret.
Forespørgsel angående glemte sager
rettes til kontoret.

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

Skolens Demokrati.

Ved hvert skoleårs slutning drøfter
lærerforsamlingen hver elevs stand
punkt. Hvis dette giver anledning til
be tænkeligheder, vedtage r lærerforsam
lingen. hvilket råd man vil give eleven
med henblik på næste skoleår, men
spørgsmålet om oprykning eller ikke
afgøres af eleven selv sammen med
forældremyndighedens indehaver.

Elevrådet er elevernes indbyrdes samar
bejdsorgan. Det vælger repræsentanter
til andre udvalg på skolen og søger heri
gennem at få indflydelse. Dertil kommer,
at eleverne i forbindelse med skolens
tilbud om valgfag i 2g og 3g skal høres.
Lærerforsamlingen har til opgave at
drøfte den enkelte elevs standpunkt og
vejlede eleven med hensyn til oprykning
i næste klasse m.v. Alle lærere ved skolen
er medlem og kan udtale sig.
Når det drejer sig om tilmelding til
eksamen, er det dog alene klassens/
holdets lærere, der har tale- og stem
meret.
Pædagogisk Råd består af alle lærere
ansat ved skolen. Der vælges et
forretningsudvalg bestående af formand,
næstformand og sekretær. Pædagogisk
Råd skal høres/spørges om en række
forhold, der gælder for skolen som
helhed og afgive sin indstilling/mening
om forsøgsundervisning, anskaffelse af
større inventargenstande, undervis
ningsmidler m.v. Endeligbeslutter Pæda
gogisk Råd, inden for bekendtgørelsens
rammer, omfanget og arten af årsprøver,
karaktergivning m.v.

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

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
time
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

Bestyrelsen består af: Borgmester Carl
Johan Rasmussen (formand), amtsråds
medlem Christian Bundgaard, kommu
nalbestyrelsesrepræsentant Egon Schou
Hansen, forældrerepræsentant Poul
Møller (næstformand), forældrerepræ
sentant Evald Trangbæk, valgt af
bestyrelsen bankdirekør John Madsen,
adjunkt Bente Langagergaard, adjunkt
Poul Tang, tekniskadminstrativt perso
nalerepræsentant Marianne Mark, elev
Anders Godtfred-Rasmussen og elev
Annika Skau Madsen.
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fra idræt skal eleven overvære under
visningen for at høre de instrukser m.v.,
der gives.

Bestyrelsens opgave er, efter indstilling
fra rektor: at fastsætte det maksinale
elevtal ¡klasserne, - at bestemme skolens
fagudbud, - at fastsætte skolens ferieplan,
- at fastlægge skolens budget inden for
den økonomiske ramme, som er fastlagt
af amtsrådet Herudover skal bestyrelsen
formidle samarbejde mellem skole og
hjem, medvirke ved løsningen af sociale
opgaver i tilknytningtil skolen, fastsætte
skolens ordensregler samt medvirke ved
byggesager.

Studievejledning.
Personlig vejledning.
Skolens elever kan henvende sig for at få
personlig vejledning om problemer af
studiemæssig, social, økonomisk eller
personlig karakter. Derer mulighed for,
via en studievejleder, at blive henvist til
skolepsykolog, socialrådgiver eller det
bistandskontor, som eleven hører til.
Hvis en elev er ved nat 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 studievejleder
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 angivelse
af sygdommens art og varighed på
kontoret Sedlen skal være underskrevet
af forældre/værge. Dog kan elever, der
er fyldt 18 år, selv skrive under. Hvis
sygdommen varer over 10 dage, kan der
arrangeres sygeundervisning i hjemmet
eller f.eks. på hospital. Hjemmet bedes i
sådanne tilfælde underrette skolen så
hurtigt som muligt, hvis man ønsker
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 kontoret.
Hvis det drejer sig om kortvarig sygdom,
kan skolen fritage eleven for aktiv
deltagelse i idræt, uden at der afleveres
lægeattest, hvis en begrundet anmod
ning afleveresskriftligt til idrætslæreren.
En sådan fritagelse gælder højst en uge;
bliver det nødvendigt at forlænge den,
skal dette begrundes skriftligt over for
idrætslæreren. Ved midlertidig fritagelse

Uddannelses- og erhvervsorientering.
I løbet af lg gives der kollektivt en
indføring i almen studieteknik, og der
givesvalgfagsorientering. 12ggennemgås
kollektivt dels generelle forhold i
forbindelse med uddannelse og erhverv,
dels økonomiske og sociale forhold i
uddannelsesforløbet. 13gfortsætterden
kollektive - og den individuelle - orien
tering om uddannelses- og erhvervs
muligheder, herunder bl.a. arbejdsmar
kedsforhold, arbejdsløshedsproblema
tik, ansøgningsprocedurer, optagelses
kriterier og muligheder for job i udlandet.
For 2g og 3g'erne bliver der hvert år
arrangeret.
Uddannelsesdage på gymnasiet, hvor
eleverne får anledning til at træffe
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repræsentante r fra diverse uddannelses
steder og erhverv. 3g‘erne får desuden
tilbud om at deltage i et „Åbent Hus“-

udeboende, når man er under 20 år og
ikke har afsluttet sin første ungdoms
uddannelse. Der kan dog gives dispen
sation, hvisf.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 Statens
Uddannelsesstøtte.
Skolen indsender ansøgninger hver
mandag til Styrelsen for Statens Uddan
nelsesstøtte, og ekspeditionstiden vil
herefter være ca. 4 uger.

arrangement, der foregår på uddan
nelsesstedet. Dette giver altså også en
mulighed for at opleve atmosfæren på
stedet.

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 højtlæs
ningsproblemer.
Og du kan få det, som man kalder
specialpædagogisk undervisning af
kortere eller længere varighed.
Rådgivningoganden støtte eren frivillig
sag. Som hovedregel er undervisningen
individuel; hvis det er muligt, så foregår
den i en mellemtime i dit skema.
Hvis du skal have dispensation i
forbindelse med eksamen, for eksempel
i form af forlænget forberedelsestid,
indlæsningafeksamensteksterellerlign.,
så sker det efter indstilling fra læsepæ
dagogen.

Ugeinformation.
Hver fredag udgives en ugeinformation
for den kommende uge. Ugeinforma
tionen, der ophænges på klassernes
opslagstavler, indeholder informationer
om arrangementer, skemaændringer,
lærerkurser, møder m.v. Husk at læse
ugeinformationen hver uge.

SU.
For unge, der er fyldt 18 år, er der
mulighed for at få støtte fra Statens
Uddannelsesstøtte. Man er støtteberet
tiget fra og med kvartalet efter det fyldte
18. år, dog afhængig af forældrenes
økonomiske forhold indtil måneden
efter det fyldte 19. år.
Man bør være opmærksom på, at man
kun kan få SU efter reglerne for
hjemmeboende, selv om man er
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3a
Martinussen, Michael
86-914236
H.C. Andersensvej 80. 8370 Hadsten

Bust. Ulrik Winsløv
86-986600
Møllebakken 6. 8382 Hinnerup

Michaelsen. Christina Jønby
86-987355
Nørreskowej 85. 8382 Hinnerup

Eibye, Stine Thorsager
86-911154
Jernaldervej 9, 8382 Hinnerup

Nielsen, Mette
Hroarsvej 7, 8370 Hadsten

Fogde. John Poul
86-911086
Æbleparken 17, 8382 Hinnerup

Pedersen, Carina
86-980397
Hovhedevej 18, Vissing, 8370 Hadsten

Godtfred-Rasmussen, Anders F. 86-986352
Æbleparken 10. 8382 Hinnerup

Jørgensen, Sandy Calderon
86-987513
Rensdyrvej 8. Søften, 8382 Hinnerup
Knudsen, Ulla
Ranunkelvej 5. 8370 Hadsten

86-981225

86-981621

Sørensen, Dorthe Bjerre
Siøvej 1, 8370 Hadsten

86-914510

Sørensen, Lene Hjortshøj
Klintevej 3. 8450 Hammel

Kristensen, Charlotte Lundum ¡86-980633
Toftegårdsvej 20, 8370 Hadsten

86-963083

Sørensen, Mille Lykke
86-982571
Vermundsvej 42, 8370 Hadsten

Kristensen, Henrik Bruun
86-230812
Bærmosehøjen 24, 8380 Trige

Terndrup. Anders Leth
86-989344
Agade 18. Spørring, 8280 Trige

Kvist Jens Jacob Kronborg
86-980901
Værumvej 2. Vissing, 8370 Hadsten

Thorsen, Anja
86-985576
Rønvangen 142, 8382 Hinnerup

Lindholm-Andersen, Tanja
86-462122
Rubjergparken 30. 8870 Langå

Lund. Mette Elisabeth
Bøgevej 6. 8382 Hinnerup

Pedersen, Lene Kirstine Eibye
Norgesvej 22, 8370 Hadsten

Tøttrup, Susan Charlotte Goul 86-987031
Søndermarken 1. Søften. 8382 Hinnerup

86-985195

Walbom, Susanne
Tranevej 30. 8382 Hinnerup
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86-988282

3b

Andersen. Camilla Møller
Skovvej 2. 8870 Langå

Langberg, Trine Pilgaard
86-983146
Ellemosevej 31. B6. 8370 Hadsten

86-468057

Andersen, Iben
Bøgevej 57, 8382 Hinnerup

86-911225

Laursen, Helle Brødsgård
Ramsøvej 42, 8382 Hinnerup

Christensen, Ditte Louise
Venusvej 28, 8370 Hadsten

86-982588

Pedersen, Janni
86-981941
Lerbjergvej 25, Lerbjerg, 8370 Hadsten

86-986297

Hartmann, Malene Catrine
Svinget 17, 8382 Hinnerup

Pedersen, Steffen Elgård
86-987278
Nørrevangen 25. 8382 Hinnerup

Jensen, Karen Marie Lunde
Lottesvej 15 st.nr. 3, 8220 Brabrand

Rasmussen-Lægaard. Peter
86-987723
Jupitervej 4. Søften, 8382 Hinnerup

Jørgensen, Jacob Ernst
Finlandsvej 5, 8450 Hammel

Skaalum. Brynjolf
86-980843
Vermundsvej 25, 8370 Hadsten

86-961756

Knoblauch, Janne
o 86-160783
Otto Rudsgade 32, 2,th, 8200 Århus N

Skriver. Lone Vitting
Toftevænget 4, 8370 Hadsten

Kornerup, Karen
Villavej 12.8870 Langå

86-462262

Svejstrup, Britt Winther
86-914033
Adalen 21, Selling, 8370 Hadsten

Kristiansen, Inge
Mosevej 78, 8450 Hammel

86-961481

Sørensen, Gitte Engdal
86-987973
Rensdyrvej 46, Søften. 8382 Hinnerup

Landgren, Tinna
Stadionalle 6, 8382 Hinnerup

86-911643
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86-983103
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Lüdeking, Nicolai
86-987397
Birkevænget 3, 8382 Hinnerup

Bausager, Malene
86-987105
Kildevangen 69, 8382 Hinnerup
Brams, Anna
Storegade 14, 8382 Hinnerup

Madsen, Gry Iben
86-910486
Toftekærvej 4, 8382 Hinnerup

86-987612

Ellitsgaard, Rasmus Lindrup
86-987360
Møllevangen 21, 8382 Hinnerup

Madsen, Kristian Levring
Hammelvej 47, 8370 Hadsten

Eskildsen, Anders
86-193393
Ringkøbingvej 6. l.th., 8000 Arhus C

Madsen, Simon Ladefoged
Thomsensvej 11. 8370 Hadsten

86-981210

Fleng, Jesper
Engvej 2. 8382 Hinnerup

86-987929

Mogensen. Stefan
Ulstrupvej 40. 8870 Langå

86-461163

Ginge, Torben
Marsvej 4, 8370 Hadsten

86-982072

Nielsen, Kristian Kiilerich
Svalevej 18, 8382 Hinnerup

86-987918

Hansen, Martin Nymark
Thomsensvej 11,8370 Hadsten

Nørgaard, Gustaf Sloth
Dr.Lassensvej 2, 8870 Langå

86-461420

Holmegaard, Jens Peter
86-980582
Savværksvej 1 A. 8370 Hadsten

86-915439
Pedersen, Kristine Juul
Toftevænget 45, 8370 Hadsten

Jakobsen, Britt Elholm
Hjaltesvej 26, 8370 Hadsten

86-982249
Rasmussen, Anette
Vestervangen 4, 8370 Hadsten

86-982251

Juul-Olsen, Randi
86-987029
Kildevangen 31, 8382 Hinnerup

Stærk-Nielsen, Bo
Tybjergvej 15, 8382 Hinnerup

Jørgensen, Nanna Sønderkær
Rønvangen 5, 8382 Hinnerup

86-193393
Truust Uffe
Ringkøbingvej 6, l.th., 8000 Arhus C

86-987917
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86-987901

3x
Andersen, Ditte Holm
86-988524
Haraidslund vej 5. 8382 Hinnerup
Arbon, Anne Kristine
86-983384
Sverigesvej 23,8370 Hadsten
Brask. Hanne
86-914270
Siøvej 11, 8370 Hadsten
Egholm, Morten
86-914435
Kærsmindevej 6, 8370 Hadsten
Fischer, Anders Bjørk Sønnik
86-911545
Ramsøvej 53, 8382 Hinnerup
Heldgaard, Jesper Juul
86-986641
Toftegårdsvej 5, 8382 Hinnerup
Hansen, Brian Leth
86-914810
Siøvej 23. 8370 Hadsten
Hansen, Jacob
86-981411
Uffesvej 7,8370 Hadsten
Hougaard, Johnny Thirstrup
86-983125
Randersvej 83.8900 Randers
Jacobsen. Torsten Møldrup
86-983170
Vinterslewej 53. 8370 Hadsten
Jakobsen, Morten Rankenberg 86-982181
Hjaltesvej 3, 8370 Hadsten
Jensen. Jeppe Keller
86-987228
Bøgevej 36, 8382 Hinnerup
Johannessen, Line Christina
86-987460
Tranevej 61, 8382 Hinnerup
Kiehl, Lene
86-986033
Engvej 15, 8382 Hinnerup

Lambertsen. Birte Rosenkilde 86-981920
Mosevej 4, 8370 Hadsten
Nielsen, Else Marie Munk
86-961667
Mosegårdsvej 25. 8450 Hammel
Pedersen. Tina Rassing
86-982270
Kløvermarksvej 15, 8370 Hadsten
Rasmussen, Anette
86-981226
Lyngåvej 91. 8370 Hadsten
Rasmussen, Lars Peter
86-987865
Nørreskowej 161, 8382 Hinnerup
Skriver. Jesper
86-987872
Nøragervej 1. 8382 Hinnerup
Strüssmann, Marianne
86-462102
Langå Mark 13. 8870 Langå
Søgaard, Anne Sofie
86-461592
Ulstrupvej 32, 8870 Langå
Sørensen, Anni Rygaard
86-969494
Kappelsdal 37, 8450 Hammel
Ursem, Rasmus Kjær
86-910142
Vittenvej 93, 8382 Hinnerup
Vestergaard, Anne Yde
86-983449
Lerbjergvej 34, 8370 Hadsten
Vestergaard. Pernille
86-985534
Rønvangen 306, 8382 Hinnerup
Aagaard-Jensen, Simon Trier
86-983056
Jupitervej 16, 8370 Hadsten
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Adelholm, Michael
86-983143
Ellemosevej 33, C7, 8370 Hadsten

Lauridsen, Birthe Kjær
Engvej 28, 8382 Hinnerup

86-986181

Brynningsen, Lars Krogh
Ellemosevej 2, 8370 Hadsten

86-981370

Lauritsen, Sissel Vind
Overdrevet 8, 8382 Hinnerup

86-985412

Christiansen. Thomas
Drosselvej 7, 8370 Hadsten

86-914626

Lerche, Lisbeth
Knudstrupvej 24. 8870 Langå

86-468348

Dremstrup, Mette
Bygaden 4, 8450 Hammel

86-960021

bfielsen, Mette Nørby
Agårdsvej 23. 8370 Hadsten

86-989564

Esbensen, Rikke
Bøgevej 5, 8382 Hinnerup

86-912145

Petersen. Anders Josef
Spurvevej 6. 8870 Langå

86-462053

Frandsen. Peter Frands
Vestervej 6, 8382 Hinnerup

86-988446

Poulsen, Michael
Svalevej 43, 8382 Hinnerup

86-911221

Hansen, Per Haulund
Tranevej 57. 8382 Hinnerup

86-986505

Rasmussen, Jesper Rømer
Vagtelvej 4, 8382 Hinnerup

86-987525

Jensen, Colin Sondergaard
86-912350
Bekkasinvej 16. 8382 Hinnerup

Rasmussen, Morten
Minervavej 54, 8450 Hammel

86-963606

Jensen, Lene Hastrup
Mejlbyvej 11, 8370 Fladsten

86-989190

Sørensen, Peter Overgaard
Platanvej 4, 8370 Hadsten

86-982462

Jensen, Pia Ring
Jupitervej 15, 8370 Hadsten

86-983112

Thomsen, Morten
86-986208
Møllebakken 51, 8382 Hinnerup

Jensen, Sidsel Bjørg
Platanvej 6, 8370 Hadsten

86-982040
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Madsen, Bente Ernfred
Siøvej 47, 8370 Hadsten

86-914280

Andersen, Tina Jægerum
86-987817
Rønvangen 228, 8382 Hinnerup

Nielsen, Casper
Vibevej 16, 8870 Langå

86-461476

Bennekov, Helle Støve
Hàrvej 4. 8382 Hinnerup

Nielsen, Merete Rønmos
Hroarsvej 7, 8370 Hadsten

86-983366

Bisgaard, Morten
86-981390
Vermundsvej 17, 8370 Hadsten

Nielsen, Mette
Nøragervej 4, 8370 Hadsten

86-980386

Hansen, Henrik Ranzau
86-963718
Præstemarksvej 50, 8450 Hammel

Opstrup, Julius
Sverigesvej 19, 8370 Hadsten

86-982124

Hansen, Jesper Kring
86-987645
Valmuevej Z A, 8382 Hinnerup

Præstholm. Dorte
Rækkevej 4, 8370 Hadsten

86-980040

Hebsgaard, Klaus
Kirkevej 33. 8370 Hadsten

86-981350

Puggaard, Flemming Vilger
Æbleparken 33. 83/0 Hadsten

86-983575

Jensen, Rikke Høj
86-989491
Højgårdsparken 49, 8380 Trige

Rasmussen, Christina
Thiesensvej 5, 8382 Hinnerup

86-987195

Jørgensen, Torben
86-986114
Nørregade 4a. 1. sal, 8382 Hinnerup

Schneider, Dennis
Savværksvej 7, 8370 Hadsten

86-981421

Knudsen, Kaspar Nicolai
86-987010
Møllebakken 18. 8382 Hinnerup

Sørensen. Anne Berit
Vagtelvej 6. 8382 Hinnerup

86-986667

Korstgård, Lotte Alsted
Bogøvej 2, 8382 Hinnerup

Sørensen, Nanna
Siøvej 45, 8370 Hadsten

86-914690

Tilma, Søren
Riisvej 3, 8382 Hinnerup

86-986045

Andersen, Jesper Kruse
Storegade 28, 8382 Hinnerup

86-987369

86-987110

86-985402

Lundorff, Berit
86-985628
Svinget 15, 1. sal. 8382 Hinnerup
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86-921615

Andersen. Claus Møller
86-240346
Tâstumvænget 40. 8381 Mundelstrup

Mortensen, Per Damgaard
Højgårdsvej 70,8362 Hørning

Andersen, Thomas Wonge
86-877347
Dalsgårdevej 14,8600 Silkeborg

Nielsen, Jens Christian
86-985275
Nørrevangen 78, 8382 Hinnerup

Andreasen, Freddie
Dådyrvej 9, 8600 Silkeborg

Nielsen, Jesper Sikjær
Herredsvejen 10, 8883 Gjern

86-853342

86-875451

Berg. Marianne
86-982227
Vesselbjergvej 6b, 8370 Hadsten

Nielsen, Kasper
86-911028
Rolighedsvej 3. 8382 Hinnerup

Berthelsen, Lars Hoffmann
86-960073
Landsbækvej 35, 8450 Hammel

Rubak. Peter
Saturnvej 4, 8370 Hadsten

86-981684

Brun. Peter Christian Elimar
86-988171
Thiesensvej 14. 8382 Hinnerup

Simonsen, Søren
Bakken 4, 8900 Randers

86-441913

Jensen, Annette Koch
Damvej 38. 8471 Sabro

Sørensen, Peter Norengaard
86-986355
Rønvangen 248, 8382 Hinnerup

86-948482

Jepsen, Pia
86-983156
Elíemosevej 29, A 12, 8370 Hadsten
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SA Stig Præst Andersen,
Fysik/kemi/matematik/ naturfag

MB Mathilde Bang,
Biologi/teknikfag

TB Tove Birgitte Johannessen Barrett,
Musik/billedku nst

CB Hans Christian Birkeland,
Matematik/fysik/ naturfag

RB Ruth Damsgård Bluhm,
Kemi/fysik/studievejleder

AB Anders Sørensen Brok,
Tysk/idræt
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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
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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
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LJ Lone Janderup Jensen,
Fransk/latin/spansk

PV Preben Veber Jensen,
Biologi/geografi

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

Jo Preben Overgaard Jorgensen,
Fransk/spansk

FK Frank Georg Jensen Klintø,
Matematik/fysik

KK Karin Esmann Knudsen,
Dansk/musik/drama
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LK Lise-Lotte Kring,
Engelsk/billedkunst/design

AK Annelise Kristensen,
Engelsk/spansk

LS Leif Søgaard Kristensen,
Tysk/dansk/boginspektor

SK Søren Kronvang,
Tysk/dansk

KH Karen Kruse-Ha nsen,
Dansk/historie

BL Bente Langagergaard,
Musik/dansk
55

LB Lars Bluhme Larsen,
Historie/engelsk/inspektor

PL Peter Lindhardt,
Fysik/kemi

KL Kirsten Løvschal,
Fransk/idræt

BM Bente Rose Madsen,
Matematik/datalogi

HM Hans Jørgen Madsen,
Biologi/geografi

NM Niels Just Mikkelsen,
Fysik/matematik/naturfag
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W"

SM Svend Møller,
Historie/geografi

AN Axel Agesen Nielsen,
Dansk/historie

DN Dennis Nielsen,
Fys./naturfag/tek.fag/boginspektor

JNJohn Palm Nielsen,
Historie/idræt

LN Lene Nielsen
Samfundsfag

KN Karen Marie Nielsen,
Historie/idræt/studievejleder
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UN Ulla Berndt Nøhr,
Kemi/ fysik/erhvervsøk.

AR Annette Wigant Rousing,
Engelsk/dansk

PR Poul Mikael Rønnenfelt,
Musik/dansk

OS Ole Schmidt,
Fysik/matematik/idræt

ET Ellen Johanne Tandrup,
Religion/dansk.

PT Poul Tang,
Geo/samf./erhvervsøk/AV-insp.
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BT Bente Hougaard Tinten,
Engelsk/relgion

KT Kenneth Kristensen Tollund,
Fys./natfag/mat/datavejl./inspek.

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

Wi Merete Wiberg,
Musik/filosofi.

AW Anette Wickings,
Engelsk/old tidsku nskab

EJ Else Marie Jacobsen,
Rengøringleder
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PJ Poul Jensen,
Pedelmedhjælper

MM Marianne Mark,
Sekretær

EM Else Marie Matthiesen,
Sekretær

PP Poul Erik Poulsen,
Skolebetjent

ES Elina Schmidt,
Kantineleder

KS Karen Skals,
Sekretær
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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

61

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 25, 8382 Hinnerup

86-911662

PV Preben Veber Jensen
Cort Adlersgade 10., 8200 Århus N

86-101211

WJ Willy Johnsen
Chr. Molbechsvej 13, IILth., 8000 Århus C

86-187102

Jø Preben Overgaard Jørgensen
Overdrevet 20, 8382 Hinnerup

86-911120

FK Frank Georg Jensen Klintø
Bülowsgade 67, Ill 8000 Århus C

86-121112

KK Karin Esmann Knudsen
Vissingvej 33, 8370 Hadsten

86-983420

LK Lise-Lotte Kring
Vibevej 6, 8240 Risskov

86-178808

AK Annelise Kristensen
Ndr. Strandvej 54, 8240 Risskov

86-176340

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
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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

SM Svend Møller
Havrevej 24, 8464 Galten

86-946257

AN Axel Agesen Nielsen
Jernaldervej 40, Søften, 8382 Hinnerup

86-912082

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

86-185494

JN John Palm Nielsen
Bøgehaven 31, 8370 Hadsten

86-915269

LN Lene Nielsen
Malmøgade 20, 8200 Århus N

86-166070

KN Karen Marie Nielsen
Æbleparken 17, 8370 Hadsten

86-980905

UN Ulla Berndt Nøhr
Håndværkervej 44, 8600 Silkeborg

86-805702

AR Annette Wigant Rousing
Maden 8, 8210 Arhus 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

BT Bente Hougaard Tinten
Søren Møllersgade 9b, 8900 Randers

86-405876

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

86-227355

63

MW Mette Elisabeth Weisberg
Sønder Alle 5, 8000 Århus C

86-130062

Wi Merete Wiberg
Tornhøjveg 91, Stautrup, 8260 Viby

86-289620

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

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

Rengøringspersonale.
Jonna Dradrach
Else Marie Jakobsen
Maja Jensen
Jonna Madsen
Else Amdnec Petersen
Inge Sørensen
Lise Sørensen
Tove Sørensen
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Bibliotek
Lærerværelse
Studievejledning
Musik
Formning (under musik)
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