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VELKOMST

Med dette årsskrift bydes du velkommen til tre både spændende og 
udbytterige år på Amtsgymnasiet i Hadsten.

Et årsskrift er bl.a. en beretning om de aktiviteter, der har fun
det sted i det forløbne skoleår, og jeg vil derfor starte med at 
sige de nuværende elever og hele personalet tak for det gode sam
arbejde og for det store engagement, som alle lægger for dagen,
for at gøre vores skole til et særligt godt sted at være.

Det at begynde på en ny skole er altid spændende. Du får nye kamme
rater, nye lærere og en række nye fag. For at gøre skolestarten let
tere, har lærerne og nogle af de ældre elever lavet et særligt pro
gram for den første uge. Du vil d. 6. august få nærmere besked om 
denne "Introduktionsuge1 s" indhold. Du opfordres iøvrigt til at læse 
dette årsskrift igennem, før du møder. Du vil på forhånd kunne orien
tere dig om, hvilke aktiviteter, der er på skolen, hvordan lærerne 
ser ud, hvem der bestemmer hvad, hvordan du skal finde rundt i byg
ningerne O.S.V., men husk at spørge, hvis du er i tvivl om noget.

Du har direkte indflydelse på, hvordan de tre år kommer til at for
løbe med dine nye klassekammerater, og jeg håber, at du vil modtage 
denne udfordring på en positiv måde, så I alle får mest muligt, 
både socialt og fagligt, ud af den tid, I skal tilbringe sammen. 
Endelig ligger der en helt speciel udfordring i, at vi stadig er et 
forholdsvist nyt gymnasium. Som elev er du derfor i samarbejde med 
administrationen og lærerne også med til at præge de traditioner, som 
i mange år fremover vil være gældende på Amtsgymnasiet i Hadsten.

Jørgen Christiansen
rektor.
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VELKOMMEN

Hejsa !

Vi skal nu igang med et nyt år med mange nye arbejdsopgaver, - og 
det gælder om at være på forkant med udviklingen!

I år har vi bl.a. arbejdet med busplaner, oprettelse af dramagrup
pe og vi er blevet meldt ind i elevorganisationen DGS.

Næste år har vi allerede planer om en masse spændende ting, såsom 
udførelse af operation dagsværk NOD, arrangement af temauge m.m., 
men vi håber selvfølgelig på, at du er sprængfyldt med eh masse 
gode ideer!

Derfor er det meget vigtigt, at hver klasse sender to repræsentan
ter til elevrådsmøderne - gerne de samme hver gang!

Vi glæder os til at se jer efter ferien - friske og veloplagte.

Mange hilsner 
Elevrådet 

Merete , Birgitte 1.a
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INTERVIEW MED IA ANGAENDE STARTEN I GYMNASIET

Alle i munden for hinanden: Jooooo.

I Hvordan var det at skifte skole?
Kirsten : Det var lidt svært at komme alene.
Susanne : Det var ikke helt rart i starten fordi det hele var så 

nyt: Kammeraterne, lærerne, undervisningen.
Lene : Jeg var bange for, at der ville være pinlig tavshed i 

starten, men sådan var det overhovedet ikke.
I : Er det hårdt at gå her - er der meget arbejde?
Alle: Jaaaaaa!
Susanne : Jeg synes, at der er meget arbejde her, men ikke så 

meget som jeg havde forventet.
I : Er der tid til andet end lektier?
Lene : Ja, det er der da.
Kirsten : Man tager sig tid til andet.
Nathalie : Man har også tid til andet, jeg går f.eks. til hånd

bold .
I : Hvordan synes I, at hytteturen var?
Anne-Mette : Det var skide skægt!
Nathalie : Jeg ved slet ikke, hvordan det ville gå, hvis man ikke 

var på hyttetur, man får hurtigt et meget godt sammen
hold i klassen, man lærer hinanden at kende fra en helt 
anden side, end den man plejer at se.

I : Hvad synes I om at gå på gymnasiet.
K: Man bliver mere selvstændig af at gå her. Jeg synes 

også man har et lidt bedre forhold til lærerne.
I : Er jeres klasse ikke bare dødgo'

Lone : Det betyder meget for sammenholdet/arbejdet i klassen, 
at man har et godt sammenhold.

I : Hvilke former for sociale aktiviteter har I foretaget 
jer?

Alle: Hihi....
Annemette : Vi tager også i biografen sammen, holder fødselsdage 

sammen, går i byen sammen, holder fester etc.
Sus : Det er vigtigt for arbejdet i klassen, at man også har 

det godt udenfor skolen, for så føler man sig mere tryg 
og alle tør tage del i diskussionerne

I : Hvad har skoleskiftet betydet for jer sådan personligt?
Lone : Man udvikler sig meget i starten også fordi man ikke 

kender hinanden.
Vilst: Vi har også flere fællesinteresser her.
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Lene: Jeg har lært at sige fra, når jeg ikke gider mere.
I: Er det træls at I skal deles næste år?
Lone: Nej, jeg mener nu at klassen sagtens kan holde sammen

alligevel.
Nathalie: Det bliver også spændende for så har vi nogle flere

ting vi kan snakke sammen om
Anne-Mette: Jeg synes, det er lidt træls, men vi har jo heldigvis 

mange timer sammen endnu.
I : Mange tak !

Interviewere :
Merete & Birgitte, 1a
Foto: Poul Tang
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FRA SKOLENS DAGBOG 1985/86

sium, Amtsgymnasiet i Odder og Silkeborg Amts- 
gymna s ium.

Aug. 85: d. 7. Skolen starter.
d. 9. Idrætsarrangement.
d. 12. - 13: 1g hyttetur.

Sept. 85: d. 10. Fællestime: Orkester og kor fra West Gla
morgan, Wales.

d. 10. 3xyS ekskursion Dansk-Jugoslavisk Forening 
og Slavisk Institut.

d. 9. - 14: 3xyN ekskursion Bornholm.
d. 16. Forældreaften 1g.
d. 17. Fællestime: Debat GLO/DGS.
d. 19. 3xyF ekskursion Fysisk Institut.
d. 20. Gæstelærer i 2abS: Præsentation af indvan

drerprojekt.
d. 26. 2abS og 2xyzS ekskursion DR provinsafd.

Okt. 85: d. 1 . 2yzN ekskursion Lilleåen.
d. 2. Skolerådsmøde.
d. 3. 2a og 2b ekskursion Århus Kunstmuseum og 

Moesgaard.
d. 4 . Fællestime: 3a og 3b: Studierejsen til Rom

i marts 1985.
d. 6. - 11: 3abN og 3abS studietur Berlin.
d. 7. - 11: Besøg af folkeskoleelever fra Hadsten.
d. 25. - 26: Korstævne, Toftlund Musikhøjskole.
d. 26. - 4/11: 2x studietur Grækenland.
d. 26. - 3/11: 3xyS studietur Jugoslavien.
d. 28. - 1/11: Besøg af folkeskoleelever fra Hinnerup

Nov. 85: d. 6. - 8: 3a ekskursion København.
d. 1 1 . 2z ekskursion GI. Estrup.
d. 15. Gæstelærer Jens Johnsen: Musikdag for koret.
d. 19. - 22: Terminsprøver for 3g.
d. 25. - 27: Besøg af folkeskoleelever fra Langå.

Dec. 85: d. 4. Fællestime: Big Band fra Risskov Amtsgymnasium 
og Amtsgymnasiet i Paderup.

d. 5. 1a og 1y ekskursion Hedeby og Gottorp Slot.
d. 5. Badmintonturnering mod Marselisborg Gymna-
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d. 11 . - 13: Besøg af folkeskoleelever fra Hammel.
d. 12. Musikaften.
d. 17. Basketball-stævne.
d. 17. 2abS og 2xyzS ekskursion til de politiske 

partier, græsrodsbevægelser m.v. i Århus.

Jan. 86: d. 15. Forældrekonsultation 2g og 3g.
d. 17. 2y hyttetur.
d. 20. Orienteringsmøde for kommende 1g-elever.
d. 21 . Forældrekonsultation 1g.
d. 24. Fællestime: Niels Malmros: Foredrag og film - 

"Skønheden og udyret."
d. 28. 2mS ekskursion Hadsten Bank.
d. 28. Volleyball-stævne.
d. 30. Volleyball-stævne.

Febr. 86: d. 4 . Klüvers Big Band arbejder med 1g-klasserne 
og koret.

d. 4. 3abS ekskursion til slagteri, ferskvare
terminal og mejeri i Århus.

d. 5. Fællestime: Lars Okholm.
d. 6. Gæstelærer Kurt Møller-Pedersen: Niels Bohr's

atommodel. (3xyF) .
d. 6. Koncert med Klüvers Big Band, 1g-eleverne og

koret.
d. 19. Studieorienterende dag for 2g og 3g.
d. 25. Volleyball-stævne.
d. 26 Fællestime: Lars Gammelgaard og Karl Hjortnæs 

Politikerdebat om EF-pakken.
Marts 86: d. 3. - 7: 2z studietur Norge.

d. 4. - 7: Terminsprøver 3g.
d. 4. 2mS ekskursion Studstrup-værket og Århus 

Amtskommune.
d. 5. - 7: 1a og 1b ekskursion Herning.
d. 11 . Grenvalgsorientering 1g.
d. 14. Fællestime for 3g: Jens Nielsen: Troens Bevis
d. 21 . Fællestime: "Berlin ist immer eine Reise wert

ved 3a og 3b.
April 86: d. 3. 3a, 3b og 3y ekskursion Hadsten Bio: "La

vie devant soi."
d. 3. 3xyN ekskursion til svinefarm i Selling.
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d. 5. - 13: Arrangementer i forbindelse med
Forårsugen 1986: Blomsterbinding - 
Krusemynterne spiller op - Silkeborg

d. 16.

d. 22.
d. 30.

Maj 86: d. 9.
d. 12.
d. 22.
d. 26.
d. 28.
d. 28.

Juni 86: d. 20.

Børneteater.
3xyN ekskursion til Øst Jyske Slagterier 
i Hadsten.
-24: 2b ekskursion København. 
Forårskoncert/forårsudstilling. 
Skriftlig studentereksamen.
- 14: Skriftlig studentereksamen. 
Skriftlige årsprøver 1g og 2g starter. 
Mundtlig studentereksamen 3g starter. 
Mundtlige årsprøver 1g starter. 
Mundtlige årsprøver 2g starter. 
Årsafslutning.

Skrift tig årsprøve, 2g

1 3



En samfundsfaglig klasse på ekskursion til en gård i Brundt for 
at høre om EF-pakken
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FAG OG TIMER

FAG - TIMEFORDELING I GYMNASIET

Sproglig linie timer Matematisk linie timer

Dansk 3
Engelsk 4
Tysk 3
Fransk/spansk/russisk 5
Latin 4
Oldtidskundskab 1
Historie 2
Geografi 2
Matematik 2
Legemsøvelser 2
Musik 2

Dansk 3
Engelsk/tysk 5
Fransk/spansk/russisk 5
Oldtidskundskab 1
Historie 2
Kemi 2
Fysik 3
Matematik 5
Legemsøvelser 2
Musik 2

I løbet af 1g skal du vælge gren.

Grendelingen i gymnasiet
I gymnasiet lindes i alt 8 grene, 4 på hver linie:

1- g

Sproglig 
linie

Matematisk 
linie

Vi tilbyder samtlige af gymnasiets grene med undtagelse af den 
klassisk-sproglige gren.
Udover de faste grentilbud tilbyder vi også en matematisk-kemisk 
forsøgsgren på matematisk linie. En sådan gren findes på ca. 50 
gymnasier i øjeblikket.
Før eleverne skal vælge gren - det sker i løbet af 1g - får både 
de og deres forældre en grundig orientering om de forskellige grene. 
Ud over en lang række fællesfag har hver gren et eller flere gren
fag, eller specialfag, der adskiller den fra de andre grene.
På de følgende to oversigter kan man danne sig et indtryk af, 
hvor hovedvægten ligger på de forskellige grene m.h.t. timetal.
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En af skolens mange bands "tak skæbne" øver efter skoletid

Eleverne på den naturfaglige 
gren er med til at passe 
skolens væksthus
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Timeplaner
SPROGLIG LINIE Fagenes ugentlige timetal

*) Film og Dramatik oprettes kun som forsøgsfag

Ny
sproglig 

gren 
2-g 3. g

Musik
faglig 
gren 

2-g 3-g

Klassisk
sproglig 

gren 
2-g 3-g

Samfunds- 
faglig 
gren 

2-g 3-g
Religion 1 2 1 2 1 2 1 2
Dansk 3 4 3 4 3 4 3 4
Engelsk
Tysk

4 6
3 5

3 5 3 5

Fransk (Russisk, Spansk) 3 3 3 3 3 3 3 3
Latin 4 4 5 5 -
Græsk m. oldtids
kundskab 8 6 -

Oldtidskundskab 2 2 2
Historie og 
Samfundskundskab 3 4 3 4 3 4 3 3

Samfundsfag - 5 5
Geograf; 3 2
Biologi 3 3 3 3
Matematik 3 3 3 3
Musik, særfag 4 6
Idræt 2 2 2 2 2 2 2 2
Musik (Formning/kunst- 
forstaelse,
•Film, ’Dramatik)

2 1 2 1 2 1 2 1

I alt 30 30 30 30 30 30 30 30

MATEMATISK LINIE Fagenes ugentlige timetal

•) Film og Dramatik oprettes kun som forsøgsfag

Matematisk
fysisk 
gren 

2-g 3-g

Natur
faglig 
gren 

2-g 3,g

Samfunds- 
faglig 
gren

2-g 3.g

Musik- 
faglig 
gren

2 g 3-g

Mat.-kemisk 
forsøgsgren
2.g 3.g

Religion 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Dansk 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4

Fransk (Russisk, Spansk) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Oldtidskundskab 2 2 2 2 2
Historie og 
Samfundskundskab 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4
Samfundsfag 5 5 -
Geografi 3 3 2 3 2 3 3
Biologi 3 3 7 3 3 3
Kemi 3 3 1 3 4 3
Fysik 3 5 2 2 2 2 2 2 2 2
Matematik 5 6 3 3 3 3 3 3 5 6
Musik, særfag 4 6 -
Idræt 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Musik (Formning/kunst- 
forstådse.
•Film, •Dramatik)

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

I alt 30 30 30 30 30 30 31 30 30 30
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En fysikklasse på besøg ved overdrevet i Hinnerup 
for at se bofællesskabets vindmøller

Råolie

Fraktioneret 
destillation 
af råolie.
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FORSØG

FYMI

Sammenlægning af fysik og kemi på samfundsmatematisk gren.

I det forløbne skoleår har vi i 2.mS som forsøg haft kemi og fysik 
som et fælles fag. Denne forsøgsordning giver et langt friere valg 
af emner, og den rummer flere muligheder for projektorienteret un
dervisning .

Halvdelen af tiden har været anvendt til en række emner som nor
malt gennemgås i gymnasiet, mens vi i den resterende del har arbej
det med to forskellige projekter. Det største emne omhandlede ener
giproblemer med hovedvægten på olie og naturgas. Forløbet blev gen
nemført sammen med samfundsfag og delvist med geografi.

Vi fulgte råolien fra dens dannelse for flere milioner år siden, 
over produktion, raffinering og anvendelse til forureningsproble
mer .

Parallelt hermed arbejdede vi med olieprisens økonomiske betydning 
for verdenshandlen og "de syv søstres” (de multinationale oliesel
skaber) indflydelse. Desuden har vi arbejdet med naturgasprojektet 
og erergiplanlægningen i Århus Amt.

I forbindelse med dette tværfaglige projekt har vi været på eks
kursion til Studstrupværket og til Amtskommunens kontor for energi
planlægning. Som afslutning på emnet skulle vi så skrive en større 
rapport, hvor vi inddrog såvel samfundsmæssige som fysiske og ke
miske aspekter. 2.mS og ÅW

/ en domefælde er kulbrinterne fanget 
af et tæt lag med form som en om
vendt skål. De fleste domefælder er 
dannet over salthorste, som har pres
set lagene op i en bule. Domefælder 
kan også opstå ved foldning, eller ved 
at lagene ligger over et hårdt område, 
som ikke er blevet presset ligeså meget 
sammen som de omkringliggende lag.
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INTERVIEW OM EDB

INTERVIEWMED NOGLE ELEVER FRA 1a

Interviewer : Hvad synes I om EDB-kurset?
Steffen: Jeg synes, det var for kort.
Marianne : Det var sjovere, end jeg regnede med.
Tine : Altså, jeg synes, det var godt, fordi jeg lærte noget om 

at programmere.
Kurt: Det var alt for kort. Det var kun en uge, og det er ikke 

nok til at få et ordentligt indblik. Det bliver jo noget, 
vi alle kommer til at bruge i vores hverdag.

Marianne : Der var megen snak om fremtiden og sådan noget.
Kurt: Det er også godt nok, at vi lærer noget om, hvad det kan 

bruges til.
Pernille : Jeg synes, diskussionerne var meget udbytterige.
Steffen : Og det var rart, at vi kunne råbe i munden på hinanden.
Interviewer : Er det ikke også vigtigt, at man diskuterer, om der er 

noget at være bange for?
Kurt: Nej, overhovedet ikke.
Interviewer : Var I bange for den teknologiske udvikling før kurset?
Lisa : Jeg vidste ikke en brik om det, men jeg var ikke bange.
Pernille : Hvis man tænkte sig, at maskinerne overtog hele magten ..
Lisa : Jamen, det er jo latterligt at tænke på.
Interviewer: Havde I nogle forkundskaber, da I startede?
Kurt: Ingen.
Steffen: Jeg har gået til EDB på et aftenkursus.
Tine : Det nærmeste, jeg er kommet til det, er en skrivemaskine.
Interviewer: Hvad er godt og dårligt ved kurset?
Marianne : Jeg synes, at vi snakkede for meget istedet for at bruge 

tiden ved maskinerne.
Tine : Ekskursionen til Thor skulle nok have været planlagt lidt 

bedre, for det viste sig, at de ingen maskiner havde, da 
vi kom.

Pernille: Jeg synes, det ville have været bedre, hvis vi havde hørt 
nogen, der var imod EDB.

Interviewer: Kan I forestille jer, at det kan bruges i undervisningen?
Pernille : Det kunne jeg godt forestille mig, bare ikke så tit.
Lisa: Undervisningen er mere personlig, når den foregår inde i 

klassen.
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Tine : Jeg synes nu, det kun skal bruges engang imellem som 
afløsning - ligesom sproglaboratoriet.

Interviewer : Den overvejende del af undervisningen skal altså ikke 
foregå inde ved maskinerne?

Kurt: Man lærer jo også mere, hvis man snakker med andre, 
men det er en sjov måde af forbedre de kundskaber på, 
som man har.

Interviewer : Er disse kurser vigtige?
Pernille : Det er vigtigt at have en sådan baggrundsviden, så man 

kan være med til at diskutere.
Interviewer : Jeg tror, vi siger tak!
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STUDIEREJSER OG EKSKURSIONER

REJSESKILDRING FRA ATHEN ÅR 1985 
2x på historie- og old-studietur.

Efter måneders forberedelse i græsk oldtids- og nutidshistorie 
og hele den græske kunsthistorie følte vi os godt rustede til den 
tværfaglige ekskursion - 9 dage, hvor vi skulle opleve alle de fra 
bøgerne så velkendte steder: Akropolis, Agora, Mykene, Tiryns, 
Epidaurus, Delfi, Kap Sunion, Afaiatemplet, Nationalmuseet og me
get mere.

Lørdag morgen den 26. oktober startede turen, og vi begyndte med 
alle ulykkerne først: Bjarne kom for sent til toget, og Lone Eg 
mistede sin pung, inden vi kom til hotellet i Athen. Medens Lones 
pung desværre ikke dukkede op, så gjorde Bjarne det allerede på 
Skanderborg station. Vi var fuldtallige: 23 2x'ere og lærerne 
Anette og Keld. Efter en bustur fra lufthavnen i athensk tempo blev 
vi indlogeret på hotel Damon på 2. og 3. sal - men der var gudske
lov elevator!
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Næste morgen, søndag, startede før klokken 6 for dem, der ønskede 
at overvære hele den græsk-ortodokse gudstjeneste i Athens domkir
ke. En sand marathon-begivenhed efter danske normer på 3J-4 timer. 
Eftermiddagen stod på byvandring og afslappelse i det bil-vrimlende 
Athen.

Athens seværdigheder blev nøje undersøgt de følgende dage, dog ikke 
altid uden problemer. En gruppe ivrige 2x'ere ønskede på Akropolis 
at undersøge det lille Nike-tempel nøjere. Desværre var det afspær
ret p.g.a. reparation, men man lod som om.... Straks skred det lo
kale turistpoliti i aktion og fik indfanget de formastelige, som 
dog slap med en kraftig irettesættelse på græsk. Værre gik det på 
Agora - Athens gamle torveplads, hvor Keld lige havde påbegyndt et 
mindre foredrag, da turistpolitiet igen var på færde. Vi blev idømt 
en bøde på 2000 dr. for ulovlig guiding. De græske turistmyndighe
der har nemlig forbudt privat guiding af grupper på over 5 perso
ner. For at undgå lignende bøder foregik det videre arbejde i min
dre grupper.

Vi var på fire ture ud af Athen. To af turene gik til de gamle 
doriske templer på Kap Sunion og Afaia-templet på øen Aigina. De 
gamle grækere havde så afgjort forstand på at ære deres guder 
ved at placere deres templer i en storslået natur.

De to andre heldagsture foregik med en statsautoriseret turistguide 
til helligdommen i Delfi og halvøen Peloponnes. Delfi gav et godt 
indblik i en græsk helligdom med skatkamre, tempel, sprotsplads og 
teater. På Peloponnes-turen så vi det "mursvære" Mykene og Tiryns 
og teatret i Epidaurus. Epidaurus-teatret er kendt for sin flotte 
beliggenhed og gode akustik. Da vi stod midt i teatret viste det 
sig, at hverken 2x'erne eller lærerne havde indøvet sang eller hø
respil til lejligheden. Men en oplevelse blev det alligevel.

2x'ernes ihærdighed og udholdenhed var rent ud forbløffende. Tid
lig op, en god lang arbejdsdag og hjem til en rolig aften. Kunne 
man tro. Men efter en halv times karbad og et lille hvil på ryggen, 
så var 2x'erne friske til på ny at tage Athens natteliv i øjesyn. 
Der blev udforsket både om dagen og en god del af natten. I histo
rieundervisningen havde klassen gennemgået en tekst om kvindens 
undertrykkelse i det nutidige Grækenland. Denne påstand ønskede 

23



nogle piger i klassenat få efterprøvet på det nærliggende diskotek. 
Pigerne gik derfor hårdt på flere mandlige athenere, som blev af- 
krævet et svar på, om denne kvindeundertrykkelse virkelig kunne ha
ve noget på sig. Det blev pure afvist.

Vi var til stadighed håbefulde turister, der troligt hver morgen 
troppede op i korte bukser og en liden bluse. Skam skulle jo have 
os, hvis vi kom lige så blege hjem, som vi var, da vi rejste ud. 
Denne higen efter solen resulterede godt nod i kulør på legemet, 
men også i stemmehærgende forkølelser. Nysgerrigheden og opfind
somheden var stor, når det gjaldt om at finde velegnede badeste
der i den sparsomme fritid. Derimod var nysgerrigheden til det 
gærske køkken på det jævne. Den græske specialitet suvlaki kunne 
gå an, men lækkerier som blæksprutter vovede kun få 2x'ere sig ud 
i. De italienske pizzariaer havde gode kunder i klassen.

Søndag den 3. november var fri-, pakke- og hjemrejsedag. Fodbold
ivrige 2x'ere nåede at overvære topkampen i den græske 1. division. 
En stemningsmættet begivenhed både på tilskuerpladserne og på ba
nen .

Efter en skrækkelig masse timer i fly og tog ankom vi til Hadsten
mandag morgen kl. 7.26. Vi skulle 
også til stede heldigvis en smule

møde til 3. time, og vi kom da 
brunere end de andre på skolen.

2x med ført hånd af Anette og Keld
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3xy S PA STUDIETÜR TIL JUGOSLAVIEN

Sidst i oktober var det så vores tur til at drage ud i verden. I 
samfundsfag og geografi havde vi forberedt turen, og nu skulle vi 
se, om bøgernes verden holdt stik med virkeligheden. Studierejsen 
gik med bus til Ljubljana, en industriby i Slovenien med 250.000 
indbyggere.

Vi havde forberedt turen godt hjemmefra: set på Jugoslaviens hist
orie, landets økonomiske forhold, dets befolkningsforhold og virk
somhedernes selvstyre, så intet skulle komme som en overraskelse 
for os. Og så blev vi alligevel udsat for det ene chock efter det 
andet under opholdet !

Første chock fik vi ved besøget på vor kontaktskole: Sredna Sola 
za Druzboslovje in splosno Kulturo "Vida Janezid". Vores opfattelse 
af at danskerne er verdensmestre til at snakke engelsk fik et slemt 
knæk, da eleverne på formfuldent og flydende englesk gav os to ti
mers foredrag om landet, byen, kulturen m.v. På trods af en klasse
kvotient nær de 40, formåede eleverne at få så meget sprogkundskab, 
at de var os klart overlegne.

Næste chock blev os beredt ved et virksomhedsbesøg på bryggeriet 
UNION. En socialistisk medarbejderejet virksomhed måtte da være 
lidt ineffektiv, og fyldt med arbejdere, der drev den af. Men nej 
- bryggeriet var tip-top moderne, og man kunne reelt ikke se for
skel på denne virksomhed og en dansk tilsvarende. Virksomheden eks
porterede en stor del af sin produktion til vesten, hvilket under
streger kvaliteten af bryggeriets produkter.

Endelig fik vi sidste og afgørende chock ved besøget på avisen 
"Dnevnik" (Dagens Tidende). I socialistiske lande har pressen til 
opgave at propagandere for partiet, og for at kontrollere, at 
partiets linie bliver fulgt, er der censur - havde vi da lært i 
undervisningen! I vores diskussion med chefredaktøren, udenrigs- 
og indenrigsredaktørerne, gik det op for os, at sådan hang tinge
ne slet ikke sammen - tværtimod. Hvis avisen ikke var kritisk, kun
ne den ikke fastholde læseskaren. Ydermere kunne avisen trække på
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nyheder fra flere landes nyhedsbureauer, så avisen kunne få alle
ønskelige oplysninger om begivenheder i verden.

Hvad der derimod ikke chokerede 
turen. Aftenerne blev brugt til 
jugoslaviske prisniveau virkede 
goslaviske venner samt pivoerne 
til den måske største oplevelse

os, var det sociale sammenhold på 
at se på livet i Ljubljana, og det 
ikke hindrende for dette. Vore ju- 
og slivoviden gjorde disse aftener 
ved turen.

Alt i alt en fantastisk god tur, og selvom Poul'erne syntes vi ikke 
altid var lige præcise til møderne, var det for alle en meget ople
velsesrig tur.

3xyS, Poul Frandsen(samf.), Poul Tang(geo.)

• »Radovedni« danski ucenci
Urednistvo »Dnevnika« je obiskala sk up in a ucencev gimnazije 

iz danskega mesta Aarhus, ki so na nekajdnevnem obisku v Ljub- 
Ijani. V daljsem pogovoru z uredniki nasega casnika so mladi 
Danci pokazali izredno »radovednost« in skozi stevilna vprasanja 
se obogatili svoje ze precejsnje znanje o Jugoslaviji. Med ohiskom v 
Ljubljani so ucenci iz Aarhusa obiskali se pivovamo Union in Po- 
stojnsko jamo. (Foto: Lado Cuk)
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"BERLIN IST IMMER EINE REISE WERT!" - 3a+3b i Berlin, 6.10-11.10 1985

3a og 3b kan ikke få nok af europæiske storbyer. Først Rom i forå
ret og et halvt år senere Berlin for en måned senere at slutte af 
i København. Men de stod distancen og fik fuldt udbytte af alle tu
rene .

Turen til Berlin var arrangeret af faggruppen i tysk, som havde 
strikket et program sammen, som også de samfundssproglige kunne 
drage nytte af. Fra omkring 1. september påbegyndtes de forbere
dende studier i Berlins historie, byens politiske situation og dens 
kulturelle udbud. Hele øst-vestproblematikken, som bliver påtræng
ende konkret i Berlin, blev endevendt og skabte den nødvendige for
ståelsesbaggrund. Hvem vidste f.eks. i forvejen, at byen ligger et 
par hundrede kilometer inde i DDR og at adskillelsen (muren) mel
lem Vest- og Øst-Berlin er så effektiv, at det kan sammenlignes 
med to storbyer i én: to rådhuse, to parlamenter, to fjernsynstår
ne - ja gradvis også to sprog og to kulturer, som dog engang har 
været en helhed.

Denne spændende opspaltning var hovedmålet for studieturen. Selve 
symbolet for opspaltningen - muren - blev et naturligt hovedpunkt 
Sjældent ser man et så umenneskeligt og absurd udtryk for storpo- 
Jlitik: Her kan det være forbundet med uoverstigelige vanskelighe
der at krydse gaden for at hilse på Oma Schmidt!

27



Desuden så vi to forskellige udlægninger af den samme historie 
i h.hv. Vest- og Øst-Berlin og kunne alene ud fra udstillingernes 
form slutte en masse om de to forskellige samfundstyper. I det he
le taget skulle man pudse de ideologiske briller for at gennem
skue f.eks. flugtmuseet ved Check Point Charlie eller DDR's trang 
til store repræsentative bygninger.

I forskellige grupper nåede man at snuse til byens mange mulighe
der: cykeltur i Tegel, gymnasiebesøg i Reinickendorf, anti-fascis- 
tisk rundtur til mindesteder for nazismens ofre. Og så er alle de 
aktiviteter som vi havde gang i om aftenen endda ikke med...

Som en god afslutning på turen besøgte vi en hel eftermiddag og af
ten ungdomsklubben "S 35", som beværtede os på bedste måde med man
ge forskellige aktiviteter, mad og musik.

En intensiv uge - med masser af indtryk - og udtryk (det var jo 
nysproglige) - er egentlig for lidt til Berlin. Men rigeligt til, 
at vi i lang tid efter kunne fremkalde erindringsbilleder og be
arbejde dem: "Wenn jemand eine Reise tut, dann kann er was er
zählen . "

Anders Brok

. ■ ' ii I ■ 1 -Jja
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2b's KØBENHAVNERTUR D. 21.4 - 24.4 1986

Vi startede fra Hadsten Hovedbanegård mandag eftermiddag efter en 
rigtig hård dag i skolen. Vi havde 5$ times rejse foran os, men ti
den føltes ikke lang da vi havde nok at give os til. En af de værste 
opdagede ikke engang at vi sejlede!! Dødtrætte men i strålende hu
mør ankom vi til Copenhagen by night.

Efter lidt besvær fandt vi hotel Absalon, som skulle være vores til
holdssted de næste 3 dage og nætter. Da vi var blevet indkvarteret 
promenerede vi en tur ned ad Istedgade.

Tirsdag startede vi dagen med en lækker morgenkomplet. Derefter tra
vede vi til Nationalmuseets Klunkehjem, hvor vi i to hold blev rund
vist. Bagefter var vi alle enige om at det havde været fantastisk. 
Om eftermiddagen havde Mogens og Karen Marie fremtryllet en ydërst 
"intelligent" "belle surprise", som gik ud på at vi stakkels elever 
skulle storke hele København rundt og løse spændende opgaver. For
målet med denne "skattejagt" var at vi skulle se slotsholmen. Kode
ordet blev "Bodega øl". Resten af eftermiddagen sled vi sålerne af 
skoene på hovedstadens kilometerlange strøg. By night var vi ude at 
spise sammen hele klassen, og så tog de fleste på Bakken, hvor, 
ja vi siger ikke hvem, mødte en norsk fysioterapeut, mens vi andre 
morede os ved alle forlystelserne.

Onsdag fik vi til alles overraskelse også morgenmad. Vi tog bus
sen til Frederiksberg Have, hvor vi skulle besøge Storm P-museet, 
der selvom det ikke var ret stort indeholt en masse billeder og 
tegninger fra hele hans "gloriøse" karriere. Vi må nok tilstå, at 
det var med blandede følelser vi forlod Storm P, ja nogle var end
da lige ved at sove. Mogens var selvfølgelig helt vild. Om efter
middagen var vi på Arbejdermuseet, hvor vi så udstillinger fra 1930 
og 1950'erne. De havde bl.a. lavet lejligheder som de så ud i 
arbejderkvartererne dengang.
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Torsdag morgen stod vi tidligt op (06.30) og spiste vores sædvan
lige morgen-komplet. Som sidste punkt på programmet skulle vi til 
Valby og rundvises på Gamle Carlsberg. Vi fik alt at vide om øl
produktionen i 1800-tallet. Bagefter var der lidt dråber til de 
tørre ganer. Det var med tårer i øjnene vi tog afsked med den kære 
by kl. 13.00. Foran os havde vi en togtur på 5$ time, hvor vi dog 
lidt ubekvemt fordrev tiden med at sove og drømme os tilbage 
til 3 dejlige dage.

2b

1a + 1b's HERNINGTUR 1986

En kold og blæsende martsdag tog 1a og 1b afsted til Herning, for 
at se på tekstilindustrien. Vi blev indkvarteret i en stor og vel
holdt spejderhytte i Aulum.

Vi besøgte bl.a. Chicki-kjoler, Wilton-tæpper, Herning museem, 
Søby-brunkulsjejer, Dansk konfektions- og trikotage-skole og var

for arbejdsgiverforeningen.til samtale med en repræsentant
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EKSKURSION TIL HEDEBY MED 1A OG 1Y

Den 5. december 1985 blev der skrevet historie på AiH, i hvert 
fald for la og 1y's vedkommende. Klokken 7.30 startede en eks
kursion til det danske bygningsværk, Dannevirke, i Tyskland, 
som ikke vil blive glemt de næste 3 år.

Dannevirke, hvis interessante opbygning og konstruktion, vi stu
derede i mudder til anklerne, var ikke det eneste historiske mo
ment på denne regnvåde torsdag. Vi så også Gottorp slot og det 
tilhørende museum, hvor vi bl.a. beskæftigede os med Nydamsbåden 
o.m.a.

Den sidste halvdel af dagen tilbragte vi i det nye Hedeby Museum 
og på de omkringliggende volde.

Jeg er overbevist om at begge klasser fandt turen meget succes
fuld.

Flemming Rubak
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FRIVILLIG IDRÆT OG FORMNING

FRIVILLIG IDRÆT

Som sædvanlig har vi haft en høj aktivitet og et stort udbud i 
frivillig idræt. Startende med udendørs fodbold og atletik, hvor 
vi for første gang vandt en holdkamp (1g1erne), fortsættende med 
basket, volley, badminton, gymnastik og sluttende med indendørs 
fodbold og atletik. Som et nyt tilbud stod vort velassorterede 
bøfrum til disposition tre dage om ugen, hvor man kunne træne ef
ter eget træningsskema eller få et lavet. Eneste krav: at man i 
praksis viser beherskelsen af vægtstænger og i teorien forstår vig
tigheden af at belaste ryggen rigtig. Desuden forsøger vi fortsat 
at skabe en tradition for at lave løberhold, der deltager i de lo
kale motionsløb i skolens navn.

I forårssemesteret har der i lighed med tidligere år været afholdt 
timer i frivillig formning, hvor eleverne har arbejdet med portræt
tegning, tuschmaling, 1er og foto. I tiden op til forårskoncerten 
og forårsudstillingen arbejdede en lille flok energisk med at pro
ducere en diasserie, der indgik i en spændende tværfaglig sammen
hæng med musik. Indholdet handlede om liv, død og ødelæggelse og 
sammen med musikken fik eleverne vist skabt gåsehudseffekt hos en 
del af tilhørerne til forårskoncerten.

Stævneaktiviteten har været pæn. Ud over 3 atletikholds deltagelse 
i et stævne i Randers, har vi deltaget i gymnasieskolernes turne
ring i badminton, basket og volley. De helt store resultater er det 
ikke blevet til - nævnes bør dog at 1g-drenge spillede sig igennem 
til 2. runde i volleyball - derimod melder alle holm om gode ople
velser i skoletiden.

Netop dette betragter vi som drivkraften i den frivillige idræt - 
derfor synes vi også at flere skulle tage en bus senere end normalt 
og udnytte det tilbud.

FRIVILLIG FORMNING
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KORET

Koret har i år optrådt såvel inden for skolens rammer som udenfor. 
Traditionen tro underholdt vi første gang til 1g-ernes forældreaf
ten i september måned. Senere på efteråret sang koret til et arran
gement for pensionister i Hadsten Hallen, som Handelsstansforening- 
en stod for, og dernæst på dagcentret i Ulstrup. Ved begge arran
gementer bestod programmet af små danske og svenske korsange.

Gymnasiekoret har de sidste tre år med stort udbytte deltaget i et 
landsdækkende korstævne tilrettelagt af KOR 72 (en sammenslutning 
af amatørkor, oprettet 1972). I år var dirigenten Jens Johansen 
fra Den Sønderjyske Højskole for Musik og Teater, og vi drog en 
lille flok til Toftlund sidste Week-end i oktober. Programmet var 
udelukkende rytmisk kormusik, arrangeret af Jens Johansen selv. Vi 
sang Bob Marley og Queen m.m. sammen med 50-60 andre entusiastiske 
korsangere fra hele landet, og vi rejste trætte og klatøjede hjem
ad søndag eftermiddag med en stor, varm og god musikoplevelse i 
kroppen.

Tre uger senere fik vi Jens Johansen som gæstelærer på skolen en 
hel dag, hvor vi 60 mennesker (koret + ca. 2 fra hver klasse) sang 
hans egne arrangementer hele dagen. Det var mest Stevie Wonder og 
Blasts udgave af Beatles-nummeret "With a Little Help". Vi afslut
tede denne "sang-dag" med en fællestime for hele skolen, som for
mede sig som en åben prøve.

Til jul optrådte koret med et par danske og engelske julesange, her
iblandt den kendte "Mary's Boy Child" i reggae-udgave.

Efter jul gik koret (+alle Ig'erne) i gang med instuderingen af 
et værk for kor og big band komponeret af den amerikanske pianist 
og komponist Butch Lacy. Det var et meget krævende og spændende 
projekt, som vi opførte i begyndelsen af februar i en fællestime 
på skolen og derefter igen om aftenen som en koncert, hvor Klüvers 
Big Band og sangsolisten James Loveless stod for 1. del af koncer
ten, og 2. afdeling bestod af korværket + big band. Værket blev 
opført på 9 gymnasier i Arhus Amt, og søndag d. 16. marts mødtes 
alle de medvirkende gymnasiers kor + Klüvers Big Band i Musikhuset, 
hvor koncerten foregik med Birgitte Frieboe og James Loveless som 
sangsolister, og Ghita Nørby som oplæser og komponisten selv ved 
klaveret. Det var en fin oplevelse for koret, som ovenikøbet havde 
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den fornøjelse at se sig selv i fjernsynet en måned senere, da 
koncerten i Musikhuset blev optaget af fjernsynet.

Korets sidste opgave i dette skoleår var Bent Peder Holbechs ud
sættelse af Halfdan Rasmussens digt "Efter Bikini", som blev op
ført til forårskoncerten. Dette korværk blev lavet som et tvær
fagligt projekt mellem musik og formning, hvor formning havde la
vet lysbilleder som illustration til teksten og musikken.

Alle der er interesserede i at være med i koret er velkomne til at 
møde op i musiklokalet hver onsdag kl. 13.40 - 15.15. Der kræves 
ingen deciderede musikforkundskaber, men derimod lysten til at 
synge og lave musik sammen med andre og endelig en god mødedis
ciplin .

Bente Langagergaard
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FORÅRSKONCERT OG -UDSTILLING

FORÅRSKONCERTEN

Faget musik har ingen eksamen, men afholder hvert år en koncert - 
forårskoncerten. Her på gymnasiet er det blevet tradition, at 
samtlige musikklasser deltager foruden kor og sammenspilsgrupper. 
Der er derfor stor travlhed både i og uden for musiktimerne op til 
forårskoncerten: samtlige spisefrikvarter, samtlige eftermiddage - 
ja, sågar søndag formiddage lyder vidt forskellige toner fra musik
lokalet. Trods travlheden er det en dejlig tid, hvor såvel øvede 
som uøvede sangere og musikere sammen med andre får lov til at prøve 
kræfter med deres musikalitet, og vise for resten af skolen, forældre 
og pårørende, hvor langt de er nået.

Forårskoncerten løb af stabelen d. 30. april. Den startede méd 100 
1 g'eres "Wake ÜP" fra det værk af Butch Lacy, som vi sammen med 
Klüvers Big Band og 8 andre Århusgymnasier havde arbejdet med i ja
nuar. Derefter fulgte et alsidigt program af 1g og 2g-klasser, indtil 
de 100 Ig'ere næsten fik taget til at lette i Tøsedrengenes "Vi kan 
ikke leve alene."Det var i denne første afdeling af koncerten utro
ligt, så megen entusiasme, musikalitet og talent, der åbenbarede sig 
i de enkelte klasser.

2.afdeling startede med en skare musikere fra alle klasser - herunder 
mange blæsere - der akkompagnerede forsamlingen i fællessangen "Bri- 
kama" af Pierre Dørge. Meget smukt og stemningsfuldt. løvrigt var 
2.afdeling repræsenteret af 3g'erne, der slutter deres musikunder
visning til jul, men altid har lyst til at medvirke ved forårskon
certen alligevel. Både Stingnummeret "Russians" og Violetta Paras 
"Gracias a la vida" lagde op til temaet i afslutningsnummeret: en 
multimedieforestilling bygget over Halfdan Rasmussen digt "Efter 
Bikini" - nemlig en hyldest til jordkloden og livet og angst for 
krig og ødelæggelse. "Efter Bikini" var en kombination af en dias
serie bygget over angsten for atomkrig og en musikalsk bearbejdelse 
af Halfdan Rasmussens digt for kor og orkester. Resultatet af et 
tværfagligt samarbejde mellem formning og musik, der 4 dage efter 
den sovjetiske atomkraftulykke virkede specielt stærkt.
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"Fed dame", Pernille, 2a

Udstilling af elevarbejder
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Sluttelig spillede 3 af skolens elevbands - og det hørtes tydeligt, 
at der var stof i dem til mere end den efterhånden fremskredne tid 
tillod. Vi glæder os til at høre mere til dem en anden gang.

Karin Esmann Knudsen.

FORÅRSUDSTILLING

På udstillingen i år, der var opsat i hjemstavn 3 og i fælles
arealet, blev der vist et bredt spektrum af elevarbejder. Bl.a. 
iagttagelsestegninger og koldnålsraderinger af konkylier og mus
linger samt sort-hvide lineleumssnit over temaet "krigens gru", 
inspireret af Depeche Mode's lyrik.

Herudover var der blide akvareller og pågående selvportrætter i 
serigrafi, tilsat krydderi fra "de unge vilde". "Udviklinger" 
skildret i billedsæt i farvet papirriv og fotografiske beskrivel
ser af skolen og dens omgivelser set fra overraskende perspektiver, 
heriblandt også en række skovfotos.

De 3-dimensionelle arbejder var i år fortrinsvis i 1er: der var 
skulpturer - både figurative og non-figurative - samt skåle og store 
krukker. Imellem lertingene tronede en stor glasfiberpyramide på hvid 
marmor. Skulpturafdelingen sluttedes af med en række arbejder i gas
beton.

Lise-Lotte Kring.

DRENGEVOLLEY

1. runde i drengevolley 1985/86: Vi havde et hold med fra hvert 
klassetrin, og de kæmpede til den store guldmedalje. 2g og 3g- 
holdene måtte dog bøje sig, mens 1g-holdet gik til 2.runde, hvor
de tabte til Nørresundby og vandt over Paderup. Alt i alt gode
tendenser, der må kunne følges på i de kommende år.

Mogens Hertoft.
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FESTUDVALGET

Da vi endelig fik samlet et festudvalg, viste det dig, trods det 
at ingen af os havde nogen erfaring, at være utroligt velfungeren
de. Der har i årets løb været 5 fester, hvoraf festudvalget har 
arrangeret de 4, bl.a. et karneval, som blev en bragende succes!

Vi regner med at se endnu flere friske mennesker næste år, så vi 
kan få en masse gode fester arrangeret.

Mange hilsner 
Festudvalget
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DRAMAGRUPPE

Oh, hulde Ig'ere.
I skoleåret 1985/86 skete der en stor historisk begivenhed på Amts
gymnasiet i Hadsten. En flok superaktive friske gymnasieelever opret
tede en dramagruppe. Deltagelsen var stor, interessen større, og in
tensionerne var også gode. Vi fik - med økonomisk støtte fra elev
rådet - i fællesskab valgt et større skuespil, som alle syntes, var 
udfordrende. MEN! Da rollerne skulle fordeles, mindskedes deltager
antallet pludseligt og var efter en kort periode nede på ca. 7 per
soner: ELITEN i dramagruppen. Denne kæmpede ufortrødent videre med 
2-3 roller til hver, og vi øvede - og øvede - og øvede ...........  
og øvede! Vi indså dog efter nogle måneder, at dette var fór stor en 
opgave og valgte istedet en mindre version af "Romeo og Julie", som 
blev opført på en morgensamling 3 uger senere. Med STOR succes. 
Denne tilfredsstillelse var dog ikke alle vores forventningers mål - 
så næste år er det - også - lidt op til jer, kære kommende Ig'ere. 
Vis jer fra den aktive side og vær med til at gennemføre vores stor
slåede projekt, som desværre blev lagt på hylden i år.

På gensyn.
Kent, Christian, Tim, Hanne, 
Charlotte, Thomas og Kirsten. 
Drama, anno 1985/86.
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LÆRERRÅDET

Medlemmer af lærerrådet er samtlige skolens lærere + rektor. To 
repræsentanter fra skolens elever og to repræsentanter fra skolens 
teknisk, administrative personale har stående indbydelse til at 
deltage i møderne. I visse sagers behandling kan dog kun fastansatte 
lærere deltage.

På skoleårets første møde vælger lærerrådet et forretningsudvalg 
bestående af 3 medlemmer, der på skift varetager posterne som for
mand, næstformand og sekretær. Herudover har lærerrådet nedsat for
skellige stående udvalg, som forbereder oplæg til de enkelte sager.

Lærerrådet holder møde en gang om måneden, og der er mange forskel
lige ting på dagsordenen. F.eks. foreslår lærerrådet fordeling af 
bevillinger til indkøb af bøger i klassesæt (driftsbevilling) og til 
biblioteket (rektorbevilling), afgiver indstilling ang. ekskursioner, 
fællesarrangementer og årsprøver, og de fastansatte lærere høres ved
rørende ansættelser og time/fagfordelingen.

I 1985/86 har lærerrådet specielt været optaget af debatten omkring 
det fremtidige gymnasiums struktur. En debat, der endnu ikke har fun
det sin afslutning.

Desuden har der været arbejdet på at få stablet en humanistisk-teknisk 
uddannelse på benene i samarbejde med Den jydske Haandværkerskole. 
Denne nye uddannelse forventes startet sommeren 1987.

Endelig skal fremhæves, at en ikke ringe del af lærerrådets arbejde er 
gået med forvaltning af de begrænsede bevillinger.

Willy Johnsen Mette Weisberg Hans Jørgen Madsen.
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KUNSTUDVALGET

Atter i år har skolen haft skiftende udstillinger fra Skolernes 
Kunstforening i Randersområdet. Vi har således set grafik, batik, 
textil, masker, skulptur og maleri, af mere eller mindre traditio
nel art. Som gave fra billedkunstneren Per Kramer har skolen mod
taget to litografier: "Slå halv skade" og "For mange møder" (med 
dedikation).

Anders Grøftehauge.

SKOLERÅDET

1985/86 været:Skolerådets medlemmer har i skoleåret

Amtsrådsmedlem Inger Mikkelsen - pr. 1.1.86 afløst. af
Amtsrådsmedlem Ove Mikkelsen telf. 161941
Jens Johnsen (formand, forældrerepr. ) telf. 223549
Ellen Mosbæk Rasmussen(forældrerepr. ) telf. 461439
Britta K. Poulsen (elevrepr.) telf. 985482
Birgitte B. Kristiansen (elevrepr.) telf. 985626
Rektor Jørgen Christiansen telf. 110338
Adjunkt Anders Grøftehauge telf. 981842
Adjunkt Hans Jørgen Madsen telf. 983484
Skolesekretær Marianne Mark telf. 981700

I år har skolerådet behandlet en række ansøgninger fra Musiksam
virket og kunstudvalget, ligesom det var skolerådet, der bevilgede 
den økonomiske garanti for skolekoncerten med Klüwers Big Band (se 
tidl. omtale side 33). Skolerådets formelle opgaver er iøvrigt om
talt under praktiske oplysninger.

Der er valg af forældrerepræsentanter til skolerådet i begyndelsen 
af september 1986 for en ny toårsperiode.
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BIBLIOTEK

Skolen har nu et 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. I 
kan enten sidde der og arbejde i rolige omgivelser i mellemtimer
ne - nær ved alle de bøger I måtte få brug for - eller bøgerne kan 
lånes med hjem, dog højst i 14 dage ad gangen.

Biblioteket har tidligere holdt åbent i hele skoletiden, men vi har 
i år måttet indføre faste, begrænsede åbningstider, da biblioteket 
ikke længere er bemandet med personale ud over lærer-bibliotekaren. 
Det er dog stadig muligt at komme ind på biblioteket uden for disse 
åbningstider ved enten at henvende sig på kontoret eller ved at 
finde udertegnede.

Lars Bluhme Larsen.

FILMKLUB

Hadsten Filmklub har som formål at vise lødige, spændende og usædvan
lige film, som ellers normalt ikke kan ses lokalt. Alle kan blive 
medlem af filmklubben, der viser ca. 12 film om året i Hadsten Bio. 
Af filmklubbens program for 1985/86 kan nævnes følgende film: Milos 
Forman's "Ragtime", Hitchcock's "Skjulte Øjne", den tyrkiske film 
"YOL". Søren Krag-Jacobsen's "Isfugle", Malmros's "Skønheden og 
Uhyret", Saura's "Carmen." Vi har haft en diskussionsaften med Niels 
Malmros, der også har holdt fællestime med skolens elever efter at 
have vist sin film - en stor succes! Filmklubben er i fuld gang med 
at planlægge efterårsprogrammet, der vil byde på mange spændende 
oplevelser i biffen. Programmet udkommer i midten af august.

Mette Weisberg.
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MUSIKSAMVIRKET I HADSTEN
I skoleåret 1985/86 har Musiksamvirket i Hadsten stået for arrange
menter med POUL KREBS BAND (Hadsten Højskole), HAUGARD/CARLSEN 
(Den jydske Haandværkerskole), HENNING STÆRK BAND (Hadsten Skoles 
festsal), BLAST (Hadsten Højskole) og LOKALE AMATØRBANDS (Amts
gymnasiet i Hadsten).

Som det fremgår af listen, arrangerer Musiksamvirket mange forskel
lige slags koncerter på flere forskellige skoler i byen. Musiksam
virket i Hadsten er nemlig en forening, hvori de fire skoleformer i 
Hadsten - Håndværkerskolen, Højskolen, Folkeskolen og Gymnasiet - 
samarbejder om at tilbyde musikarrangementer til skolens elever.

Disse arrangementer skal foruden den åbenbare underholdningsværdi 
bidrage til at skabe grobund for en videreførelse og udvidelse af 
samarbejdet og den gensidige forståelse mellem de fire skoleformers 
elever og personale.

Det økonomiske grundlag for arrangementerne er fremkommet ved til
skud fra de enkelte skoleformer, der alle har kollektivt medlemskab 
af foreningen. Derfor er det muligt at sælge billetter til meget 
små priser. Dette billetsalg foregår på skolerne.

Den daglige ledelse består af et antal lærere og elever fra skolerne, 
og det har derfor været muligt i høj grad at arrangere koncerter på 
"bestilling." Denne brugerindflydelse vil også indgå som et stærkt 
element i arbejdet fremover.

Lars Bluhme Larsen.
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

45



PRAKTISKE OPLYSNINGER

BEFORDRING
Fribefordring gives til alle elever, der har mere end 11 km 
(evt. 11 km) mellem skole og hjem målt ad nærmeste offent
lige vej .
For handicappede elever gælder særlige regler.
Tidsbegrænset handicap som f.eks. et brækket ben i gips gi
ver ret til fribefordring. Ansøgningsskemaer samt nærmere 
oplysninger udlevers på skolens kontor.

BOGUDLEVERING
Bøger og lommeregnere udleveres i løbet af skoleåret. Husk 
at indbinde og skrive navn i bøgerne. Bøger og lommeregnere 
er skolens ejendom og skal erstattes, hvis de ødelægges, mis
tes m.v.
Boginspektor administrerer bøger, papir og lommeregnere, og 
henvendelse kan ske i boginspektors kontortid.

EDB
Alle 1g-klasserne skal have 3O-timers undervisning i EDB. 
Skolens EDB-lokaler er nr. 319 og 320, se de to artikler 
inde i årsskriftet.

FAGLIGE ORGANISATIONER
Lærernes fagforening hedder: Gymnasieskolens Lærerforening 
(GL) . Tillidsmand på skolen er Mogens Hertoft 
For gymnasieelever er der to organisationer:

1 DGS (Danske Gymnasieelevers Sammenslutning), som elever
ne dels kan melde sig ind i individuelt og dels indmelde 
skolens elevråd ved en flertalsbeslutning.

2 GLO (Gymnasieelevernes Landsorganisation), som eleverne 
kan melde sig ind i individuelt.
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FERIEPLAN
1986: Sommerferie : (mandag) den 23 . juni til tirsdag den 5.aug.

Efterårsferie : mandag den 20 . okt. til fredag den 24.okt.
Juleferie : mandag den 22 . dec.

1987: Juleferie : til fredag den 2.jan.
Vinterferie : mandag den 9. feb. til fredag den 13.feb.
Påskeferie : onsdag den 15. april til mandag den 20.april
Sommerferie : mandag den 22. juni. (Alle dage inkl.)

FORSIKRING
Skolen har ingen forsikring, der yder erstatning i tilfælde
af tyveri og lign, mod eleverne. Det tilrådes derfor elever
ne selv at tegne de nødvendige forsikringer.

FORSØMMELSER
I gymnasiet er der mødepligt. Det betyder, at man skal være 
til stede, hvis man ikke er forhindret af sygdom, som er den 
eneste gyldige grund til fravær.
Skolen skal ifølge gældende bestemmelser føre nøje kontrol 
med elevernes forsømmelser. Mange forsømmelser kan føre til, 
at man ikke får lov til at gå til eksamen. (Der er afslut
tende eksamen i nogle fag allerede i 1.g). Manglende afleve
ring af opgaver tæller også som forsømmelser.
Forsømmer en gymnasieelev i et sådant omfang, at skolen må 
nære betænkelighed over for elevens mulighed for fortsat at 
følge undervisningen, skal eleven først underrettes herom 
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 et 
lærerforsamlingsmøde afgøre, om elever, der har modtaget 
skriftlige advarsler, skal indstilles til eksamen, eller om 
sagen skal overlades til direktoratets afgørelse. En elev, 
der ikke får direktoratets tilladelse til at deltage i eksa
men efter 1. og 2. g, kan ikke fortsætte i næste klasse. 
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. Man kan også blive student som privatist 
med fuld pensum.
Efter sygdom afleveres første dag eleven igen er i skole en 
seddel til kontoret, der angiver dag(e) og årsag.
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FORÆLDREKONSULTATION
Der afholdes forældrekonsultation hvert år i januar måned.

FRITAGELSE FOR UNDERVISNING
Tilladelse gives kun i ganske særligt 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 form
ning. Se opslag fra faglærerne.

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

GRENVALGET
Elever i 1 .g og deres forældre orienteres om grenvalget i 
januar - februar.
Endeligt grenvalg sker i marts måned.

KARAKTERGIVNING OG PRØVER
Lærerrådet afgør, om der skal gives standpunktskarakterer 
(13-skalaer) én eller to gange i løbet af skoleåret. De skal 
være givet inden udgangen af marts.
Desuden gives der årskarakterer ved skoleårets slutning.
I slutningen af 1.g og 2.g holdes der årsprøver i de skrift
lige fag samt mundtlig eksamen i de fag, der afsluttes i hen
holdsvis 1.g og 2.g. Om antallet af og formen for årsprøver 
i de øvrige mundtlige fag træffer lærerrådet beslutning.
I 3.g afholdes to terminsprøver (i november og før påske) i 
de skriftlige eksamensfag.
I maj-juni afholdes skriftlig og mundtlig studentereksamen 
med fremmede censorer.

ORDENSREGLER
Vi har endnu ikke fast regelsæt, men husk at efterlade byg- 
ninger/lokaler, som I ønsker at forefinde dem ved skolens 
start.
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OPRYKNING
Ved hvert skoleårs slutning drøfter lærerforsamlingen hver 
elevs standpunkt. Hvis dette giver anledning til betænkelig
heder vedtager lærerforsamlingen, hvilket råd man vil give 
eleven med henblik på næste skoleår, men spørgsmålet om op
rykning eller ikke afgøres af eleven selv sammen med foræl
dremyndighedens indehaver.

OPSLAGSTAVLER
findes i alle lokaler og på alle gange. På opslagstavlen uden 
for kontoret meddeles timeændringer m.v. Husk at checke op
slagstavlerne dagligt, da de er et væsentligt element i den 
daglige kommunikation.

PAPIR
Papir, ringbind m.v. til brug for arbejdet udleveres i et
begrænset omfang af boginspektor efter nærmere meddelelse.

RINGETIDER
1. time 08.05 - 08.50 6. time 12.50 - 13.35
2. time 08.55 - 09.40 7. time 13.45 - 14.30
3. time 09.50 - 10.35 Torsdag p.g.a. morgensamling
4 . time 10.45 - 11.30 3. time 09.50 - 10.30
5 . time 12.00 - 12.45 4. time 10.50 - 11.35

SKOLENS STYRELSE

Elevrådet er elevernes indbyrdes samarbejdsorgan. Det vælger 
repræsentanter til andre udvalg på skolen og søger herigennem 
at få indflydelse.
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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 stemmeret.

Lærerrådet består af alle lærere ansat ved skolen. Der vælges 
et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og se
kretær .
Lærerrådet skal høres/spørges om en række forhold, der gælder 
for skolen som helhed og afgive sin indstilling/mening om for
søgsundervisning, anskaffelse af større inventargenstande, un
dervisningsmidler m.v. Endelig beslutter lærerrådet, inden for 
bekendtgørelsens rammer, omfanget og arten af årsprøver, karak
tergivning m.v.

Fællesudvalget, der er kontaktorgan mellem rektor, lærerråd 
og elevråd, består af rektor, der er formand, lærerrådsformand, 
3 lærere valgt af lærerrådet og 4 elever valgt af elevrådet. 
Fællesudvalgets opgaver er gennem information og forhandlinger 
at fremme samarbejdet mellem lærere og elever. Det træffer af
gørelser inden for de bevillingsmæssige rammer om introduktions
dage, emneuger, fællestimer og studiekredse. I samråd med sko
lerådet kan det også træffe afgørelse om f.eks. faciliteter 
og fester.

Skolerådet består af en repræsentant for amtsrådet, rektor, 
lærerrådsformanden og endnu en lærerrepræsentant, 2 repræ
sentanter for forældre til elever under 18 år, 2 elevrepræsen
tanter og 1 repræsentant for det teknisk-administrative per
sonale. Arbejdet kan kort sammenfattes således, at det er sko
lerådets opgave at understøtte samarbejdet mellem skolen, 
forældrene og amt på det ikke direkte pædagogiske område.

SYGDOM
Hvis en elev p.g.a. sygdom har måttet forsømme undervisningen, 
skal hun/han den første skoledag efter forsømmelsen aflevere 
en seddel med angivelse af sygdommens art og varighed på kon
toret. Sedlen skal være underskrevet af forældre/værge. Dog 
kan elever, der er fyldt 18 år, selv skrive under. Hvis syg- 
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dominen 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 her
om til skolen. Særlig blanket til en sådan lægeattest udleve
res 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 anmodning afleveres skriftligt 
til idrætslæreren. En sådan fritagelse gælder højst for én 
uge; bliver det nødvendigt at forlænge den, skal dette be
grundes skriftligt over for idrætslæreren. Ved midlertidig 
fritagelse fra idræt skal eleven overvære undervisningen for 
at høre de instrukser m.v., der gives.
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STUDIEVEJLEDNING

Personlig vejledning
Skolens elever kan henvende sig for at få personlig vedledning 
om problemer af studiemæssig, social, økonomisk eller personlig 
karakter. Der er mulighed for, via en studievejleder, at blive 
henvist til skolepsykolog, socialrådgiver eller det bistands
kontor, som eleven hører til.

Hvis en elev føler, at nu er hun vist ved "at skride i svinget", 
eller nu kan hun slet ikke få tiden til at slå til med alle de 
lektier, eller hvis hun går og pusler med tanken om at blive 
diplomat eller miljøtekniker, men ikke rigtig ved hvad der kræ
ves, så kan hun henvende sig hos sin studievejleder i dennes 
kontortid og få individuel vejledning. Kontortiden er opslået 
uden for studievejlederkontoret.

Uddannelses- og erhvervsorientering

I løbet at 1g gives der kollektivt en indføring i almen studie
teknik og der gives grenvalgsorientering. I 2g gennemgåes kollek
tivt dels generelle forhold i forbindelse med uddannelse og er
hverv, dels økonomiske og sociale forhold i uddannelsesforløbet.
I 3g fortsætter den kollektive - og den individuelle - oriente
ring om uddannelses- og erhvervsmuligheder, herunder bl.a. ar
bejdsmarkedsforhold, arbejdsløshedsproblematik, ansøgningspro
cedurer, optagelseskriterier og muligheder for job i udlandet.

I løbet at gymnasietiden får eleverne anledning til at træffe 
repræsentanter fra diverse uddannelsessteder og erhverv samt 
tidligere gymnasieelever, som har været på udlandsophold efter 
eksamen.

Specialundervisning

For elever med læsevanskeligheder kan der etableres specialun
dervisning i dansk efter behov.
Elever med læsevanskeligheder rådes til at kontakte en studie
vejleder med henblik på etablering af specialundervisning. Den
ne foregår på skolen efter skoletid og i små hold.
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UGEINFORMATION

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

UNGDOMSYDELSE - STATENS UDDANNELSESSTØTTE

Ungdomsydelsen kan gives til unge mellem 16 og 18 år. Ydelsens 
størrelse afhænger primært af forældrenes indtægt. Der tages 
hensyn til forhold af betydning for familiens økonomi, såsom 
yngre søskende. Hjemkommunerne administrerer ordningen og 
fastsætter således indtægtsgrænser for støtten, samt dennes 
størrelse. Ansøgningsskemaer fås ved henvendelse til kommune
kontoret.
For unge der er fyldt 18 år, overgår støtteordningen til Sta
tens Uddannelsesstøtte (SU). Man er støtteberettiget fra den 
første måned efter sin 18 års fødselsdag og må sørge for i 
god tid (et par måneder før) at få fat i brochuren "Støtte
muligheder for 1986/87" samt ansøgningsskemaet på kontoret. 
Støtten er ligeledes her primært afhængig af forældrenes so
cialindkomst, således at den falder væk ved en skattepligtig 
indtægt på 266.000 kr. Den gives dels som stipendium (udbe
tales i månedlige rater), dels som statsgaranteret lån (ved
lagt garantierklæring til oprettelse af et lånedokument i et 
pengeinstitut). Tjener ens forældre "for meget", kan man an
søge alene om statsgaranti til optagelse af lån. Kontoret ind
sender ansøgningsskemaer den sidste søgnedag i hver måned. Eks
peditionstiden er derefter ca. 4 uger.
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SKOLENS PERSONALE
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Bang, Mathilde MB 
adjunkt
Skovvangsvej 207 A 
8200 Århus N.
telf. 10 11 07
Biologi

Birkeland, Hans Christian CB 
adjunkt
Paludan-Müllersvej 10 
8000 Århus C. 
telf. 13 81 27
Matematik/fysik 
Datavejleder.

Bluhm, Ruth RB
adjunkt
Vibevænget 4 
8464 Galten 
telf. 95 44 07
Kemi/fysik

Brok, Anders Sørensen AB 
adjunkt
Janus la Coursgade 33'tv’ 
8000 Århus C.
telf. 19 76 86
Tysk/idræt
Boginspektor.
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Christensen, Jeppe Bo BC 
adjunkt
Silkeborgvej 211
8230 Abyhøj 
telf. 15 57 81
Engelsk/fransk.

Christiansen, Jørgen 
rektor
Skovbrynet 32 
8000 Arhus C. 
telf. 11 03 38
samfundsfag/historie.

JC

Frandsen, Poul 
adjunkt
Solbakken 22 
8240 Risskov 
telf. 17 36 38

PF

Samfundsfag/historie 
Studievej leder.

Grøftehauge, Anders AG
adjunkt
Tinghøjvej 8 
8370 Hadsten 
telf. 98 18 42
Fransk/dansk 
Studievejleder.
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Hagelskjær, Jan Hesselvig JH 
adjunkt
Tåsingegade 20, st.tv. 
8200 Århus N. 
telf. 10 74 65
Matematik/fysik.

Hertoft, Mogens MH
adjunkt
Hovvej 8 2
8370 Hadsten
telf. 98 18 58
Dansk/idræt.

Jacobsen, Alice AJ
adjunkt
Solsortevej 1 6 
8210 Århus V. 
telf. 15 87 92
Tysk/idræt.

Jensen, Lone Janderup LJ 
adjunkt
Platanvej 6
8370 Hadsten
telf. 98 20 40
Fransk/latin.

58



Johnsen, Willy WJ
adjunkt
Chr. Molbechsvej 13, 3.th. 
8000 Århus C. 
telf. 18 44 63
Matematik/fysik.

Jørgensen, Preben 0. Jø
adjunkt
Overdrevet 365 
8382 Hinnerup 
telf. 91 11 20
Fransk/spansk.

BW«
Klottrup, Anette AK
adjunkt

KK

Pilevej 5
8370 Hadsten 
telf. 98 22 02
Engelsk/oldtidskundskab.

Knudsen, Karin Esmann 
adjunkt
Vissingvej 33, Vissing 
8370 Hadsten 
telf. 98 34 20
Dansk/musik.
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Kring, Lise-Lotte LK
adjunkt
Vibevej 6 
8240 Risskov 
telf. 17 88 08
Engelsk/formning
Studievejleder.

Langagergaard, Bente 
adjunkt
Mylius-Erichsensvej 3 
8200 Århus N.
telf. 16 65 26
Musik/dansk.

BL

Larsen, Keld Dalsgaard KD 
adjunkt
Søndergade 14 
8560 Kolind 
telf. 39 20 65
Historie/oldtidskundskab.

Larsen, Lars Bluhme LB
adjunkt
Overdrevet 16 
8382 Hinnerup 
telf. 91 14 47
Historie/engelsk 
Bibliotekar.
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Løvschal, Kirsten KL
adjunkt
Engvej 21 B 
8370 Hadsten 
telf. 98 07 98
Fransk/idræt.

Madsen, Hans Jørgen 
adjunkt
Islandsvej 26 
8370 Hadsten 
telf. 98 34 84

HM

Biologi/geografi.

Mikkelsen, Niels Just NM 
adjunkt
Jægervej 50 
8450 Hammel 
telf. 96 14 39
Fysik/matematik.

Nielsen, Aksel 
adjunkt
Nedergårdsvej 17, Skejby 
8200 Århus N. 
telf. 10 32 40
Dansk/historie.

AN
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Nielsen, Karen Marie KN 
adjunkt
Æbleparken 1 7 
8370 Hadsten 
telf. 98 09 05
Historie/idræt.

Randall, Jette JR
adjunkt 
Højvangsvej 69, Stautrup 
8260 Viby J. 
telf. 28 16 72
Geografi.

Rønnenfelt, Poul PR
adjunkt
Lollandsgade 36 
8000 Århus C. 
telf. 19 52 41
Musik.

Schmidt, Martin MS
adjunkt
Niels Juelsgade 53, 2.th.
8200 Århus N.
telf. 10 48 17
Fysik/matematik.
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Sørensen, Poul Tang 
adjunkt
Falkevænget 30 
8370 Hadsten 
telf. 91 41 31
Geograf1/samfundsfag 
AV-inspektor.

PT Tandrup, Ellen Johanne ET 
adjunkt
Frejasvej 4 
8370 Hadsten 
telf. 98 01 69
Religion/dansk.

Tollund, Kenneth K. KT 
adjunkt
Skolegade 25 
8000 Århus C. 
telf. 12 37 15
Fysik/matematik
Inspektor
Datavejleder.

Weigelt, Åge 
adjunkt
Uffesvej 6 
8370 Hadsten 
telf. 98 16 97
Kemi/fysik 
Inspektor.

ÅW
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Weisberg, Mette E. MW
adjunkt
Hroarsvej 4 
8370 Hadsten 
telf. 98 10 50
Engelsk/dansk.

Mark, Marianne 
sekretær
Skovvangsvej 10 
8370 Hadsten 
telf. 98 17 00

MM

Skais, Karen KS
sekretær

Schmidt, Elina H. ES
kantinen

Platanvej 114 
8900 Randers 
telf. 41 00 81

Ädalen 13, Selling 
8370 Hadsten 
telf. 91 47 64
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Poulsen, Poul Erik PP 
pedel
Ellemosevej 30 
8370 Hadsten 
telf. 98 19 75.

Jensen, Poul 
pedelmedhjælper
Elmevej 7 
8543 Hornslet 
telf. 99 52 17.

PJ

Jacobsen, Else Marie EJ 
rengøring
Marsvej 11 
8370 Hadsten 
telf. 98 17 47.
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LÆRERKANDIDATER I 1985/86

Arne Pedersen, efterårssemestret 1985, 
Eigil Thomasen, efterårssenestret 1985, 
Pia Leila Lodahl, forårssemestret 1986,

i fagene engelsk og tysk.
i faget historie.
i fagene fransk og religion.

RENGØRINGSPERSONALE

Jonna Dradrach 
Anna Grethe Engberg 
Tove Hansen 
Kirsten Holm 
Helle Huulgaard 
Else Marie Jakobsen 
Lene Elsebeth Jensen 
Maja Jensen 
Kirsten Kristensen 
Jonna Elgaard Madsen 
Karen Margrethe Madsen 
Inge Lise Pedersen 
Lise Sørensen.

VIKARER I 1984/85

Else Bugge Jørgensen, fransk.

MIDLERTIDIGT ANSATTE

Jette List-Jensen, pæd.værk.
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3a
Andersen, Lotte Kruse
Langskovvej 27, 8370 Hadsten
Christensen, Tina Holmgård
Langskovvej 7, 8370 Hadsten
Feil, Peter
Ellemosevej 29, A5, 8370 Hadsten
Glargaard, Gitte
Vegavej 2, 8370 Hadsten
Gregersen, Jørgen Møller
Østergade 10, 8370 Hadsten
Henriksen, Margit Baab
Damsbrovej 52, Foldby, 8382 Hinnerup
Jensen, Sanne Ekkelund
Futuravej 19, 8370 Hadsten

Madsen, Charlotte Birgitte 
Frejasvej 7, 8370 Hadsten
Nielsen, Liselotte Strarup 
Ådalsparken 19, 8370 Hadsten
Nielsen, Tina Graven
Bjarkesvej 16, 8370 Hadsten
Olsen, Trine Kirsten
Nørregade 7, Laurbjerg, 8870 Langå
Petersen, Léne Schou
Norgesvej 45, 8370 Hadsten
Søndergaard, Stine
Nørregade 67, 8382 Hinnerup
Sørensen, Thomas Katajavaara
Tåstrupvej 50, 8370 Hadsten

Kroger, Birgitte Maria Tomsen, Jens Vilstrup
Rønvangen 177, 8382 Hinnerup Kærhusevej 9, Spørring, 8280 Trige
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3b
Andersen, Susanne Brøgger
Ellemosevej 24, 8370 Hadsten
Bang, Margit Kornerup
Astrup Skovvej 12, 8370 Hadsten
Ginge, Winnie
Siriusvej 7, 8370 Hadsten
Gotfredsen, Ellen Vibeke
Vesterskovvej 51 A, 8370 Hadsten
Hansen, Gitte Ulla
Nørrevangen 50, 8382 Hinnerup
Hoppe, Henrik Roger
Vagtelvej 7, 8382 Hinnerup

Jørgensen, Lotte
Venusvej 3, 8370 Hadsten
Meyer, Pernille Sekita 
Sletterhagevej 23, 8240 Risskov 
Pallesen, Charlotte Dahlerup 
Sundvej 41, 3.sal, 8700 Horsens 
Pedersen, Berit Munkebo
Kløvermarksvej 47, 8370 Hadsten 
de Place, Bjørn 
Jupitervej 5, 8370 Hadsten 
Tvede, Christian Jørgen 
Rævsagervej 14, 8382 Hinnerup

Jacobsen, Charlotte Niebuhr Witt, Kristian Lybek
Nygade 5, 8870 Langå Vibevej 17, Ørum, Sdr. Lyng
Jakobsen, Kent
Marsvej 11, 8370 Hadsten
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3x
Bjørn, Anders Jul
Lærkevej 11, 8382 Hinnerup
Borgen, Peter Beierholm 
Plutovej 10, 8370 Hadsten
Brynningsen, Søren Krogh 
Ellemosevej 2, 8370 Hadsten
Christensen, Gorm Ditlev 
GI. Hovvej 6, 8370 Hadsten
Christensen, Michael
Hjortevej 39, Søften, 8382 Hinnerup
Ingstrup, Helle
Siriusvej 8, 8370 Hadsten
Jensen, Karsten Koch
Damvej 38, 8471 Sabro
Jensen, Peter Munk
Bellisvej 10, Laurbjerg, 8870 Langå
Jensen, Vibeke
Hjaltesvej 37, 8370 Hadsten
Karlsson, Erik Ivan
Bøgevej 62, 8382 Hinnerup
Kirring, Claus
Søndermarken 88, 8382 Hinnerup
Kjær, Anna Birgitte
Howej 15, 8370 Hadsten
Klausen, Thorkild
Granvej 8, 8370 Hadsten

Lauridsen, Charlotte
Astrupvej 1, Ødum, 8370 Hadsten
Lundskov, Birgit
Valmuevej 12, 8382 Hinnerup
Mikkelsen, Gunvor Aggergaard
Æbleparken 16, Søften, 8382 Hinnerup
Mikkelsen, Morten Bundgaard
Bøgevej 23,.8382 Hinnerup
Miltersen, Helle Risgaard
Holmelundsvej 9, Søften, 8382 Hinnerup
Nielsen, Pia Birthe
Ellemosevej 5, kid., 8370 Hadsten
Pedersen, Casper Bondrup
Egevænget 29, 8382 Hinnerup
Poulsen, Britta Kjerulf
Mågevej 10, 8382 Hinnerup
Præstholm, Ulla
Drosselvej 5, 8370 Hadsten
Sigaard, Charlotte
Ellemosevej 41, 8370 Hadsten
Stenholt, Claus
Nørrevang 2, 8370 Hadsten
Strange, Jette
Snerlevej 12, 8382 Hinnerup
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3y
Bisgaard, Lene
Vermundsvej 17, 8370 Hadsten
Christensen, Claus
Østergade 10, 8382 Hinnerup
Christiansen, Henrik
Rensdyrvej 52, Søften, 8382 Hinnerup
Christiansen, Ole Juul
Hovvej 80 C, 8370 Hadsten
Eskild-Jensen, Anders Peter 
Uffesvej 11, 8370 Hadsten
Gammelgaard, Michael Kanstrup
Damsbrovej 62, 8382 Hinnerup
Gregersen, Lars Møller
Helgesvej 14, 8370 Hadsten
Hansen, Tina Høgh
Rønvangen 99, 8382 Hinnerup
Hartmann, Morten Hildebrandt 
Tørvevej 8, Vitten, 8370 Hadsten
Jakobsen, Ulla Juncher
Filippavej 13, Søften, 8382 Hinnerup
Larsen, Dorthe Thrige
Hovvej 90 A, 8370 Hadsten
Mikkelsen, Anders Aggergaard
Æbleparken 16, Søften, 8382 Hinnerup
Nielsen, Lars
Marsvej 14, 8370 Hadsten
Nysten, Birgitte
Lupinvej 2, 8382 Hinnerup

Olsen, Lars Egelund
Granslevvej 5, 8450 Hammel
Pedersen, Allan Rohde
Siriusvej 5, Søften, 8382 Hinnerup
Poulsen, Charlotte Reibke
Vittenvej 25, 8382 Hinnerup
Rasmussen, Henrik
Lyngåvej 91, 8370 Hadsten
Rokkjær, Ulla Morsing
Skræddergyden 21, Skjød, 8450 Hammel
Svendsen, Marianne Pors
Rønvangen 61, 8382 Hinnerup
Søndergaard, Anette
Orionsvej 8, 8370 Hadsten
Sørensen, Lisbeth
Hjaltesvej 27, 8370 Hadsten
Sørensen, Mette M. Baastrup
Banegårdsplads 3, l.th. 8382 Hinnerup
Therkelsen, Allan
Jupitervej 43, 8370 Hadsten
Vestergaard, Niels Valdemar
Nørregade 23, 8370 Hadsten
Vognsen, Lene
Rønvangen 69, 8382 Hinnerup
Østergaard, Lars Henrik
Rønvangen 22, 8382 Hinnerup
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Grundplan



TIL NOTATER


