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HOBRO GYMNASIUM

BERETNING
1975



Rektor træffes i reglen hver skoledag kl. 12-13.
Tlf. (08) 52 08 55. I øvrigt efter aftale.
Privat telefon (08) 52 03 05.
Skolens pedel, Harry Nielsen, har telefon nr. 
(08) 52 18 68.
Skolens adresse: Amerikavej 5, 9500 Hobro.
Skolekode: 80042.



Skolenavnet

Efter valgene i foråret 1974 består skolenævnet af følgende:

Amtsrådsmedlemmer:

Amtsborgmester Grete Kirketerp Nielsen, Kirketerp, Hobro, 
formand.

Borgmester Poul F. Christensen, Kongerslev.
Dyrlæge A. Th. Riemann, Hobro.

Foraldrevalgte:

Pastor Johs. Lovmand, Hobro, næstformand.
Fru Lis Lund, Stenild, Hobro.
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HOBRO GYMNASIUM (fot. 1965)



HOBRO GYMNASIUM OG HF-KURSUS

Skolens udvikling i korthed

Skolen blev oprettet som gymnasium pr. 1. august 1961 og 
havde sine første 4 år på den gamle tekniske skole (nu han
delsskole) i Skibsgade. 1 sprogligt spor, 1 matematisk spor og 
1 realspor var, hvad der var plads til. August 1965 skete ind
flytning i den nye gymnasiebygning på Amerikavej. Her ud
viklede skolen sig til normalt at have IV2 sprogligt spor, 2V2 
matematiske og 2 realspor. Fra 1971 optoges efter ministeriel 
beslutning ikke flere realklasser ved gymnasierne. Derfor di
mitteredes de sidste realister i 1973. De afløstes imidlertid af 
HF-kursister, idet kursus var blevet oprettet i 1972. Fra au
gust 1975 er der 2 hele klasser på sproglig linie og 3 hele 
klasser på matematisk linie.

I 1974 dimitteredes følgende studenter:

på den nysproglige gren (i alt 27):

Jane Lyngsø Thaagaard Andreasen, Finn Binderup, Else 
Christensen, Pia Dalsgaard, Bente Birgitte Grønhøj, Karin 
Hjardemål, Lone Ipsen, Mona Lisa Thostrup Jensen, Tove 
Jensen, Anny Hamann Pedersen, Else Libak Pedersen, Jan 
Pedersen, Signe Lykke Pedersen, Georg Mogensen Sveistrup, 
Lona Fjeldsted Sørensen, Bente Thostrup, Dorthe Andersen, 
Steen Christensen, Niels Grønkjær, Henny Hansen, Bente 
Overgaard Kjeldsen, Ruth Dahl Larsen, Anne Lund, Anne 
Ruberg Nielsen, Lis Inga Nielsen, Niels Kristian Nielsen, Lone 
Thomsen,

på den matematisk-fysiske gren (i alt 45):

Jes Henrik Arbov, Gert Nørholm Baltser Christensen, Pia 
Annie Ejby Christensen, Peter Vinther Hansen, Carsten Carl 
Jensen, Jens Jørgen Ellehave Andersen Lange, Jørgen Har- 
ritsø Olsen, Gunnar Spanggård Petersen, Anthon Hvam Sø
rensen, Bent Møller Andersen, Per Andersen, Berit Busk, 
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Jeanette Christensen, Inge Merete Hovgaard, Aage Kirketerp 
Jensen, Alice Jensen, Jens Jensen, Margrethe Jensen, Ole Røn- 
holt Jørgensen, Bengt Kokhauge, Kristian Valdemar Kristen
sen, Erik Krogh, Stig Bjørn Ladefoged, Ove Larsen, Povl 
Lassen, Henrik Frank Laursen, Søren-Peter Rissgaard Ole
sen, Jens Christian Schou, Jette Sondergaard, Vagn Holte- 
gaard Bach, Peter Ballentin, Alex Hansen, Jens Holmbo He- 
demand, Helge Henrik Hertz, Erna Dorethe Jensen, Bjarne 
Laursen Kirketerp, Poul Gårdsvig Korsgård, Jette Askov Lo
renzen, Susanne Mortensen, Karen Margrethe Nielsen, Mo
gens Mogensen Olsen, Niels Peter Pedersen, Birgitte Errboe 
Poulsen, Karen Vestergaard, John Wessmann,

samt følgende HF-kursister (i alt 38):

Jesper Norup Andersen, Poul Christensen Borre, Lindy 
Steen Christensen, Hanne Frandsen, Hanne Birgitte Trojel 
Hold, Marianne Jacobsen, Birgit Jensen, Brian Sigsgaard Jen
sen, Kirsten Bugge Jensen, Niels Ole Jensen, Nina Kibsgaard, 
Bent Lorenz Laursen, Birthe Primdahl Lo-Larsen, Hans Chri
stian Rasmussen Maarup, Vagn Harald Schiødt, Lene Thoft 
Sørensen, Vagn Sørensen, Kirsten Thuesen, Anders Drejer An
dersen, Bodil Lauge Andersen, Keld Møller Andersen, Kirsten 
Vesterskov Andersen, Troels Borre, Ole Christensen, Preben 
Ove Didriksen, Peter Fyhn, Annie Thora Jespersen, Karin 
Birgitte Kappel, Mona Kragelund, Lizzi Laustsen, Jan Nor
ling Mathiassen, Karen Margrethe Mogensen, Else Birgitte 
Nielsen, John Routhe Olsen, Lisbeth Garde Pedersen, Inger 
Neergaard Pedersen, Sonja Krag Rasmussen, Kirsten Helene 
Truelsen.

I 1975 dimitteredes følgende studenter:

på den nysproglige gren (i alt 35):

Marianne Lis Bager, Kirsten Brun, Anette Christensen, Ilse 
Kjeldahl Christensen, Charlotte Stampe Christoffersen, Anette 
Glenstrup, Elsebeth Groth, Eva Anita Hald, Peter Bahn Ja
kobsen, Joan Esther Schøler Jensen, Lena Schmidt Jensen, 
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Else Kristiansen, Kim Bo Larsen, Anne-Mette Lund, Hanne 
Muhl Vejen Nielsen, Anni Overgaard, Ellen Pedersen, Anne
marie Nissen Petersen, Kirsten Scriver, Eva Lykke Svejstrup, 
Inger Busk Sørensen, Dorte Ulbjerg, Anna Marie Aggerholm, 
Anne Marie Andersen, Per Wilhelm Schlander Andersen, Lars 
Bloch, Anette Boye, Erik Christensen, Joan Højmose Baltser 
Christensen, Birgitte Johannsen, Anette Nielsen, Marianna 
Rask, Else Øgendahl Schmidt, Solveig Sørensen, Hanne 
Thuesen,

på den matematisk-jysiske gren (i alt 52):

Dorthe Dalgaard, Erik Dalby Hansen, Bjarne Jensen, Jens 
Jørgen Sigsgaard Larsen, Jesper Skøtt Larsen, Asger Lakmann 
Nielsen, Irene Vestergård Nielsen, Erik Munk Poulsen, Niels- 
Henrik Schmidt, Niels Erik Søgaard, Peter Simson Sørensen, 
Inge Susanne Schifter Thorsen, Finn Halkjær Würtz, Niels 
Lykke Broen Andersen, Anders Toft Christiansen, Søren Pe
ter Danielsen, Jan Bisgaard Faber, Flemming Bjerge Frede
riksen, Anna-Edith Jensen, Birgit Majbritt Rosenkilde Jensen, 
Ejgil Kristensen, Niels Lomborg, Steen Lovmand, Bjørn Ma- 
tiassen, Keld Bach Nielsen, Aase Grønlund Nielsen, Kirsten 
Rasmussen, Ruth Schumacher, Jens Overgaard Støvring, Jette 
Fjeldsted Sørensen, John Dalsgaard Sørensen, Jørgen Erik Sø
rensen, Jens Kristian Andersen, Peter Andersen, Bodil Bagger, 
Peter Eskildsen, Jørn Jakobsen, Jytte Jensen, Jørgen Kaare 
Jensen, Søren Tousgaard Jensen, Allan Hartmann Johansen, 
Ulrik Schütten Kold, Poul Erik Laustsen, Hans Christian Bis
gaard Mikkelsen, Lis Randi Mortensen, Kirsten Hartmann 
Nielsen, Lisbeth Gade Spanggaard, Claus Jørgen Svenstrup, 
Helene Søndergaard, Jens Ole Sørensen, Gorm Thyge Wæh- 
rens, Carsten Hvidbak Østergaard,

samt følgende HF-kursister (i alt 43):

Bente Andersen, Johnny Kirkegaard Andersen, Lene An
dersen, Birgit Sondrup Bach, Hans Jørn Pedersen Blom, Jens 
Erik Christensen, Bjarne Ivan Frandsen, Flemming Albrecht- 
sen Hansen, Else Marie Jensen, Karl Emil Munksgård Jensen, 

7



Birgit Krems Justesen, Connie Bente Larsen, Lars Michael 
Adser Larsen, Erland Laugesen, Ejvind Malling, Henrik Flügel 
Nielsen, Birthe Uldahl Pedersen, Grethe Harboe Pedersen, Lis
beth Thomsen, Thyra Yrsa Thygesen, Ole Fritz Veje, Lene 
Skøtt Andersen, Kim Borup, Ulla Bundgård Christensen, Bir
gitte Hansen, Allan Krone Kristensen, Jørgen Juel Kristian
sen, Jytte Dalgård Mikkelsen, Ingeborg Mouritzen, Benthe 
Skou Nielsen, Ole Færch Nielsen, Birgit Garde Pedersen, Er
sted Frode Petersen, Henning Pedersen, Marianne Estelle Ny- 
som Petersen, Birthe Rasmussen, Jette Bach Rasmussen, Else 
Marie Rørbæk, Lone Schultz, Kim Valdemar Sandfeld Simon
sen, Anna Marie Svenstrup, Anita Sørensen, Vibeke Stilling 
Larsen.

OPTAGELSE 1 GYMNASIEAFDELINGEN

Skema til ansøgning om optagelse fås på den skole, hvor ele
ven går. Forældrene udfylder skemaets forside og afleverer 
det til den hidtidige skole, som udfylder bagsiden og videre
sender skemaet. Fristen for indsendelse af ansøgninger til det 
primært ønskede gymnasium er 20. marts.

Bestemmelserne vedr. optagelse i 1. gymnasieklasse findes i 
undervisningsministeriets bekendtgørelse af 15. december 1966. 
Bestemmelserne er under ændring.

I januar måned afholdes på gymnasiet et møde for de afle
verende skolers ledere og lærere samt for forældre til de ele
ver, der søges optaget i 1. gymnasieklasse eller HF. Til dette 
møde er også aspiranterne selv velkomne. Der bliver her gjort 
nærmere rede for optagelsesproceduren og for de muligheder, 
som eksamen indebærer.

Hvert forår tilbyder skolen at sende lærere og elever ud på 
de »afleverende« skoler for at orientere om gymnasium og 
HF. Tilbuddet bliver modtaget af de fleste skoler. - Tak for 
god modtagelse og forøget kontakt.
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OPTAGELSE PÅ HF-KURSUS

Ansøgning indsendes til kursus inden 1. april.
Følgende har mulighed for at blive optaget:
1) ansøgere, der går i 3. realklasse,
2) ansøgere, der går i 10. klasse og læser 2 fremmedsprog 

samt matematik i samme omfang som til teknisk forbere
delseseksamen,

3) ansøgere, der tidligere har taget realeksamen eller 10. klas
seprøve (som ovenfor),

4) ansøgere uden de ovennævnte prøver, som på anden måde 
har skaffet sig det nødvendige grundlag.

Man skal være fyldt 16 år inden den 1. februar i det år, 
hvor man søger optagelse.

Ansøgere kan blive indkaldt til en samtale med rektor, stu
dievejlederen eller andre lærere på kurset.

Elevernes fordeling på kommunerne pr. 10. oktober 1975

Gymnasiet

Arden .....................................................
Hadsund ................................................  
Hobro ..................................................... 
Mariager ................................................  
Møldrup ................................................  
Nørager ...................................................  
Støvring...................................................  
Tjele .........................................................  
Aalestrup ................................................

50
73

113
54

7
6
1
2
1 307

HF

Arden ..................................................... 7
Hadsund ................................................. 16
Hobro ..................................................... 25
Mariager ................................................. 14
Møldrup ................................................. 1
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Nørager ................................................... 3
Purhus ..................................................... 1
Randers ................................................... 5
Aalestrup ................................................. 1 73

I alt 380

KARAKTERSKALAEN

13: Gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præ
station.

11: Gives for den udmærkede og selvstændige præstation.
10: Gives for den udmærkede, men noget rutineprægede præ

station.

9: Gives for den gode præstation, der ligger lidt over middel.

8: Gives for den middelgode præstation.

7: Gives for den ret jævne præstation, der ligger under mid
del.

6: Gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstil
lende præstation.

5: Gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation.

3: Gives for den meget usikre, meget mangelfulde og util
fredsstillende præstation.

0: Gives for den helt uantagelige præstation.
Følgende to betingelser skal være opfyldt, for at HF-eksamen 

eller studentereksamen er bestået:
1) Summen af samtlige karakterer skal være mindst 5,5 gange 

karakterernes antal.
2) Summen af de to laveste karakterer plus gennemsnittet af 

de resterende karakterer skal være mindst 13.
Efter årsprøverne kan lærerforsamlingen i visse tilfælde fra

råde, at eleven fortsætter i næste klasse. Men eleven og for
ældrene har den endelige afgørelse.
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ORDENSREGLER 

§ 1-

Cykler, knallerter og motorcykler skal trækkes på skolens 
område og stilles i cykelkælderen. Motorerne må ikke være i 
gang i kælderen af hensyn til eksplosionsfaren. Rygning i kæl
deren er ikke tilladt.

§ 2.

Det er forbudt at kaste med sne på skolens område.

§ 3.

Skolen kan gøre erstatningskrav gældende, hvis en elev ud
sætter skolens bygninger og materiel for overlast.

§ 4.

Skolen påtager sig intet ansvar for glemte eller bortkomne 
sager.

§ 5.

Efter den sidste time i hvert lokale skal eleverne sætte alle 
stolene op.

§ 6.

Hver elev får anvist en plads til bøger og taske i central
garderoben. Taske og bøger anbringes i de anviste rum. Al 
ophængning på reolerne er forbudt.

§ 7.

Det er ikke tilladt at opholde sig i atriumgårdene i timerne.

§ 8.

Spisning foregår i spisesalen i 4. frikvarter. Bøger må ikke 
medbringes. Spisesalen forlades senest kl. 11,40. Rygning er 
ikke tilladt det første kvarter. Inden spisesalen forlades, ryd
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der hver elev op efter sig og sætter sin stol op. Ordensduksene 
fra l.g’erne bliver tilbage, aftørrer bordene, fjerner evt. mad
papir o. lign., sætter evt. stole op og retter bordene ind.

§ 9.

Rygning er kun tilladt i spisesalen og gårdene.

§ 10-

Første ordensduks er den elev, der står først på listen. Hans/ 
hendes funktionstid er en uge. Er han/hun fraværende, træder 
næste elev på listen i hans/hendes sted. Før ordensduksen for
lader lokalet, sørger han/hun for, at lokalet er i orden, hvorved 
forstås, at tavlen er tørret af, vindue åbnet, lyset slukket, og 
at borde og stole står ordentligt.

SKOLEBØGER

Skolen stiller bøger til rådighed som lån. Straks ved modta
gelsen skal eleven skrive navn og klasse på indersiden af bindet.

Bøgerne skal forsynes med omslag. Der må ikke indlægges 
notesbøger i dem, og det er ikke tilladt at tegne eller skrive i 
dem.

Bortkomne eller beskadigede bøger erstattes af eleven.
Når eleven går ud af skolen, skal alle bøger afleveres. Ved 

afleveringen skal vedlægges en liste over bøgerne, forsynet med 
elevens navn. Omslaget, papirlapper o. lign, skal være fjernet 
inden afleveringen.

Eksamensbeviser udleveres principielt først, når de af sko
len lånte bøger er afleveret (evt. erstattet).

FERIER OG FRIDAGE I SKOLEÅRET 1975-76

De nævnte dage medregnes.

1975:

Mandag den 22. december til fredag den 2. januar: Juleferie.

12



1976:

Mandag den 12. april til tirsdag den 20. april: Påskeferie.
Mandag den 21. juni til fredag den 6. august: Sommerferie.

Ovennævnte ferieplan kan ikke fraviges, medmindre der fo
religger tilladelse fra direktoratet, og en sådan tilladelse vil 
kun kunne forventes opnået i ganske særlige tilfælde.

I øvrigt har samtlige elever (både gymnasieelever og HF- 
kursister) mødepligt på alle skoledage. Det påhviler skolen at 
føre nøje kontrol med antal af forsømmelser (dage, timer) 
samt påse, at opgaver og rapporter afleveres.

Forsømmelighed kan medføre indstilling til direktoratet om 
bortvisning eller om, at eleven ikke indstilles til eksamen.

Ved skoleårets begyndelse bliver der over for nye elever 
gjort nærmere rede for de gældende bestemmelser.

PERSONALEOVERSIGT

Adjunkt Bjarne Albrechtsen (A): en - da.
Timelærer, stud, scient. Erling Andersen (An): ge.
Adjunkt Steen Bach (Ba): ma - fy.
Adjunkt Mette Bendixen (B): da - ge.
Adjunkt Wivian Vinther Borg (WB): en (ansat som adjunkt 

pr. 1.8.75).
Adjunkt Ole Carstensen (C): bi - gy (ansat pr. 1.8.75).
Timelærer, cand. psych. A. Møller Christensen (MC): psy (an

sat pr. 1.8.75).
Adjunkt Jan Daugård (D): da - re.
Studielektor Else Fynbo (F): en - ty (udnævnt til studielektor 

pr. 1.8.75).
Adjunkt Agner Hessner (H): fr.
Timelærer Irma Hundborg (Hu): gy (ansat pr. 1.8.74).
Adjunkt Elis Iversen (Iv): ma - gy.
Rektor Sejer Johansen (J): ty.
Adjunkt Mogens Kappelgård (K): fy - ma.
Adjunkt Asger Landsfeldt (L): mu — da.
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Adjunkt Ole Bent Larsen (La): da - re (ansat pr. 1.8.74).
Adjunkt Henrik Ringbæk Madsen (RM): hi - sf - erhvervs

vejledning.
Adjunkt Kirsten Madsen (KM): hi - ol - gy.
Adjunkt Ingrid Martinsen (Ma): ru - en.
Adjunkt Jørgen Mentz (M): hi — gy.
Timelærer Vagn Mortensen (Mo): gy.
Adjunkt Gert Mølgaard (GM): ma - fy.
Adjunkt Jørgen Møller Nielsen (N): ma - fy.
Adjunkt Johannes Nilsson (JN): ty — la (ansat pr. 1.8.75).
Adjunkt Hans Henrik Lynge Ottosen (O): fy - ma (ansat pr.

1.8.75).
Lektor Erik Skjødsholm (Sk): da - re- ol.
Lektor Vagn Sparle (Sp): ma - fy.
Timelærer Agnete Sparle (Spl): fo.
Studielektor Ib Juhl Søndergård (Sø): en - la - ol.
Adjunkt Henning Thomsen (T): ke — ma.
Adjunkt Ebbe Tørring Jensen (Tø): ty - en.
Adjunkt Per Wolthers (W): fr.
Adjunkt Michael Wulff (Wu): bi.
Pedel Harry Nielsen.
Sekretær Else Gildsig.
Sekretær Benthe Budolfsen.

Særlige hverv

Formand for lærerrådet: indtil september 1975 lektor Else 
Fynbo; derefter adjunkt Mogens Kappelgård.

Administrativ inspektor og rektors stedfortræder: studielek
tor Ib Juhl Søndergård.

Studievejleder for HF: adjunkt Jørgen Mentz.
Bibliotekar: lektor Erik Skjødsholm.
Indvendig inspektor: adjunkt Per Wolthers.
Tilsyn med biologi- og geografisamling: adjunkt M. Wulff og 

adjunkt Mette Bendixen; kemisamling: adjunkt Henning 
Thomsen; fysiksamling: adjunkt Mogens Kappelgård.

Lærer i erhvervsorientering for gymnasieklasserne: adjunkt H 
Ringbæk Madsen (fra 1.8.75).
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MORGENSAMLING

afholdes hver skoledag kl. 8 i samlingssalen. Skolen besidder 
ikke noget internt samtaleanlæg, hvorfor morgensamlingen har 
betydning for kommunikationen. Foruden at der gives med
delelser af enhver art og fra enhver side, synges der som regel 
en fællessang. Denne erstattes dog jævnligt af en kort optræ
den ved skolekoret eller af en kortfilm eller andet.

STUDIE- OG ERHVERVSORIENTERING

Orienteringen af gymnasiasterne ligger hovedsagelig på 2. g- 
trinnet. Disse klasser har 8 timer til rådighed, 1. og 3. g 2 ti
mer hver. Timerne anvendes først og fremmest til at belyse 
problematikken omkring studie- og erhvervsvalget, dernæst 
til at give helt kontante oplysninger.

Af særlige arrangementer i forbindelse hermed skal nævnes, 
at skolen har haft besøg af en gruppe studenter, der ud fra 
personligt kendskab og personlige erfaringer orienterede om 
forhold ved diverse højere læreanstalter. Dette møde var be
regnet på alle skolens elever på de sidste 2 klassetrin.

Orienteringen af de HF-studerende tager i stor udstrækning 
sigte på denne uddannelsesretnings særlige problemer og på 
orientering om tilvalg og specialeskrivning. De HF-studerende 
har endvidere mulighed for individuel vejledning gennem HF- 
studievejlederen.

Til stadighed har alle elever mulighed for selv at søge op
lysninger, idet et særligt lokale står til rådighed til formålet. 
Her stilles alt materialet, som jævnlig ajourføres, frem til fri 
afbenyttelse - det må dog ikke lånes med hjem uden særlig 
tilladelse. M.

IDRÆTTEN

Af udendørs discipliner beskæftiger man sig med atletik, 
svømning, fodbold, håndbold og volleyball. I vintersæsonen 
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dyrkes gymnastik, basketball, volleyball, indendørs fodbold, 
badminton og håndbod; desuden har man lejlighed til at dyrke 
terrænløb hele året.

Stævneaktiviteter omfatter bl.a.:
Regionsstævnet i atletik for de nordjyske gymnasier (Hobro 

Gymnasium var i 1974 arrangør af dette stævne; bedste pla
cering opnåede drengene i gruppe II, hvor de blev nr. 1).

Fodboldturneringen mellem Års, Randers A., Grenå og 
Hobro.

Håndboldturneringen for drenge omfattende de midt- og 
nordjyske gymnasier. Landsturneringen for piger (Hobro G. 
blev i 1975 nr. 2 i yngste pigegruppe i kampen om landsme
sterskabet).

Volleyballturneringen for de nordjyske gymnasier; delta
gelse i DDGUs turnering.

Interne turneringer i badminton og volleyball.
Frivillig idræt én gang om ugen; desuden er der lejlighed til 

at aflægge prøver til gymnastik- og idrætsmærket.
E. Iversen.

FRIVILLIGE MUSIKAKT1VIFEFER

Der har været lejlighed til at deltage i korsang en aften om 
ugen, og der har her været arbejdet med korværker af mange 
forskellige typer. De opnåede resultater er blevet fremført i 
Hobro Kirke samt ved skolens forårskoncert.

Eleverne har endvidere kunnet deltage i undervisning i kla
ver-, violin- og guitarspil uden for skoletiden, ligesom der har 
været arrangeret rabatordninger for deltagelse i Hobro Mu
sikforenings arrangementer på skolen. Gennem sæsonens fire 
koncerter har der således været mulighed for at høre den le
vende musik udført i form af såvel orkestermusik som forskel
lig solistisk optræden.

Forårskoncerten den 30. april 1975

Medvirkende: elever og lærere samt Hobro Bykor.
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1. Carl Nielsen: Festpræludium for klaver.
Asger Landsfeldt.

2. Gymnasiekoret:
Blow the man down (eng. Shanty).
2 Beatles-sange
a. Norwegian Wood.
b. Blackbird.
Kanon v. Lajos Bardos (Pigelil fra Bjerringbro).

3. 3 folkesange ved Lise Ørskov og Helle Grønkjær, la.

4. Gymnasiekorets piger:
a. Donna, donna.
b. Ave verum (Mozart).

5. Keld Bach Nielsen, 3yF, spiller
a. Diabelli, rondo.
b. Beethoven, »Für Elise«.

6. Musikholdet fra 3bNxF:
Reynolds, What Have They Done to the Rain.
Arr. v. Erik Dalby Hansen.

7. Benedicte Riis, 2zF, og Asger Landsfeldt:
3 sange fra »Fyrtøjet« og
1 sang fra »The Sound of Music«.

8. Ebbe Tørring Jensen, Asger Landsfeldt:
Mozart, Sonate for 4-hændigt klaver.
(Allegro — Andante - Allegro molto).

9. Gymnasiekoret:
To negro spirituals,
a. A-rocka my Soul.
b. I Stood on the Ribber ob Serdon.
(Basguitar: Erik Dalby Hansen).

10. Hobro Bykor (debut):
a. J. S. Bach, Nun ruhen alle Wälder.

(Koral fra Matthæuspassionen).
b. To grønlandske sange,
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Ane Karistina.
Amautsang.

Gymnasiekoret og Hobro Bykor: 
Bjørn Hjelmborg, Forårsnat. 
(Tekst: Tove Ditlevsen).

KUNST

Kunstudvalget består af elever og lærere. Skolen er medlem af 
Kunstforeningen for Skoler i Randersområdet. Herfra mod
tager vi et antal vandreudstillinger. For et beløb erhvervet 
ved den årlige udtrækning indkøbte vi to arbejder: Maud Sin
clair, Blått, og Karl Nielsen, Nysgerrig dame (collage). Fra 
Deutsches Kulturinstitut har vi haft en udstilling af moderne 
tysk grafik og fra undervisningsministeriet en samling ma
lerier af Kai Führer.
Hobro Kunstforening har på skolen vist tre udstillinger: akva
reller af Rigge Gorm Holten, idéudstillingen »Efter« af sam
menslutningen Gyrr, og grafiske arbejder af Pia Schutzmann.

Desuden har kunsthistorikeren Lise Godtfredsen holdt fo
redrag om kalkmalerierne i Raasted Kirke.

Som gave fra Ny Carlsbergfondet har skolen modtaget et 
maleri af Gudmund Olsen: Bleu Sabath.

Sk.

De mange udstillinger på skolen fremmer naturligvis inter
essen for kunst - og også for at prøve selv. I faget formning 
har eleverne arbejdet med så forskellige ting som radering, 
serigrafi, oliepastel, vokskridt, gouache, kul, tusch, linoleum 
og ler. Mange har valgt hovedsageligt at beskæftige sig med 
keramisk arbejde. Enkelte har malet med oliefarver, hugget 
i gasbeton og arbejdet med stoftryk.

En del af timerne er blevet brugt til samtale om kunstfor

18



ståelse på grundlag af de omtalte udstillinger samt film, lys
billeder og reproduktioner.

TEATER OG FILM

Filmklubben, som startede med så megen interesse, er næsten 
ophørt med at eksistere. Da fremmødet til filmene faldt dra
stisk, besluttede den gamle bestyrelse at indkalde til ekstra
ordinær generalforsamling med det formål at opløse filmklub
ben. På generalforsamlingen var der imidlertid et knebent 
flertal for at opretholde klubben, især fordi kommunen havde 
bevilget 1000 kr. i tilskud. Formanden og endnu et bestyrel
sesmedlem trak sig dog tilbage, og filmklubben har siden ikke 
vist film. Så på papiret eksisterer der en filmklub, men i re
aliteten gør der ikke.

Byens teaterforening fortsætter naturligvis stadig, men det 
skyldes såvist ikke gymnasie- eller HF-eleverne. Antallet af 
medlemmer er faldet støt, siden Hobro Teaterkreds startede. 
Der er blevet opført 10 teaterforestillinger på Hobro Teater, 
men på grund af den ringe interesse har det ikke været muligt 
at gennemføre forestillinger på gymnasiet. Så kan man jo hen
give sig til spekulation over årsagerne til den manglende in
teresse: Større arbejdsbyrde? Manglende PR-arbejde fra for
eningerne? Almindelig sløvhed? Svaret er nok ikke så enkelt.

Oktober 1975. Bjarne Albrechtsen.

SKOLEKOMEDIE OG SKOLEFEST

Hvert år opføres af 2. g-klasserne en skolekomedie i begyn
delsen af februar. Lærerne instruerer på skift. Normalt holdes 
generalprøve den første torsdag i februar - aftenen efter spil
les der for 1.-klasserne med forældre og om lørdagen for 2.-3. 
g-klasserne og 2. HF med forældre. Efter den sidste opførelse 
er der bal for alle elever og forældre.
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I 1975 opførtes Per Wolthers’ »Herminie« med adjunkt Per 
Wolthers som instruktør.

Tidligere er opført:

1963: Kjeld Abell: Eva aftjener sin barnepligt.
1964: C. E. Soya: To tråde.
1965: William Saroyan: Livet er jo dejligt.
1966: Jean-Baptiste Poquelin: »Moliere«: Tartuffe.
1967: Edward Albee: Sandkassen

og Fernando Arrabel: Frokost på slagmarken.
1968: Georg Büchner-Erik Knudsen: Det er ikke til at bære.
1969: Miguel Mihura: De tre klaphatte.
1970: Jean Anouilh: Becket.
1971: Ludvig Holberg: Ulysses von Ithacia.
1972: Kjeld Abeli: Melodien, der blev væk.
1973: Jules Romains: Dr. Knock.
1974: Pirandello: Henrik den Fjerde.

ELEVRÅDET

Elevrådet består af en repræsentant for hver klasse. Repræsen
tanterne vælges hvert år i september.

Til at varetage det daglige arbejde vælger elevrådet blandt 
sine medlemmer et forretningsudvalg, som består af 3 med
lemmer.

Elevrådet er repræsenteret i samarbejdsudvalg, stipendieud
valg, kunstudvalg, morgensamlingsudvalg, lærerråd og skole
nævn.

I 1974-75 har elevrådet foruden de løbende opgaver ar
bejdet med planer om at få oprettet en kantine. Disse planer 
kunne af økonomiske grunde ikke realiseres, men amtet be
vilgede et beløb til indkøb af tre automater. Efter visse be
gyndervanskeligheder håber man, at disse automater kan af
hjælpe den værste nød.
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Bjarne Hvirring, 2aN, Hans Christensen, lx; DGS kontakt
mand: Bjarne Hvirring, 2aN.

Morgensamlingsudvalget har afholdt en elevafstemning, som 
viste stort flertal for at bevare daglig morgensamling.

I 1974-75 har følgende elever været medlemmer af: 
forretningsudvalget: Niels Lomborg, 3yF, Else Kristensen, 
2xF, Flemming Hansen, 2p; samarbejdsudvalget: Kenneth Jen
sen, 2zF, Lise Ørskov, la, Betty Solveig Nielsen, 2bN, Flem
ming Hansen, 2p; stipendieudvalget: Elly Poulsen, ly, Søren 
Tousgaard, 3zF, Ruth Schumacher, 3yF; kunstudvalget: Hans 
Jensen, 2xF, Maren-Elisabeth Pedersen, 2bN; i skolenævnet 
mødte Hans Peter Lund, lz, og Niels Lomborg, 3yF. - I de 
øvrige udvalg var repræsentationen skiftende.

Fra september 1975 er eleverne repræsenteret således: 
forretningsudvalget: Kenneth Jensen, 3z, Bjarne Hvirring, 2a, 
Hanne Østergård, Iq; samarbejdsudvalget: Palle Bjærge, 3xF, 
Hanne Vestergaard, 3yF, Morten Bøcker Larsen, la, Aksel 
Karlsen, lp; stipendieudvalget: Betty Solveig Nielsen, 3bN, 
Lone Just Nielsen, 2x, Karla Poulsen, 2yF; kunstudvalget: 
Helle Schøler Kjær, 3aN, Mette Steenfeldt, 2aN, Signe Birk- 
bøll Jensen, 2aN; morgensamlingsudvalget: Benedicte Riis, 3z, 
Bodil Agnete Jensen, 3x, Helle Grønkjær, 2aN; lærerrådet: 
Bjarne Hvirring, 2aN, Hans Christensen, lx; skolenævnet:

HEUS!

Vi har i år fået genoplivet skolebladet HEUS! trods visse 
vanskeligheder, især økonomiske. HEUS! er i de foregående 
år blevet drevet ved hjælp af annoncer, som efterhånden blev 
bladets væsentligste indhold. Annoncerne har vi sløjfet, og 
HEUS! betales nu af støtte fra elevrådet, elevforeningen Pa
rentesen og Hobro Gymnasium. HEUS! har ligeledes skiftet 
format og trykkested, idet lektor Erik Skjødsholm og adjunkt 
Gert Mølgård trykker bladet på skolens offset.
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HEUS! vil i år bestå af artikler om aktuelle emner, an
meldelser, digte m.m. Desuden vil vi prøve at få en debat i 
gang i bladet ved at appellere til læserne om at komme med 
kommentarer til vort stof og til selv at komme med artikler.

Da vi alle i redaktionen er 3.g’ere, prøver vi også at få en 
1. eller 2.g’er med i år, som så kan køre bladet videre næste år.

HEUS/’s nye redaktion.

PARENTESEN

er skolens elevforening. Der afholdes 5 fester årligt - samt 
andre arrangementer, i dette år f. eks.: en hyggeaften med 
Sebastian, en Thor-tur (Randers), en Grenå—Varberg-tur (med
bragt orkester: »Nattens Dronning«),

Indtil maj 1974 blev bestyrelsen ledet af: Ellen Jansen, 2aN 
(formand), Gerda Knudsen, lp (næstformand), og Keld Bach 
Nielsen, 3yF (kasserer). Derefter tiltrådte Gerda Knudsen (nu 
2p, formand, Bente Nielsen, 3bN (næstformand), og Mette 
Vestergaard, 2zF (kasserer).

Fra november 1975 er Thomas Kold, Ib, formand, Bente 
Nielsen, 3bN, næstformand og Kim Thomsen, 3xF, kasserer.

HOBRO GYMNASIUMS VENNER

Generalforsamlingen afholdtes den 30. april 1975. I stedet for 
afdøde fru Grete Vraa valgtes prokurist H. L. Ladefoged. 
I øvrigt består bestyrelsen af følgende: Politimester Kai Harne, 
formand, lektor Erik Skjødsholm, sekretær, bankdirektør K. 
Zachariassen, kasserer, tandlæge E. Vad, lektor V. Sparle og 
rektor Sejer Johansen. Revisorer er boghandler Kibsgaard og 
kommunebogholder Bersan Poulsen. Revisorsuppleant er ci
garhandler Jens Gade.

I skoleåret 1974-75 var der af bestyrelsen bevilget 1200,00 
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kr. til disposition efter rektors skøn (til elever i akutte nøds
situationer). 2 nye havde indmeldt sig som livsvarige medlem
mer.

Af særlig betydning for forståelsen af foreningens virke er 
vedtægternes §§ 2-4 inkl., hvorfor disse aftrykkes:

2. Foreningens formål er at støtte Hobro Gymnasium på om
råder, hvortil der ikke på anden måde kan tilvejebringes 
midler, herunder f. eks. støtte til kulturelle formål, uddeling 
af legater og flidspræmier, tilskud til skolerejser samt andre 
formål efter bestyrelsens bestemmelse.

3. Som medlemmer kan optages privatpersoner, foreninger, sel
skaber og institutioner. Det ordinære årskontingent er for 
privatpersoner 30 kr., for foreninger, selskaber og institu
tioner mindst 100 kr. og for tidligere elever under uddan
nelse 5 kr. Kontingentet betales forud for et år ad gangen, 
og kontingentet størrelse fastsættes på hvert års generalfor
samling.

Privatpersoner kan tegne sig som livsvarige medlemmer 
for et bidrag på 300 kr. Udmeldelse af foreningen skal ske 
til formanden eller kassereren med mindst én måneds varsel 
til en 1ste august.

4. Bidrag fra livsvarige medlemmer og gaver i almindelighed 
indgår i en særlig fond, Hobro Gymnasiums Fond, hvis ho
vedstol aldrig må angribes, og hvis renter kan anvendes ef
ter foreningens formål. Indtil fonden når en nominel stør
relse af mindst 20.000 kr., indgår mindst 5 kr. af hvert kon
tingent under 50 kr. og mindst 20 kr. af hvert kontingent 
på 50 kr. og derover i fonden. Fondens midler skal indestå 
i et pengeinstitut eller anbringes i børsnoterede obligationer 
eller andre sikre papirer.

STIPENDIER

Statens Uddannelsesstøtte: Fonden stiller et beløb til rådighed 
for elever i hele skolen. Ansøgningsskemaer udleveres på sko
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len. Hensigten med stipendieordningen er, at ingen egnet an
søger hindres i at påbegynde og fuldende uddannelse.

I skoleåret 1974-75 har skolens stipendienævn bestået af: 
lektor Vagn Sparle, formand, adjunkt Elis Iversen, adjunkt 
Jørgen Mentz samt de under omtalen af elevrådet nævnte 
elever.
Hobro Banks premiefond: Efter aftale mellem skolens ledelse 
og Hobro Banks direktion er nogle af renterne af bankens præ
miefond i de senere år anvendt til præmiering af kvalificerede 
besvarelser af prisopgaver, særlig af udenrigspolitisk art. I 
skoleåret 1974-75 var prisen 1000 kr. for tilfredsstillende be
svarelse af den stillede opgave. Desværre indkom der ikke 
nogen besvarelse, som var værdig til prisen.

For indeværende skoleår er prisen stadig kr. 1000; denne 
gang for tilfredsstillende besvarelse af følgende opgave:

»Gør rede for afviklingen af de portugisiske kolo
nier i Afrika og dens politiske konsekvenser for 
Portugal. Vurdér endvidere de nye stater i afri
kansk og storpolitisk sammenhæng.«

Fra Hobro Banks fond uddeltes i øvrigt stipendier til et 
samlet beløb af 3500 kr.

Anonym givers fond: Der uddeltes stipendier på i alt 1000 
kroner.

F oreningen af Arbejdsgivere på Hobro Havn: 1 stipendium 
på 300 kr.

Hobro Banks humørlegat uddeltes med 250 kr.

AF SKOLENS DAGBOG 1 ØVRIGT

22.10.74: Fællestime med Niels Hausgaard.
25.10.74: Fællestime med Kresten Poulsgaard, MF.

11.11.74: En repræsentant for DGS taler til gymnasieeleverne.

22.11.74: Fællestime med Trio Lorenz.
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20.12.74: Juleafslutning. Det frivillige kor synger, og lektor 
Skjødsholm læser op.

9. 1.75: I anledning af folketingsvalget holdes »vælgermøde« 
i salen i 3. og 4. time.

26. 2.75: Fagkonsulent Svend Heuer på besøg. 
Demonstrationstimer i lp og Ib for ca. 30 lærer
kandidater i tysk (midtvejskursus) ved lektor Else 
Fynbo og adj. E. Tørring Jensen.

28. 2.75: 2p på ekskursion til Sydslesvig.
Fællestime med Preben Neergaard.

14. 3.-16.3.75: En del 3g-matematikere på ekskursion til Risø 
med adjunkterne Kappelgaard og Møller Nielsen.

20. 3.75: Live Electronic Octophonic Panopticoncert! — Fæl
lestime med komponisten Gunnar Møller Pedersen.

15. -17.4.75: la + Ibx på ekskursion til Sydslesvig med adj. 
H. Ringbæk Madsen og lærerkandidat Ole Bang.

18. 4.75: Fællestime med Dexter Gordons trio.

20. 6.75: Dimissionsfest for studenter og HF-kursister.
27. 8.75: Besøg af fagkonsulenten i religion, lektor Henning 

Galmar.

25. 9.75: 24 sen-blinde, der er på grundpædagogisk kursus 
på Solgave-hjemmet, underviser i en række gymna
sieklasser.

26. 9.75: Fællestime med forbundsformand Werner Jensen, 
Hobro.

2.10.75: Besøg af fagkonsulenten i erhvervsorientering, lek
tor J. Holst-Jensen.

7.10.75: Fællestime med violinisten Anker Buch.
2.12.75: Aalborg Teater opfører »Skærmydsler« på skolen 

(fællestime).
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Skoleåret 1975-76 slutter fredag den 18. juni 1976.
Det nye skoleår begynder mandag den 9. august kl. 10. En 
stor taske medbringes.


