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Det nye skoleår begynder mandag den 11. august 1975.
1. g og 1. HF møder kl. 8.00.
2. og 3. g samt 2. HF kl. 9.00.
Jørgen Weiss-Pedersen.

FEM ÄR
Når mennesker og institutioner fejrer jubilæum, blander glæden
over veludført gerning sig med en vis sørgmodig resignation, der
hænger sammen med kalendarisk erkendelse. Vi føler os lettede
over det, der gik godt, og mærker samtidig årenes tyngde.
Men heldigvis frustreres Middelfart Gymnasium ikke af jubi
læumssituationens bittersøde stemninger. For det første berettiger
fem års eksistens overhovedet ikke til nogen form for jubilæums
halløj, og for det andet betyder den daglige strøm af arbejdsopga
ver, at skolens personale næppe får stunder til at registrere alder
domssymptomer.
På den anden side er de fleste af os underkastet tallenes magi,
og selvom tallet fem hverken er rundt eller stort eller særlig hel
ligt, så er det immervæk en talstørrelse, der med forkærlighed
bruges, når man vil inddele tiden i passende afsnit.
Jeg vil derfor benytte femtallet til at forsøge en slags sammen
fatning og vurdering af skolens hidtidige funktion.
Da gymnasiet kom til verden i 1970, virkede idealisme og sund
fornuft i skøn forening som fødselshjælpere. De vestfynske kom
muner planlagde gymnasium både under hensyntagen til egnens
ungdom og egnens erhvervsliv. Man indså, at øget industrialisering
nødvendigvis måtte gå hånd i hånd med uddannelsessektoren herunder også den gymnisiale undervisning. Det var ikke nok at
området kunne tilbyde fortrinlige arbejdspladser og udstyknings
grunde til boligformål, hvis ikke befolkningen sikredes tilstrække
lige uddannelsesmuligheder. På dette felt ønskede man ligestilling
med de større bysamfund og deres opland.
Allerede i efteråret 1970 blev Middelfart Gymnasium overtaget
af Fyns amtsråd, der i dag administrerer 5 af øens 8 gymnasiesko
ler. Overgangen til amtslig status har intensiveret vort samarbejde
med de øvrige gymnasieskoler på Fyn og ført til kontakt med
mange andre uddannelsesinstitutioner.
Som praktisk resultat af amtets koordinerende virksomhed er
der oprettet et særligt organ for dataformidling, hvilket igen har
bevirket, at Middelfart Gymnasium fra næste skoleår vil kunne
tilbyde undervisning i EDB-teknik. Det er først og fremmest tan
ken, at datalære skal indgå som integreret led i fysik- og matema
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tikundervisning, men også geografi og biologi vil nyde godt af
dataapparaturet. Desuden har ministeriet givet grønt lys for data
lære som valgfrit fag på HF-afdelingen. Foreløbig skal denne un
dervisning drives på forsøgsbasis, men det må forudses, at EDBteknik med tiden vil opnå status af almindelig gynasialt fag.
Blev således skolens overgang til amtsgymnasium femårsperiodens
administrative ændring, kom oprettelsen af HF til at tegne hoved
begivenheden i strukturel henseende. Vi startede med 3 klasser i
1972, og kunne dermed straks sikre de HF-studerende adskillige
tilvalgsmuligheder, som et mindre kursus må afstå fra på grund af
eksisterende bestemmelser om holdstørrelser.
Og vi blev glade for det nye skud på stammen. Det er specielt
en fornøjelse at se, hvordan mange ældre studerende overfører de
res gåpåmod og udholdenhed fra tidligere arbejdssituationer i
erhvervslivet til de nye forhold på HF-kurset. Ikke så få møder
op med en beskeden faglig ballast, men i kraft af en dejlig uforkælet grundholdning kombineret med viljen til at fighte sig gen
nem vanskelighederne, når de deres mål.
Dog tror jeg ikke, at det vil være nogen god løsning, hvis HF
på et eller andet tidspunkt erstatter gymnasiet som eneste uddan
nelse for de 16-19 årige. I det traditionelle gymnasium levnes
man tid til at erhverve sig en noget større kundskabsmængde og
boglig træning end på HF, hvilket naturligvis får betydning under
fortsatte studier. Og så er det jo i øvrigt også muligt at tilegne sig
gode arbejdsvaner i selve undervisningssituationen — langt de fle
ste af vore elever yder en ganske fortræffelig indsats uden per
sonligt at have oplevet maskinhallens præcisionskrav.
På den anden side har landets gymnasieskoler ved oprettelsen
af HF ikke kunnet undgå, at blive påvirket af erhvervslivets kon
tante arbejdsklima - ikke at forstå på den måde, at undervisnin
gen på HF er væsensforskellig fra gymnasiets metoder, eller at de
ministerielle bestemmelser vedrørende HF forekommer særlig er
hvervscentrerede, men på HF-kurserne har vi simpelthen fået
kontakt med befolkningsgrupper, der ikke behøver manuduktion
i sammenhæng mellem præstation og aflønning.
Sideløbende med ændrede administrationsforhold og strukturel
knopskydning er der bogstavelig talt inden for gymnasiets mure
foregået en stadig udbygning af samlinger og teknisk apparatur.
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Mest iøjnefaldende er vel nok udvidelsen af sproglaboratoriet til
28 bokse, hvilket betyder en kraftig stramning af indlæringseffek
ten, idet det ikke mere er nødvendigt at foretage opdeling af
klasser, som skal benytte laboratoriet.
Som følge af en betydelig lærerindsats kombineret med en for
stående holdning fra myndighedernes side, er det ene tomme lo
kale efter det andet blevet forvandlet til praktisk indrettede
undervisningsrum, og vi kan i dag tilbyde vore elever virkelig gode
arbejdsmiljøer.
Hvad trivselsfaciliteter angår, bevilgede Fyns Amtsråd i 1973
et udleveringskøkken i forbindelse med Store Kantine, og eleverne
tog denne udfordring op ved gennem et særligt udvalg at påtage
sig kantinens drift. Eleverne har ansat en kantinebestyrer, som i
samarbejde med elevgruppen forestår salg af mad og drikke. Ar
rangementet er absolut ikke problemfrit, men elevernes slid op
vejes naturligvis af bevidstheden om et klart forbedret service
niveau i forhold til tidligere.
Også på biblioteksområdet udfolder eleverne betydelig aktivi
tet. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af lærere og elever,
der sammen med skolens bibliotekar indretter biblioteket så brugs
rigtigt som muligt under hensyntagen til dette lokales særlige
funktion som depotrum for danskundervisningen og som studieog opholdssted for eleverne.
I slutningen af femårsperioden følte gymnasiets lærere at den
opbygning af skolen var så vidt fremskreden, at man kunne tage
fat på et projekt, der længe havde trængt sig på, nemlig en nær
mere kontakt med kollegerne fra folkeskolen. Rent praktisk kom
denne kontakt til at bestå af en lang række møder på gymnasiet,
hvor lærere fra begge skoleformer drøftede faglige og pædagogiske
problemer. Og tanken bag det hele var naturligvis en formodning
om, at lærerne gennem øget kendskab til hinandens arbejdsom
råder fik mulighed for at hjælpe eleverne bedre. Fra gymnasiets
side var vi meget glade for disse møder, og jeg har indtryk af, at
folkeskolens repræsentanter heller ikke fandt tiden spildt.
For den kommende tid har vi ikke lagt nogen femårsplan, men
tilstræber en harmonisk og rolig videreudvikling af de baner, som
allerede er lagt. Den gældende lovgivning for HF og gymnasium
gør det muligt at fastholde en tilfredsstillende faglig standard til
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gavn for eleverne og til gavn for det samfund, af hvis produktive
kraft gymnasiet lever.
Forhåbentlig vil vore politikere arbejde bevidst på at undgå
enhver sænkning af gymnasieskolens faglige niveau— kun en kva
litetspræget gymnasial uddannelse er i stand til at slå bro mellem
folkeskole og universitet.
Jørgen Weiss-Pedersen.
SKOLENÆVNET VED MIDDELFART GYMNASIUM:
Valgt af Fyns amtsråd:

Amtsrådsmedlem Svend Christophersen, Fjelsted.
Amtsrådsmedlem Helge Jørgensen, Bogense.
Amtsrådsmedlem Svend Kristiansen, Skamby.
Valgt af foraldrene:

Advokat Jørgen Jacobsen, Middelfart (formand).
Tandlæge Aage Hougaard, Nørre Åby.
Arkitekt Bent Sarp, Middelfart (stedfortræder).
Fru Anne Bang, Strib (stedfortræder).

REKTOR:
Weiss-Pedersen.
JJørgen
o
Træffetid: Mandag-fredag kl. 10,45-11,30.
Telefon (09) 41 22 72.

ADMINISTRATIV INSPEKTOR:

Adjunkt Torben Hilberg.
HF STUDIEVEJLEDER:

Adjunkt Palle Rossen.
SEKRETÆRER:

Elsa Nissen og Birgit Kallesø-Pedersen.

PEDELLER:
Svend Nielsen og Peter Christensen.
SKOLENS ADRESSE:

Østre Hougvej, 5500 Middelfart.
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ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER VEDRØRENDE
GYMNASIET

Karakterer og vidnesbyrd:
I hvert af de fag, hvori der til studentereksamen gives årskarakterer, skal der mindst én gang om året — og kan der, efter
lærerrådets beslutning, to gange om året — gives meddelelse til
hjemmet om elevens standpunkt. Såfremt eleven er fyldt 18 år
eller har indgået ægteskab, gives meddelelsen dog til eleven selv.
Standpunktsmeddelelse skal senest gives i marts måned og ud
trykkes ved en karakter fra den til studentereksamen benyttede
karakterskala og kan ledsages af et i ord affattet vidnesbyrd om
elevens anlæg og arbejde i faget. For at sikre ro om den første
tids undervisning i gymnasiet, må der i 1. gymnasieklasse ikke
afgives standpunktsbedømmelse inden december.

Forsømmelser:
Dersom en elevs forsømmelser antager et sådant omfang, at
rektor nærer betænkelighed over for elevens mulighed for fort
sat at følge undervisningen, skal rektor underrette eleven herom.
Fortsætter en elevs forsømmelser herefter, skal rektor skriftligt
underrette eleven og forældremyndighedens indehaver om, at
der kan blive tale om at tage forbehold ved elevens tilmelding
til eksamen ved skoleårets slutning. Umiddelbart før endelig til
melding til eksamen den 20. marts drøftes på et lærerforsam
lingsmøde forholdene for de elever, der har modtaget skriftlig
advarsel. Såfremt lærerforsamlingen finder, at det for en af disse
elever i et eller flere fag på grund af elevens forsømmelser ikke
vil blive muligt at give årskarakter, skal rektor i henhold til § 7
i undervisningsministeriets bekendtgørelse af 12. marts 1973 om
eksamensordningen m. v. indsende en erklæring, som giver op
lysning om disse forhold, og direktoratet afgør da, om eleven
kan deltage i eksamen ved skoleårets slutning.
I konsekvens af gymnasielovens krav om obligatorisk frem
møde vil der kun undtagelsesvis og efter skriftlig anmodning
kunne meddeles fritagelse for undervisning. En sådan anmodning
tilstilles rektor, eller i rektors fravær adm. inspektor. For elever
under 18 år forsynes anmodningen med forældreunderskrift.
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I tilfælde af elevers sygdom udfylder og underskriver foræl
drene de udleverede forsømmelsessedler, der afleveres i boxen ud
for regnskabskontoret. Elever over 18 år har dog ret til selv at
udfylde og underskrive forsømmelsessedler.
Elever, der i løbet af skoledagen p. g. a. sygdom eller af anden
tvingende årsag ønsker sig fritaget for undervisning, skal ind
hente tilladelse hos rektor eller adm. inspektor.
Oprykningsprocedure:

En elev, der ikke har fået direktoratets tilladelse til at deltage
i eksamen efter 1. eller 2. gymnasieklasse, kan ikke fortsætte i
næste klasse.
På et lærerforsamlingsmøde ved skoleårets slutning behandles
de øvrige elevers fortsættelse i næste klasse. Dersom der ikke er
enighed om, at en elev bør fortsætte i næste klasse, holdes af
stemning herom. Ved denne afstemning har hver lærer lige så
mange stemmer, som hans/hendes fag har års- og eksamens
karakterer; derudover har lærerne i legemsøvelser og musik/
formning hver 1 stemme. Hver af de lærere, der underviser ved
kommende elev, fremsætter en motiveret udtalelse om, hvorvidt
eleven i faget er egnet til at fortsætte, og stemmer foreløbig på
dette grundlag for eller imod. Derefter foretages, eventuelt efter
en yderligere drøftelse, en anden og skriftlig afstemning, ved
hvilken den enkelte lærer skal stemme i overensstemmelse med
sin opfattelse af elevens helhedsstandpunkt. I tilfælde af stemme
lighed træffer rektor afgørelsen.
Dersom lærerforsamlingen således vedtager, at en elev ikke
bør fortsætte i næste klasse, drøftes hvad man vil tilråde eleven.
Dette råd meddeles skriftlig til eleven og forældremyndighedens
indehaver, der derefter træffer afgørelsen af, om eleven skal
fortsætte i næste klasse.

Studentereksamensfag efter 1. og 2. gymnasieklasse:
En gymnasieelev, der i et fag ved afslutningen af 1. eller 2.
gymnasieklasse har opnået årskarakteren 5 eller derover, og som
ved den afsluttende prøve til studentereksamen i faget ved ud
gangen af 1. eller 2. gymnasieklasse har fået karakteren 00 eller
03, kan forlange at blive underkastet ny prøve i faget i august
september.
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En gymnasieelev, der i et fag ved slutningen af 1. eller 2. gym
nasieklasse, hvor undervisningen i faget afsluttes, har fået års
karakteren 00 eller 03, kan, hvis faget ikke er udtaget til prøve
til studentereksamen, forlange at blive underkastet prøve i faget
i august/september.
ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR HF

Undervisningen er obligatorisk for alle tilmeldte elever.
En elev kan kun aflægge eksamen, når kursus har attesteret,
at den pågældende regelmæssigt og på tilfredsstillende måde har
fulgt undervisningen.
Heraf følger, at en elev efter mundtlig og skriftlig advarsel
kan indstilles til bortvisning over for direktoratet for gymnasie
skolerne og HF, hvis elevens fremmøde i almindelighed eller i
enkelte timer skønnes utilstrækkelig.
Elever, der i løbet af skoledagen p. g. a. sygdom eller af anden
tvingende årsag ønsker sig fritaget for undervisning, skal ind
hente tilladelse hos rektor eller adm. inspektor.
Elever, som ønsker at dokumentere deres sygdom, kan aflevere
forsømmelsessedler i boxen ud for regnskabskontoret.
FÆLLES ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER
FOR GYMNASIUM OG HF

Befordringsgodtgørelse:

Denne ydes til gymnasie- og HF-elever, hvis afstanden fra
bopæl til gymnasiet er 7 km eller derover.
Der ydes fuld refusion for afholdte udgifter til tog- og rute
bilkort. Endvidere vil der efter ansøgning yderligere kunne ydes
tilskud til egen befordring mellem bopæl og station/stoppested,
hvis afstanden er 7 km eller derover.
Tilskud til benyttelse af eget befordringsmiddel mellem bopæl
og gymnasiet ydes kun i særlige tilfælde efter ansøgning.
Praktiske forhold i forbindelse med befordringsgodtgørelse vil
blive meddelt ved opslag ved skoleårets begyndelse.
Statens uddannelsesstøtte:

De nærmere regler samt ansøgningsprocedure vil blive med
delt ved opslag i begyndelsen af skoleåret.
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Køreprøver:

Det henstilles, at prøver til erhvervelse af førerbevis afvikles
uden for undervisningstiden.

Opslagstavlen:
Meddelelse vedrørende undervisningsmæssige forhold bekendt
gøres på opslagstavlen, som man er forpligtet til at holde sig
a jour med.

Rygning:
Rygning er forbudt i undervisningslokaler og omklædnings
rum.

Lærebøger:

Lærebøger udlånes til eleverne. Alle bøger skal på elevernes
foranstaltning forsynes med omslag. Der må i bøgerne kun fore
tages understregninger og tilføjelser efter lærernes udtrykkelige
anvisning. Låneren er økonomisk ansvarlig for bøgerne.

Kantinerne:
For at begrænse udgifterne til daglig rengøring, har det vist
sig nødvendigt, at al spisning samt indtagelse af drikkevarer hen
lægges til gymnasiets kantiner.

SKOLENS ELEVER pr. I. maj 1975
3 a
Elsebeth Hedegaard Andersen,
Middelfart.
Inger Lise Rosendahl Andersen,
Gelsted.
Karen Steenvinkel Andersen, Årup.
Else Margrethe Buch, Middelfart.
Mette Marie Hald, Bogense.
Anne Marie Hansen, Bogense.
Birthe Annette Hansen, Bogense.
Gudrun Hansen, Bred.
Kis Almstrand Henriksen, Middelfart.
Jette Bredahl Himmelstrup,
Middelfart.
Birgitte Jacobsen, Middelfart.
Marie Kjærgaard, Middelfart.
Annemarie Kvist-Jensen, Årup.

Bente Madsen, Bogense.
Hanne Kjærulf Madsen, Årup.
Sylvia Müller, Middelfart.
Karen-Bodil Kruse Møller, Kolding.
Anne Marie Munk Nielsen, Bred.
Britta Damgaard Nielsen, Bogense.
Hjørdis Keizer Nielsen, Årup.
Jane Paulsen, Middelfart.
Helle Møller Pedersen, Middelfart.
Lea Lisbeth Pedersen, Bogense.
Solveig Petersen, Middelfart.
Ulla Rasmussen, Bogense.
Jørn Skou, Middelfart.
Mogens Havsted Sørensen, Erritsø.
Vicki Lisbeth Thomsen, Strib.
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3 b
Knud Erik Andersen, Middelfart.
Margit Søgaard Andersen, Vesterdal.
Kirsten Schmidt Boisen, Middelfart.
Birthe M. Holst Christensen,
Brenderup.
Elsebeth Flarup, Kauslunde.
Marianne Fleischer, Snoghøj.
Lise Lotte Hansen, Middelfart.
Birgitte Kjær Henriksen, Holse.
Jesper Hougaard, Føns.
Bente Johnsen, Brenderup.
Susanne Schmidt Jørgensen, Nr. Åby.
Anne Marie Markussen, Ruerne.
Bjørn Maaløe Nielsen, Gelsted.

Søren Bjærge Nielsen, Middelfart.
Tove Bang Nielsen, Erritsø.
Aase Nielsen, Kærby.
Alfred Rosenfeldt Pedersen,
Middelfart.
Hanne Sabro Pedersen, Brenderup.
Kristian Brøchner Petersen, Gamborg
Birgitte Rasmussen, Middelfart.
Lis Rasmussen, Brenderup.
Lise Bjørn Sarp, Middelfart.
Niels Henrik Stubgård, Gelsted.
Lis Højgård Sørensen, Brenderup.
Helle Vibeke Ulrichsen, Ejby.

3. x

Karsten Ehlers Andersen, Strib.
Per Gotfredsen, Årup.
Henning Bram Hansen, Årup.
Claus Jacobsen, Middelfart.
Lise Charlotte Jørgensen, Strib.
Susanne S. Krag, Årup.
Bjarne Larsen, Middelfart.
Lise Rastrup Larsen, Grønnemose.
Erik Nielsen, Årup.

Niels Bang Nielsen, Strib.
Bodil Olsen, Årup.
Ingrid Merete Pedersen,
Kerte pr. Årup.
Karen Vibeke Pedersen, Strib.
Birthe Pilegaard, Ålsbo.
Frank Rasmussen, Bred.
Helle Stang, Årup.
Helle Østergaard, Middelfart.

5. y

Peter Ahrens, Skrillinge.
Carsten Bøje Hansen, Husby.
Mogens Bundgaard Hansen, Ejby.
Jan Korsgaard Hansen, Balslev.
Karl Aage Hansen, Balslev.
Ole Lundsfryd Jensen, Middelfart.
Klaus Jeppe Jeppesen Middelfart.
Jørgen Laugesen, Fjelsted pr. Harndrup.

Karsten Meyer, Middelfart.
Per Sylvester Olsen, Middelfart.
Ejvind Rosenvang Rasmussen, Ejby
Poul Henning Rasmussen
Ryskov pr. Harndrup.
Torben Krüger Rasmussen, Håre pr.
Gelsted.
Knud-Erik Strange, Bubbel pr. Ejby.

3. z

Jørgen Lund Antonsen, Skåstrup.
Anders Møller Andersen, Bogense.
Birgitte Hansen, Gelsted.
John Arne Hansen, Ore.
Kurt Hansen, Brenderup.
Palle Bo Hansen, Gelsted.

Peter Hviid-Vyff, Gelsted.
Hanne Jacobsen, Brenderup.
Inge Bøgeholdt Jensen, Brenderup.
Ulla Jensen, Føns.
Nis Jørgen Jepsen, Gelsted.
Jens Ove Jespersen, Nr. Åby.
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Søren Schielder Jørgensen, Gelsted.
Allan Munck, Strib.
Knud Poulsen, Føns.

Bjarne Erik Rasmussen, Middelfart.
Jan Svendsen, Strib.

2. a

Anders Ahrens, Middelfart.
Jette Møller Andersen, Brenderup.
Jette Gitte Beirholm, Middelfart.
Anne Merete Christensen, Bogense.
Hanne Thøger Christensen, Strib.
Marianne Hallberg, Strib.
Lone Hansen, Strib.
Tove Hansen, Bogense.
Jan Conrad Lillelund Jensen,
Middelfart.
Lone Jung, Strib.
Kirsten Jørgensen, Odense.
Erik Larsen, Middelfart.
Hans Palle Lohmann, Fjelsted.
Niels Dyrvig Madsen, Strib.

Anna Nielsen, Brenderup.
Susan Knopp Nielsen, Middelfart.
Anne Rabølle Nielsen, Brenderup.
Peter Kristoffer Nørgård, Middelfart.
Britta Kjær Olsen, Bogense.
Henrik Werner Pedersen, Kauslunde.
Torben Juel Pedersen, Middelfart.
John Rasmussen, Fjellerup Mark
pr. Harndrup.
Poul Riber Schacksen, Brenderup.
Flemming Schultz, Harndrup.
Ann Troels-Jensen, Snoghøj.
Hanne Holst Valentin, Middelfart.
Yvonne Bjerregaard Vestercng,
Fredericia.

2. b
Claus Jesper Andersen, Middelfart.
Hanne Blomstrøm, Hjerup.
Vivian Hansen, Skrillinge.
Christina Eva Lyst Hansen,
Vissenbjerg.
Britt Holmgård, Føns.
Solveig Holmgård, Føns.
Åge Joachim Hougaard, Føns.
Marianne Høi, Nr. Åby.
Lotte Koefoed Jensen, Middelfart.
Helle Lykke Jensen, Roerslev.
Bente Reimer Jensen, Middelfart.
Niels-Børge Rønnebeck Jensen,
Middelfart.
Dorthe Niess Kristiansen,
Middelfart.

2 x
Kirsten Brink, Gelsted.
Bente Ravn Christensen, Balslev.
Bente Hansen, Middelfart.
Sven Ove Hansen, Ejby.
Lene Henriksen, Nr. Åby.
Ebbe Ewald Hesel, Brenderup.

Morten Bek Lassen, Middelfart.
Kjeld-Thore Laugesen, Nr. Åby.
Susanne Lund, Nr. Åby.
Lene Løchte, Årup.
Helen Leth Madsen, Årup.
Grethe Meldgård Mathiesen,
Middelfart.
Gitte Holm Navntoft, Årup.
Karen Westerboe Olsen, Nr. Åby.
Birte Petersen, Middelfart.
Henrik Poulsen, Strib.
Thordis Poulsen, Middelfart.
Ulrich Skytte, Bred.
Anders Stenvig Sørensen, Nr. Åby.
Jane Kroil Vilhelmsen, Nr. Åby.

Ulla Nørgård Jensen, Middelfart.
Per Gundorph Johansen, Ejby.
Anette Jørgensen, Emtekær.
Erling Engmark Jørgensen, Ejby.
Per Schmidt Kristiansen, Nr. Åby,
Ann Kristoffersen, Nr. Åby.
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Jørgen Haahr Lund, Ejby.
Niels Jørgen Madsen, Gelsted.
Lars Mejising, Gelsted.
Sten Tougård Nielsen, Blanke.
Ulla Olsen, Middelfart.
Jytte Vibeke Pedersen, Middelfart.
Poul Morten Pedersen,
Ørsbjerg (Årup).
2 y
Henning Andersen, Kauslunde.
John Andersen, Middelfart.
Lars Bang Davidsen, Gadstrup
pr. Nr. Åby.
Per Ermler, Middelfart.
Sven Felsby, Middelfart.
Allan Mokke Hansen, Middelfart.
John Flaskjær Jensen, Middelfart.
Ole Quist Jensen, Middelfart.
Benno Steen Jeppesen, Nr. Åby.
Jørn Jepsen, Båring.
Ole Jørgensen, Bogense.
Claus Kruse, Bogense.

Hans Kurt Rasmussen, Hjerup.
Lisbeth Ellegård Rasmussen, Husby.
Bente Søgård Rasmussen,
Kronborg (Årup).
Gert Slot, Årup.
Torben Svendsen, Nr. Åby.

Henning Engelbrecht Larsen,
Klokholm pr. Årup.
Henrik Marxen, Nr. Åby.
Leif Charmoth Nielsen, Middelfart.
Søren Skovly Nielsen, Middelfart.
Preben Olsen, Middelfart.
Søren Bjerre Pedersen, Bogense.
Henning Petersen, Nr. Åby.
Vagn Allan Rasmussen, Nr. Åby.
Rune Lykke Simonsen, Harndrup.
Hans Carsten Sørensen, Middelfart.
Niels-Erik Lykke Sørensen, Skovby.

2. z

Bent Andersen, Husby.
Grete Bager, Strib.
Hanne Dannsbo, Nr. Aaby.
Søren John Holme-Sørensen, Strib.
Finn Elkjær Johansen, Middelfart.
Ellen Jørgensen, Nr. Aaby.
Kjeld Jørgensen, Skåstrup.
Karsten Kruse, Strib.
Lars Binderup Larsen, Vissenbjerg.
Viggo Mclbye Larsen, Nr. Aaby.
Anne-Beate Nielsen, Brenderup.
Henning Nielsen, Middelfart.
1 a
Susanne Astrid Bering, Strib.
Christine Cordsen, Nr. Aaby.
Conny Hansen, Bogense.
Helle Margrethe Hansen, Bogense.
Jette Brandt Hansen, Bogense.
Kirsten Gjerløff Hansen, Fjeldsted.

Bent Hegelund Nielsen, Strib.
Jettie Marianne Møller Nielsen, Strib.
Vibeke Nydam, Aarup.
Hans Pedersen, Bogense.
Hanne Poulsen, Føns.
Kaj Aaby Poulsen, Nr. Aaby.
Marianne Borne Rasmussen, Nr. Aaby.
Karin Grønlund Rasmussen, Avlby.
Richard Sjöstrann Riel, Avlby.
Henrik Thorgny Riis, Strib.
Elsebeth Tüxen, Snoghøj.

Bodil Holmgaard, Føns.
Benedicte M. Holstein-Ledreborg,
Røjle.
Gitte Berntsen Høyer, Middelfart.
Ulla Braüner Skovgård Jeppesen,
Middelfart.
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Jette Jørgensen, Brenderup.
Alis Nørgaard Kristensen, Bogense.
Henrik Larsen, Middelfart.
Kirsten Pernille Lautrop, Ejby.
Torben Lilhauge, Middelfart.
Ulla Lund, Middelfart.
Anne-Lise Marcussen, Røjle.
Kirsten Nordenbæk, Brenderup .

Lisbeth Lerbjerg Pedersen, Røjle.
Ulla Bjerre Pedersen, Bogense.
Annette Reimann, Middelfart.
Lene Simonsen, Brenderup.
Lene Kirstine Sørensen, Nr. Aaby.
Maja Thomsen, Røjle.
Per Vestergaard, Bogense.
Morten Weiss-Pedersen, Strib.

L b
Inger Lisa Andersen, Vissenbjerg.
Richard Andersen, Aarup.
Marianne Bach, Erritsø.
Marianne Bruun, Middelfart.
Susanne Christensen, Middelfart.
Birgitte Ekknud, Føns.
Brigitte Elkjær, Middelfart.
Helen Hansen, Årup.
Jette Hansen, Middelfart.
Morten Rahbek Hansen, Erritsø.
Stig Damgård Hansen, Vissenbjerg.
Susanne Junker Hansen, Årup.
Jane Hasling Jakobsen, Bred.
Bente Tøt Jensen, Ejby.

Else Kirstine Zoffmann Jessen,
Bubbel.
Hanne Jørgensen, Vissenbjerg.
Kaja Jørgensen, Hjorte.
Kirsten Schelde Knudsen, Tanderup.
Susanne Balslev Kok, Fjelsted.
Gitte Vestergaard Lassen, Middelfart.
Karl Peder Nielsen, Fjellerup.
Vibeke Berg Nielsen, Vissenbjerg.
Marianne Juel Pedersen, Middelfart.
Minna Johanne Pedersen, Årup.
Helle Merete Petersen, Middelfart.
Ulrik Steen Petersen, Brenderup.

1. x
Inger Balle Andersen, Nr. Aaby.
Lone Mary Andersen, Vejlby Skov.
Finn Breddam, Strib.
Åge Buch, Brenderup.
Sune Skytte Christensen, Strib.
Peder Bohn Christoffersen, Lunge.
Charlotte Erdmann, Baaring.
Axel Arndal Ibsen, Strib.
Jette Iversen, Strib.
Palle Juni Jensen, Kauslunde.
Peter Helskov Jørgensen, Middelfart.
Ole Knudsen, Ejby.
Johan Kunckel, Kauslunde.

Susanne Mølgård Kårsholm, Strib.
Henning Larsen, Fjellerup.
Lars Møller Markussen, Gelsted.
Carsten Møller, Ejby.
Lars Bang Nielsen, Strib.
Knud Chr. Ladegård Pedersen, Udby.
Steen Anker Friis Pedersen, Strib.
Jørgen Harald Poulsen, Balslev.
Jan Skouenborg, Strib.
Bent Buhl, Sørensen, Middelfart.
Dorte Bundgård Sørensen, Nr. Aaby.
Elise Evelyn Sørensen, Hardrup.
Else Vils, Erritsø.

I. y
Ib Stig Andersen, Middelfart.
Steen Feldskov, Middelfart.
Sten Nexø Gammelby, Middelfart.

Bertha Emmike Haugbølle,,
Andebølle.
Judy Marie Jakobsen, Harndrup.

14

Erik Lundsfryd Jensen, Middelfart.
Jan Skovgård Jensen, Middelfart.
Klaus Jensen, Middelfart.
Kurt Skovlund Jensen, Årup.
Per Lillesø Jensen, Føns.
Niels Erik Jespersen, Nr. Aaby.
Hans Rasmus Knudsen, Middelfart.
Ole Agertoft Knudsen, Bogense.
Hanne Lauridsen, Nr. Aaby.
Rita Grønnemose Leerberg,
Harndrup.

Mogens Lund, Nr. Aaby.
Flemming Grud Madsen, Årup.
Birgit Lotte Jeelsmark Mortensen,
Middelfart.
Hans-Henrik Nielsen, Årup.
Poul Erik Søgård Nielsen, Bogense.
Ulla Solbæk Nielsen, Vejrup.
Ole Suhr Olesen, Holse.
Morten Rasmussen, Nr. Aaby.
Anders Rosschou, Eskildstrup.
Charlotte Trab, Brenderup.

2. HF p
Bent Andersen, Fredericia.
Troels H. Andersen, Middelfart.
Lene Balslev, Fredericia.
Bitten Eilenberg, Erritsø.
Jette Hansen, Bogense.
Bodil Jacobsen, Fredericia.
Henrik Wichmann Juhl, Nr. Åby.
Lisbeth Jungdal, Vejle.
Eva Brandt Jørgensen, Strib.
Jan Trøst Jørgensen, Middelfart.
Inge Laila Kramer, Fredericia.
Lissi B. Kristensen, Gelsted.

Mogens Larsen, Bogense.
Susanne Mathiasen, Strib.
Dorrit Mathiesen, Holse.
Ebba Lone Nielsen, Fjellerup.
Jytte Nielsen, Viby.
Anne Birgit Nymark, Ejby.
Lene Bonde Pedersen, Kolding.
Lis Reinholdt Rasmussen, Middelfart.
Anette Sørensen, Middelfart.
Poul Sørensen, Vejle.
Anette Thomsen, Middelfart.

2. HF q
Solveig Andersen, Gelsted.
Ulla Arent, Fredericia.
Michael Bhuto, Vejle.
Johanne Brink, Gelsted.
Lars Borreskov Christensen, Vejle.
Yvette Juul Christoffersen,
Vejlby Skov, Røjle.
Mette Eriksen, Assens.
Linda Gommesen, Fredericia.
Birgitte Henningsen, Fredericia.
Ulla Jakobsen, Fredericia.
Leif Jensen, Strib.
Torkild Svane Kraft, Nr. Åby.
Evy Kristensen, Erritsø.

Henrik Larsen, Asperup.
Keld Larsen, Bogense.
Kirsten Larsen, Middelfart.
Per Thinggård Larsen, Snoghøj.
Jørgen William Olsson, Middelfart.
Else-Marie Pedersen, Middelfart.
Susanne Petersen, Middelfart.
Minna Rasmussen, Strib.
Ole Steen Rasmussen, Assens.
Yvonne Rasmussen, Gelsted.
Hanne F. Rasmussen, Fredericia.
Jørn Eskild Skou, Fredericia.
Karsten Strøh, Kolding.

2. HF r
Kurt Henning Andersen, Middelfart.
Ove Andersen, Middelfart.

Ole Schmidt Børjesson, Vejle.
Anni Hansen, Kolding.
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Palle S. Hansen, Middelfart.
Bente Jensen, Middelfart.
Anne Kløjgaard, Vejle.
Tove Kou, Middelfart.
Finn Kristoffersen, Lunge, Gelsted.
Lise Rita Larsen, Middelfart.
Finn Bøgedal Larsen, Middelfart.
Sven Blauenfeldt Leonhard, Kolding.
Benthe Littau, Vejle.
Karsten Madsen, Middelfart.
Niels Chr. Bøje Madsen, Vejle.
Stig Marling, Fredericia.
Anni Mikkelsen, Middelfart.

Elsebeth Mikkelsen, Erritsø.
Preben Rosenlund Mikkelsen,
Rud.
Torben Rosenlund Mikkelsen,
Nr. Åby.
Bent M. Mortensen, Bogense.
Benny R. Nielsen, Fredericia.
Jørgen Oscar, Middelfart.
Thomas Petersen, Vejle.
Steen Preisler, Middelfart.
Ulla Rasmussen, Brenderup.
Sven-Ole Ravn, Fredericia.

7. HF p

Ib Olander Andersen, Fredericia.
Margit Dalgaard Andersen, Ejby.
Anne Mette Christensen, Vejle.
Birthe Clement, Middelfart.
Jette Erdmann, Middelfart.
Jens Eriksen, Middelfart.
Lone Winther Hamborg. Voldby.
Leif Hansen, Husby.
Morten Hviid Hansen, Middelfart.
Vera Hansen, Middelfart.
Briand Hemmingsen, Årup.
Erik Jacob Kolte Marcussen, Assens.
Poul Frederik Mathiesen, Middelfart.

Jørgen Hauge Mikkelsen, Middelfart.
Conny Stenberg Mortensen,
Middelfart.
Lene Mähl, Erritsø.
Birthe Astrup Møller, Skåstrup.
Jytte Nielsen, Middelfart.
Jan Steffen Petersen, Middelfart.
Jytte Poulsen, Middelfart.
Inge Lohmann Rasmussen,
Middelfart.
Sonja Schrøder, Kolding.
Liselotte Sondergaard, Kauslunde.
Jan Vikkelsøe, Middelfart.

1. HF q
Anne Merete Agger, Nr. Åby.
Karin-Annette Andersen, Kolding.
Børge Ingolf B. Andersen, Nr. Åby.
Niels Nygård Christensen, Brenderup.
Anni Gräs, Nr. Åby.
Jørn Bjarne Hansen, Assens.
Marianne Hansen, Assens.
Vibeke Jensen, Fredericia.
Bente Jespersen, Nr. Åby.
Bente Orry Knudsen, Nr. Åby.
Peter Knudsen, Middelfart.
Anne Bagge Kristiansen, Middelfart.
Lars Lindskrog, Middelfart.
Jette Lund, Middelfart.
Else Vibeke Madsen, Middelfart.

Maj Britt Fløche Madsen, Årup.
Kurt Madsen, Vedelsborg.
Niels K. Madsen, Middelfart.
Kirsten Egebjerg Pedersen,
Vissenbjerg.
Jan Reimark Rasmussen, Kauslunde.
Lissi M. Dybdal Rasmussen, Nr. Åby.
Sven Erik Greve Rasmussen,
Middelfart.
Elsebeth Merete Storm, Middelfart.
Jette Hougård Sørensen, Middelfart.
Lene Nørregård Petersen, Middelfart.
Karl Flemming Rasmussen, Nr. Åby.
Kirsten Skov, Middelfart.
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1. HF r
Peter Løvbjerg Christensen, Strib.
Lone Frederiksen, Middelfart.
Hans Halskov, Årup.
Birthe Hansen, Strib.
Find Richard Hansen, Bogense.
Klaus Hansen, Middelfart.
Mette Harbo, Ejby.
Jørgen Chr. Iversen, Gamby.
Lene Thorup Jacobsen, Assens.
Erling Hauge Jensen, Fredericia.
Hanne Pagh Jensen, Brenderup.
Linea Tove Marie Jensen, Middelfart.
Dorte Lyngbo, Middelfart.
Henning Mortensen, Middelfart.

Birgit Neess, Middelfart.
Berit Wagner Nielsen, Middelfart.
Kay Robin Nielsen, Middelfart.
Hanne Beck Nielsen, Bogense.
Yvonn Heilmann Nielsen, Vejle.
Ejnar Pedersen, Middelfart.
Jan Billy Pedersen, Fredericia.
Niels Kam Rasmussen, Årup.
Dorit Rosenkilde, Middelfart.
Marianne Gisela Schultz, Børkop.
Conny Skjerning Thomsen,
Middelfart.
Niels Arne Varneskov, Vejle.
Jytte Bonde Aamand, Brenderup.

Skolens lærere 1974-75
Adjunkt Torben Giver Andersen (GA). Fransk, italiensk.
Adjunkt Christian Bek (CB). Dansk, religion.
Adjunkt Ulla Bek (B). Biologi.
Adjunkt Anders Berggreen (AB). Historie, engelsk.
Gymn. pæd. Anne Brodersen (BR). Pigegymnastik.
Adjunkt Per Brogaard (PB). Historie, tysk.
Exam. art. Mogens Flyvholm (MF). Dansk.
Musikpædagog Helene Frank (F). Musik.
Adjunkt Ole Halding (OH). Historie, samfundsfag,
oldtidskundskab.
Adjunkt Bent Hansen (BH). Historie, dansk.
Adjunkt Birgit Ekeroth Hilberg (Ek). Engelsk, dansk.
Adjunkt Torben Hilberg (TH). Kemi, matematik.
Adjunkt Kristian Hjerrild (KH). Fysik, matematik.
Adjunkt Per Holm (H). Fysik, matematik.
Cand. phil. Lisbeth Holmskov (LH). Dansk.
Adjunkt Else Jacobsen (Ja). Tysk, pigegymnastik.
Stud. mag. Birgitte Juhl (BJ). Musik.
Adjunkt Lilian Kirkegaard (Ki). Matematik.
Adjunkt Synnøve Klemensen (SK). Dansk, engelsk.
Cand, theol. Laust Kristensen (Kr). Religion.
Exam. art. Lisbeth Kristensen (LK). Religion.
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Adjunkt Lisbeth Ladehoff (LL). Dansk, religion.
Adjunkt Birthe Larsen (BL). Dansk, engelsk.
Gym. pæd. Nurit Neuman (Ne). Pigegymnastik.
Adjunkt Anne Kierbye Nielsen (AK). Engelsk, fransk.
Adjunkt Hans Nissen (Ni). Geografi.
Adjunkt Jonna Oversø (JO). Engelsk.
Adjunkt Gerner Pedersen (GP). Matematik, fysik.
Adjunkt Jens E. Pedersen (JP). Dansk, formning.
Lektor J. Franch Pedersen (FP). Matematik.
Adjunkt Per L. Pedersen (P). Matematik.
Stud. mag. Elisabeth Rasmussen (ER). Fransk.
Exam. art. Poul Rasmussen (PR). Drengegymnastik.
Exam. art. Astrid Raun (AR). Engelsk.
Adjunkt Palle Rossen (Ro). Tysk, dansk.
Adjunkt Mogens Schwenger (MS). Latin, oldtidskundskab.
Adjunkt Helle Stub (S). Fysik, matematik.
Adjunkt Henrik Stub (HS). Fysik, matematik.
Stud. psyk. Sven-Erik Sørensen (Sø). Drengegymnastik,
psykologi.
Adjunkt Else Thomsen (ET). Engelsk, tysk.
Adjunkt Poul Tønder (PT). Drengegymnastik, fransk.
Rektor Jørgen Weiss-Pedersen (WP). Historie.
Lektor Bente Voigt (V). Fransk, tysk.
Lektor Jens Voigt (JV). Biologi, geografi.

Samarbejdsudvalget
Samarbejdsudvalget, der er kontaktorgan mellem rektor, læ
rerråd og elever, består af rektor som formand, formanden for
lærerrådet, 2 lærere valgt af lærerrådet og 3 elever valgt af og
blandt eleverne. Er der oprettet elevråd, er elevrepræsentanterne
elevrådets formand og 2 elever valgt af elevrådet blandt eleverne.
Hvor der er oprettet kursus til højere forberedelseseksamen
på gymnasiet, jfr. § 1, stk. 2, vælger lærerrådet yderligere en læ
rerrepræsentant, der underviser på kursus, og eleverne/elevrådet
yderligere en repræsentant blandt eleverne ved dette.
Valgene, der gælder for et skoleår, foretages snarest efter sko
leårets begyndelse.
18

Samarbejdsudvalget indkaldes af rektor. Indkaldelse skal fore
tages, når mindst 3 medlemmer forlanger det.
Samarbejdsudvalgets opgave er gennem gensidig information
og forhandlinger at fremme samarbejdet mellem lærere og elever,
fremskynde sagers løsning og koordinere læreres og elevers be
stræbelser.
Samarbejdsudvalget træffer, inden for de bevillingsmæssige
rammer afgørelse vedrørende fællestimer og studiekredse samt
i følgende sager, der vedrører elevernes trivsel: a) faciliteter, b)
praktiske forhold, c) fritidsaktiviteter, d) fællesarrangementer
så som skoleballer, skolekomedier, sportsstævner m. m.
Samarbejdsudvalget affatter desuden skolens/kursus’ ordens
regler. Kan der ikke opnås enighed herom i samarbejdsudvalget,
træffer rektor afgørelse i sagen. Denne afgørelse kan af ethvert
af samarbejdsudvalgets medlemmer forelægges for undervisnings
ministeriet, direktoratet for gymnasieskolerne og højere for
beredelseseksamen.
Samarbejdsudvalget kan ikke udtale sig om eller på dagsor
denen optage sager, som vedrører skolens/kursus’ fag- og time
fordelingsplan eller den enkelte lærers forhold eller undervis
ning. Sager vedrørende enkelte elever kan kun behandles, hvis
den pågældende elev er indforstået hermed.
Skoler, hvortil der er knyttet kursus til højere forberedelses
eksamen, suppleres med en lærer- og elevrepræsentant for kursus.

Samarbejdsudvalgets virke 1974-75
Efter afholdt nyvalg kom samarbejdsudvalget 1974-75 til at
bestå af følgende: Rektor (formand), Lærerrepræsentanter: Hans
Nissen, Jonna Oversø, Franch Pedersen og Helle Stub. Elev
repræsentanter: Peter Ahrens (sekretær), Gitte Beirholm, Sven
Felsby og Finn Kristoffersen.
De obligatoriske fællesarrangementer har i det forløbne år
spændt meget vidt, der har således været følgende arrangementer:
DGS/LAK, kannibaler (foredrag af Arne Falk-Rønne), Andrew
John (engelsk folkesanger), Vildtbiologisk Station (ved magister
Jørgen Fog), to timers eksperimenterende musik med Erik Mose
holm, og endelig en debat om Danmarks forsvarspolitik, med re
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præsentanter fra Det konservative Folkeparti og Danmarks kom
munistiske Parti. Til juleafslutningen besluttede man at lade en
theatergruppe opføre Heibergs »De uadskillelige«.
Efter nogle problemer med kantinen, har man besluttet at
nedsætte et kantineudvalg. Dette har til formål at rådgive kan
tinebestyreren, således at en mere stabil drift skulle være sikret i
fremtiden. Udvalget har 4 medlemmer, 2 fra samarbejdsudvalget,
formanden for HF-elevrådet og formanden for elevforeningen.
Udvalget har brugt en del tid på planer om indretning af sik
ringsrummet til hygge/kondi-rum. Af økonomiske grunde er
disse planer dog indtil videre stillet i bero. På grund af en del
problemer med skolekomedien, besluttede man at denne for frem
tiden skal afvikles inden 1. marts samt at samarbejdsudvalget
bestemmer, hvilke stykker, der skal opføres.
Peter Ahrens, 3. y.

Elevrådet 1974-75
Det er nu andet år, at vi har et elevråd på Middelfart Gym
nasium. Det tog ikke lang tid, før vi blev samlet, og vi var alle
indstillet på at gøre et stykke arbejde for at forbedre elevernes
forhold. Men det kom ikke til at gå helt, som vi havde håbet, og
det skyldes til dels, at vi ikke fik opbakning fra eleverne.
Vi havde som de fleste andre organisationer en slunken kasse.
For at rette op på det, arrangerede vi en avisindsamling i håbet
om, at alle eleverne ville give et bidrag. Men enten havde man
ikke nogle aviser, eller også ønskede man i hvert tilfælde ikke at
slæbe dem med i skole, for vi fik så få aviser, at det ville have
været latterligt at prøve at sælge dem. Hvis vi havde været hel
dige, havde det måske givet 3 kr.
Vi lod os dog ikke slå helt ud, men arrangerede »Bureau virk
somhed«, hvor elever, der f. eks. ikke var gode til matematik
eller kemi, kunne blive undervist af en af deres kammerater. Det
blev dog også en større succes end avisindsamlingen, selv om en
del af dem, der havde meldt sig ikke mødte op, hvilket godt kan
skyldes, at vi var lidt langsomme med at få det til at passe med
lokaler, lærere o.s.v.
Ved siden af arbejdet på M.G. i samarbejdsudvalget, lærerrådet
o. s. v. har vores arbejdsopgaver hovedsageligt ligget på D.G.S.,
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vores interesseorganisation. Det bliver hvert år taget op på en
elevforsamling, om vi skal være medlemsgymnasium. Vi har til
næsten alle møder i D.G.S., d. v. s. landsmøde og 2 repræsentant
skabsmøder, sendt mindst én delegeret. D.G.S. har i år bl. a. be
skæftiget sig med boligpolitik, medbestemmelse på undervisnin
gen, nedskæringer og sidst, men ikke mindst, uddannelse.
Jeg håber, at der igen næste år vil være et elevråd på M.G. Og
jeg håber, at eleverne næste år vil kunne indse, at et elevråd ikke
kan være effektivt uden opbakning fra eleverne.
Elevrådets forretningsudvalg bestod af Jette Gitte Beirholm
(2. a, formand), Palle Juul Jensen (1. y, næstformand), Lotte Koefoed (2 b, sekretær) og Sven Felsby (2. y, kasserer).
Jette Gitte Beirholm, 2. a.

HF-elevrådet
I lighed med tidligere år, valgtes der inden for den første uge,
to elever fra hver klasse, som repræsentanter i elevrådet. Blandt
rådets medlemmer valgtes Torkild Svane Kraft, 2. q, til formand
og Arne Varneskov, 1. r., til kasserer.
Det forløbne år, har ikke været præget af mange store proble
mer, som elevrådet har måttet tage stilling til. Naturligvis har
der været en masse diskussioner angående de ændrede regler for
studiestøtte, men da Middelfart Gymnasium er kollektivt medlem
af L.A.K., er vort synspunkt i den sag tilkendegivet derfra.
Det må siges, at H.F.-elevrådet har været funktionsdygtigt i
det år, der er gået, ikke mindst når man ser det på baggrund af de
midler, der er til rådighed. Et ønske - ja, det er der altid, nemlig
et bredere samarbejde de enkelte elevgrupper imellem.
Kay Robin Nielsen, 1. r.

Kantine-udvalget
I januar måned opstod der en økonomisk krise i kantinen, en
krise, der var opstået p. g. a. forskellige fejldispositioner og en
forkert pris-politik.
Det medførte, at der omgående blev nedsat et kantine-udvalg,
sammensat af medlemmer fra både elev- og lærerside.
Dette udvalg skulle fremover, i samarbejde med kantinebesty
reren, danne priser og gennemgå regnskab.
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Det skal indrømmes, at funktionen af dette udvalg ikke helt
lever op til forventningerne. Dette skyldes bl. a., at medlemmerne
har andre tillidshverv og at problemerne har haft en vis evne til
at opstå på uheldige tidspunkter. Dette er imidlertid en af de
ting, der vil blive rusket grundigt op i løbet af august måned.
P. u. V.
Kay Robin Nielsen, 1. r.

Biblioteksopbygningen
For at lette orienteringen på skolens bibliotek er der i løbet af
foråret 1975 foretaget følgende ændringer:
Bogbestanden er blevet delt op i 9 grupper:
A: Ordbøger,
B: Andre sproglige hjælpemidler,
C: Litteraturhistorie,
D: Monografier,
E: Litterær analyse, kritik m. v.,
F: Teater- og filmhistorie,
G: Antologier,
H: Skønlitteratur, enk. forfattere,
K: Diverse.
Heraf er faglitteraturens 6 grupper (A-F) placeret på den ba
geste endevæg, medens skønlitteraturens 2 grupper (G-H) + diverse-gruppen (K) er anbragt på langvæggen.
En hylde, mærket L, ved siden af kartoteksskabet er beregnet
til afleverede bøger.
Endvidere er der blevet opsat tekster på hylderne med angivelse
af de nævnte gruppers bogstav og betegnelse samt skillestøtter
mellem bøgerne til markering af undergruppernes indhold.
For at formindske antallet af fejlplaceringer vil hver bogs ryg
side blive forsynet med gruppens mærke.
Endelig vil der blive oprettet et kartotek over bogbestanden, i
hvilket kortene vil blive anbragt gruppevis i den orden, hvori de
står på hylderne.
BL

Strøtanker omkring en elevforening
Meningen med dette indlæg var oprindelig, at det skulle være
en årsberetning for elevforeningen F.U.N. Dette ville i tørre
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linietal kun kunne fylde ca. 4—5 linier, hvorfor jeg synes, at det
ville være på sin plads, at gøre mere generelle betragtninger gæl
dende.
Middelfart Gymnasium er, hvad de fleste allerede ved, et sted
samt nogle bygninger på Østre Hougvej, hvor det er muligt at få
en studentereksamen, hvis man yder en større eller mindre ar
bejdsindsats. Dette er en yderst banal betragtning. Det viser sig
bare, at helt så enkelt og lige til er det i virkeligheden ikke. De
elevorganisationer, der er her på stedet, ved det bedre end nogen
andre. Vi i elevforeningen har gang på gang i det forløbne år
forsøgt at få jer medelever til at tage et initiativ, men det er des
værre ikke blevet til noget. Det, jeg efterlyser, er en øget inter
esse for det, der foregår her på gymnasiet, som er af ikke-faglig
karakter. Prøv at tage det op til overvejelse, så det fremover
bliver muligt at fjerne det skel eller kontaktbesvær, der synes at
være mellem gymnasiaster og HF-elever.
Meningen med stedet her er, foruden at få en eksamen, også at
give det frie initiativ udfoldelse, men hvis der ikke er noget ini
tiativ, kommer der heller ikke noget til udfoldelse. Det er netop
i disse år, der skal stables noget på benene, da vi endnu er et
ganske nyt gymnasium uden traditioner af nogen art, så gør jer
selv den tjeneste at møde op, når der er elevmøder og andre ar
rangementer af elevkarakter.
De arrangementer, elevforeningen har afholdt i det forgangne
skoleår, har desværre kun været fester. Vi forsøgte at indhente
forslag til arrangementer af mere kulturel karakter, men som tid
ligere nævnt mødte vi ikke den store interesse. I det forløbne år er
den pekuniære side af elevforeningen til alles store glæde blevet
væsentlig forbedret, så mulighederne for den kommende besty
relse må siges at være rimelig store, i betragtning af, hvad vi
måtte starte med.
Held og lykke til de nye elever, og tak, for en middelmådig
opbakning, til de gamle!
Formand for elevforeningen F.U.N.
Mogens Bundgaard Hansen, 3. y, 1974—75

Gymnasiets deltagelse i idrætsarrangementer
Gymnasiet har atter i år deltaget i en række sportsstævner både
på regions- og landsplan.
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Drengene har deltaget i landsdækkende turneringer i atletik og
volleyball. Her kan det nævnes, at Middelfart Gymnasium vandt
danmarksmesterskabet i volleybal Iturneringens yngste række.
På regionalt plan har drengene deltaget i henholdsvis fodbold
og håndbold.
Pigerne har deltaget i landsdækkende turneringer i atletik,
volleyball og håndbold. I håndboldturneringen nåede pigerne fi
nalen, hvor de dog tabte til Bagsværd Gymnasium.
På regionalt plan har pigerne deltaget i henholdsvis volleyball
og håndbold.

FRISPORT:
Der har i det forløbne skoleår været tilbudt frisport i en lang
række discipliner, tilslutningen har dog været noget varierende.
Det har især været boldspillene, der har kunnet samle deltagere,
men også svømning og trampolinspring har vakt interesse.
Følgende discipliner har været tilbudt:
Volleyball, basketball, håndbold, fodbold, badminton, bord
tennis, atletik, svømning, trampolinspring og vægttræning.
P.R.

SKAK
Skakklubben på M.G. deltog i oktober med et firemandshold
i et pokalstævne i Indslev. Vi blev nr. 2 i vores gruppe, og som
præmie herfor modtog vi et skakur + en kontantpræmie på 80
kroner.
Den 17. januar spilledes den indledende runde i turneringen
om DM i gymnasieskak. Runden foregik efter et knock-out sy
stem, hvor kun puljevinderen gik videre i turneringen. Kolding
vandt puljen suverænt med M.G. på andenpladsen.
Den 19. februar deltog vi atter med et firemandshold i en turne
ring i Indslev. Denne gang drejede det sig om Indslev-pokalerne,
der hvert år som vandrepræmie uddeles til fem gruppevindere.
M.G. blev en af disse med et særdeles pænt resultat, og nu håber
vi, at det næste år vil lykkes for os at forsvare pokalen på værdig
vis.
Skakklubben, Middelfart Gymnasium.
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Middelfart Gymnasiums venner
Bestyrelsen består af følgende forældrevalgte medlemmer;

Købmand Kaj E. Jensen (formand)
Fuldmægtig Thage H. Jeppesen (kasserer)
Overbibliotekar Knud Møller (næstformand)
Fru Anne Bang (sekretær).
Gymnasiets repræsentanter:

Rektor J. Weiss-Pedersen
Adjunkt Torben Hilberg.
Jesper Hougaard, 3. sb.

Foreningens virke i det forløbne år
Vi har i år igen kunnet glæde os over stor velvilje og tilslutning
fra elevernes forældre i det forløbne år. Vi har et godt og stabilt
medlemstal, der er en uvurderlig støtte for det arbejde, bestyrel
sen gerne vil gøre både for foreningen i sig selv og eleverne.
Når man tænker på det store område, i hvilket vi henter vore
medlemmer, synes jeg den opbakning, vi har fået, er ganske ene
stående. Det virker som vi kommer hinanden ved på en positiv
måde.
En af de ting, der er medvirkende dertil, er den store imøde
kommenhed, gymnasiet viser, så vi hver gang, der kommer et
nyt hold elever, har rig lejlighed til at fortælle om foreningens
virke, mens forældrene venter på at komme til at tale med læ
rerne.
Vi prøver et par gange om året at lave forskellig underhold
ning for at samle medlemmerne.
Sidste år fortalte adjunkt Stub om satelitter. Et meget inter
essant foredrag med filmledsagelse.
I foråret har vi betrådt de skrå brædder med Baggårdsteatret,
der fremførte »Rene ord for pengene«. Det var et stykke, der
gav anledning til megen debat blandt de mange, der overværede
forestillingen.
Som sidste år har vi også i år været i stand til at hjælpe en elev
til at komme på tur med sin klasse.
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Vi yder med glæde sådan en hjælp, men det glæder os lige så
meget at se det gode kammeratskab, der er imellem eleverne for
at alle kan deltage.
Ved gymnasiets interne volleyball-stævne, var vi ude og ud
dele præmier til de vindende mandskaber.
Foreningen ønsker til lykke med det nye danmarksmesterskab,
gymnasiet har vundet.
Der er mange ønsker fra gymnasiet og elevside, vi gerne ville
hjælpe til med, men som må stå på venteliste til der bliver råd.
Vi håber den positive ånd og vilje, der præger gymnasiet, vil
fortsætte til fælles gavn.
Til slut en hjertelig tak for godt samarbejde i det forløbne år,
adresseret til rektor og gymnasiets lærerstab, vore medlemmer og
bestyrelsesmedlemmer.
Kaj Erik Jensen.

DAGBOGEN 1974-75
22. -23. august: Besøg af 21 gymnasieelever fra Finland, Norge
og Sverige. Arrangør: Foreningen Norden.
3. september: 3. xyz på ekskursion til Blåvand, Varde og Es
bjerg under ledelse af lektor J. Voigt og adjunkt H. Nissen.

4. september: 2. xyz til det østlige Sønderjylland under ledelse
af J. Voigt og H. Nissen.
11. september: Introduktionsmøde for 1. g’erne og forældre.
13. september: 130 elever under ledelse af adj. Lisbeth Holm
skov, Bent Hansen, Mogens Flyvholm og Palle Rossen på
ekskursion til Fyns Stiftsmuseum, hvor vi så udstillingen:
Tysk og dansk Arbejderteater i 20’erne og 30’erne. Foredrag
ved Dagmar Andreasen (tidligere aktiv skuespillerinde ved
dansk arbejderteater).
17. september: 3. a og 3. x på ekskursion til Odense med adj. S.
Klemmensen og P. Brogaard. I Camera så vi spillefilmen Auf
stand der Fischer af Piscator og dokumentarfilmen Blutmai.
Dernæst var vi i Fyns Stifts Kunstmuseum, hvor vi så en ud
stilling om tysk og dansk arbejderteater i 20’erne og 30’erne.
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30. september: Fællesarrangement. Orientering ved DGS og LAK.
12. -19. oktober: Ekskursion til Vest- og Østberlin og Dresden
med 35 elever fra 3. og 2. g ved adj. Ole Halding, Palle
Rossen og Else Thomsen.
25. oktober: 2. a på besøg i Middelfart Kirke. Forevisning ved
pastor Jensen. Ledelse Lisbeth Holmskov.

28. oktober: Fællesarrangement. Rejsebogsforfatteren Arne FalkRønne fortæller om New Guinea.

31. oktober: Fællesarrangement med visesangeren Andrew John.
14. november: Fællesarrangement. Danmarks forsvarspolitik. Diskussion mellem Viggo Fischer, det konservative folke
parti og Leo Levin Nielsen, Danmarks kommunistiske parti.

21. november: Baggårdsteatret fra Svendborg opfører Leif Pe
tersens skuespil »Rene ord for pengene«. Arrangør: Middel
fart Gymnasiums Venner i samarbejde med gymnasiet.

3. december: Åbent hus for HF elever og deres pårørende.
3. december: 2. a og adj. Lisbeth Holmskov og Per Brogaard på
ekskursion til Blichermuseet i Lysgaard, derfra videre til
Tjele Gods. Efter en grundig forevisning af den tidligere for
valter på godset frokost i den gamle ridefogedbolig, der nu
er cafeteria.
Ekskursionen sluttede med et besøg i Skibet kirke, berømt for
sine gamle kalkmalerier.
5. december: Ekskursion til Odense Universitets anatomiske in
stitut under ledelse af Jens Voigt og Poul Rasmussen for
2. pqr og 3. xyz N.
20. december: Juleafslutning. Odense Teater opfører J. L. Hei
bergs vaudeville: De uadskillelige.
8. januar 1975: Forældre- og elevkonsultationer i 2. og 3. g.

14. januar: Forældre- og elevkonsultationer i 1. g.
29. januar: Fællesarrangement. Eksperimenterende musik med
Erik Moseholm.
6. februar: Idrætsdag i Lillebæltshallen.
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17. februar: Fællesarrangement. Magister Jørgen Fog om den
vildtbiologiske station på Kalø.

20. februar: 30 elever fra afgangsklasserne til orienterende møde
på Kolding Seminarium.
5. april: Middelfart Gymnasium arrangør af finalestævnet i Vol
leyball for drenge.
15. april: 1. a på ekskursion til Vejers, Esbjerg og Ribe. Leder
H. Nissen.
23. april: 2. x og 2. z til vestlige Sønderjylland, leder J. Voigt
og H. Nissen.

12. maj: 2. xyz til vestlige Sønderjylland, leder J. Voigt og H.
Nissen.

14. maj: 1. b til vestlige Sønderjylland, leder J. Voigt.
15. maj: En gruppe ulandsstipendiater på besøg på gymnasiet.

15. maj: 2. y F til vestlige Sønderjylland. Leder J. Voigt.
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