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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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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.

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.

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.

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

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.

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.

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.

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.
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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 Koe- 
foed (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) + di- 
verse-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 Falk- 
Rønne 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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