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THISTED GYMNASIUM OG HF

THISTED GYMNASIUM 
OG HF-KURSUS 
RINGVEJ 32 
7700 THISTED 
07-923488

REKTOR 
KRISTEN BAK (Træffetid 12-13) 
INSPEKTOR 
EGON JENSEN

SEKRETÆRKONTORETS 
ÅBNINGSTIDER:
MANDAG - TORSDAG 7.45 - 15.00
FREDAG 7.45 - 14.00
(gælder ikke i skoleferier)

SKOLEÅRET 1985/86

Lærerne møder 
onsdag den 7. august kl 9.00

l .g og l.HF møder
onsdag den 7. august kl 10.00

2 .g, 3,g og 2.HF møder 
onsdag den 7. august kl 11.00

De nye elever bedes medbringe en stor taske 
el. lign, til de mange bøger, der udleve
res den første skoledag.

INTRODUKTIONSARRANGEMENT

I starten af skoleåret arrangeres en 
hyttetur for de nye HF-klasser. Arrange
mentet, der først og fremmest har et so
cialt sigte, foregår i en hytte, som sko
len har lejet til formålet. Eleverne be
taler selv kosten, mens skolen betaler 
transport og overnatning. Turen varer 
2 dage pr. klasse.

Som følge af besparelserne på de of
fentlige budgetter, er det ikke længere 
muligt at gennemføre hytteture for l.g- 
klasserne. I stedet for vil deres intro
duktion foregå på skolen allerede fra 
starten af skoleåret.
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Plan over Thisted by. S = jernbanestation, G = gymnasiet
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Velkommen til Thisted Gymnasium & Hf

Dette årsskrift er den årlige beretning om livet på og omkring Thisted 
Gymnasium og HF-kursus. Nutiden og eftertiden kan her danne sig et ind
tryk af, hvad der rører sig inden for den grå betonbygning med det rustrøde 
tag.

Dette hefte udgives til elever og til årets dimittender, til skolens med
arbejdere og skolens venner som en venlig erindring med tak for det forløbne 
år.

Årsskriftet er også en velkomsthilsen til de nye elever der starter i 
l.g og i l.HF efter sommerferien.

Den 1. august 1985 starter 230 unge mennesker deres fortsatte skolegang 
her på Thisted Gymnasium og HF-kursus. De fordeler sig på 3 sproglige og 
3 matematiske l.g-klasser og på 3 1.HF-klasser.

Det at skifte skole ser mange hen til med både forventning og en vis 
nervøsitet. Men det er vores erfaring, at næsten alle der møder med et åbent 
sind, med energi og optimisme let overvinder de begyndervanskeligheder, 
der næsten er uundgåelige. I skal huske på, at jo mere I er villige til 
at give skolen, jo mere er skolen i stand til at give jer.

Det er mit håb, at de faglige krav, I vil blive stillet over fon i store 
træk må stemme overens med de forventninger, I har til jeres 2 eller 3 år 
her på skolen. Men også skolen stiller forventninger til jer. Vi forventer, 
at I viser ansvarlighed både over for jer selv gennem en aktiv medvirken 
i undervisningen, og over for jeres omgivelser, jeres kammerater og jeres 
lærere. Kort sagt, vi forventer, at I alle opfører jer som "Ladies and 
Gentlemen".

Jeg ønsker alle I nye velkommen som aktive elever og kursister her på 
Thisted Gymnasium og HF-kursus, og udtrykker håbet om, at I må få nogle 
værdifulde og udbytterige år med et godt kammeratskab og godt samarbejde.

Kristen Bak
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