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ÅRSBERETNING

FOR

SANKT JØRGENS GYMNASIUM

1 9 7 7 - 7 8

SKOLENS TRÆFFETIDER:

Rektor træffes som regel 12.00 - 12.45 efter aftale.

Rektors telefon: (01) 31 98 75.

Inspektor og pedel: (01) 31 17 66.

Lærerværelset: (01) 21 58 35.

Studievejleder for HF (Hp, Hu) træffes tirsdag og 

torsdag 12.00 - 12.45.

HF-studievejlederens telefon: (01) 21 23 82.

Studievejleder for gymnasiet (/El, As) træffes mandag og 

onsdag 12.10 - 12.45.

skolelægen:
Skolens læge er dr. C. Dueholm, skolens sundhedsplejerske 
K. Mathiesen.
Skolelægen træffes på skolen den 1. og 3. mandag i hver 
måned kl. 11.30 - 12.30 på 1. sal i villaen Filippavej 5. 
Enhver elev i gymnasieklasserne kan i denne konsultati
onstid henvende sig på skolelægeværelset.
Eleverne i 1. gymnasieklasse vil i årets løb få tilbudt 
en helbredsundersøgelse hos skolelægen.
Denne ordning beror på et tilbud givet til skolen fra 
Frederiksberg kommunes socialdirektorat.
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Billedet på forsiden af Sankt Jørgen(Georg-) er et træsnit 

udført af Albrecht Dürer, en af Tysklands største og mest 

alsidige billedkunstner, Han er født i Nürnberg i 1471 og 

levede og virkede her til sin død i 1528. Han blev 16 år 

gammel udlært som guldsmed.Han havde fået en grundig uddan

nelse i tegning og gravering, discipliner som senere blev 

benyttet i de grafiske arbejder. Han følte sig imidlertid 

mere draget mod maleriet og efter en vis modstand skaffede 

hans far ham en læreplads hos en maler for de følgende tre 

år. Efter læretiden sendte hans far ham ud på rejse, som 

kom til at vare fire år. Man kan følge hans rejserute over 

Basel, Innsbruck, Brennerpasset, Trento til Venezia, idet 

han malede landskabsbilleder i akvarel undervejs. Man var 

først begyndt at fremstille papir i Sydtyskland 0.1425, så 

papir som almindelig brugsvare var forholdsvis nyt, og vand

farvemaleriet var dårligt udviklet, men man kan se, hvordan 

Dürer i løbet af kort tid når til det helt rene akvarelma

leri, hvor han udnytter farvens evne til at klinge rent på 

det hvide papir. Hjemkommet begynder hans travle liv: Han 

maler portrætter og alterbilleder, laver grafik og tegner 

flittigt. I disse år finder man grafit, og Dürer er blandt 

de første, der tegner med blyant. På grafikkens område er 

han en fornyer, der gør træsnittet til en kunstnerisk dis

ciplin. Desuden udførte han kobberstik og raderinger. De 

grafiske billeder omfattede passionsbilleder, helgenserier, 

udkast til ‘kejserens triumftog, landskaber, portrætter o. 

m.a.. Hans udnyttelse af de kunstneriske discipliner og 

teknikker, som han selv satte sit præg på, specielt m.h.t. 

papirets muligheder, var én side af hans talent, en anden 

var hans kunstneriske evner, hvor hans naturiagttagel se var 

nært knyttet til hans troskab overfor Guds skaberværk.Tid

en afspejler sig bl.a. i rækken af hans portrætter,•hvor 

iblandt man finder kejser Maximilian, kurfyrst Frederik d. 

Vise, Erasmus af Rotterdam, Philip Melanchthon og Lucas . 

Cranach.

Kn. A.
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TIL DE NYE ELEVERJ

Velkommen på Sankt Jørgen^ — et lille gymnasium» Vi hav

de 75-års jubilæum i 1975 og fik den nuværende hovedbyg

ning i 1926« Det var den 2o»november, som vi nu fejrer som 

skolens fødselsdag. Da mellemskolen eksisterede, var der 

op til 45o elever. Nu er der ca.25o, fordelt på ca.l5o i 

gymnasiet, 80 i HF (Højere Forberedelseseksamen) og 2o i 

GSK (Gymnasialt Suppleringskursus). Det er altså en lille 

skole med de dertil hørende fordele Ofg ulemper; der er f. 

eks» ikke så mange grene i gymnasiet. Vi har nysproglig, 

matamatisk-fysisk og matamatisk-naturfaglig gren.

Til gengæld kender vi hinanden godt og synes, at der er 

et godt miljø at arbejde i. I hovedbygningen Filippavej 2 

er der foruden klasse- og faglokaler en festsal og et elev

køkken på 3» sal. På 2. sal er der bl.a. bibliotek, som er 

åbent for alle hele dagen, så man både kan hente bøger og 

sidde og arbejde i fred. Her står også elevernes skrivema

skiner til grupperapporter osv. På gangene er der møbler 

og tidsskriftreoler, så man kan slå sig lidt ned i frikvar

terer og eventuelle mellemtimer.

Skråt over for hovedbygningen ligger en ældre villa — Fi — 

lippavej 5 - med kantine i underetagen. Dår er der forskel- 

1igeautomater med varme og kolde drikke, drevet af elevråd

et, I stueetagen ligger formningslokaler og TV—rum med vi

deobåndoptager. Elevrådet har sit eget lokale her. På 1. 

sal ligger gymnasiets erhvervsorienteringslokale. (HF’s 

studievejledere har til huse på 2.sal i hovedbygningen). 

uesuden er lægeværelset her og nogle velindrettede gruppe

rum dels til gruppearbejde og dels til at arbejde i, hvis 

man vil sidde og læse i fred. Om sommeren kan man opholde 

sig i haven ud mod søen. Der er altså rige muligheder for 

at befinde sig godt, også uden for timemel Men det kræver 

naturligvis, at man gider rokke sig ud af sit klasseværelse

Den første uge er der forskellige aktiviteter for de nye 

olevor. Der udleveres program den første dag
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Lars Stage,2.x
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GYMNASIET (STUDENTEREKSAMEN).

Skolen har fællesundervisning xor drenge og piger«» i 
overensstemmelse med skoleloven af 1958 er gymnasiet tre
årigt og består af en sproglig linie og en matematisk linie.

I gymnasiet gives i tilslutning til 9« klasse (evt. lo. 
klasse) en fortsat almendannende undervisning,som tillige gi
ver det nødvendige grundlag for videregående studier ved uni
versiteter og højere læreanstalter og slutter med en prøve 
(studentereksamen).

På begge linier kan der vælges russisk i stedet for 
fransk. På matematisk linie kan tysk vælges i stedet for en
gelsk. Forudsætningen for oprettelse af hold er,at mindst lo 
elever melder sig til den pågældende undervisning.

Ved overgangen til 2.g kan der (inden 15«april i l.g) væl
ges mellem musik og formning. Forudsætningen for disse valg
muligheder er,at der mindst melder sig 7 elever pr. hold.

Efter l.g kan de to hovedlinier deles op i grene.
For den sproglige linies vedkommende fortsætter for tiden 

alle elever i den nysproglige gren.
I den matematiske linie kan eleverne vælge mellem den 

matemat isk-fysiske og den matematisk-naturfaglige gren. 
Forudsætningen for valgmuligheden er,at mindst 7 elever mel
der sig til en gren.
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Fagenes timefordeling i gymnasiet 1977-7&»

3ns 3mf 2ns 2mf 2mn Is

Religion

Engelsk

2

6

2 2 1

14

1 1

14 5

Dansk h 14 14 3 3 3 3 3

Tysk 5 3 3

Fransk 3 3 3 3 3 3 5 5

Latin '< 14

Oldtidskundskab 2 2 2 1 1

Historie I4 14 14 3 3 3 2 2

Geografi 2 3 3 2

Biologi 3 3 7 3

Fysik 5 2 3 2 3

Kemi 3 3 2

Matematik 6 3 3 5 3 2 5

Mu sik (eller 1 1 1 2 2 2 2 2

Kunstf orståelse) (1) (1) (1) (2) (2) (2)

Idræt 2 2 2 2 2 2 2 2

Sum 3o 3o 3 o 3o 3° 3o 3o 3o
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HF—Kursus (Højere Forberedelseseksamen)«

Ved HF—loven af I966 bestemtes det, at eksamen skal sikre 
tilstedeværelsen af de kundskaber, der er nødvendige til 
at begynde uddannelsen til lærer i folkeskolen. Endvidere 
kan denne eksamen efter nærmere bestemmelser give adgang 
til andre videregående uddannelser.
Hvis »an ønsker at følge undervisningen på kursus, er der 

lige som for skolens andre elever mødepligt og pligt til 
at deltage i skolearbejdet. Der er mulighed for at indstil
le sig som privatist til eksamen uden at have deltaget i 
undervisningen på et HF—kursus. Inden indstilling til eks
amen som selvstuderende forlanges det dog, at eksaminanden 
har gennemgået laboratoriekursus i fysik, kemi og biologi, 
hvis disse fag er tilvalgsfag. Skolen og dens faglærere er 
i øvrigt parat til at råde og vejlede selvstuderende m.h. 
t. arten og omfanget af deres eksamenslæsning og laborato
rieøvelser.

Det er en betingelse for at indstille sig til eksamen, 
at man er fyldt 18 år inden 1—2 i det år, eksamen finder 
sted. Eksamen omfatter alle de fag, hvori der er undervist, 
undtagen fællesfagene formning, musik og idræt.

Undervisningen på HF-kursus er gratis, ligesom lærebøger 
udlånes gratis.

Eksamen omfatter fællesfag og tilvalgsfag — d.v.s. dels 
en række fag, der er fælles for alle HF—studerende 2 dansk, 
religion, historie, biologi, geografi, matematik, engelsk, 
tysk, samfundsfag, musik eller formning, idræt; dels et 
antal fag, som den enkelte skal vælge i et antal svarende 
til mindst 2o points og kan være enten nogle af fællesfag
ene behandlet mere indgående eller følgende nye fags et 3. 
fremmedsprog, fysik, kemi, psykologi. Af fællesfagene kan 
dansk, religion, historie, geografi ikke vælges som til — 
valgsfag.

Et HF—kursus er toårigt og opdeles i 4 halvår eller se* 
mestre med følgende ugentlige timetal i de forskellige fag:
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fæl 1 e s f ap;: 1. se
mes t e r

2 . se
mes t e r

3. se
mester'

, se
mester

Dansk...................... . 3 3 li

Kel igion......................... . 0 O 3 3

Historie.•• • • . . • . , 3 3 3 3

Biol o fg i . • • . . • . , . . . 3 9 o 0

Geograf i.....................  . . 3 2 0 0

Mat ema tik...................... 5 5 0 ()

Enge Isk............................ . i 3 ’l lt

r y s k..................................... . 3 3 0 0

Samfundsfag,............. 9 0 0

Mus ik/Formning, . . <> ' > o 0

I dræ t.................................. 2 0 Q

Ti 1valps fa^: l’o in t s

Biologi........................... . . O i ' 4 'l s

Matematik..................... 6 6 12

En^eIsk........................... .. (1 1 3 3 7

Tysk.................................... . . (» o 5 ■ lo

Samfundsfag............... . 0 u 3 3 6

Musik................................. ► . (’ 0 'l 'i 6

Fo mining........................ , . 0 o l j

Idræt................................. , . (■ 0 • 1 li K

3 • f r <1 mm edsprøg. ,. . 0 3 'l '1 11

Fysik............................... .. . . 0 3 <. 5 l'i

Kemi.................................... . . 0 0 5 5 lo

Ps yko lopi..................... . . 0 0 3 3 f>

Der holdes eksamen i de enkelte fag: ved udgangen af det 

semester, hvor undervisningen i tapet afsluttes. Der er 

ikke eksamen i fællesfagene musik, formning og idræt. Pil 

va 1 gs f a g skal i alt give mindst: 2 ö points.
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Gymnasiale suppleringskursus (GSR).

Med skoleåret 1975—7$ påbegyndtes undervisningen på det 

gymnasiale suppleringskursus efter bekendtgørelsen af 5« 

april 1972» Heri hedder det bl.a.:

§lo Formålet med gymnasiale suppleringskursus er at give 

personer, der har gennemført en af de i § 5 nævnte uddan

nelser, adgang til at få undervisning og aflægge prøve i 

et eller flere fag, der kan indgå i studentereksamen eller 

HF, og som de pågældende helt eller delvis mangler for at 

opfylde de uddannelsesmæssige betingelser for at påbegynde 

eller fortsætte en uddannelse ved de højere eller andre 

videregående uddannelsesinstitutioner.

§5» Optagelse på et gymnasialt suppleringskursus er be

tinget af, at ansøgeren

1. har bestået studentereksamen, højere forberedelseseksamen 

højere handelseksamen, anden tilsvarende eksamen eller 

realeksamen - alt efter hvilke krav der stilles efter 

bestemmelserne om den uddannelse, den pågældende ønsker at 

gennemføre - og

2. enten har påbegyndt sin uddannelse ved vedkommende ud

dannelsesinstitution eller efter at have bestået afslut

tende prøve i et eller flere fag, hvortil supplerings

kursus forbereder, vil opfylde betingelserne for at på

begynde sin uddannelse ved vedkommende uddannelsesinsti

tution •

Stk. 2. En ansøger, der på andet grundlag end nævnt i 

stk. 1, nr. 1 er blevet — eller har opnået tilsagn om 

at blive - indskrevet ved en højere eller anden videre

gående uddannelsesinstitution på betingelse af, at prøve 

i et eller flere fag bestås ved et gymnasialt supplerings 

kursus, kan ligeledes optages.

Undervisningen, der er 1-årig, omfatter fagene: Matematik, 

fysik, kemi, biologi og geografi. Kravene i de enkelte fag 

er de samme som ved studentereksamen på den matematisk/fy— 

siske gren.
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SAMT IDSORI ENTERING.

Når der står skrevet i
FNs Menneskeret tighedserk1æri ng, 
at "Enhver har ret til arbejde,til 
frit valg af beskæftigelse,til 
retfærdige og gunstige arbejdsvilkår, 
og til beskyttelse mod arbejdsløshed", 
og når det blev vedtaget lo.dec.19^8, 
hvornår kan det så forventes 
at blive en realitet, i Danmark?

Carl Schamberg,gæsteforelæser den 15/2,I 97$
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MØDE— OG ORDENSREGULATIV.

Alle elever har mødepligt. Notering af fraværelser - dage 
og enkelte timer - foretages på grundlag af direktoratsbe
stemmelser om forsøir.»i.eiser .

Har en elev på grund af sygdom forsømt skolen,tilrådes 
det vedkommende at medbringe en skriftlig meddelelse om 
fraværelsens varighed og dens årsag.

Elever,der er fyldt 18 år,kan selv afgive en sådan med
dele! se , 1 igesom de selv kan underskrive deres karakterbog. 
Meddelelsen om fravær afgives til rektor. Hvis der af spe
cielle grunde ønskes fritaget for skolegang for en elev,må 
der fremsættes anmodning derom tidligst muligt,men skolen 
henstiller indtrængende at vise tilbageholdenhed med at an
mode om sådan fritagelse for ikke at skade det regelmæssige 
skolearbejde. Hvis en elev på grund af sygdom ønsker at for
lade skolen inden skoletids ophør,må tilladelse indhentes 
hos rektor eller inspektor.

Enhver elev er pligtig til at opretholde god orden på 
skolens grund;beskadigelse af skolens materiel eller en 
elevs ejendom kan medføre erstatningsansvar.

Det henstilles til eleverne ikke at have penge eller 
værdisager i det overtøj,der hænger på gangene. Større 
pengebeløb kan opbevares hos rektor. Personlige ting kan 
ikke opbevares på skolen.

Tobaksrygning må ikke finde sted i undervisningsloka- 
lerne,der i øvrigt ikke mindst af hensyn til rengøringsper
sonalet må holdes sømmeligt rene.

REGLER ANGÅENDE FORSØMMELSER:

Skolen skal føre nøje regnskab over elevernes forsømmelser 
Dersom en elevs forsømmelser antager et sådant omfang,at rek
tor nærer betænkelighed over for elevens mulighed for fort
sat at følge undervisningen,skal rektor underrette eleven 
herom. Fortsætter en elevs forsømmelser herefter,skal rek
tor skriftligt underrette eleven og forældremyndighedens 
indehaver om,at der kan blive tale om at tage forbehold 
ved elevens tilmelding til eksamen ved skoleårets slut
ning. Umiddelbart før endelig tilmelding til eksamen den 
2o . marts drøftes på et lærerforsamlingsmøde forholdene 
for de elever,der har modtaget skriftlig advarsel. Såfremt 
lærerforsamlingen mener,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 oplysning om disse forhold,og direktoratet afgør da, 
om eleven kan deltage i eksamen ved skoleårets afslutning.
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REGLER ANGÅENDE OPRYKNING:

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 afslutning be
handles de øvrige elevers fortsættelse i næste klasse. Der
som der ikke er enighed om,at en elev bør fortsætte i næ
ste klasse,hoIdes afstemning herom. Ved denne afstemning 
har hver lærer lige så mange stemmer,som hans/hendes fag 
har års- og eksamenskarakterer;derudover har lærerne i le
gemsøvelser og musik/formning hvpr en stemme. Hver af de læ
rere,der underviser vedkommende elev,fremsætter en motiveret 
udtalelse om,hvorvidt eleven i faget er egnet til at fort
sætte,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 læ- 
rer skal stemme i overensstemmelse med sin opfattelse af 
elevens helhedsstandpunkt. I tilfælde af stemmelighed træf
fer rektor afgørelsen.

Dersom lærerforsamlingen således vedtager,at en elev 
ikke bør fortsætte i næste klasse,drøftes hvad man skal 
tilråde eleven. Dette råd meddeles skriftligt til eleven 
og forældremyndighedens indehaver,der derefter træffer 
afgørelsen om eleven skal fortsætte i næste klasse.

BESTEMMELSER OM REEKSAMINATION:

For reeksamination gælder følgende regler i henhold til 
bekendtgørelsen af 12. marts 1973 om undervisningsministe
riets cirkulære af 28. marts 1973J

la: En gymnasieelev,der i et fag ved afslutningen af 1. 
eller anden gymnasieklasse har opnået årskarakteren 5 eller 
derover og som ved den afsluttende prøve til studentereksa
men i faget ved udgangen af 1. eller 2. gymnasieklasse har 
fået karakteren oo eller o3,kan forlange at blive underka
stet ny prøve i faget i august/september.

Ib: En gymnasieelev,der i et fag ved slutningen af 1. e 
eller 2. gymnasieklasse,hvor undervisningen i faget sluttes 
har fået årskarakteren oo eller o3 kan,hvis faget ikke er 
udtaget til prøve til studentereksamen,forlange at blive u 
underkastet prøve i faget i august/september.

2; Rektor skal inden 1. juli meddele direktoratet,hvil
ke elever der i henhold til pkt. 1 ønsker sig prøvet i 
august/september.

3: For en elev,der ønsker sig underkastet ny prøve,er 
eksamenskarakteren den ved reeksaminationen opnåede. For 
en elev,der i henhold til Ib ønsker sig prøvet,medtælle 
prøven i faget blandt de lo prøver,der kræves aflagt for a 
at man kan bestå studentereksamen.
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•i : Elever,der vod sygeeksamen bliver berettiget til don 
under la nævnte prøve eller som på grund af sygdom forhin
dres i at aflægge den prøve i august/september,som de i 
henhold til la eller Ib var berettiget til,kan underkastes 
prøvt» i fagot vod den efterfølgende maj/juni eksamenstermin.

LÆREBØGER m.m.

Ifølge lov af' 11. juni 1954 om vederlagsfri undervisning m. v. i de 

offentlige højere almenskoler har eleverne ret til uden vederlag at 

få udleveret læremidler. Hertil regnes ifølge undervisningsministe

riets bekendtgørelse af 2. juni 1.954: lærebøger, atlas, leksika og 

lignende i det omfang disse er opført på skolens bogliste, materiale 

til skriftligt arbejde i rimeligt omfang.

De lærebøger, atlas, leksika o. lign., som udleveres, er skolens 

ejendom, og eleverne er økonomisk ansvarlige for dem. Enhver bog 

skal forsynes med solidt omslag, og elevens navn skal skrives på 

forreste blad. Udmeldes en elev, skal de til rådighed stillede bøger 

straks tilbageleveres til skolen.

Efter udgangen af 3g har eleverne mulighed for at købe de bøger, de 

har haft til låns, undtagen leksika. Bortsalg af lærebøger gøres be

tinget af, at udgiften til de på grund af salget nødvendiggjorte ny

anskaffelser kan afholdes inden for den del af læremiddelbevi11 ingen, 

som skolen har fået til disposition.
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STUDIEKREDS OVER EMNET "ASCORBINSYRE/C-VITAMIN".

Der har i dette skoleår som noget nyt været afholdt en studiekreds i 
praktisk kemi. Ideen til studiekredsen opstod, da det af den daglige 
undervisning og samtale iøvrigt med eleverne, fremgik, at der var et 
udpræget ønske om at få lejlighed til at arbejde med en kemisk syn
tese på en måde og i et omfang, der ikke er muligt indenfor de sæd
vanlige rammer.
Syntesen af C-vitamin blev valgt fordi ascorbinsyre er et stof, vi 
alle kender fra vores hverdag gennem vores indtagelse af vitaminpil
ler, men også fordi det gennem længere tid har været ivrigt diskute
ret om det virkelig kan helbrede og forhindre forkølelser, og nu se
nest i forbindelse med dets virkning på kræft.
Det er ikke nogen enkel syntese, den valgte forskrift tog i sin op
rindelige form en uge, men denne blev på bekostning af renhed og ud
bytte forkortet til tre eftermiddage. Disse tre eftermiddage blev så 
til gengæld tre hårde dage, hvor eleverne fik lejlighed til at mærke 
på deres egen krop, hvad det vil sige at bruge kemien som værktøj.

Tp



18

Fællesarrangementer

Både gymnasie- og HF-elever har gennem Artes ungdomsabonnement haft 

lejlighed til at se de fleste forestillinger på Københavns privat

teatre. Desuden var hele skolen inviteret til generalprøve på det 

kgl. teter i september for at se O’Neill’s "Byg dig kun slot på 

s Lot".

Følgende fæl lestimearangementer har været afholdt:

1 september opførte medlemmer af den kgl. opera under Holger Bolands 

ledelse scener af "Elskovsdrikken" af Donizetti.

På skolens fødselsdag den 26 november optrådte Sebastian med folke- 

og protestsange.

1 december spillede det pædogogiske beatorkester Markanta og gav prø

ver på beatmusikkens forskellige udviklingstrin.

I januar var der arangeret møde om uddannelsesforhold med panel af re

præsentanter for de vigtigste politiske partier.
1 februar holdt forfatteren Carl Schamberg et underholdende foredrag 

med titlen "En nars bekendelser".

1 april gav teatergruppen "Banden" en forestilling "Luk vinduet op". 

Samtidig afholdtes en byplanudstilling med eksempler på fornyelse og 

bevarelse af det gamle København.

V.L.
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Eksaminer 1977.
Studentereksamen.

Nysproglig
a.

Nathan Baruch
Hanne Bay Bastian 
Charlotte Holmershøj 
Lena Hjarne
Hanne Wagner Jensen 
Lars Ebenhardt Kragh 
Jørn Ludvigsen

Birgit Walling Nielsen 
Merete Plaschke 
Michael Bo Rasmussen 
Ulrik Kim Schack 
Anne-Bine Winther 
Ralph Leon Østrup

Mat.-fys.
X.

Kim John Allan
Finn Bertram Andersen 
Kaare Beck
Lars Bregnsholdt 
Henriette B.A. Fog 
Ole Kjær Hansen 
Mikkel Hertz
Otto Enggård Jacobsen
Vivi Lanzky
Jan Baand Larsen

Lisbeth Larsen
Ulrik Edsberg Lauridsen 
Krzysztof Menzynski 
Jane Connie Mess 
Ole Michael Meyer 
Bo Kell Nielsen
Allan Chr. Burhøj Olesen 
Ole Gundesen Smidt 
Kenneth T. Støchkel 
Carsten Villadsen

Gymnasialt suppleringskursus

Ejvind Rønn Andreasen 
Preben Gamst
Erik Friedrich Geister
Hans Kr. Jakobsen
Bjarne Jensen
Niels Peter B. Jensen
Michael Bay Koefoed

Vitoon Lefort
Anders Mondrup
Kjeld Nielsen
Finn Obel-Jørgensen 
Inger Buhl Pedersen 
Niels Meldgård Pedersen 
John Petersen
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HF-eksamen.

P.

Mette From Andersen
Nina Christiansen
Maj Flindt-Larsen
Vibeke Hinge
Karin Holk
Janni Hørning
Bente Lise Johansen
Stig Lau Nielsen

q.

Erik Ronald Pedersen 
Annelise Persson 
Connie Petersen 
Helle Dunja Petersen 
Tommy Reenberg
Dorte R. Schwartzlose 
Kim Michael Vedsmand 
John Jannik Vemmer

Henrik Allesøe
Carl Chr. Berthelsen 
Helle Bornhuus 
Janne Breum
Lars Peter Breusch 
Jytte Henny Gambino 
Pia M.T. Gøderum 
Helle Løkke Hansen 
Jan Tügel Hansen

Laila Hansen
Anna Cathrine B. Holm 
Britta Haugan Jensen 
Pia Kjelgaard
Hads Buch Lager 
Mari-Anne Heiden Nielsen 
Mette Mundt Ottesen 
Michael Ruben
Karen Schmidt
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Elevfortegnelse.

Elevtallet er 252 (160 i gymnasiet, 78 i HE-klasserne 
og 14 på gymnasialt suppleringskursus).

3. gymnasieklasse.
Nysproglig

a.
Kristian Boland 
Lone Munch Carlsen 
Liselotte Irlind 
Anne Jørgensen 
Annette Jørgensen 
Lene Larsen 
Marianne Moritzen 
Dorrit Chris Nielsen 
Hanne Mølgaard Nielsen

Mat.-fys.
x.

Henrik Aktor 
Benjamin Buemann 
M. René Hülz 
Ingelise Keis 
Bjarne Due Larsen 
Anne M. Mickiewics 
Jesper Nielsen 
Anja P. Pedersen

y-
Torben Andersen 
Niels Bech-Thomsen 
Lene Christensen 
Mona Frederiksen 
Jørgen Hansen 
Alfred Jensen 
Nils Buchberg Jensen 
Benthe Lauesen

L.-Lotte Møller Nielsen 
Bente Klüver Rasmussen 
Anne-Marie Skakke
Ulla Thordal-Christensen
Jørgen E. Topp 
Martin Wendelboe 
Erik B. Westh 
Christina Wiegandt

John Meidahl Petersen 
Peter Meidahl Petersen 
Claus M. Reimert 
Kyösti H. Schmidt 
Merete Steinbo 
Michael Strandberg 
Peter Toft 
Jens H. Westh

Leif T. Malmqvist
Anders F. Møller Nielsen 
Per K. Nielsen 
Elsebeth N. Petersen 
Allan Prang 
Suzanne H. Rindom 
Henrik Vig
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2. gymnasieklasse. 
Nysproglig

a.

Elizabeth Andersen 
Heidi Anderson 
Mirjam Bornstein 
Janni E. Hansen
Mette Wolthers Hansen 
Jesper B. Harlev 
Peter S. Jensen 
Pia Johansson 
Lars A. Jørgensen

Jette Magnussen
Grethe Nikolaisen
Lars F. Orby
Anette Wissing Sørensen 
Pia Sølvsten Sørensen 
Mette S. Thordsen
A.M. Karina L. Westberg
Lars F. Wiinblad

Mat.-fys.

x.

Jørgen Bjerregaard 
John Christiansen 
Søren Friberg
Michael Bødstrup Hansen
Erik Ambjørn Jensen 
Morten Groot
Helge Jønch-Sørensen 
Kim Falk Jørgensen 
Lis Norlin Jørgensen 
Michael H. Jørgensen 
Niels-Peter Jørgensen

y-

Torben Kelså
Søren Lassen Knudsen 
Lars Ahlmann Olesen 
0. Benny Olsen 
Lars Radoor Paulsen 
Peter Rongsted 
Ditte E. Rødgård 
Jan Philip Solovej 
Lars Stage 
Priska-Maria Tschirch

Peter D. Bruun 
Jesper K. Ditlevsen 
Jørgen Edelbo 
Ivan S. Jensen 
Peter S.G. Jensen 
Vibeke Jensen 
Henriette Juhler 
Henrik Jørgensen 
Mogens P. Knudsen

Susanne Rosenkvist Larsen 
Jenny D. Lüsberg 
Michael B. Olsen 
Rikke P. Pedersen 
Arne R. Rasmussen 
Helle Rasmussen 
Petra H. Rasmussen 
Joan A.N. Sørensen
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1. gymnasieklasse. 
Nysproglig

Lene Andersen
Lone Braad Andersen 
Lisa Anderson 
Ane-Kathrine S. Banke 
Anne Karina F. Busch 
Jens Christian Gudmander 
Marianne C.Glavind Hansen 
Mette Reiner Hansen 
Carsten Hentzen

Christina Holmershøj 
Gitte Barfoed Jensen 
P. Pauline Lehmann 
Jeannette A. Jørgensen 
Annemarie J. Nagy 
Helle Petersen 
Annette Ramlau-Hansen 
Mikael Monrad Aagaard

Mat.-f ys.

Christian Bastlund 
Katja T. Bloksted 
Kitt H. Christensen 
Michael B. Christiansen 
Anette K. Grathwohl 
Bo Bjørn Gudmander 
Mikael Saunte Hansen 
Lars Johan Hedemark 
Sune P. Jacobsen 
Henrik André Jensen

y.

I. Maria Lehmann 
Hans Fritz Krüger 
Hans Henrik Nielsen 
Karin Kell Nielsen 
Susanne Wolff Nielsen 
Charlotte L. Rindom 
Peggy E.L. Rytter 
Irene Schmølker 
Karina Pernille Träff 
Beata Zielinska

Casper K.H. Christensen 
Tina Christensen
Eva Frederiksen
Kirsten Ingemann Haldager 
Charlotte Jill Hansen 
Lene Ilse E. Hansen 
Helle Russel Henriksen 
Bodil Jespersen 
Robert Kristensen 
Jan Kæstel-Hansen

Lone Larsen
Johnny Fribert Lauridsen
Poul Martin Nielsen
Dina Rosenberg
Jørgen Søby
Anne Tingleff
Markus Chr. Tschirch
Michael Vecht
Henning AasmuJ-Olsen 
René Hasly Petersen
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2. HF-klasse

P.

Birgitte Asmussen 
Eva Berkowitz 
Robert Bjarnholt 
Leif Bjørkskov 
Lars Bodenhoff 
Carsten Christensen 
Ib Hansen
Birgitte M. Hjortenfeldt 
Jenny M. Jensen 
Michael Risting Jensen

q.

Aime Marie Keldorff 
Pernille M. Laursen 
Bjørn Lehnert 
Kennet S. Nielsen 
Kirstine Parkmann 
Lene T. Petersen 
Eva Ryberg 
Jakob M. Treil 
Eva Willy-Jensen

Claus H.B. Christensen 
Ditte Christensen 
Michael Christensen 
Susanne L. Hansen 
Freben P. Hindberg 
Jeanne Kirkegaard 
Karin Kjersgaard 
Gitte Koch-Hansen 
Darek Korman

Rita T. Kusk 
Jytte V. Wainø Larsen 
Helle N. Laursen 
Lars L. Mortensen 
Annette Nielsen 
Lone Nielsen
Annelise Mau Petersen 
Lone Helby Petersen 
Arne Scharnberg

1. HF-klasse

p.

Bente Buch
Paul P.S. Christensen 
Lisbet G. Dalsgaard 
Jeanne K. Jensen 
Vinni Jensen 
Charlotte Josias 
Vibeke Jørgensen 
Lisbet Nedergård 
Jette E.H. Nielsen 
Annemarie Nyegaard 
Maybritt I. Odgaard

Bernd Oetzmann
Frank Olsen
Leo Aa.I. Pedersen
Lars H. Rastad
H. Charlotte G. Roug
Ole Ejvind Schmidt
Glenn Stjernstrøm
Lis K.G. Svendsen
Charlotte Møhier Sørensen
Steen Sørensen
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q-

Jan Birch Andersson 
Peter W.R. Christiansen 
Anni M. Christensen 
Ole Stig Drostbo 
Hannah Gottschalck 
Dorte Jensen 
Vibeke Jensen 
Mette V. Jørgensen 
Anne B. Kristensen 
Kirsten Kubstrup

Benthe Larsen 
Elsebeth N. Laursen 
Jan Lemser
Niels E. Madsen 
Helle Mikkelsen 
Eva B. Møllesøe 
Knud M. Nelausen 
Jane Kitti Singh 
Thommy E. Zibrandtsen 
Lillian Pedersen

Gymnasialt suppleringskursus.

M. Munthe Fog 
Tommy Gehring 
Alan Erik Happel 
Jan Rune Hartelius 
Hjallgrim Peter Hentze 
Niels Kjær Jensen 
Ole Steen Jensen

Jette Krogh
Ole Damgård Poulsen
Anita Swani
Erling Sven Søemod
Søren Tørsleff
Giulio Palludan Villa
Jens Kvist Ostergaard

" Naturvidenskabsmandens 3. lov:
Eksperimenter skal være reproducerbare, 
de skal mislykkes på samme måde.

Korollarium 1 :
Skriv først rapporten og sæt så tal ind.

Korollarium 2 :
Teknisk dygtighed er ligefrem proportio
nal med mængden af brugt udrustning, men 
omvendt proportional med forståelsen af 
problemet.

Korollarium 3 :
Ved tvivl, lyd overbevisende."



26

Fag- og timefordeling.

Ved HF-klasserne betyder små bogstaver fællesfag, 
store bogstaver tilvalgsfag.

Kunstpædagog Kn. Hartmann Andersen:
Kunstforståelse 3a,3x, 3y, 2a, 2x, 2y, lp og Iq. 

Timelærer P. Bornholt Andersen: Geografi 2yF, lp og Iq. 
Adjunkt Lone Bakander: Fysik 2xF, Matematik 3xyN, ly 

og 2PQ.
Studielektor A. Bolbjerg: Engelsk 2a og 2Q, Fransk 3a. 
Timelærer T. Gents: Gymnastik lax, ly, 3y og Ipq. 
Adjunkt Karen Hammer: Biologi 3a, 2xyN, lp og Iq, 

Geografi la.
Timelærer Marianne Hector: Fransk ly.
Adjunkt Ole Hummelshøj: Matematik 3xyF, GSK, 2a og lp. 
Studielektor P. Husum: Tysk 3a og la. Fransk 2x. 
Timelærer Lene Jacobsen: Psykologi 2PQ 
Timelærer Marianne Jerslev: Dansk la, Ix og ly. 
Timelærer Karsten Juul: Matematik 2xyN og Iq.
Årsvikar Merete Jørgensen: Dansk 3y, 2p, lp og Iq. 
Lektor G. Lauge Kristensen: Fransk 3x, 2a, IPQ og 2PQ, 

Dansk 3a, 2a og 2x.
Adjunkt Elisabeth Kristiansson: Dansk 2y og 2q, 

Gymnastik 3a, 3x, 3y, 2a, 2x, la, lx, lp, Iq og 2PQ.
Adjunkt Elise Æbelholt Larsen: Fransk 3y, 2y, la og Ix,

Latin la og 2a, Oldtidskundskab 2a.
Lektor Merete Verner Larsen: Engelsk 3a, 2pq og IPQ. 
Rektor J. Lumbye: Biologi 3xyN.
Adjunkt Grethe Lützhöft: Tysk 2a, lp, Iq og 2PQ, 

Dansk 3x.
Adjunkt Gudrun Maltesen: Kemi 2x, Fysik 3xyF, 3xyN 

og GSK, Matematik la.
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Lektor F. T. Mouridsen: Engelsk la, Ipq og 2P.
Timelærer Sven Møller-Jørgensen: Religion 3a og 3x.
Timelærer Johan Paludan: Samfundsfag 2PQ, 1p og Iq.
Lektor Henning Pedersen: Historie 3a, 2y, Ix, ly, 

2p og Iq, Oldtidskundskab 2y og ly, Gymnastik 2y.
Adjunkt Gertrud Raff: Engelsk Ix og ly, Religion 

3y, 2a, 2x, 2y, 2p og 2q.
Lektor Leif Rosenstock: Historie 3x, 3y, 2x, 2a, la, 

2q og lp. Oldtidskundskab 2x, la og Ix.
Lektor Erik Schmidt: Musik 3ay, 2xy, la, Ix, ly, Ipq 

og frivillig korsang, Gymnastik 3ax, 2ax, lax 
og Ipq.

Adjunkt Henrik Schumacher: Eysik GSK, Ix og ly, 
Matematik 2xF.

Timelærer Karin Sivertsen: Musik 2PQ.
Adjunkt N. Arne Sørensen: Geografi 3xyN, GSK, 2xF 

og 2xyN, Biologi 3xyF og GSK.
Adjunkt Åge Tang-Pedersen: Kemi GSK, 2y, Ix og ly, 

Fysik 2yF, 2xyN og 2PQ.
Adjunkt Hans Ohr. Thomsen: Matematik GSK, 2yF og Ix.

" Naturvidenskabsmandens 4. lov:
( loven om imperativet )

"Tro ikke på mirakler, stol på dem"

( Alle korollarier til denne grundlæggende lov menes 
at være blevet ødelagt under branden af biblioteket 
i Alexandria ). "
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Personaleforhold.

Rektor: J. Lumbye.
Rektors stedfortræder: lektor H. Pedersen. 
Lærerrådsformand: adjunkt Ole Hummelshøj. 
Skolens inspektor: lektor E. Schmidt. 
Regnskabsfører: adjunkt Gudrun Maltesen. 
Bibliotekar: lektor L. Rosenstock. 
Boginspektor: adjunkt Hans Chr. Thomsen. 
Studievejleder i HE: studielektor P. Husum og 

lektor H. Pedersen.
Studievejleder i 3.g: adjunkt E. Æbelholt Larsen. 
Indre inspektion varetages af lektor E. Schmidt og 

adjunkt Hans Chr. Thomsen.
Skolens sekretær: Inge Danelund. 
Skolens pedel: Willy Jensen. 
Skolens læge er dr. C. Dueholm, skolens sygeplejer

ske K. Mathiesen.

Pr. 1. august 1977 blev cand. scient. Peter Bomholt 
Andersen, cand. mag. Marianne Hector, cand. mag. 
Marianne Jerslev, cand. scient. Karsten Juul ansat 
i kvotalønnet stilling, og stud. mag. Karin Sivertsen 
ansat som timelærer.

•Lærerkandidater:
Cand. mag. Bo Lillesøe: Hovedfag Tysk hos Poul Husum 
og Grethe Lützhöft, bifag Engelsk hos Merete Verner 
Larsen og Gertrud Raff.
Lektor Leo Weisberg: Engelsk på matematisk niveau i 
gymnasiet hos Gertrud Raff.
Cand. scient. Claus Peter Borregaard: Matematik hos 
Ole Hummelshøj og Hans Chr. Thomsen.
Cand. scient. Uffe Birger Skov Sørensen: Biologi hos 
Karen Hammer og Arne Sørensen.
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Skolenævn.

Medlemmer af skolenævn:

Andreas Friberg ((02) 99 74 56), søn i 2x.
Hanne Steen Jensen ((01) 22 31 62), søn i 2a.
Moritz Solovej ((01) 11 00 98), søn i 2x.
Jørgen Kell Nielsen ((01) 31 05 24), søn i 3y.
Suppleanter til skolenævn:
Leif Rasmussen ((01) 70 80 57), datter i 2y.
Skolens repræsentanter:
Rektor J. Lumbye ((02) 86 79 76).
Adjunkt Karen Hammer. ((02) 42 43 84).
Lektor G. Lauge Kristensen ((01) 10 82 18)

Den 12. januar 1978 afholdtes møde for de nye elevers 
forældre. Efter at rektor havde givet en kort orien
tering om skolens forhold, var der lejlighed til sam
taler med faglærerne.
Den 17. januar 1978 afholdtes forældremøde for 2. 
og 3. g. med lejlighed til samtaler med faglærerne. 
Ved begge møder var eleverne indbudt til at deltage 
i samtalerne sammen med deres forældre.

Samarbe j d sudvalg.

Samarbejdsudvalget består af adjunkt Ole Hummelshøj, 
adjunkt Åge Tang-Pedersen, adjunkt E. Æbelholt Lar
sen, lektor H. Pedersen og rektor samt Karina West- 
berg 2a, Henrik Aktor 3x, Peter Christiansen Iq og 
Helle Laursen 2q.
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Stipendienævn.

Stipendienævnet består af Thommy Zibrandtsen Iq, 
J. Lumbye og Gudrun Maltesen.

Kantinen.

Kantinen passes af Ivan Jensen 2y og Knud 
Nelausen Iq.

Gymnasieelevrådet 1977-78.

la: Mikael M. Aagaard, 
ly: Jørgen Søby, 
2x: Ditte Rødgård, 
3a: Anne Jørgensen, 
3y: Jer K. Nielsen.

Ix:
2a:
2y:
3x:

Hans F. Krüger, 
Pia Sølvsten, 
Ivan Jensen, 
Henrik Aktor,

Formand: Karina westberg 2a 
Kasserer: Ditte Rødgård 2x 
Medhjælp ved postgennemgang og kasse: Ivan Jensen 2y.

HF-forretningsmedlemmer 1977-78.

Iq: Jan Andersson, Peter Christiansen. 
2p: Leif Bjørkskov, Kirstine Parkmann.
2q: Helle Laursen, Lone Petersen.

------ o-------
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SAMARBEJDSUDVALGET.

Som navnet antyder er dette et af skolens vugtigste udvalg. Udvalget 

holder møde ca. en gang om måneden, og dets medlemmer er for tiden: 

rektor (som er født formand), TP, ÆL, HP og Hh og for eleverne: Helle 

Nørregård 2q, Peter Christiansen Iq, Henrik Aktor 3x og Karina West- 

berg 2a.

Bekendtgørelsen siger, at dette er udvalget, hvor man gennem gensidig 

information og forhandling fremmer samarbejdet mellem lærere og elever. 

Disse fine ord betyder, at man i det daglige arbejde koncentrerer sig 

om følgende emner: kantinens økonomi (hvorfor underskud), skolefester 

(hvorfor ikke) og fællestimer (den kgl. opera eller Sebastian?). 

Udvalget låner villaen ud til klassefester. Udvalget beskæftiger sig 

med alt hvad der har med faciliteter og trivsel at gøre.

I princippet kan næsten alle spørgsmål rejses i udvalget, dog kan man 

naturligvis ikke diskutere den enkelte elevs eller den enkelte lærers 

forhold.

Enkelte ting behandles foreløbigt i samarbejdsudvalget, skal sagen 

færdigbehandles i lærerrådet møder en elevrepræsentant op her og ta

ler deres sag.

Til slut skal det lige nævnes at vi i S.U. aldrig har haft en afstem

ning, og det skyldes ikke bare at der er flere lærere end elever i 

udvalget.

Hh.
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STUDIEVEJLEDNING.

1 lighed med landets øvrige gymnasier har Sankt Jørgens Gymnasium 

fra året 1977 fået en fast etableret studievejlederordning gældende 

for gymnasiet.HF havde allerede en sådan ordning.

Studievejlederens arbejdsområde kan være svært at afgrænse, men kort 

kan det formuleres sådant, at studievejlederen skal være parat til at 

yde den studerende bistand i alle de forhold, der gør sig gældende 

i selve skoletiden på Sankt Jørgen. Det kan være personlige problemer 

og utryghed ved overgang fra folkeskole til gymnasium eller person

lige økonomiske problemer. Det vil være naturligt at få en samtale 

med studievejlederen. Denne kan eventuelt etablere kontakt med psy

kolog, psykiater eller bistandskontor. Endvidere skal studievejlede

ren også vejlede de studerende med deres uddannelse efter studenter

eksamen .

1 løbet af skoleåret er der blever afholdt timer i 1 g og HF om notat

teknik, læseteknik og indlæringspsykologi. 2. og 3. g har haft kollek

tive timer i erhvervsorientering (med benyttelse af erhvervskartotek), 

adgangsregulering til de højere læreanstalter og de kortere videre

gående uddannelser og endelig fremlæggelse af de for tiden gældende 

SU-regler (Statens Uddannelsesstøtte) og boligmuligheder.

Forskellige institutioner har holdt foredrag på skolen, fx Arbejds

formidlingen. 10 studerende fra Universitetet har besøgt skolen og 

vejledt de studerende her i 10 forskellige fagområder.

Studievejlederne for HF har kontorer på 2. sal i hovedbygningen. 
Gymnasiets studievejledere skal findes i "villaen" pa Filippavej 5. 

Disse har en fast kontortid i skoletiden (opslag på døren), men studie

vejlederne kan også træffes efter aftale efter skoletid. Studievej

lederne er til for at blive benyttet, og vi vil forsøge at hjælpe så 

godt vi kan.

HF-s tudievejledere: Gymnasievejledere:

Poul Husum N. Arne Sørensen

Henning Pedersen Elise Æbelholt
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2x I PARIS 4. - 11. DECEMBER.1977.

Søndag d. 4/11 fløj vi med Spies til Paris - en måske lidt usædvan

lig årstid for turister, som dog indebærer to fordele: Lav pris (ca 

400,-kr. for rejse, hotel og morgenmad) og få tur ister/mange fransk- 

mænd i Paris.

Vi var ret flittige, og så alt, hvad man burde og lidt til: Napoleons 

grav, armeens museer, Notre-Dame, Sainte Chapelle, la Conciergerie med 

revolutionsfængslerne, Louvre, Orangerie osv.

En hel dag var afsat til Versailles, hvor vi selvfølgelig så slottet 

- vi tog den udvidede tur, hvor den meget smukke opera og kongens pri

vate gemakker indgår. Turen gennem parken var dejlig, vi havde godt 

vejr og så begge Trianon’erne og Marie Antoinettes landsby. Den aften 

var vi godt trætte, men kunne dog hygge os, som vi plejede, med en 

bid brød og et lille glas.

Vi er jo matematikere, så vi måtte også på Palais des Découvertes, hvor 

vi så fysiske og kemiske eksperimenter, som ganske vist var forsinkede 

på grund af en el-strejke. Den bevirkede også, at der var koldt på 

Musée de 1’Homme, som alligevel blev en stor sukces - det er en fan

tastisk samling, der fortæller om mennesket gennem tiderne.

Nogle af os var i teater og opera og det var ikke så ringe. Det var nu 

også sjovt at promenere om aftenen i byen - med pandekager, ristede 

kastanjer og andet mundgodt, som sælges på gaderne, og alt det, der 

er at se på:Butikker, smarte biler og andre lækre ting! En formiddags

tur til fods op på Montmartre med Sacré-Coeur og et besøg på Pompidou- 

centret, det helt nye og let mærkværdige kulturhus, afsluttede turen. 

Mærkeligt, at der også blev tid til stormagasiner og enkelte restaurant

besøg - men det gik fint!

Vi fik*forres ten ros af værtinden på hotellet, som først prøvede at få 

penge for et sengetæppe, der var i stykker i forvejen, men så sagde, 

at det kunne hun da selv ordne, for vi var så søde og høflige!- Folk 

plejede ikke at sige "Merci, Madame" og den slags, og det gjorde vi 

altså. Vi kunne da også allesammen sige tak til hinanden for en vel

lykket tur, da vi landede i Kastrup søndag aften - forresten på Lumbyes 

50 - års fødselsdag. Og nu må vi se, om det har hjulpet på vores 

fransk. Ma, Hu og 2x.
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STUDIETUR TIL LONDON,MARTS 78.

Da matematikerklasserne kun har engelsk i l.g,må en 
englandsrejse foretages på dette klassetrin. Derfor beslut
tede l.mx sig til at rejse. Formålet var at få talt noget 
engelsk med englændere og at få besøgt nogle (meget få) af 
de seværdigheder,som er i London.

Dette sidste dækkede vi ved besøg på British Museum,tek
nisk museum,The Tower,Pettycoat Lane Market,The Greenwich 
Observatories samt Chelsea Football Ground,hvor vi så Chel
sea vs. Liverpool (3-1).

Det første fik vi dækket ved almindelig slendren i byen, 
indkøb og det som for nogle var turens højdepunkt: et be
søg på en skole i en forstad til London. En skole som har 
elever fra lo års-alderen til og med hvad der svarer til 
3.g.. Her fulgte vi undervisningen i grupper og spiste med 
ved fællesspisningen (to retter mad for 2,75 kr.).

Nogle af de engelske elever var om aftenen i ”byen" med 
nogle af vore - en glimrende måde at lære sproget på.

Alt i alt fem udmærkede dage flankeret af to døgnlange 
sej1 ture,hvor man i bogs taveligste forstand blev rystet 
sammen,hvilket sådan set er det overordnede mål.

H.C.
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l.Q PÅ STUDIEREJSE TIL HOLLAND

Den 17. marts startede vi i ”strid” snestorm og kørte 
mod tog til Nyborg,hvor vi steg om til en bus,der førte os 
til Amsterdam. Her blev vi indkvarteret på en floddamper, 
"Carpo Diern".

Sk i ppemn , Peter, var oprindelig dansker,født i Nakskov,så 
der var Ira første øjeblik positiv kontakt!

Sondag forlod vi Amsterdam og sejlede til Schonehoven,en 
sød,li Ile by,hvor vi fik et godt indtryk af "den almindeli
ge hollænders” hverdag.

Mandag gik turen videre - med det uheld at et eller an- 
d<»t sat lo sig fast i skruen! Men vi nåede da Rotterdam tids 
nok til at få et indtryk af den helt anden by,nemlig den 
moderno,anonyme og internationale beton- og glas-højhusby. 
Og det på trods af at Rotterdam er internationalt kendt 
for sin fine byplanlægning!

Natten til tirsdag var en oplevelse. Vi sejlede ad nat- 
tesli 1 le og -mørke kanaler til Delft. Det var mærkeligt at 
sej1 (' for mindste maskinkraft - og dermed næsten lydløst — 
forbi de nattetyste husbåde og småbyer. En tur ved nattetide 
i Doilt afsluttede færden ;vi ventede til tirsdag formiddag 
med at besigtige Delft rigtigt. Det er en smuk,gammel by 
med mange dejlige huse samt er« interessant gotisk domkirke.

Onsdag gik turen videre til Leiden,der var lige så spæn
dende som Del ft,og torsdag nåede vi derpå til Haarlem,hvis 
bykerne ligeledes bestod af gamle interessante,huse. End
videre så vi endnu en imponerende gotisk domkirke,hvor man 
i sidoskibene havde indrettet butikker! Der er åbenbart 
ikke vederfaredes de handlende det samme som de jøder,der 
handlede i templet!

fredag returnerede vi til Amsterdam. Vi vendte med glæ
de tilbage til denne dejlige by,som vi nu var fortrolige 
med og vi nød for sidste gang sammensætningen af kanaler 
og renæssancegavle.

Lørdag morgen pakkede vi og vendte tilbage. Der var me
get at pakke ned,for det havde været temmelig koldt! Hjem
me i Danmark havde de 25 cm. sne. Vi frydede os,thi vi hav
de kun regn,men sammen med blæst kan det også godt være 
barsk. Når kahytterne tilmed ikke er opvarmede,må man træk
ke i ski sokker,nat tøj,i s lændersweater og polarsovepose for 
at kunne sove.

Så meget more saligt var det at stå længe under den var
me bruser,når vi efter den daglige valfart havde fundet en 
l.adoanst alt»
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3.a 1 ELENSBURG OG PÅ NOLDE-MUSEET 31/3 - 2/4 78.

Eftersom vi havde studeret Noldes kunst sidste år og 
desuden læst noget af Lenz’ ”Deutschstunde” samt set fil
men, følte vi os mere eller mindre nødsaget til at spende
re en meget kort week-end på foretagendet. Størstedelen af 
os valfartede derfor fredag efter skoletid til det antikke 
hotel ”Europa” med krummelurer på trappen,rød løber og træ- 
pano1 er,pudsigt,pænt og rart og dertil meget centralt ved 
gågaden mod bl.a. et udmærket pizzeria,som vi kastede os 
over.

Lørdag lejrede vi Anne—Maries 2o års fødselsdag med 
champagne af vidt forskellig art og fin middag. En ihærdig 
gruppe nåede foruden shopping og marked op på museet,hvor 
de har en lang række af de meget fine stadsstuer (Pesel) 
fra bondegårdene på hallingerne - de glade øer uden for 
digerne på vestkysten. En model af det gamle Flensborg an
skue 1 i gg jorde byen,som iøvrigt er vældig pæn. Nordertor og 
kirkerne fik alle set,trods let regn.

Efter en kort,men hektisk lørdag aften og en lang nats 
søvn startede vi på søndagens bustur med Quist fra Løgum
kloster. Han var en meget kompetent fører gennem det skif
tende landskab,han vidste det hele og fortalte godt om 
gest,marsk,diger,koger og får - ja,han vidste også,hvor
for do sorte får spiser mindre end de hvide. Et lille op
hold i Husum ved reje- og fiskebodorne i havnen styrkede 
os til besøget på Soebäll,hvor vi fik et stærkt indtryk af 
Noldes bil leder,som vi jo kendte noget til i forvejen. Det 
er et herligt og overkommeligt museum med en fin—fin café 
ved siden af. Så over grænsen og til Padborg. I København 
søndag 22.13«

Don var godt nok,den tur.

KH,Ma,Hu og 3.a.
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Der er. vådt i Flensborg!
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Besøfi på Asnæsværket

Skolens Imf, 2mf og 2PQ (fysik tilvalg) var d. 21-lo 1977 

på besøg på Asnæsværket, hvor man fik glimrende indtryk 

af et kulfyret kraftværk. Eleverne var på forhånd blevet 

orienteret om værkets opbygning og drift ved hjælp af et 

tilsendt materiale, således at turen kunne starte med 

rundvisning. Under rundvisningen gjorde især værkets stør

relse indtryk. Den voldsomme hede fra ovnene, samt de u — 

endelige mængder kulstøv blandet med øredøvende støj var 

med til at give en fornemmelse af, hvordan arbejdspladser 

også kan være. Det var en velsignelse atter at blive luk

ket ud i solen for at gå en tur langs kajen, hvor store 

skibe var ved at blive losset for kul. Efter en kaffepause 

holdt en af værftets medarbejdere et kort foredrag, der pa 

udmærket vis fik sat indtrykkene i sammenhæng. Herefter 

var der mulighed for at stille spørgsmål, hvilket eleverne 

gjorde flittigt.

Vindrose Savonius rotor Trevinget hurtigløber
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Kultransportbånd fra Asnæsværket.
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Skolekomedie 197^.

I det daglige er der inp;en, der bemærker det» De går 

stilJe med det. Skjuler det glimrende. Men pludselig i 

vinterens mørke springer det ud i fuldt flor. Talentet. 

Ingen var f.eks. klar over, at Einstein vandrede lyslevende 

rundt iblandt os. Det gør han ikke. Men der er én på skolen 

der kan mane ham frem, hvis han vil. Heller ingen var klar 

over, at der oppe i 2 y er en elev, vi må have til skole

lægen. Hun er gal - total formørket. Man lader sig ihvert- 

fa 1d nemt narre til at tro det, når hun spiller overlæge, 

der mener at være verdens hersker. 13 x befinder Newton 

sig, og sådan kunne man blive ved. 14 talenter i alt. Til 

brua- mellem tæppe (som ikke var der) og kulisse i årets 

skolekomedie. Derudover findes 25 andre talenter på skolen 

til brug bag kulissen: professionelle sminkøser, garvede 

PR—folk, præcise rekvisitører, lys— og lydmænd til at for

mørke aktørernes liv, pengemænd med en sund, korrupt sans 

etc.etc. .

Alle gjorde en stor indsats for på 2 måneder at få 

Dtirrenmatts "Fysikerne” til blot at ligne det, Dürrenmatt 

evt. kunne have tænkt sig.

Det er/var opløftende arbejde - ikke kun at nå frem 

til det færdige produkt - men specielt og allermest fordi 

man opdager nye positive træk bag facaden hos de medvirk

ende: Humor, talent, samarbejdsvi1je0
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H.M.-FONDEN

blev oprettet i 1936 til ære for skolens grundlægger, 
rektor Henrik Madsen. Midlerne fra denne fond har gennem 
årene været anvendt til løsning af en lang række opgaver 
til glæde og nytte for skolen og eleverne. Man kan f.eks. 
nævne investeringer til forbedring af skolens scene,ind
køb af kunstværker til udsmykning af klasseværelserne og 
bidrag til afholdelse af elevarrangementer samt støtte til 
elever i forbindelse med ekskursioner.

Da der til disse og andre opgaver fortsat er brug for 
penge,har forældrerepræsentanterne i skolenævnet besluttet 
at rette henvendelse til forældrene med anmodning om at 
give et bidrag til fonden.

Det vil være en værdifuld støtte til afhjælpning af ak
tuelle behov. Bidrag kan sendes til giro 5 52 o2 9°, 
H.M.-Fonden,Filippavej 2,1928 København V.

ÅRSAFSLUTNINGEN

Dimissionsfesten finder sted fredag den 16. juni kl.lo 
på Sankt Jørgens Gymnasium. Hertil indbydes elevernes for
ældre og andre,der måtte interessere sig for skolens ar
bejde .

Sommerferien varer fra 19» juni til 4. august,begge 
dage indbefattet.

Efterårsferi en varer fra 16. oktober til 2o. oktober, 
begge dage indbefattet.

Juleferien varer fra 27. december til 5. januar,1979 * begge 
dage indbefattet.

Påskeferien varer fra 9. april til 17. april,1979,begge 
dage indbefattet.

Grundlovsdagen den 5« juni er fridag.
Det nye skoleår begynder mandag den 7• august kl.lo

Sankt Jørgens Gymnasium den 1. maj 1978.

J.Lumbye

ADRESSEFORANDRING

Forandring af adresse og telefonnummer bedes meddelt 
skolens sekretær.
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MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
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SPØRGESKEMA

Da det er første gang vi udgiver et årsskrift af denne type, vil 

vi meget gerne høre om der er ting I synes skal være anderledes, 

eller om der måske er ting der burde være med i årsskriftet, men som 

mangler.

Altså klip denne side ud, skriv dine forslag herpå og aflever den 

hos fru Danelund.

Redaktionsudvalget.

Navn: Klasse:


