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der beriger jeres egen tilværelse og som
gør livet lettere for jeres omgivelser!

Faaborg Gymnasium byder velkommen til
skoleåret 1996/97. En særlig velkomst til
de kommende lg-ere.

Hverdagen er fyldt af krav tiljer om viden,
effektivitet og menneskelighed. Det er ikke
nogen dårlig kombination at skulle leve op
til. Men det er en udfordring. Her kommer
valget af det almene gymnasium jer i
møde.-1 får chancen for at erhvervejer
viden på mange felter, I kan lære at arbejde
effektivt; og mødet med kloge tanker i fa
gene og samværet med kammeraterne bi
drager til at udvikle den menneskelighed,

Gymnasiet giver jer et godt stykke univer
salværktøj til brug ved løsningen af tidens
opgaver, og hvad der er lige så vigtigt: til
brug ved løsningen af fremtidens.- Gymna
siet giver jer således mange muligheder.Men I når dem kun, hvis I sætter jer selv
ind på opgaven.- Hvis I finder en fornuftig
balance mellem alle tidens tilbud tiljer, og
indser, at jeres hovedopgave i de kommen
de tre år er at få noget ud af gymnasietiden,
fagligt og menneskeligt,går I tre gode år
imøde, der skaber en solid platform til
jeres videre uddannelse.- Uanset hvilket
erhverv, I måtte vælge, kommer studen
tereksamen jer til gode.- Det er en misfor
ståelse når det hævdes, at det almene gym
nasium ikke uddanner til erhvervslivet.
Gymnasiet åbner alle mulighederne for jer!
Held og lykke med de tre år og endnu en
gang velkommen.
Marstal

FAAWW GYMNASIUM

SKOLEÅRETS START
Vi havde lidt besvær med at holde rektor på kon
toret, mens der blev gjort klar i auditoriet og på
lærerværelset.

Skoleåret startede meget festligt.

De ansatte havde lavet "surprise reception" i anled
ning af Marstals 25 års jubuilæum som rektor. Mar
stal havde, inden han kom til Faaborg, været rektor
9 år på Randers Statsskole, og lagt sammen med de
16 år Faaborg Gymnasium har eksisteret blev det til
25 år.

Lærerne havde lavet en meget morsom revy, og vi
havde inviteret øvrige fynske rektorer, repræsentan
ter fra amtet og ikke mindst Marstals kone og børn
samt hans mor på 99. Alle havde sagt ja tak og
havde holdt det hemmeligt.

Dagen startede som sædvanlig den første skoledag
med velkomst til de nye elever, som blev fordelt i
klasser, fik skrevet skema etc.

Det blev virkeligt "surprise" for Marstal.

Fra lærerværelset: Rektor Marstal og fru Marstal
sen.
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Vi sendte alle fire lg-klasser på introture. la var på Avernakø, lb var på Lyø, lx var på
Bjømø og ly var Ærø.
må have strejket! I hvert fald sluttede de sig først til
resten af selskabet ca. 1 time senere.

Dengang Ib gjorde Lyø usikker!

Det var en helt tilfældig torsdag klokken 7.50 om
morgenen.

Det sociale formål med denne tur blev godt og
grundig understreget, da vores to medbragte lærerepens Bruntse & Annette Bertelsen) tvang os til efter ankomst til Lyø - at lege navneleg etc.

19 pubertetsforvirrede unge mennesker stod lidt
betuttede - men dog med et udtryk i øjnene, der
viste forventningens glæde - foran landgangen til et
skib, der ikke syntes større end kiosken i trafik
havnen.

Herefter begav vi os op mod øens midte. Af lokal
befolkningen kaldet centrum.

Ingen skoletur uden et kulturelt indslag! Vi blev
inddelt i grupper - ene og alene med det formål at
få udforsket den smukke ø. Der blev kreeret tegnin
ger af kirkegården, landkort over øen osv.

Trods den kendsgerning, at vi faktisk skrev d. 10.
august 1995, var det særdeles koldt! især for de
mindre intelligente, der havde iført sig korte bukser
eller små sommerkjoler. Her skal det lige siges, at
undertegnede også havde dummet sig!

Efter at have indtaget en hel del frisk Lyøluft, be
gyndte maverne at brokke sig, så vi vendte næserne
mod stranden på østsiden under sang og skrål.

Hvis der stadig ikke er tændt lys i pæren, kan jeg
fortælle, at det var Ib, der skulle på social ryste
sammen/komme-hinanden-ved-tur til Lyø. (Øen
med det store øllager).

Det var med et veltilfreds suk, vi - efter frokosten lod os dumpe ned i sandet, som solen forlængst
havde opvarmet. Temperaturen havde også sneget
sig op på de ca. 23° C.

At vælge lige netop Lyø som opholdssted for dette
arrangement var en genial idé, da man hverken på
færgen eller på øen kan se sig omkring uden at få
øje på mindst tre, man kender! Udbuddet af frem
mede dér er ikke så fantastisk stort!

Når man er blevet mæt, er det altid rart med en
historie. Og det fik vi også. Om en eller anden Val
demar med blåt blod i årene. Men så blev vi snydt!
Fortællingen var ikke for ren og skær underhold
ning. Selvfølgelig blev vi sat til at genfortælle hi
storien, lave sang om historien, udføre et drama om
historien og lave en tegneserie over historien.

Jeg nævnte før tallet 19 som betegnende for mæng
den i klassen, hvilket er ukorrekt, da vi er 21 .Dette
skyldes, at to af vores (yderst intelligente?) drenge i
stedet for at tage med os andre, stod og vinkede
farvel, da færgen forlod Faaborg. Deres vækkeur

Bagefter var der en hel del, der ville ud og bade,

4

jKAAiraW

men den eneste, der vovede sit legeme ud i det
forfriskende kølige vand, var Jens Bruntse. Han
blev der til gengæld også ret lang tid! men alt får en
ende, og det blev tid til atter at sætte kursen mod
færgen!

Introtur - Ix.
Torsdag den 10. august kl. 7.00 gik turen til Bjømø
for Ix'vedkommende. På perlen i det sydfynske
øhav, Bjømø, skulle vi tilbringe resten af dagen.
Formålet var jo at få rystet os sammen og i det hele
taget ha'en hyggelig dag.

Da vi sidst på eftermiddagen indfandt os på FG, var
vi ikke længere nervøse og usikre individer, men en
klasse som helhed med en overbevisning om, at de
tre år på skolen tegnede lyst og godt!!!!

Efter et par navnelege, skulle vi ud og udforske
øen. Mens vi spadserede rundt om øen, skulle vi, i
inddelte grupper, samle blade, døde dyr og andet
godt fra naturen. Disse ting skulle senere være
grundlag for en planche, der iøvrigt hang i kantinen
efter vores hjemkomst.

Christina Snedker, Ib.

Da fremvisningen af de store fund var overstået,
startede en flere timers lang rundboldkamp. Faktisk
stoppede den først, da eftermiddagssolen bagte så
meget, at de friske så sig nødsaget til at hoppe i
Bjømø Havn.
Herefter sejlede "Lille Bjørn" atter hjemad, og
turen gik til gymnasiet, hvor vi sammen med de
andre lg-klasser holdt en fest.

Jeg synes, det var en meget god og vellykket dag.
Ind imellem de planlagte aktiviteter havde vi mas
ser af tid til at snakke, slikke sol og slappe af, hvil
ket medførte en rolig og hyggelig stemning - et
godt grundlag for 3 års samvær!
Malene Ix
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Skolens organisation
Skolens bestyrelse.

Pædagogisk råd

Bestyrelsen består af 2 repræsentanter for forældre
ne, 2 elevrepræsentanter, 3 personalerepræsentanter
(1 valgt af og blandt skolens teknisk-administrative
personale og 2 valgt af og blandt skolens lærerper
sonale) 1 fælles repræsentant for kommunalbe
styrelserne i Faaborg, Broby og Egebjerg, 1 repræ
sentant for amtsrådet samt 3 repræsentanter for
lokalområdet.

Alle skolens lærere er medlem af pædagogisk råd.

Der er i år nedsat følgende udvalg:
pædagogisk udvalg
økonomiudvalg

aktivitetsudvalg

I december 95 afholdt skolen valg til bestyrelsen.
ekskursions- og kursusudvalg

Bestyrelsen består nu af:
legatudvalg

overlæge Flemming Brandrup
automobilforhandler Henrik Nielsen
gymn. elev Dennis Virkelyst Nielsen
gymn. elev Kirsten M. Christensen
adjunkt Inga Lykke Sørensen
adjunkt Jens Bang-Jensen
kantinemedhj. Anne-Grethe Caben
AF-konsulent Britta Duelund
amtsrådsmedlem Else Knudsen
direktør Hans Tønnesen
LO-sekretær Flemming Sørensen
viceskoleinsp. Inge Sekjær.
Desuden er rektor tilforordnet bestyrelsen uden
stemmeret.

kantineudvalg

Alle disse udvalg har fået kompetence til i enighed
at få tingene til at fungere, men det er naturligvis
stadig rektor der har det fulde ansvar.
Om aktivitetsudvalget.

På FG er der som noget nyt i år blevet nedsat et
aktivitetsudvalg. Men hvilke funktioner har dette
udvalg i grunden, og hvad betyder det for den en
kelte elev?
Aktivitetsudvalget er set fra elevernes side, et me
get demokratisk udvalg, idet udvalget består af fire
repræsentanter for lærerne (BD, HL, IS, KA), fire
elevrepræsentanter (Thomas B. Nielsen, Helle Lykkegaard, Mie Kærslund, Marie Hansen), pedellen

Bestyrelsen valgte på sit første møde overlæge
Flemming Brandrup til formand.

Sekretær for bestyrelsen er Inger Flamand.
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samt en inspektor (IV). Eleverne har altså ved at
sidde i dette udvalg gode muligheder for at få ind
flydelse på de beslutninger, der tages.

idrætsudstillingen: Motion styrker livet.

Men hvad er det så, der besluttes i Aktivitetsudval
get? Aktivitetsudvalget bestemmer blandt andet
hvor mange og hvilke fællestimer, der skal afholdes
på FG. Udvalget står for planlægningen af skolens
officielle fester (introfest, gamle elevers fest, årsfest
og studentermiddag), og det fastlægger rammerne
for de øvrige elevfester på skolen. Desuden fastlæg
ger aktivitetsudvalget retningslinierne/rammeme
for øvrige aktiviteter (f.eks. Fredagscafé, skoleko
medie., filmklub).

26/11

Eliteidræt v/Ole Larsen, DGI i forbin
delse med idrætsudstillingen: Motion
styrker livet

29/1

Indianerdrømme v/Benny Nybo

26/2

Om at rejse v/Anne Marie Brandrup om

sin rejse til Kenya med Mellemfolkeligt
Samvirke.
15/4

Covenant Players - engelsk teatergrup
pe, der dramatiserer aktuelle emner.

Aktivitetsudvalget virker således som et kontaktor
gan mellem lærere, elever, pædagogisk råd, elevrå
det og festudvalget, hvor nyttige oplysninger ud
veksles og afgørelser træffes hurtigt og på demo
kratisk vis.

17/4

Jytte Hilden om kunst og kultur

De områder hvorpå aktivitetsudvalget adskiller sig
fra det tidligere fællesudvalg er først og fremmest
ved den mere lige repræsentation af lærere og ele
ver samt ved, at beslutninger kan tages uden Rek
tors tilstedeværelse.

Som bekendt havde Faaborg Gymnasium besøg af
en vandreudstilling "Motion styrker livet". Denne
udstilling skulle fortælle om idræt set i et historisk,
kulturelt og fysiologisk perspektiv. Og hvad kan
man så bruge det til?

Idrætsudstillingen

Helle Lykkegaard

Vi stillede os selv det samme spørgsmål og fandt
frem til, at den kunne inddrages i undervisningen
på et højere plan. Derfor har vi valgt at bruge den
fysiologiske del af udstillingen til udarbejdelse af
den eksperimentelle del af vores 3g-opgaver, hvil
ket gav et solidt grundlag for den teoretiske del af
opgaven.

Fællestimer i skoleåret 1995/96.

7/9-95

Dansetrup fra Mosambique
som optakt til Operation Dagsværk

21/11

Sund kost v/ Anne Merete Tingsted fra

Anders 3y og Thomas 3x.

Hjerteforeningen i forbindelse med
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4 elever, 2 lærere og 1 rektor tog den 14. og 15.
marts til Luxembourg for at mødes med lærer- og
elevrepræsentanter fra de øvrige skoler og diskutere
det foreløbige resultat og projektets fremtid.

Faaborg Gymnasium og
internationalt samarbejde.
Faaborg Gymnasium deltager i dette skoleår i et af
EU's nye uddannelsesprogrammer : COMÉNIUS.

Der er ingen tvivl om, at vores elever fik et udbytte
af turen - i kulturel forstand. At der er stor forskel
på elevernes indflydelse på skolen i de forskellige
lande, vidste de på forhånd, og også at kommunika
tionen mellem lærere og elever er anderledes og
mere direkte i Danmark.

Det drejer sig om et europæisk skolesamarbejds
projekt, hvor idéen er at øge elevernes kendskab til

andre europæiske lande og skabe forståelse for
kulturelle, sociale og økonomiske forskelle og lig
heder. Udover Faaborg Gymnasium er der deltagel
se af gymnasier fra hhv. den fransk- og flamskta
lende del af Belgien, fra Frankrig, Holland og Græ
kenland.

Til gengæld kom det bag på de øvrige lærere, at de
danske elever er så konkrete og så (konstruktivt)
kritiske, som tilfældet var. Vi deltagende lærere var
ret stolte over vore danske elevers veltalenhed og
evne til at få gruppearbejde på uorganiserede vilkår
til at fungere.

På et indledende møde i Bruxelles, hvor der deltog
lærer- og rektorrepræsentanter fra de forskellige
lande blev projektets emne besluttet og "kørepla
nen" lagt.

På flere måder har det indtil nu været et udbytterigt
projekt og turen til Luxembourg var i hvert fald
meget hyggelig.

Det overordnede emne er "demokrati", og de invol
verede klasser (hos os la, 3. FRB, 3 SA) har arbej
det med flg. to temaer:

HK og SØ

1) Demokrati på skolen
2) Demokrati i EU
la har undersøgt, hvordan demokratiet fungerer på
skolen, i hvilke sammenhænge eleverne har reel
indflydelse, og disse erfaringer er skrevet ned i små
artikler på engelsk. 3. SA har arbejdet med EU og
skrevet samfundsfagsrapporter om emnet og 3.
FRB har fungeret som "uautoriserede" EU-oversættere og forvandlet de danske og engelske artikler til
fransk. Altsammen samlet i en 20 siders avis: "Le
démocrate danois".

Luxembourg
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HEIKENDORF

mig. I Brasilien starter skolen klokken 7.30 og slut
ter til middag. Fedt!! Jeg er endnu ikke kendt med
de forskellige fag, da dette er min første skoledag,
men jeg kan oplyse, at vi bærer skoleuniform:
100% acryl-joggingdragt med gule, orange og røde
striber. AD IV!! den er temmelig klam, synes jeg,
men på den anden side risikerer jeg ikke at iføre
mig noget "ikke passende" tøj.

Her i 2a må man nok sige, at vi nok alle, når alt
kommer til alt, alligevel havde en aldeles god tur til
Heikendorf, hvor vi allerførst blev indkvarteret hos
alle mulige (og umulige) værtsfamilier, hvor vi,
efter et par dage, fik mad, som smagte aldeles ud
mærket, så vi derved fik kræfter til at foretage ud
flugter til diverse forlystelser, så som bytur til Kiel
og Lübeck, hvor vi undersøgte en masse ting, f.
eks. kirker, gamle huse, ølstuer og Bichsel-foredrag. som var nogle oplevelser helt for sig selv,
men kan dog ikke overgå en meget og særdeles
spændende undervisningsdag på vore tyske venners
gymnasium, en oplevelse vi kan sætte i modsætning
til vor egen skolegang, som vi vendte tilbage til,
efter at have tilbragt fire pragtfulde dage i det for
jættede Tyskland, om hvilket vi nu ved meget
mere, og vi anbefaler med vore varmeste hensigter
de kommende klasser til at gøre ligeså.

Allerede nu har jegfået en del nye venner. De er
meget interesserede i Danmark, og der går ikke et
frikvarter uden, jeg bliver bedt om at tale dansk. De
er alle meget imponerede over mit engelsk, faktisk
så imponerede at de troede danskerne kun snakke
de engelsk! "Næ, næ, næ" sagde jeg til dem, vi har
skam vores gode danske sprog. Folk betragter mig
som en meget begavet personf.?), fordi jeg snakker
dansk, engelsk, tysk, lidt fransk og latin.

Jeg forstår egentlig godt folks uvidenhed med hen
syn til engelsk, hvis undervisningen altidforegår på
samme måde. Ca. 50% af undervisningstimerne
bliver ikke til noget, og 25%> bliver pjattet og snak
ket væk. Selvom jeg er sproglig, kan jeg regne ud,
at eleverne faktisk kun modtager undervisning i
25%> af tiden!! Ud over det bruger lærerne aldrig
andet end tavlen til at undervise. Prøv at forestille
jer en geografitime uden kort, en naturfagstime
uden kolber og syre (som for øvrigt er det eneste,
der gør naturfagstimerne en lille smule interessan
te!), eller en biologitime uden modeller og udstop
pede dyr! Nej vel?! Faktisk er skolerne udstyret
med udstyr, men det stilles ikke som et krav fra
statens side, at det bliver brugt.

Thorbjørn & Gitte, 2a

BRASILIEN
Karen Madsen har i skoleåret 95/96 været på ud
veksling i Brasilien. Hun har flere gange skrevet til
skolebladet, hvorfra følgende uddrag stammer:

Nu vi er ved skole, kan jeg oplyse, at jeg lige nu
sidder i en portugisisk time, og jeg fatter ikke en
brik. Skolen, jeg går på, er temmelig beskidt og
gammel. Jeg vil gætte på, at borde og stole er 2530 år gamle. Det er ikke muligt at skrive pænt med
bordene som underlag, for de er helt gennemkradsede af årenes elever, der har kedet sig ligesom

Helt horribelt er det i gymnastiktimerne: Opvarm
ning og program for timerne eksisterer ikke her.
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Det er frivilligt om man vil deltage i den frivilligt
valgte sportsgren. Har man ikke lyst til at være
med, går man en tur i stedet for. Grunden til den
manglende seriøsitet, hænger måske sammen med,
at der ikke er noget omklædningsrum eller bad, så
man skal passe på med at svede for meget. Er det
underligt, eller er det de danske skoler, der ikke
ved, hvad der er rigtigt? Vælg selv.

Fyren fra "Over There"

Jeg kan ikke tro at mit år som dansker er næsten
færdig. Det føles som kun i går at det hele var kun
en idee. Jeg har altid holdt meget af at rejse og har
set mange dele af mit eget land, som de fleste ame
rikanere ikke får chance for at se. Efter en Rotary
udvekslingsstudent besøgte min skole, snakkede jeg
med mine forældre om ideen. De synes at det kun
ne være en stor oplevelse og støttede mig hele ve
jen. -Måske var det bare fordi de ville slippe af med
mig for et helt år! Det er ikke nemt for een at blive
en Rotary udvekslingsstudent i Amerika, men man
ge ansøgninger, spørgsmål, og vanskelige samtaler
senere, var jeg så godt på vej. -Det eneste at jeg
havde ikke tænkte over var hvor i alverden jeg
skulle tage hen - hvilket leder mig til det mest stil
lede spørgsmål: Hvorfor lige Danmark? Sandehen
er, jeg ved det faktisk ikke. Jeg læste lidt om de
forskellige lande jeg havde mulighed for at rejse til,
og Danmark fangede min interesse af mange årsa
ger - den store frihed, som de unge har, den høje
levestandard, og den afslappede livsstil.

I det hele taget er min skole vist lidt af en billigsko
le, for den har ikke noget, jeg ville kalde en kantine.
Et halvtag medfem stole og to borde, hvoraf 3 stole
er gået i stykker, og det ene bord er et bordtennis
bord, er "Stedet”, hvor vi er i frikvartererne.
At slippe væk fra skolen i utide er et ukendt begreb.
Hele skolen er omkrandset af en høj mur, og ved
indgangen er der vagter. Det føles lidt som etfæng
sel at være på skolen; studiekortene tages meget
alvorligt og opfattes som indgangsbevis.- Kort sagt
er det ikke skolens skyld, jeg godt kan lide at være
her. Det er alle mine venner og veninders skyld.
Karen Madsen.

Da jeg ankom til Danmark, gik det op for mig, at
jeg vidste meget lidt om dette land som skulle være
mit hjem. Der var mange forskelle mellem den
danske og amerikanske måde of live på - de fleste
faldt dog ud til min fordel og var derfor lette at
omstille sig til. Snart følte jeg, at jeg var en del af
dagligdagen, fordi alle at jeg mødte var så venlige.
Jeg fik det første exampel på "den danke ungdom”
dagen efter jeg kom til min 1. værtsfamilie, hos
værtsbrors 18. års fødselsdagsfest. Jeg havde aldrig
set noget lignende i staterne -det var her det gik op
for mig at dette ville blive "one helluva good year!"

Brasilien
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Kort efter gik vi modstræbende til den første skole
dag -som til min store overraskelse faktisk overho
vedet ikke var slem! Det danske gymnasium er
meget forskelligt fra sit amerikanske modstykke: I
USA er skolen MEGET mere strict med mange
flere regler og straffe. Eleverne må ikke gå ud af
classeværelset under undervisningen uden en skrift
lig tilladelse med lærerens underskrift, de skal være
stille, og passe på hvad de siger (altid med respect
når det er til en lærer.) Karakter bliver givet hver 6.
eller 9. uge - baseret på hvad man laver i klassen,
hjemmearbejde, og prøver (som er mindst hver 2.
uge). Der er ikke lagt så meget vægt på den afslut
tende examen (hvis der overhovedet er een), fordi
det er årskaraktererne der bestemmer den afslutten
de karakter.
Dette er mit sidste gymnasieår, og jeg skal hjem
den 1. juni for at være med til afslutning (gradua
tion). Efter sommerferien begynder jeg på det col
lege der ligger i min del af Pennsylvania. På dette
tidspunkt, jeg ved ikke om jeg vil gå der de fire år,
eller om jeg vil flytte til en større skole og byen
efter den første.

Jeg har haft en fed tid her i Fåborg, og jeg glæder
mig egentlig ikke til at tage hjem. Men desværre
har jeg ikke noget valg, eftersom mit år her snart er
udløbet. Jeg vil bestemt ikke glemme alle de ople
velserjeg har haft her - både i og udenfor gymnasi
et. jeg føler at jeg har lært meget mere - om verden,
dens kulturer, om folk, og mig selv - at komme her
som udvekslingsstudent end hvis jeg blev hjemme
og tog mit sidste år der.
Thanks to everyone here at Fåborg Gymnasium
for accepting me, helping me, being a friend

and making this year great

(and trying to make sense of my Danish!!!)

I'll Miss You Guys!

Brad Campbell
Rotary udvekslingsstudent 1995/96

Brad Campbell
3968 New Castle Road, Box 14
Pulaski, PA 16143
USA

Tel. (412) 528 3592
Fax. (412) 528 2452

MØDEPLIGTEN - EN GOD HJÆLP!

Der er som bekendt mødepligt i gymnasiet. Det
turde være en selvfølge: hvorfor skulle gymnasiee
lever være den eneste gruppe voksne i Danmark
med fast beskæftigelse, der bare kunne blive væk
fra arbejdet! - Mødepligten er oven i købet en
hjælp. Som Søren Kierkegaard formulerer det: "Har
man eengang følt pligtens intensitet.... ", ja, så
passer man sin skole.
Det gør da også langt de fleste af vore elever. Men
et mindretal har ikke rigtigt forstået alvoren i mø
depligten.- Undervisningsministeriet har bestemt, at

elever skal gøre rede for fravær, så husk at udfylde
fraværssedler!

Vi kan via vore edb-registrering konstatere pjæk og
skelne mellem hele dage og det skolen kalder selek
tivt pjæk, dvs. fravær fra udvalgte timer, man ikke
har lyst til.

Skolen tolererer overhovedet ikke pjæk! Forstår
man ikke det, må man tage konsekvensen, der er
særdeles alvorlig: studentereksamen på særlige
vilkår. Det betyder eksamen i samtlige studenterek
samensfag - (efter Ig, 2g eller 3g) i fuldt pensum!
Erfaringen viser, at det ikke er enhver givet at klare
den opgave!

Marstal

Enhver kan blive syg!

c.Ekskursioner er ikke obligatoriske i noget fag,
men indgår som et naturligt element i nogle fags
undervisning
d. Normalt skal der rejses med hele hold og kun i

de(t) skoleår, hvor holdet undervises i de(t) pågæl
dende fag.
e. Alle elever skal normalt have mulighed for at

deltage i mindst én flerdages ekskursion.

Vi har på Faaborg Gymnasium valgt at forvalte de
ovennævnte regler på flg. måde:
1. Alle elever i 2g kommer normalt på en udlands
ekskursion af ca. 1 uges varighed. I år skal de fire
2g-klasser til London, Bretagne, Wien og Tunesien.
Udlandsekskursioneme finder sædvanligvis sted i
ugen før påske. Disse ture skal helst holdes inden
for en 3000 kr's grænse. Hertil kommer så lomme
penge. Skolen har imidlertid ingen mulighed for at
yde tilskud til disse "studieture". Det er derfor en
god idé at starte opsparing hurtigt i Ig.

2. 1 år har vi valgt at fastsætte en rejseuge for valg
EKSKURSIONER

I flg. Gymnasiebekendtgørelsen er ekskursioner
defineret
a. som en én- eller flerdages rejseaktivitet for ele
ver på et undervisningshold.
Ekskursioner defineres endvidere
b. som undervisning, der foregår uden for skolen i
ind- eller udland.

hold. Denne uge lå i uge 3, og 5 valghold beslutte
de sig til at tage afsted. 3FY til København (3 da
ge), 3ENs/l og 2 til London (7 dage), og 3FRB +
3SA til Bruxelles (6 dage).Ddet er en ny praksis, at
valghold kan tage på udlandsekskursion, og når
valgholdene er vendt hjem, vil det blive taget op til
vurdering, om muligheden for udlandsekskursioner
for valghold kan fastholdes. Også ved valgholdsek
skursioner er det fortrinsvis eleverne, der skal beta
le.
3. Ud over de ovennævnte ekskursionsmuligheder

FAA1B©M (GYMNASIUM

finder der en del éndagsekskursioner sted efter
ansøgning. Nogle gange influerer disse ekskursio
ner ikke på undervisningen, når det f.eks. foregår
om aftenen (teater, kor). Andre gange er et hold/klasse afsted en hel dag (f.eks. biologi-, geografi og
latinekskursioner). Sådanne ekskursioner er nor
malt ret prisbillige, og skolen yder et transporttil
skud.

STUDIETURENE 1996

Fra Engeland til Skotland der sejler der en brig
Den bruger 2a, når de til London sejler væk.
Åh helle dusse da, de sejler lang,vejs hen,
forhåbentlig så kommer alle snart herhjem igen.
R.

4. Der er endvidere mulighed for at tage på en

LONDON INVADERET

flerdages-ekskursion (2-3 dage) med stamklasser. I
ekskursions- og kursusudvalget har vi besluttet, at
sådanne flerdages-ekskursioner fra næste skoleår
kun vil kunne finde sted i en fastlagt uge i efteråret.
Til sådanne ture ydes der tilskud til transport + et
beskedent tilskud til overnatning.

2a trodsede både bombetrusler fra IRA og trusler
om inficeret oksekød og rejste tiygt til London, da
vi følte os fuldstændigt sikre i hænderne på Morten
Lassen og BJ. Vi var nu langt fra de eneste modige
vikinger, for færgen til England var proppet med
danske gymnasieelever fra hele landet, og Londons
gader genlød af nordiske tungemål.

5. En sidste mulighed for ekskursioner er udveks

ling for stamklasser. Disse udvekslinger finder sted
efter ansøgning til ekskursions- og kursusudvalget.
Faaborg Gymnasium har i tidens løb haft udveks
linger med Tyskland, Frankrig, Sverige og Polen. I
skoleåret 1995/96 dog kun med Heikendorf i Nord
tyskland. Også ved udvekslinger er det fortrinsvis
eleverne, der må afholde udgiften, der dog altid er
betydeligt lavere end ved "studieture" i 2g.

Netop færgeturen derover var en helt speciel ople
velse. Den forholdsvis lange transporttid blev for
drevet med en gigantisk fest i skibets halvfjerdseragtige dansebar, Club Columbus, der foruden den
røde discobelysning og læderbesætningerne på
baren også kunne byde på et bulgarsk showband, et
hasardlignende spil med sjove papheste og sidst,
men ikke mindst, en flok dansende, halvnøgne
servitricer.

Af de ovennævnte 5 muligheder for ekskursioner er
det kun nr. 1, som alle elever vil komme til at delta
ge i. Nogle elever vil imidlertid kunne komme til at
deltage i alle 5 muligheder, og dette er naturligvis
en økonomisk belastning, som ikke alle ønsker eller
er i stand til at opfylde. Bortset fra "studieturene" i
2g har man derfor mulighed for at sige nej til at
deltage i udvekslinger og flerdages-ekskursioner.

Standarden på vores hotel i London kan nok disku
teres, men det opfyldte i hvert fald sit formål som
opbevaringssted om natten, når benene var blevet
trætte af at rende rundt i London, og hovedet vatblevet fyldt til bristepunktet med nye indtryk. Des
uden skal det siges, at personalet udviste en stor
forståelse for teenagers behov og ønsker, og der var
derfor ingen problemer med at få lov at feste hele

Lone Søholm.
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natten. Nogle gange deltog receptionisten ligefrem i
festlighederne, så det var vist kun BJ, der overho
vedet havde mulighed for at få sin nattesøvn for
styrret....
Det var selvføgelig ikke kun den rene ferie og gri
sefest det hele, det hedder jo en studietur, og vi
studerede da også flittigt på vores 3 timers lange
køretur til atomkraftværket og den professionelle
rundvisning sammesteds, hvor 3 midaldrende kvin
delige guider først gav os høreværn på og derefter
begyndte at tale til os om atomkraftværkets sikker
hedsforanstaltninger. Derpå studerede vi endnu
engang omhyggeligt indersiden af vore øjenlåg
under de 3 timers køretur hjem igen. Så var den dag
gået, og hvor var vi blevet kloge!

Nej, nu yder jeg ikke lærerne retfærdighed. Vi fik
faktisk en utrolig interessant rundvisning på Fordfabrikkerne samme dag, og at nogle af de andre
planlagte ting kiksede lidt, kunne ML og BJ ikke
gøre for. Jeg er f.eks. fuldstændig sikker på, at ML
ikke var i ond tro, da han bestilte en bustur rundt i
London, kaldet Social Tour. Han var da også selv
den første til at kritisere den medfølgende transve
tit, der kaldte sig guide og talte dårligt engelsk,
skønt han/hun var flyttet fra Danmark mange år før.
1 følge sikre kilder skulle Morten Lassen have ud
trykt det således, knurrende i struben og med øjne,
der kunne dræbe:" Jeg kunne have kværket hende!"

Man kan faktisk ikke sige, at vi var overbebyrdede
med opgaver på vores tur, vi fik utrolig megen tid
og frihed til at tage rundt i London på egen hånd,
hvilket vi satte virkelig meget pris på. På den måde
havde vi mulighed for selv at afgøre hvilke af Lon
dons utallige muligheder, vi ville prioritere højest

og nå i den sparsomme tid derovre. For vi har jo på
ingen måde set London, det er umuligt, vi har vel
egentlig bare fået en appetitvækker til fremtidige
rejser, samtidig med at vi har faet en oplevelse for
livet.
Som det forhåbentlig trods alt fremgår, havde vi en
vidunderlig tur, der var præget af en usædvanlig
god stemning og godt humør. Og da hverken vores
lærere, Scotland Yard, Den danske Ambassade,
Udenrigsministeriet eller andre offentlige instanser
har klaget til Marstal over vores opførsel, går vi ud
fra, at det er fordi, de ikke har haft grund dertil.
På 2a's vegne, Morten Spangsberg.

Når man skal til Bretagne så skal man kunne fransk
De fleste her fra 2b syns det er lettere på dansk.
Åh helledusse da , de drager vesten på.
Det var nu bedre om man dér ku'frikadeller få.
R.
2b s STUDIETUR TIL BRETAGNE

J^ABDMß GWMASWMI

Forventningsfulde mødte 27 elever op på Faaborg
Gymnasium lørdag d. 23. marts, klar til afgang kl.
8.00. Endnu mere forventningsfulde sad 27 elever i
bussen kl.. 8.30, vinkede for 117. gang farvel til
deres forældre, og håbede på, at bussen endelig
ville starte. Det gjorde den heldigvis, og med 24
timers buskørsel i vente, satte de sammen med
lærerne Lisbeth Havndrup og Helle Kærsager kur
sen mod Frankrig, nærmere betegnet St. Malo i det,
de troede, var det regnfulde Bretagne.
Til de misundelige personer, der med skadefro grin
havde husket os på regntøj og gummistøvler, kan vi
så sige, at det fik vi ikke brug for. Da vi nåede frem
tidligt næste morgen, så vi nemlig til vores store
overraskelse, at foråret var nået til St. Malo: Der
var 16°.

Hermed var der med manér taget hul på en studie
tur fyldt med seværdigheder og buskørsel. Vi så
Bayeux-tapetet, vi så en sprutfabrik, hvor de frem
stillede Calvados, vi stjal glas fra sprutfabrikken, vi
så Carnac, nogle sten Asterix og Obelix stillede op
engang. (Det sagde Lisbeth altså!). Vi så middelal
derslotte, vi så klippe- og klosterøen Mont St. Mi
chel. Vi så nogle byer, og vi kørte rundt i Brocelianteskoven for at finde Merlins grav. Den fandt vi
ikke. Men da der for øvrigt er stor sandsynlighed
for,

at Merlin aldrig har levet, skulle der mere end den
ne lille vildfarelse i en skov til at ødelægge vores
humør.
Buskørsel og seværdigheder var udmærket, men
som enhver anden studietur var "fritiden" den sjo
veste. Her fik vi endelig mulighed for at udfolde os
på vores glimrende fransk. "Øh..-øh..-je voudrais
une biére!" (Til matematikerne: Må jeg bede om en
bajer!"). Vi var også ude at spise meget ofte. Hvad
tjeneren kom med af mad var dog altid spændende,
da det snildt kunne knibe lidt med forståelsen af
menukortet.

Skulle alle de saftige detaljer med, kunne dette
nemt blive en lang historie, så dem vil vi sparejer
for. Dog skal 2b's fremragende evner på karaokebaren nævnes, Søren og Lars L's fortolkning af
hittet "Joe le Taxi" giver stadig genlyd i St. Malos
skumle gader.
Selv om lysten til at blive var stor, måtte vi torsdag
morgen vende næsen mod det kolde nord, dog med
en 8-timers smuttur til Paris. Her måtte der løbes
stærkt for at se det man gerne ville nå. Til dem som
ikke ved det, svarer 8 timer i Paris til at gå fra bio
grafen under forfilmen. Alligevel var det en stor
oplevelse. Turen fra Paris til turistmagneten Otto
Duborg i Flensborg tog vi i et stræk. Sovende oven
på en dejlig uge i Frankrig.

Helle sagde, vi var de sødeste. Buschauffør Kim
sagde, vi var dem, der sov mest. Franskmændene
tænkte deres. Vi siger bare: "Tak forturen!!"
Lene og Anja 2b.

FAAWM
Når 2x skal rejse, så ta'r de helt til Wien.
Normalt er øl dog godt nok,men nu skal man være fin.
Åh helle dusse da de rejser langvejs hen,
de kommer først, når de er blevet ædru nok igen.
R

2x tur til Wien 1996

Nerverne fra terminsprøven blev lynhurtigt afløst af
den glæde og rejsefeber, der var vokset ugen igen
nem. Endelig skulle vi afsted på den tur, vi havde
haft kendskab til i et lille år. Alt forløb fra start
planmæssigt, lige til vi i højtaleren på det nye bane
gårdscenter hørte en meddelelse til Inga Lykke
Sørensen. Den sidste personbil, der skulle fragte de
sidste elever til Odense, kunne ikke starte og ville
af tidsnød køre til Fredericia med de sidste elever.
Det var første gang vi så Ingas blege og nervøse
konturer vise sig i hendes ansigt. Heldigvis rejste vi
dog afsted i samlet flok.
Efter en forholdsvis rar tog/bustur, der dog blev
gjort mindre behagelig af de alt for mange skift,
nåede vi frem til vore længslers mål. Vi fandt vej til
det absolut udmærkede hotel Gabriel, hvor vi hur
tigt fandt os til rette. Efter en kort rundvisning i den
centrale del af Wien blev vi sluppet løs midt i myl
deret. Wien var slet ikke som forventet. Det var jo'
den europæiske storby, som jeg aldrig rigtig havde
regnet den for. Oplevelsen af Wiens forskellige
kulturelle aspekter blev absolut ikke mindre, da vi
om aftenen aflagde Volksoper et visit.

De næste par dage gik med at besøge forskellige
seværdigheder, de ting, der betagede os mest, var
vel Belvedere og de mange kirker. Denne prægtige
barokbygning, som var krydret med udstillinger af
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Gustav Klimts og Claude Monets værker. Adgangs
kort til Claude Monets værker havde vi ikke, men
en kort bemærkning til vagten om Gruppebillet var
nok. Om eftermiddagen, når vi havde afsluttet det
planlagte, samledes vi oftest i store flokke, som
enten tog ud i byen på oplevelser, eller hjem på
hotellet til socialt samvær. Uheldige episoder var
der ikke mange af, men enkelte sneg der sig dog
alligevel ind. På vej i byen onsdag aften blev en
dreng fra klassen brutalt angrebet helt uden grund
af en sindsforstyrret mand, der uheldigvis var ud
styret med et rør af ukendt materiale. Da de kun var
to, var han svær at afvæbne, men heldigvis dukkede
der to lærere op fra en anden dansk klasse, som
talte manden til fornuft.
Alt i alt må man vel sige, at det var en stor succes,
der blev skabt med en perfekt blanding af kulturelle
iagtagelser og socialt samvær. Den ting, der dog
nok vil stå klarest for dem, der var til stede, og som
var i stand til at huske, var den aften de fleste til
bragte på heuriger (østrigsk kro). Det var aftenen,
hvor man for alvor oplevede Østrig krydret med
noget godt germansk vin.

Martin Jensen 2x

Når man skal til Tunesien så skal man langt afsted,
og alle vi i 2y vi tager gerne med.
Åh helle dusse da for al arabisk mad,
vi håber allesammen vi for den må blive glad.
R.

Tirsdag.
Lang køretur. Kairouan. 4 helligste by - for musli
mer. Tilbage til Hotel CharmeBeach. Mere char
merende denne gang. Aften: . . stor balkon. Fest.
Vodka, gin og rom. Udgået for Carlsberg dåseøl.
Diskotek, med ækle tunesere.

1-2-3 SAAAFAARIII

Onsdag.
Fri. Swimmingpool. Centrum af Hammamet, besøg
på appelsinplantage. Store friske appelsiner. Aften:
fest!

Lørdag.
Billund lufthavn. 2 timers ventetid. Højt humør. 'A
times forsinkelse. Lavt humør!.... Højt at flyve.
Varmt at lande. 20° C. Palmer. Dumme toldpapirer,
som var umulige at udfylde. Hotel Charme Beach
uden charme. Indkvartering og godnat.

Torsdag.
Til Tunis... Togtur. Gamle mænd og hvide unge
pigelår! Karthago. Medina T> marked. Påtrængende
handelsmænd: "Only look, no buy", "One dinar
only", "Susanne, Monika, Putte", "I make special
price for you", "How much you pay". ARGGG!
Tilbage til Hammamet. Trætte men fest.

Søndag.
Morgenmad med mangler. Lancruisers med chauf
fører . 1-2-3 SAAAFAARII. 2 Kbh. klasser med på
turen....?? Kørsel: Fart. Hviiin. STOP. PAS PÅ. Der
kommer en bil!
Shorts, sol varme. Eksotiske planter. Litervis af
vand. Palmer. 1. stop: El Jern. Collosseum. 1. ind
tryk af tunesiske mænd. MEGET nærgående. 1.
møde med gadehandler: "One dinar, special price
for you only!" Kørte videre. Efter stop på
krydderimarked.- Ændring i landskabet. Bjerge.
Berbere. 130 km/timen i hårnålesving. Overnatning
på hulehotel. Starwars.

Fredag.
Krukkemarked. Frokost ved Middelhavet. Hjem
langs stranden. Lone SØ ved at blive skudt. Aften:
STOR FEST.

Lørdag.
Sidste dag. Pakke. Volley kamp mod Københav
nerne. Vandt. Præmie: Kalle Kamel. Pakke færdigt.
Afsked. Flyvetur HJEM. Kulde. Mørke. Men hjem
me.

Mandag.
Mod Sahara! Stenørken. Sandørken. Oaser. Kame
ler! Ridetur på brunstige hankameler =£> underlige
lyde! Sand. Sand. Sand. VARME 35° i skyggen!
Frokost =t> swimmingpool. Afkøling. Videre. Salt
sø. Fatamorgana. TinTin. Bjerge igen. Bambushyt
ter. Godnat.

Vi havde en utrolig dejlig og oplevelsesrig tur til
Tunesien. Vi har valgt at skrive vores indtryk af
turen, da det er indtrykkene, der beskriver oplevel
ser bedst.

Vi vil gerne takke Hanne Lundorff og Lone Sø-
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holm for at være så tålmodige og udholdende.

Her får man chancen for at møde nye mennesker,
som man ellers ikke ville komme i kontakt med, og
elevernes lærer - elev forhold styrkes, og eleverne
oplever en anden side af deres undervisere end de
er vant til.

Under idrætsdagen er der mange alternativer
idrætsformer (lege), som baner vejen for en afslap
pende og stressfri skoledag. Denne startes med
lærernes altid sjove og andeledes opvarmning klædt ud som mærkelige menneskelige skikkelser.
2y
Louise og Linda

UDVEKSLINGSSTUDENTER 95/96
Liene Petterson fra Letland
Alexander Heinrich fra Tyskland
Brad Campbell fra USA
Lauren Gordon fra Australien

Fra Faaborg til Brasilien

Holdene kæmper for at tabe, og gør alt for ikke at
vinde. Idrætsdagen afsluttes med kage og saftevand
i kantinen, inden alle elever går hjem med et ønske
om at have deres idrætskarakter bedømt på den ene
dag - hvilket givetvis ville bevirke en genial stig
ning i alle elevers gennemsnit.

Karen Madsen.

IDRÆTSDAGEN kampen om at tabe!

Fair Play - we don't think so.

"Og det blev morgen,og det blev dag, og eleverne
så, at det var godt" Dette var vel nok alles reaktion
på sidste års overståede idrætsdag - en sjov og
spændende skoledag uden fagligt indhold, og skole
stress.

Jeppe & Steffan
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Fritagelse for idræt

Skal straks meddeles på kontoret.

BEFORDRINGSGODTGØRELSE

Som tidligere nævnt er der mødepligt til alle gym
nasiets fag og en tilsidesættelse af mødepligtsbe
stemmelsen vil medføre indstilling til eksamen på
særlige vilkår, der kan imidlertid være særlige situ
ationer, hvor eleverne kan være forhindrede i at
deltage i idrætsundervisningen, hvilket skal doku
menteres med lægeattest, hvis omfanget af fraværet
når op i nærheden af 15% af årets afholdte timer.

Eleverne betaler selv de første 200 kr. pr måned.
Ansøgning fås på skolens kontor. Der søges om
befordring for 1 år ad gangen.

BIBLIOTEKET
Skolens bibliotek er åbent i den normale undervis
ningstid.
Bibliotekar: Lone Højfeldt

Uddrag af Gymnasiebekendtgørelsen af 19.
maj 1993 bilag 17

BOGDEPOT
Åbningstiden vil fremgå af opslag i starten af skole
året.
Generelt: ved modtagelsen indbindes bogen af
låneren, der starks udfylder den ilagte låneseddel.
Låneren er ansvarlig for at bogen afleveres i ube
skadiget stand, i modsat fald vil man blive afkrævet
erstatning.

"Rektor kan helt eller delvis fritage en elev for at
deltage i den fysiske aktivitet i idrætsundervisnin
gen, hvis hindringen er umiddelbar synlig, eller
hvis hindringen er sygdom, ulykkestilfælde eller
graviditet dokumenteret ved en lægeattest, afgi
vet på en blanket godkendt af Den almindelige
Danske Lægeforenings Attestudvalg. Lægeattesten
skal angive fritagelsens varighed of omfang."

INSPEKTORER
"Udgiften til lægeattesten afholdes af eleven."

Inger Vinther (rektors stedfortræder)
Lone Søholm
Frank Nielsen

Attesten kan aflientes på skolens kontor.
Fritagelse i en længerevarende periode kan føre til,
at der ikke kan gives årskarakter. Hvis eleven er
fritaget i 3.g i et omfang, så der ikke kan gives
årskarakter, vil eksamensbeviset blive forsynet med
en påtegning ang. den manglende idrætskarakter.

STUDIEVEJLEDERE
Anne Kirstine Primdahl
Jens Juel Larsen

STUDIEVEJLEDNING
To af skolens lærere er ved siden af at skulle under
vis også ansat til at vejlede eleverne.

Inger Vinther
inspektor

19

FAAlrøWG

Studivejlederne må bruge ca. 20 timer til vejled
ning i klasserne i løbet af de 3 gymnasieår - og de
bliver brugt til at orientere om:
arbejdsvaner og studieteknik
regler og muligheder for valg i 2.- og 3.g
studie- og erhvervsmuligheder efter gymnasiet
SU-regler

Vi er med til at arrangere valgorienteringsmøder for
1. og 2.g - et møde, hvor forældre og elever bliver
orienteret om valgproceduren og fagudbudene.

For 2. og 3.g arrangerer vi studieorienterende mø
der:
et møde, hvor studerende fra fortrinsvis de
lange videregående uddannelser kommer på
skolen og fortæller og giver oplysninger om "det
at være studerende"

om støttemuligheder (SU)

Forældrene er også meget velkomne til at kontakte
studievej lederne, hvis der er spørgsmål eller pro
blemer.

Studievejlederkontoret er også "samlingssted" for
det oplysningsmateriale, som udsendes fra alle
uddannelsesinstitutioner, der tilbyder uddannelse
for studenter.

Vi forsøger at holde styr på materialerne og uddeler
til interesserede, så eleverne kan blive så godt in
formerede som muligt, inden de skal træffe deres
beslutninger.
Til slut kan nævnes, at Fyns Amt har ansat en psy
kolog, som kan tage nogle samtaler med elever,
som har så store problemer, at vi vejledere ikke
mener at kunne hjælpe. Kontakten til psykologen
sker gennem vejlederne.

En uddannelsesdag for 3.g i Odense, hvor de
bliver orienteret på selve uddannelsesstedet.

Vi har samtaler med alle elever i 1 .g om, hvordan
de trives, valgfagsønsker og evt. fremtidsplaner.

AP/JJ

KONTORET
er åbent hver dag fra kl. 8.00 til 14.30.

I løbet af 3.g indkaldes alle eleverne til en "frem
tidssamtale", hvor vi finder ud af om planerne er
mulige/realistiske.
Derudover kan eleverne komme til deres vejleder
for at få råd og vejledning
om fremtidige uddannelsesmuligheder
hvis der er studiemæssige problemer
hvis de har private problemer

Birthe Aarre og Inger Flamand er sekretærer og vil
prøve at hjælpe med forefaldende spørgsmål af alle
slags (så vidt det er os muligt)
Fotokopiering hører under den enkelte lærer, da
hvert fag har sin egen kode på AV-rummets kopi
eringsmaskine.
BAa og FL
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RINGETIDER
l.TIME 8.002. TIME 8.55 3. TIME 9.504. TIME10.45 -

8.45
9.40
10.35
11.30

FROKOSTPAUSE
5.
6.
7.
8.

TIME
TIME
TIME
TIME

12.0012.5013.45 14.40-

12.45
13.35
14.30
15.25

FERIEPLAN 1996/97

SOMMERFERIE
EFTERÅRSFERIE
JULEFERIE
VINTERFERIE
PÅSKEFERIE
ST. BEDEDAG
KR. HIMMELFARTSDAG
2. PINSEDAG
SOMMERFERIE

TIRSDAG 06/08- 96
SØNDAG 20/10-96
SØNDAG 05/01-97
SØNDAG 23/02-97
MANDAG 31/03-97

LØRDAG 22/06-96
LØRDAG 12/10-96
LØRDAG 21/12-96
LØRDAG 15/02-97
LØRDAG 22/03-97
FREDAG 25/04-97
TORSDAG 08/05-97
MANDAG 19/05-97
LØRDAG 21/06-97

Alle nævnte dage er feriedage
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TUBORG - FONDET
På en musisk skole i en moderne bygning stilles der store krav til det elektroniske lydudstyr,
hvis de musikalske udfoldelser skal ydes retfærdighed.- Der kræves forstærkning og lydregu
lering på mange raffinerede måder, der alle koster 100 kr!- Ønskerne til udstyr og skolens
økonomiske formåen harmonerer ikke helt. Det var derfor en stor glæde, at TUBORGFONDET hørte musikfolkenes råb om hjælp. Den 4. marts fik skolen overrakt for 10.000 kr
ønsket udstyr, der skal bruges ved kommende arrangementer, bl.a. ved skolens musical
opførelser.- Spændende at bo i et land, hvor man støtter kulturen ved at drikke øl. På den
baggrund har skolens elever ved festlige lejligheder vist, at de fortjener Tuborgs gave!
Marstal

Gaven blev overrakt af distrikschef for Fyn: Henrik Bolting Hansen og Lars Østbjerg,
som er den lokale konsulent på uddannelsesområdet.
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kunstneriske evner, uden at skulle stå til ansvar
overfor andre end én selv, er den væsentligste byg
gesten i disse frivillige, livgivende timer, hvor man
dog heldigvis også har muligheden for at få vejled
ning fra Marianne, den ene af stedets billedkunst
lærere, hvis det hele modarbejder én.
Frivillig billedkunst (kræver ikke andet end interes
se fra din side) eksisterer udelukkende for din
kunstneriske udfoldelses skyld, og kan stærkt anbe
fales.
MONICA

KLASSETURNERING
Årets klasseturnering startede mandag den 22. janu
ar 1996. Der indgik som sædvanlig tre discipliner:
badminton, basketball og volleyball.
Den klasse som vinder den samlede turnering, får
som præmie en T-shirt til alle i klassen. Klassetur
neringens logo er påtrykt.
Turneringen går over tre uger (uge 4, 5 og 6) med
indledende kampe mandag til onsdag og finaler om
torsdagen.

Vindere blev 2y og 3y , som her får overrakt deres
præmier ved en morgensamling af rektor og Lars
Rasmussen.

FRIVILLIG BILLEDKUNST
1 det forgangne år har man hver torsdag eftermid
dag frit kunnet benytte gymnasiets billedkunstloka 
le. For os, som er mødt op, er det blevet til mange
hyggelige og afstressende stunder i vor ellers så
hektiske hverdag.

Muligheden for at udfylde sine mere eller mindre
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Torske Gang Gang and å la Gong Gong
Opløsningen af Take That blev begrædt af mangen
en bebumset, 13-årig pige verden over,og den tæn
derskærende hulken knuste millioner af tandbøjler.

god lyd!" Lønnen for vores ultimativt fede koncert
var en rundtur i Diernæs i hestevogn plus en mini
udgave af festivalplakaten. Herfra findes den anden
musikvideo, som dog af forskellige årsager ikke
udbydes til salg.

Lignende scener udspillede sig i Faaborg og om
egn, da det stod klart, at T.G.G.A.A.G.G. havde
spillet sin sidste koncert. Blot antyder det faktum,
at de hylende teen-agere i dette tilfælde var højt
begavede gymnasieelever, at netop dette bands
musikalske niveau var en hel del højere en først
nævntes. T.G.G.A.A.G.G. vil dog ikke kun blive
husket for sin i øvrigt formidable fortolkning af
1970'ernes groovy-funky-pomo-soul-disco, men i
høj grad også for at have gjort discotøj hypermo
derne blandt de før så kulturløse faaborgensere.
Bandet startede så småt i sommeren 1994, men
bandmedlemmernes interne tidsregning starter først
i foråret 1995, hvor T.G.G.A.A.GG.G. blev udvidet
med en funky blæsergruppe, Horny, Horns & the
sexyphones.

Forsanger King Kardan ankom altid til scenen på
de mest utrolige måder. Kørende på Puch Maxi,
båret i discostol eller som ved discofesten på FG,
på motorcykel. (Indendørs!) Discofesten var også
første optræden med den nu udvidede blæsergrup
pe. De er desværre ikke med på billedet, men de
spiller også bedre, end de ser ud.

Den første koncert med blæsere fandt sted på Bro
byværksfestivalen. Her indspilledes også den før
ste af to musikvideoer, som stadig findes i begræn
set oplag. Som bonusnummer på Brobyværkvideoen får du også "Reggae Friend" af det lokale band
"Lost forever", der gav os troen på, at vi nok allige
vel ikke var så dårlige igen. En ting, der også er
værd at mindes, er den gang Kong Feta, trommesla
geren, gik gennem scenegulvet under vores koncert
i Vester Hæsinge Forsamlingshus.

Rockstjerner optræder altid gratis til velgørenheds
arrangementer. Sådan var vi heldigvis ikke, så vi
tog mange penge for at spille til Operation Dags
værks støttekoncert på Rytmeposten. Det var nu
også et tvivlsomt koncept fra starten, for vi skulle
spille klokken lort en tirsdag nat. De få tilskuere fik

Kodeordene for vor optræden ved Diernæs Festival
skulle vise sig at være: "Goddag Erik Mulat, farvel
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til gengæld en oplevelse udover det sædvanlige. For
første og eneste gang kunne odenseaneme opleve
T.G.G.A.A.G.G. sammen med det etablerede navn i
Faaborgs musikliv, sologuitaristen Freddy Starlight.

PERSONALENYT 1995/96

Pedel Orla H. Nielsen fratrådte 31/12-95 pga. syg
dom.

Vi havde en del gennemtræk på keyboardpladsen.
Hele tre blev det til: Thorbjørn, King Keyboard og
tilsidst Kåre. Kåre var første gang med ved vores
vel nok største succes, koncerten på Kino Palæet.
En fantastisk aften, hvor vi spillede skidegodt og
blev tilbedt af vore fanatiske kammerater fra FG.
Ved vores sidste koncert var vi ved at sne inde i
Vester Åby. (!) I en sal å la den i The Commitments
fik vi omvendt en masse unger, der ellers var i Take
That-alderen, til det bedre. Blæserne spillede blandt
selve folket på dansegulvet, og King Kardan be
dårede konfirmanderne.

Nye ansættelser:

Bent Brændeholm er ansat som pedel pr. 1/2-96.
Jan Anders Hansen er ansat som pedelmedhjælp pr.
1/2-96.

Jørgen Lollesgaard - fysik/matematik

Ingen Brandert varer dog evigt, og også T.G.G.A
.A.G.G. måtte stoppe, da Kong Feta fik trang til at
søge sit sande jeg blandt de funky monks i Nepals
bjerge.
Ingen husker afslutningsfesten særlig tydeligt, må
ske fordi de tolv mand, der deltog, slugte seks liter
sprut og to kasser øl på et par timer.

Orlov:

Kirsten Andersen
Viola Pedersen
Flemming Ostergaard

Årsvikarer:

Morten Lassen
Knud Holst
Annette Bertelsen
Birgitte Arildsen
Søren Trolle
Henrik Cederfeldt Larsen
Tommy Madsen
Miryam Pedersen

Løse vikarer: Lone Larsen

Men græd nu ikke for længe over T.G.G.A
.A.G.G.'s endeligt. Livet går trods alt videre, selv
om Faaborg er blevet mindre disco siden.

Jan Honnens
Astrid Gregers Jensen

Bislemma og hvil i fred.

Morten "The Lips" Spangsberg, 2a
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SKOLENS PERSONALE
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Adresseliste:
ER Esther Riitzou , mu, da
62-681958
Jordløsevej 3 a, Kåstrup, 5600 Faaborg

AB Annette Domanyi Bertelsen, ty, da
65-911143
Ørnfeldtvej 25, 1. tv., 5230 Odense M

ET Erik Thomsen ,sa, hi
62-219668
Rebslagervej 7, 5700 Svendborg

AP Anne Kirstine Primdahl, ge, eø, st.
62-261917
Kirkeby Sand 21, 5771 Stenstrup
BA Birgit Arildsen , id, dr
62-610286
Strandtoften 11,5600 Faaborg

FN Frank Nielsen , bi, ke
62-215467
Esthersvej 8, 5700 Svendborg

BD Birthe Dahl ,en, mu
62 -610788
Strandgårdsparken 102, 5600 Faaborg

GL Gitte Ladegaard Jacobsen, re, ty
62-651761
Holstenshuusvej 3, Korinth, 5600 Faaborg

BJ Jens Bang-Jensen , ma, fy,na
66-147799
Allegade 82, 1 .sal, 5000 Odense C

GO Karen Margrethe (GISEN) Overbeck, en, da
62-611480
Røde Kro 8, 5600 Faaborg

Be Jørgen Bech , ke, fy, na
62-601892
Dyndkrogen 3, Bøjden, 5600 Faaborg

HC Henrik Cederfeldt Larsen , bi
62-681693
Halsmose 15, Kåstrup, 5600 Faaborg

CD Carsten Dilling , da, id
62-613680
Østerbrogade 99, 5600 Faaborg

HE HANNE Ellebæk , fr, ty
64-771307
Bøgeskovvej 16, Helnæs, 5631 Ebberup

HK Helle Vibeke Kærsager, fr. id
62-613261
Holsten Carisiusgade 8, 5600 Faaborg

EM Erik Mosegaard ,ma, fy, na
62-613096
Strandgårdsparken 27, 5600 Faaborg
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HL Hanne Lundorff , en, id
62-614686
Østerbrogade 71,5600 Faaborg

LH Lisbeth Nellemann Havndrup , fr, en
66-179737
Niels Juels Alle 73, 5250 Odense SV

HØ Lone Højfeldt, da, en
62-619981
Saugstedlund 102, 5600 Faaborg

LN Lars Nivaa ,hi, ol, re
62-681948
Assensvej 497 B, I, 5642 Millinge

IS Inga Lykke Sørensen , da, ty
62-613919
Øster Møllevej 19, 5600 Faaborg

LR Lars Bonne Rasmussen bi, id
62-613677
Kalekovej 6, 5600 Faaborg

IV Inger Elisabeth Vinther, bi, bk
62-612153
Svendborgvej 206, 5600 Faaborg

ML Morten Lassen , en, id
62-681612
Jordløsevej 3, Haastrup, 5600 Faaborg

JB Jens Hune Bruntse , mu, hi
62-681958
Jordløsevej 3 A, Haastrup, 5600 Faaborg

MP Miryam Soledad Rosenfeldt Petersen , sp
65-916139
Havremarken 10, 5260 Odense S

JJ Jens Juel Larsen , hi, ge, st.
62-614119
Holsten Carisiusgade 7, l.th, 5600 Faaborg

MT Marianne Gerd Thøger Jensen .bk, ol
65-926779
Tranehøjen 202, 5250 Odense SV

JL Jørgen Lollesgaard , fy, ma
62-511413
Lollesgaardsvej 1, 5900 Rudkøbing

NA Niels Johan Mørch Andersen ma, fy, na
62-681813
Strandparken 46, Falsled, 5642 Millinge

KD Karen Dreyer Jørgensen , la, fr, ol
65-901757
Solvænget 12, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev

R Povl Marstal, Rektor , da ol
62-611405
Kildetoften 30, 5600 Faaborg

KH Knud Holst ty
66-132322
Skt. Knuds Gade 39, 5000 Odense C

SG Stig Schirmacher Gohs ma, dl
62-619723
Frydensbergvej 8, 5600 Faaborg
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ST SØREN Herluf Trolle,
mu
66-133964
Juelsgade 23. 2, 5000 Odense C

SØ Lone Søholm, hi, fr
66-151502
Julagervænget 28, 5260 Odense S
TM Tommy Rene Lind Madsen, ps
62-211271
Teglværksvej 2 B, 5700 Svendborg

TAP-personalet

AGC Anne-Grethe Caben, kantinemedhjælp
62-617680
Saugstedlund, 65

Birthe Aarre, sekretær
62-619805
Dyreborgvej 63, 5600 Faaborg

BB

Bent Brændeholm, pedel
62-610074
Tangmosen 20, 5600 Faaborg

JH

Jan Hansen, pedelmedhjælp
62-681587
Assensvej 474 A, 5642 Millinge

Erling Truelsen, bibliotekar på Faaborg Fol
kebibliotek - kommer 1 gang ugentlig.

Jan Könnens, ma
40-371534
Fengersvej 35, 1. tv., 5230 Odense

BAa

Inger Flamand, sekretær
62-651073
Flidsager 16, Korinth
5600 Faaborg

BH Birgit Højsted
62-612577
Lagonis Minde 1, 5600 Faaborg

LL Lone Britt Larsen
66-131727
Falen 21 C, 4. tv, 5000 Odense C

JH

Fl
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SPROGLIGE STUDENTER 1995

Sproglige studenter 1995

første række

: Tine Pedersen, Line Larsen, Annette Lynghøj Nielsen, Jane Vistisen, Jonas
Aamann Anderskov, David Bjødstrup, Nana Barfod, Kirstine Krause Petersen,
Ann Lucie Reventlow-Mourier.

2. række

: Jane Dibbern, Dida Møllebjerg, Christina Hansen, Maja Christoffersen,
Ulla Charlotte Ladegaard Jacobsen, Liselotte Holm,Christina Anderskov,
Mette Fentz, Louise Aagaard Poulsen, Ann Cathrine Ploug Homer, Rikke
Christoffersen, Christina Bøgelund,, Benedicte Møllegaard Larsen.

3. række

: Mette Marie Bjerregaard Petersen,Julie Linn Milling, Tina
Hemmeløff
Andersen, Klaus Bundvig, Karoline Højgaard Jørgensen,Marianne Møller An
dersen, Line Elmer Andersen, Pernille Buchvardt, Ene Wolfsberg, Anders Hansen,
Dorthe Kjær Mortensen, Monica Vahl Rasmussen.

øverste række

: Line Kærsager, Signe Holm Asmuss, Randi Stell, Ulrik Reindel, Kristian Rise,
Mads Bruhn Bork, Maiken Pedersen, Simon Finnerup, Lise Kirketerp-Møller ,
Anne Rosted, Anne Sofie Aamann Anderskov.
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MATEMATISKE STUDENTER 1995

Matematiske studenter 1995

første række : Mette Kjærgaard Svendsen, Rikke Hesselhøj , Lisa Charlotte Rosen, Louise Hvingtoft,
Rikke Pagh Møller, Marlene Østergaard, Jeanette Lundsgaard Persson, Per Jacob
Sørensen ,
Dan Holm Jensen.

2. række

: Hong Suong Han, John Andersen, Bo Sellerup.Jan Kaare Larsen, Trine Andersen,
Dorthe Skovlyst, Gunnild Vølund, Pernille Krog, Mette Lejre Christoffersen,
Mette Deeskamp, Susanne Runebøll Pedersen , Henrik Andersen, Søren Grønborg
Eskesen.

3. række

: Henriette Storm, Søren Bech Justesen, Morten Bang Nielsen, Morten Lange Nielsen,
Michael Ewan Andreasen, Andreas Binggeli, Jesper Madsen, Klaus Munch Johansen,
Lars Løvbo, Mikkel Rose Rasmussen.

øverste række: Rasmus Dahlberg, René Mygind Andersen, Peter Ververs Thuesen, Morten Hørmand,
Jørgen Overgaard Pade Nielsen, Rasmus Schmidt-Petersen, Søren Thorup Hansen,
Alexander Zhilko, Ulrick Milling Hollænder, Claus Vesterby.
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PLAN OVER SKOLEN:
UNDERETAGE:

IDRÆTSHAL

