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Faaborg Gymnasium byder endnu
engang velkommen til et nyt skole
år, både til nye elever og til 2. og
3g-eme.

Faaborg Gymnasium ser det som
sin opgave at være en skole, hvor I
har det godt, hvor I møder faglige

Marstal

GYMNASIET

Der venter enhver Ig-er tre gode år,
hvis udbytte afhænger af egen
indsats.- Slå vinduerne op til man
ge sider af verden, sug til Jer og
formidl stoffet, så det bliver en del
af Jer selv.!

Velkommen og held og lykke
nasiet.

!

Gymnasiet er en spændende udfor
dring: det giver viden til at klare en
kompleks fremtid, og det sikrer en
alsidig personlig udvikling af den
enkelte, der gennem tre år får rige
muligheder for at danne sin person
lighed i mødet mellem egne evner
og en alsidig viden, gemt i gym
nasiets varierede fagudbud.-

udfordringer og får skabt Jer en
horisont, der gør Jer egnede til at
klare Jer i en turbulent internatio
nalt præget verden, med det bedste
i dansk kultur som basis.

INDHOLDSFORTEGNELSE
Introduktion/velkomst v. rektor
Skolens personale
Bestyrelsen sammensætning
Bestyrelsens kompetence
Faaborg Gymnasiums Venner
Praktiske oplysninger
På en skole er det først og fremmest undervisningen, der udfylder elevernes
dagligdag, men der foregår også meget andet, som sætter ekstra kulør på
hverdagen. Året der gik blev dels præget af nye aktivitetet og arrangemen
ter:
KUP
2g’emes avisprojekt
Arrangement forforældre
og dels af vore sædvanlige aktiviteter/ arrangementer:

Fællestimer
Idrætsdag
Frivillig undervisning
Studieture
Udveksling

Det kommende skoleår vil blive præget af musical-opsætning i foråret, hvor
for årsfesten er flyttet til efteråret -94.
Ferieplan for skoleåret 1994/95
Musical 1995
Dimiterede studenter juni 1993
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KA

Kirsten Ladekjær Andersen
Jagtvej 30, III, 5000 Odenae C

NA

Niela Johan Mørch Andersen
Lektor
Strandparken 46, Faisied, 5642 Millinge

62-681813

BJ

Jens Bang-Jensen
Allegade 82, l.sal, 5000 Odenae C

Adjunkt

66-147799

Be

Jørgen Bech
Dyndkrogen 3, Bøjden, 5600 Faaborg

Lektor

62-601892

JB

Jens Hune Bruntse
Adjunkt
Jordløsevej 3 A, Haastrup, 5600 Faaborg

62-681958

BD

Birthe Dahl
Lektor
Strandgårdaparken 102, 5600 Faaborg

62-610788

CD

Caraten Dilling
Østerbrogade 99, 5600 Faaborg

Adjunkt

62-613680

HE

HANNE Ellebæk
Adjunkt
Bøgeskowej 16, Helnæs, 5631 Ebberup

64-771307

EE

Eva Susanne Eriksen
exam, scient.
Vesterballe 40, Horne, 5600 Faaborg

62-601388

SG

Stig Schirmacher Gohs
Frydensbergvej 8, 5600 Faaborg

Lektor

62-619723

HH

Morten Hansen
Færøgade 7, 1. th., 5000 Odense C

exam. art.

65-911109

LH

Lisbeth Neilemann Havndrup
Adjunkt
Niels Juels Alle 73, 5250 Odense SV

66-179737

HØ

Lone Højfeldt
Saugstedlund 102, 5600 Faaborg

Adjunkt

62-619981

GL

Gitte Ladegaard Jacobsen
Adjunkt
Holstenshuusvej 3, Korinth, 5600 Faaborg

62-651761

MT

Marianne Gerd Thøger Jensen
Tranehøjen 202, 5250 Odense SV

adjunkt

65-926779

ÜH

Ulla Højmark Jensen
Øster Møllevej 15, 5600 Faaborg

Adjunkt

62-610130

Adjunkt

64-823704

Adjunkt

S KJ Signe Kristine Johansen
Hyrdehaven 41, 5450 Otterup

65-912689

KB

Karen Dreyer Jørgensen
Lektor
Solvænget 12, Nr. Lyndeise, 5792 Årslev

65-901757

HK

Helle Vibeke Kærsager
Adjunkt
Holsten Carisiusgade 8, 5600 Faaborg

62-613261

HC

Henrik Cederfeldt Larsen
Halsmose 15, Håstrup, 5600 Faaborg

cand. scient.

62-681693

JJ

Jens Juel Larsen
Ringparken 5 st. tv., 5600 Faaborg

Adjunkt

62-614119

JL

Jørgen Lollesgaard
Lollesgaardsvej 1, 5900 Rudkøbing

cand.scient

62-511413
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HL

Hanne Lundorff
Østerbrogade 71,

Adjunkt

62-614686

5600 Faaborg

R

Povl Marstal
Kildetoften 30, 5600 Faaborg

Rektor

62-611405

EM

Erik Mosegaard
Strandgårdsparken 27, 5600 Faaborg

Adjunkt

62-613096

FN

Frank Nielsen
Esthersvej 8, 5700 Svendborg

Adjunkt

62-215467

LN

Lars Nivaa
Assensvej 497 B, I, 5642 Millinge

Lektor

62-681948

GO

Karen Margrethe (GISEN) Overbeck
Røde Kro 8, 5600 Faaborg

Lektor

62-611480

vp

Viola Erikka Nygaard Pedersen
Skovbakken 37, 5260 Odense S

Lektor

66-150950

AP

Anne Kirstine Priradahl
Kirkeby Sand 21, 5771 Stenstrup

Lektor

62-261917

LR

Lars Bonne Rasmussen
Kalekovej 6, 5600 Faaborg

Adjunkt

62-613677

ER

Esther Rützou
Adjunkt
Jordløsevej 3a, Kåstrup, 5600 Faaborg

62-681958

PS

Philippe Erik Sales
Gi. Lundeborgvej 8, Lundeborg, 5874 Hesselager

62-253528

LS

Lone Søholm
Julagervænget 28, 5260 Odense S

Adjunkt

66-151502

IS

Inga Lykke Sørensen
Øster Møllevej 19, 5600 Faaborg

Adjunkt

62-613919

ET

Erik Thomsen
Rebslagervej 7, 5700 Svendborg

Lektor

62-219668

ST

SØREN Herluf Trolle
Juelsgade 23. 2, 5000 Odense C

Musikpædagog

66-133964

IV

Inger Elisabeth Vinther
Svendborgvej 206, 5600 Faaborg

Adjunkt/Inspektor

62-612153

FØ

Flemming Husted Østergaard
Lektor
Holsten Carisiusgade 7, 5600 Faaborg

62-610231

OHN

Orla H. Nielsen
Saugstedlund 68, 5600 Faaborg

pedel

8B

Bent Brandehola
Assensvej 21, 5600 Faaborg

pedelnedhjalper

62-618174

Rie

Anne-MaRIE Andersen
Odensevej 42, 5600 Faaborg

Kantineleder

62-612686

AJ

Anne Marie Jespersen
Odensevej 60, 5600 Faaborg

Kantinesedhjalp

62-610315

BAa

Birthe Aarre
Oyreborgvej 63, 5600 Faaborg

Sekretar

FL

Inger Flasand
Flidsager 16, 5600 Faaborg

Sekretar
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62-618545

62-619805

62-651073

BESTYRELSEN FOR FAA
BORG GYMNASIUM.

Faaborg Gymnasiums Venner
(F.G.VJ

Lars Anderskov (forældrerep. /formand)
Anders Jensen (forældrerep.)
Christina Anderskov og Line Elmer
Andersen (elevrep.)
Anne Marie Jespersen (TAP-rep.)
Birthe Dahl og Jens Bang-Jensen
(lærerrep.)
Britta Duelund (kommunalbestyrel
sens rep.)
Else Knudsen (amtsrådets rep.)
Hans Tønnesen (DA)
Flemming Sørensen (LO)
Inge Sekjær (folkeskolernes rep.)

F.V.G. er en forening for tidligere elever,
forældre til nuværende og tidligere elever,
samt ansatte på F.G.. man bliver medlem
ved at indbetale kontingent (p. t. 100 kr,
dog 50 krfor studerende) på et girokort,
som vi ved udvalgte lejligheder udsender.
F.eks. modtog alle forældre et sådant i
april måned i forbindelse med generalfor
samling, forårskoncert og formningsudstilling.

Vores økonomiske midler er efterhånden af
en sådan størrelse, at vi er i stand til at
yde støtte til adskillige formål. I skoleåret
1993/94 har vi ydet støtte til 3 elever, som
ellers vanskeligt økonomisk ville kunne
klare at deltage i studierejse. Vi har givet
bidrag til købet af det maleri qfV. Zhilko,
som hænger ved lærerværelset. Vi giver
legat til 1 -2 elever ved dimmisionen, og vi
står som arrangør af "GAMLE ELEVERS
FEST', som i 1993 var en stor succes med
et stort antal deltagere (og med stor hjælp
fra fes tudvalgsmedlemmer).

Dertil kommer rektor, som er tilfor
ordnet bestyrelsen uden stemmeret.

Bestyrelsen arbejder hovedsagelig
med overordnede emner vedrørende
skolen. Det erf. eks. elevtallet i
klasserne, fagudbud, ferieplan og
ordensregler. Bestyrelsen fastlæg
ger skolens budget, samt formidler
et samarbejde mellem skolen og
hjemmene, og mellem skolen og lo
kals amfundet.

Af andre formål, vi kan støtte, kan nævnes
diverse anskaffelser (kunst, teknik), under
skudsgaranti m.m. til evt. musical og
andre større arrangementer.
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Hvilke af ovennævnte formål, F.G.V. kon
kret vælger at støtte, afgøres af en be
styrelse bestående af: 3 medlemsvalgte,
rektor, 1 elevrepræsentant, 1 studievejle
der og 1 lærerrepræsentant.
Man er velkommen til at komme med an
søgninger, forslag etc. til bestyrelsmedlemmeme.

Erik Thomsen.

Gymnasieelevers forældre på studietur.
huset og forfatterparret Kamma og Knud
Lyhne Rahbeks liv blev ligeledes gennem
gået, og deres betydning for dansk kultur
liv blev afdækket.

Ofte spørger forældre: Hvorfor skal I på
studietur, og hvad får I ud af dét, der
koster så mange penge.
Derfor har en kreds qfforældre til elever
på Faaborg Gymnasium besvaret spørgs
målene på deres egen måde.

I Carl Nielsen-året var det også naturæligt
at studere operaen Maskarade.

Forældrene har i løbet qffire aftener og
eftermiddage forberedt en studietur til
København med det formål at undersøge
hovedstadens bymæssige og kulturelle
fortid.

Studiekredsen sluttede med en week-endtur, hvor de forskellige steder blev besøgt,
så deltagerne med egne øjne kunne opleve
det, de havde læst om.
Og efter hjemkomsten blev hele studiearbejdet evalueret.

Forældrene så nærmere på Karen Blixen
og Rungstedlund, Frederiksstaden (om
rådet mellem Ndr. Toldbod til Kgs. Nytorv)
samt Frederiksberg Have og Slot. Bakke

Resultatet af Københavnerstudierne har
givet forældrene en bedre og større indsigt
i, hvad deres børn foretager sig på en
studietur.
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Men de har også fået et andet forhold til
de lærere, der underviser på gymnasiet,
foruden at de selvfølgelig selv har fået et
stort udbytte af deltagelsen.

Les Lanciers.
Det er en god tradition, at vi til sko
lens årsfest danser Les Lan- ciers i
hallen. Eleverne lærer dansen i
idrætstimerne op til festen. Elever
nes forældre har igen i år fået mu
lighedfor også at lære den. Skolens
idrætslærere har 2 hverdagsaftener
op til festen givet et "lynkursus" i
dansen. I alt ca. 40 deltagere tog
imod tilbudet, og ud over at lære
Les lanciers, havde vi nogle hygge
lige og fornøjelige aftener.

Forældrene vil senere lave en ny studie
kreds med et andet emnevalg, for eksem
pel et skuespil.

Mogens Gad.

Lars Rasmussen.
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
Adresseændring

Studievejledere

skal straks meddeles kontoret.

Anne Kirstine Primdahl
Jens Juel Larsen

Befordringsgodtgørelse
Studievejledning,

Eleverne betaler selv de første
190 kr pr. måned. Udgifter her
udover refunderes kvartalsvis
bagud. Ansøgningsskema fås på
kontoret.

To af lærerne ved Faaborg Gymnasium er
ved siden af at skulle undervise også
ansat til at vejlede eleverne.

Studievejledeme må bruge ca. 20 timer til
vejledning i klasserne i løbet af de 3 gym
nasieår - og de bliver brugt til at orientere
om:

Biblioteket
Skolens bibliotek er åbent i
den normale undervisningstid.

arbejdsvaner og studieteknik
regler og muligheder for valg i 2. og 3g
studie- og erhvervsmuligheder efter
gymnasiet
SU-regler

Bogdepot
Åbningstid: vil fremgå af opslag i
starten af skoleåret.
Generelt: ved modtagelsen ind
bindes bogen af låneren, der
straks udfylder den ilagte navne
seddel. Låneren er ansvarlig for at
bogen afleveres i ubeskadiget
stand. Frank Nielsen, Boginsp.

Vi er med til at arrangere valgorienterings
mødet for 1. og 2g - et møde, hvor elever
og forældre bliver orienteret om valgpro
ceduren og fagudbuddene.

For 2. og 3g arrangerer vi studieorienteren
de møder:

Inspektorer
Inger Vinter (rektors stedfortræder)
Lone Søholm
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Et møde, hvor studerende fra fortrin
svis de lange videregående uddannel
ser kommer på skolen og fortæller og
giver oplysninger om "det at være stu
derende"

en uddannelsesdag for 3g i
Oden
se, hvor de bliver orienteret på selve
uddannelsesstedet.
Vi har samtaler med alle elever
i Ig om, hvordan de trives, valgfagsønsker
og evt. om fremtidsplaner.

I løbet af 3g indkaldes alle eleverne til en
"fremtidssamtale", 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
om støttemuligheder (SU)

Forældrene er også meget velkomne til at
kontakte studievejledeme, hvis der er
spørgsmål eller problemer.
Studievejlederkontoret er også "samlings
sted" for det oplysningsmateriale, som
udsendes fra alle uddannelsesinstitutio
ner, der tilbyder uddannelse for studenter.

Vi forsøger at holde styr på materialerne
og uddeler til interesserede, så eleverne
kan blive så godt irformerede som muligt,
inden de skal træffe deres beslutninger.

Til slut kan nævnes, at Fyns Amt har
ansat en psykolog, 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 vejlederen

AP/JJ

RINGETIDER
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

time 8.00 - 8.45
" 8.55- 9.40
" 9.50 - 10.35
" 10.45-11.30
FROKOSTPAUSE
time 12.00 - 12.45
" 12.50-13.35
" 13.45 - 14.30
" 14.40 - 15.25
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Noget om at blive "KUPPET"

det udvalgte gymnasium, der må bevidst
gøre en lang række af hverdagens træk.
Der sættes således en væsentlig pædago
gisk proces igang, der får indflydelse på
fremtiden i form af en kvalitetsudvikling.

Et nøgleord i tiden er kvalitet. Der er
gennem hele gymnasieskolens århundred
lange historie altid blevet stillet krav om
kvalitet i undervisningen. Kravet har ligget
som en latent understrøm i hverdagens
solide arbejde. Det nye er en markant
fokusering på begrebet kvalitet, der næ
sten som et modefænomen ikke skal være
en understrøm, men en flod, hvis løb vi
selv skal bestemme.

I 1993/94 blev Faaborg Gymnasium
udvalgt mellem mange institutioner, der
søgte om at komme i betragtning. Mini
steriet nedsatte en besøgsgruppe sam
mensat af to topembedsmænd fra gym
nasieafdelingen + seks fagkonsulenter.
Skolen nedsatte en styregruppe beståen
de af lærere, elever og teknisk-administra
tivt personale, nøje fulgt af rektor.- Styre
gruppen har indsamlet et omfattende
skriftligt materiale, der viser skolens hver
dag, og forestået en brugerundersøgelse i
og uden for huset.- Materialet, 2,6 kg x 8!,
tilgik ministeriet. Med materialet som bag
grund arrangeredes KUP-ugen, hvor be
søgsgruppen fulgte 85 timers undervisning
og deltog i møder i skolens stående ud
valg. Det omfattende skema var lagt af
styregruppen udfra besøgsgruppens øn
sker.

Undervisningsministeriet sejler med på
bølgen. Det er forståeligt og ønskeligt. Der
investeres stort i undervisning: millioner af
kroner, og hvad der er endnu vigtigere:
væsentlige år i unge menneskers liv.Ministeriet vil naturligt nok sikre sig, at
man får et rimeligt udbytte af investerin
gen. Det har ført til et fortræffeligt hæfte
fra gymnasieafdelingen: "Tegn på kvali
tet". Indholdet er ikke teoretiske over
vejelser, men resultatet af analyser af
gymnasieskolens hverdag og visioner. Man
har analyseret udvalgte gymnasiers prak
sis, holdninger osv. og beskrevet det hele i
rapporter, der tilgår alle landets gymnasier
og voksenuddannelsescentre. - Arbejdsind
satsen og ressourceforbruget ved en enkelt
analyse er omfattende; der er således kun
tale om et enkelt gymnasium i skoleåret
1993/94. - Ministeriets analyse inddrager

KUP-ugen blev en hektisk uge, "en atypisk
hverdagsuge", hvor det lykkedes besøgs
gruppen at sikre en behagelig og rar stem
ning, altså en stemning, som ikke er ukendt på skolen!
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På baggrund qf KUP-ugen skriver besøgs
gruppen sin rapport, som skolen har lejlig
hed til at kommentere inden trykningen. Når skolens årsskrift udkommer, er rap
porten udsendt, som et fælles værktøj for
alle institutioner under gymnasieafdelin
gen.

Admiralens vise

Et af spøgelserne i undervisningsministeri
ets tiltag er målbarhed. - Alt skal måles,
kvanttficergøres og omsættes i tal. Ønsket
om at måle er en qf grundpillerne i den
moderne naturvidenskab, men udbyttet af
undervisning er ikke umiddelbart måleligt.
Karakterer er et godt og nænsomt udtryk
for et standpunkt, men siger intet om det
væsentligste: den udviklingsproces, der
forløber med et ungt menneske i de tre
gymnasieår. Ministeriets kuprapport er et
godt forsøg på at fokusere på de faktorer,
der indgår i processen, for at højne kvali
teten af den. - Nu har undervisningsmini
steriets gymnasieafdeling og skolen i fæl
lesskab skabt grundlaget for skolens egen
videre kvalitetsudvikling i de kommende
år.

Til morgensang er tiden knap!
Når klokken ringer, så skal det gå rap.
Man maser ud af klasserne,
:både alterne, sopranerne og basserne.:
:Man snakker, hygger, der biir’ også le'et
Mon også det sku' vær’ et tegn på kvalitet?:

I ønskede et KUP-besøg,
vi tænkte, Fyn er da en dejlig ø.
Og Faaborg Gym et lille sted,
:der drager Ministeriet med glæde ned.:
:Nu har vi lytted’, talt og hørt og set
og kigget efter alle tegn på kvalitet:

Eleverne lær’ for og bag
i D-Jløjens hårde hvidevare Jag,
og trods forsøg, som går i kag’
:Så hører man derfor ikke nogen klag'.:
:For de hygger sig, de smiler sødt
for i Faaborg er det hårde også blevet blødt:
Ja, Fyn er fin, man hygger sig,
På F G. kan du ikke gemme dig.
Man sidder tre i et rum så stor.
:Man er som en familie med en enlig mor.:
Mindst tyve verber i en stim'
hver enkelt når at bøje på en enkelt tim':

Målet er: gør en god skole bedre!
Når plænen så er blevet høj.
Da hør' man Orlas plæneklipperstøj
Det er så vidt, vi kan forstå
:den allerstørste gene man på jord kan få.:
:En plæneklipper har vi ikke set,
så det må vær’ et sikkert tegn på kvalitet:

Marstal

Vi takker qffor denne gang,
modtag vor tak med denne lille sang.
Nu pukler vi med vor rapport,
.beskriver både alt, hvad der er hvidt og sort.:
:I alt, hvad der er set og sket
har vifundet mange gode tegn på kvalitet:
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UGE 45/1993

Akupunktur
videnskab
eller overtro

UGEavlsen FAABORG

Redigere

g ere fra Faaborg Gymnasium

En sommermåned
med vandmeloner
og Interrail til Venedir

'Tel og kniv, gav du
rillen på et bedre

riske byer, udstrakte
sandstrande og fanta- .
sliske
nntummrådi
men også en tur 1
rnnn lær
masse <

f

fr,,

Reaktionen kommer hos
75 procent efter
tø
-”iling, men

On.-

alvorlig stavallergi.
Ved det næste bip sjiørger Doris Damgård mig,
om jeg har haft el chock
eller en anden alvorlig
oplevelse i min barndom.
'Nej. ikke hvad jeg i eje
blikket kan huske'.
Efter det sidste bip
akupunktøren
fy

Helbredelse

Akupunkturen

kan

DanixgArd

de eller tro pA akupunk
tur er en forudsætning
for. at behandlingen

Mao kom til magten i
Kina og lovliggjorde be■•flmgsformen

er

helbrede utallige

fysiske lideler.
Doris DarnsgArd fortæl
le. at hun med succes
har helbredt felgend
lidelser:
Forkslelr
hamleshed, discusp
lobaksrygning ng

Venedig. En by med

Flygtning med håb
og kunst i kufferten

de kanaler og smukke.
ne vores forste by en sen
solrig eftermiddag, og vi
mente i al vores uerfa
renhed og optimisme, at
vi bestemt ikke behøve-

Alexander Zhilko er født
i 1975 i Kiev i det. der
dengang var Sovjetunio1 perioden 1987-90

Efter et par timers des
perat segen efter bane
gården gik vi ind i en lil
le souvenir-butik og
spurgte pA engelsk den
lille, smilende dame *

dine af

straight
Vi takket.

< I vi har haft nu i nat!
Idet ,ieg trådte ind på
Kinnpalæct, havde jeg
discoryt-

VP

stille, hvilket egentlig
var ganske behageligt.

st finde sig et bord og
sidde ved. Klokken var
ikke mere end 23.30. og
da mange ferst knmmer
i byen ved cirka 0101.30-tiden. vnr der

betragte stedet ng snak
ke med ejeren Palle

kere med forholdsvis In-

med DJ Kent Juncker.
Han kunne inden sin
fyraften klokken 05.30
forta-lle lidt om de unges
musiksmag og vaner på

skellige arrangementer
med livc-mtisik.
Imens var læsætningen
på dansegulvet skiftet
ud Klokken var 0 35 nu.

Det er ikke kun ny mu
sik. folk vil hare, men
også 60 er, 70er og 80er

unge dansende.

Orkestrene torsdag og

nene livehand, og pA

hvordan vold i hans for

'Hd til snak
Efterhånden var det tid

pA en hård nats arbejde
og oprydning bagefter.

på Kinopalæet. og skulle
Kent hurtigt få fat i en
udsmider.
Ejeren af Kinopalæet,

mange rundt omkring
ved bordene.

Det ledte mig til mit
næste spørgsmål. Svaret

ChaufTeren fortalte, at

skrevet navnernpport på
de pågældende.
I’nlle Hansen fortæller.

trække publikum er

om natten
Det er sjældent, at der

hjælpen
Tilbage foran Kinops-
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•en i faderens streg: Victor Zhilko har tegnet

Gulvet fuldt

Vi var efterhånden nået
til Faldsled. Iler fik vo
res passager det dårligt

Udenfor fik jeg lov til at
kere med rundt med en
taxichaufar til både Rrobyværk. Faldslcd og

lerdag er der fuldt hus.

Juncker

ogden
gjort,
'
Alexanders .
Her spillede bandet igen, med hans
både blues, rock og gam værker i galleri
le dansktop numre. Dan sa" på Bjømø.
Red: Alexander, jeg har
segulvet var fuldt.
Klokken tre ankom et jeg lige best i /tapirerne,
du har givet mig, og det
ser
ud som om del, der
åbenlbart ikke havde
været på Kinografen fsr, sker med jeres familie
ikke kunne ske i slutnin
gen af 20. århundrede i
reglerne forklaret.
Danmark. Er J uheldige,
eller er der mange i lig
punkt, hvor DJ Kent nende situationer?
spillede den sidste melo- A.Z.: Der er rigtig mange
flygtninge i Europa nu,
som er endnu mere uhel
fnlk forsvandt, de sidste dige end vi. For eksem
ved baren rnåtte næsten pel de, der er nødt til at
slæbes ud.
søge asyl i Polen eller i
Men ud kom alle, og der Jugoslavien.
Det moder
efter gik oprydningen
igang efterfulgt af mor ne danske samfund kan
ikke rigtig forestille sig.
genmad.

Taxi-tur

ferter fulde af håb.
Red.: Men hvad med ter?
Hvad var der i jeres kuf
ferter, da 1 tog afsted?
A.Z.: Selvfølgelig har der
også været en hel del
håb, som ikke blev til
noget, men vi er ikke
drømmere. Vi har altid
haft vores pensler og far
ver med. som giver os det
daglige brød og kræfter
•il at overleve. KunsU
te er heller ikke fatIv om de aldrig
penge i över

Line Elmer

fattige og sultne menne
sker, der stir med kuf

land, der måske vil ud'
A.Z.: Jo, naturligvis. ,tføler mig lidt spøgelsi
agtig. Jeg har intet p
X heller intet stalsb'
jtkab i noget lan
f'rt for andre, ni•nde for mig.

stå dansk
kontakter,
do danske traditionel.
Red.: Hvad mener a..
med traditioner? Har du
nogle eksempler?
A.Z.: Jeg kan godt sige,
at hvis jeg havde ønsket
at ændre mig, så skulle
jeg have været født påny.
Men det kan jeg ikke, og
det vi) jeg heller ikke.
Jeg er. som jeg er.
Man kan ikke kalde mig
en typisk russer, siden
jeg forlod mit hjemland.

forstå . *
er ieg va.
anderledes
mennesker. sidt.
blev en emigrant
skyldes også familien,
miljøet og skolen, selv
følgelig.
Red.: Er det ikke under
I ligt for dig at osere i så
I fremmede omgivelser i et

S

Den ligger hos F>
.ingets ombudsman’
.ans beslutning er :>
gørende.
Red.: Ellers.., hvis .
ikke får asyl i Danmark
A.Z.: Ellers får jeg aldi et pas og bliver i sted
for kaldt "Alexander sp-

Red.: Det er rart, at d
ikke har mistet din sa»
for humor.
Held og lykke!

FÆLLESTIMER PÅ GYMNA
SIET

opsøge, derfor kan man gå til en fællesti
me og tænke: "Åh nej", men alligevel gå
derfra med en god oplevelse. Det omvend
te kan selvfølgelig også forekomme...
For det meste er det nu meget hyggeligt,
når skemaet bliver ændret til fordel for
sådanne timer.

Der bliver tit snakket om, at gymnasiet er
andet og mere end den almindelige skole
gang. Et eksempel på dette er fællestimer
ne. Disse timer er, som navnet lyder, fæl
les for alle skolens elever.

Ulla Jacobsen, 2a.
Timerne foregår som regel i kantinen og
varer én til to timer, men nogle gange bli
ver de også holdt udenfor skolen. Således
har vi været i biografen og i Sundskolens
aula, hvor vi både har set opera og sam
men med Sundskolens og Toftegårdssko
lens 10, klasser hørt Lotte Heise.

Af timer holdt på skolen kan nævnes:
Niels Malmros og hans arbejde som in
struktør.
Dagsværk og deres arbejde.
Foredrag om den italienske mafia.
Panelmøde med 4 ungdomsorganisatio
nerfor kommune- og amtsvalget.
Jens Hinke om sin tømmerflåde sejlads
på Yukonfloden.
Som det ses, er emnerne ret forskellige.
Det er nemlig hensigten med fællestimer
ne, at der skal være noget for enhver
smag. Samtidig skal det også være muligt
at se og høre noget, som man ikke selv
ville
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Dannelsesrejse an
no

tansk indretning, så ville man være nødt
til at købe ting. Men der er alligevel hygge
ligt, og udsigten fra 3. sals højde er stor
slået.
Dagene flyver for eleverne i 2.Y. Allerede
på ankomstdagen tager man til fodbold
kamp (Lazio - Napoli, 3-0), hvilket er et
virkelig anbefalelsesværdig! initiativ, og
om aftenen på den første dag spiser man
sammen på en hyggelig italiensk (!) restau
rant.
To aftener tilbringer man på hotelværelser
ne, og der bliver hygget med rødvin, ost og
brød, og Jens B., den anden leder cfslører
under en middag, at han må fejre sin
fødselsdag i verdens navle. God anledning
til en lille hivert, og den følges straks op,
med efterfølgende besøg på "Den Spanske
Trappe," et samlingssted for unge menne
sker i Roms centrum. Desværre er trappen
faktisk kun befolket af danske studierej
sende, men det er da også hyggeligt at
møde andre danskere.
Man kan med ro i sjælen konkludere, at
Rom er en af Europas smukkeste byer
(måske den smukkeste), og at dannelses
rejsen i dag er ligeså relevant som på
H.C.A.’s tid - omend den nu også omfatter
andre og mere... hmm... afslappede glæ
der.

1994

Hvad skal der tilfor at opleve Rom
idag? Hvordan skal man forberede sig
på at indtage "verdens navle?" Læs om
det her, hvor Verner Didriksen, vor
udsendte medarbejder, rapporterer om
vore dages svar på tidligere tiders
dannelsesrejser.

Rom: Der er smukt i Rom - det er den før
ste tanke, der falder én ind, når man træ
der ud i det fri på den store, åbne plads
foran Stazione Termini, hovedbanegården i
Rom. Man er træt og gennemrystet af 25
timers bumlen ned gennem Europa, og
man glæder sig til at sætte sig ned og
slappe af
Her møder vi den danske gymnasieklasse
2.Yfra Faaborg Gymnasium. - Skal vi ikke
snart ud og se på nogle ølbajere, udtaler
enef de udmattede, men glade elever,
men leder Kirsten A. slår blot håret tilbage
med en koket hovedbevægelse. Man be
giver sig istedet til hotellet og får her sin
første overraskelse - en udsædvanlig grim
mand tager imod så grim, at man bliver
enig om, at han nok ikke har vasket hår,
siden han var 14. Værelserne er indrettet
således, at hvis man ønskede en spar

Verner Didriksen 2y

1

PARIS PÅ VERS
De fire drenge nød godt
Af det kvindelige selskab på både stort og
småt.
Anders det russiske sprog beherskede
Mens han gennem La Villette tærskede.
David holdt sig til det franske
I håb om en "lille" romance.

Vi så paris på kryds
Vi så Paris på tværs
Nu får I hele turen på vers:
Dagene gik og vore fødder gik med
Vi gik og så fra sted til sted
Palais Royal, Champs Elysees og Louvre
Vi var alle med.

Over det franske vi tog os en griner
Derefter fik de en sviner
"HOLD KAJE, ROTTER!"

Minder om mad
Gør hele klassen glad
Egyptisk, kinesisk, Japansk og græsk
Det franske var en smule for harsk.

Comme ci comme ca
2a

Vi spise baguette
Som Hanne mente var slet
Thi Lone og hun foretrak retten sofistikeret
og lun
I det lokale Mouffetard kvarter
Dansede fler ogfler
Der blev spillet op på græsk
Og kokken balrede bæger
Mens vi søgte at lære.

Hanne drak tre glas vin
Kaldte Anders "Lille skat"
Og spurgte Jonas thi, hvor han skulle sove
i nat
Hanne og Lone i sengen sprang
Og kyssede Ene godnat, da pladsen blev
trang.

8

Studietur 2x 1994
vores besøg på en skole i Wien. Derudover
arbejdede vi en del med Jugendstil- især
arkitektur og kunst.

Efter mange diskussioner om, hvor vore
studietur skulle gå hen - Rom, London eller
Wien, valgte vi at tage til Wien med ID8dansk) og VP (tysk) i foråret '94.

Alt i alt var programmet ikke særlig
stramt, og vi havde en del fritid, hvor vi
bl.a. udforskede Wien på egen hånd om
dagen og festede om aftenen. En aften var
vi på Heuriger som en del qf vore program.
Heuriger er et område udenfor Wien, som
er meget kendt for den unge vin. Vi prøve
de denne dejlige unge vin og kan kun be
kræfte, at den kan gøre én lidt "omtumlet".
En anden aften spiste størstedelen af os
samt vores lærere på en lille hyggelig re
staurant og tog derefter i operaen, hvor vi
så "Die lustige Witwe" ("Den glade enke”).
Derefter gik turen direkte hjem på et qf
værelserne, hvor vi fejrede John, Henrik og
Pers fødselsdag(e) til stor ærgelse for re
ceptionisten, der brokkede sig mindst et
par gange overfor megen larm - måske
skyldtes det, at IS og VP havde så travlt
med at tysse på os for sjov, at de af den
grund også larmede mere end os.

D. 19/3-94 tog vi afsked med vores re
spektive forældre på Odense banegård.
Ikke så snart vi var kommet ind i toget,
var stemningen høj, og øl og vin var allere
de på bordet - selv da vi nåede Hamborg,
var vi ikke faldet til ro, og sovevognene
blev først benyttet ud på natten.
Da vi søndag morgen ankom til Wien, var
vi alle enige om at tage direkte til hotellet bortset fra Søren Thorup, som efter nattens
bedrifter faldt i "søvn" stående foran spor
vognen og qf den grund ikke kom med han vågnede, da vi fortvivlet bankede på
ruden, og han så os køre væk. Han blev
dog bragt i sikkerhed af "Mor Inga".
Hjemmefra havde vi i dansk og tysk forbe
redt os på turens faglige indhold, og ud
over at se de almindelige seværdigheder
som Hundertwasserhaus samt museum,
slottet Schönbrunn, Stephansdom, Karlskirche, Ringstrasse og Wiens gamle cen
trum, måtte vi også udfor at møde wie
nere, hvilket vi blandt andet gjorde på

Den sidste aften inden hjemturen tog vi på
Prateren - en forly stelsespark i Wien, der
var dog en del, der opdagede, at man skal
passe på da de måtte betale en masse

1

penge for små ækle tøjdyr i en tombola. I
det hele taget var det en dyr aften, hvor de
fleste vist prøvede at blive taget ved næ
sen.

Fredag d. 25/3 tog vi udmattet og trætte
mod Danmark. Turen hjem gik roligere end
turen derned - VI SOV!!!
Vi kan nu tænke tilbage på en god og
vellykket tur, både socialt og fagligt, hvil
ket skyldtes både elevernes og lærernes
store indsats.
2x: Susanne R. Pedersen og Marlene
Østergaard.

Een Dannelsesrejse udi Culturens Højborg
Aaret er nittenhundredefireoghalvfems
e.kr., da Høvdingene Flemming Tveskæg
og Lisbeth hin Harehop beordrede Tropper
ne i Langskibene stik syd mod Handelsta
ten: Florens.
Lejren blev slået på 3. Sal i Midten qf
Staden, og Erobringen qf de Culturelie
Skatte kunne begynde...
De gæve Danere bevæbnede sig med al
skens medbragte Forsvars utilisertngs
Midler, og begav sig brølende på Seværdig
hedstogt i Henhold til deres hjemmefra
fastlagte Ugeplyndringsplan.

Lokalbefolkningen lod deres beundrende
blikke glide over de pansrede Daners vel
formede Kroppe, og gav dem offergaver i
form af Pizzaer og Rødvin.
Seværdighederne blev een for een nedlagt,
og blandt de ranede Skatte befandt sig
Uffizieme - det umådelige Skatkammer af
Skilderier, Santa Croce Kirken - hvor Be
rømtheder som Michelangelo, Rossini,
Gallilei, Macchiavelli lå begravet.
Stor Hyldest opstod da Daneme, i San
Lorenzo Kirken, opdagede den danske
Astronomiens Nicolai Stenus’ Gravmæle.
Da denne sørgelige Undskyldning for en
By ikke syntes stor nok for de blodtørstige,
hærgende og ubarmhjertige Danesvende /
Svendinder, drog de på Bustur til Settignano. Efter Udpinelse af en lokal Høker,
marcherede de gennem Bjergene til Små
staden Fiesole.
Der blev også erobret andet end Kirker og
Muséer - heriblandt: Abdominale Kramper
og Lokalbefolkningens Hjerter.
Da de stævnede ud med Kurs mod Dania,
lå Florens med grædende hjerte, mange
Lire rigere og med stor Respekt - efter den
ariske Kæmpe Simon Stolpenflækkers
Nærkamp med en Dørkarm.
Ved Landgangen i Danevang blev de
solbrankede Krigere modtaget med Hyl
dest og Slagsange.
2.B.
(Nedfældet af: Mette hin Hårfagre, Kristian
hin Klamphugger & Mads hin Kamerakri
ger)

WIEN
2x

21

IDRÆTSDAG 1993

22

FRIVILLIG DRAMA
Frivillig drama er et af de
mange tilbud, man kan vælge imellem i sin
fritid på Faaborg Gymnasium.
I år bestod holdet af otte piger og en enkelt
dreng. I starten af skoleåret beskæftigede
vi os meget med kropssprog. Vi arbejdede
med, hvordan man med små bevægelser
og tegn kan virke på forskellige måder.

Det første projekt vi blev kastet ud i, var et
stykke som drama mellemniveau selv
havde skrevet, de manglede nogle statister
og syntes derfor, at der var nærliggende at
spørge os. Stykket, der henvendte sig til
bømehaveklassebøm, skulle foregå om
kring Pricehaveskoven. Stykket handlede
om en prinsesse, der tages til fange af en
fæl troldmand, ved børnenes hjælp lykke
des det selvfølgelig til sidst at befri prin
sessen. Vi skulle agere diverse dyr og
planter, som skulle dukke op rundt om
kring i skovem.

Derefter gik vi i gang med vores eget pro
jekt: Et stykke af Kristen Bjømkjær, som
hed "Den mærkelige café". Denne gang
var det os, der havde brug for mellemni
veauets assistance. Det var et absurd
stykke, der handlede om fiktion og non
fiktion, og om hvordan nogen sommetider

kan have svært ved at adskille disse to
ting.

Vi har haft mange sjove og lærerige timer
sammen i denne sæson. Jeg kan bestemt
anbefale frivillig drama, som et godt supp
lement til skoledagen.
BT - Ib

Frivillig billedkunst
En eftermiddag om ugen er der åbent i
billedkunstlokalet. Alle elever har her mu
lighedfor at benytte faciliteterne og modta
ge hjælp og vejledning fra en billedkunst
lærer.
Man kan helt på sine egne præmisser
udfolde sig med foto, ler, tegning, maleri
eller grafik. Der kan laves kulisser til mor
genunderholdning, plakater til fester og
andre arrangementer, kamevalsudstyr,
plancher i forbindelse med undervisningen
og meget mere.
MT

Frivillig idræt.

FAABORG OG BRØNDEN

Et par dage om ugen har eleverne kunnet
træne/spille efter skoletid. I år har vi kon
centreret os om basketball og volleyball,
men også badminton og håndbold har
været på programmet. Boldspillene er
traditionelt de discipliner, som de fteste er
interesserede i.

Skt. Hansdag 1913 blev Ymerbrønden
afsløret på torvet i Faaborg.
Brønden er skabt af billedhuggeren Kai
Nielsen, og var en gave til by en fra etats
råd Mads Rasmussen.

Af praktiske grunde tilbydes frivillig idræt
kun i efteråret. I foråret afvikles så den
årlige klasseturnering i disciplineme:badminton, basketball og volleyball.
Vinderne i år blev 3bx,
og præmierne var som sæd
vanlig T-shirts med klasse
turneringens logo til hele
klassen.

Kai Nielsen har hentet inspiration i den
nordiske mytologi, i sagnet om jætten
Ymer og koen Ødhumble, der var de første
levende væsener. Ymer diede koen, indtil
han blev gigantisk stor, og koen slikkede
isen, der var opstået, hvor kulde og varme
mødtes. Frem af isen dukkede en mand,
Bure, som blev far til guderne Odin, Ve og
Vile. De dræbte jætten og af legemet for
mede de jorden, knoglerne blev til fjelde og
bjerge, blodet til hav, hjernen til skyer og
hjerneskallen blev til himmelhvælvet.

LR

Frivillig musik.
Årets tilbud til musikinteresserede elever
har været korsang og orkester.

Ved festen efter afsløringen fortalte Kai
Nielsen om Mads Rasmussens bestilling
på brønden :"Gør, hvad De vil!. Her er
Faaborg og her er Torvet, men sørg for at
komme til at konkurrere med Europa."

Og Faaborg fik et monument, der vakte
opmærksomhed!.

Straks efter afsløringen gav brønden an
ledning til megen debat; forargelsen stod
at læse i utallige anonyme læserbreve i
aviserne. Årsagen var, at Kai Nielsen hav
de "glemt' figenbladet på Ymer.
Og kartkaturtegneme havde også fået stof
til bearbejdning.
I Klaus Rtfbjergs digtsamling "Fædrelands
sange" fra 1967 er Ymer hovedpresonen i
digtet "Fåborg":

Fåborg
Vil ikke
nytter ikke noget
kan ikke undgåes
nydelige tage
pæne billeder
også havnen
det er dog satans
omveje
Svanninge Bakker
vejen til Svendborg
Mommark
tar en øl
alligevel
ved Jo den står der
ved Jo han er der
ham
manden
ham manden
på torvet
ham med den største
den største i Danmark
og så qf sten!

Maleren og fotografen

Marius Mikkelsen, Faaborg.

og langvejsfra lomma yolt ftam

Og Ymer kan stadig inspirere. Her er Jo
nas Anderskovs motiv til gymnasietrøjerne
fra 1993.
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Udveksling med Ernest Bichat - gymnasiet i Lunéville 1994.
I februar måned tog 3FRB på en uges
udveksling i Lunéville og i april kommer de
franske elever på genbesøg. Herudover var
2 eleverfra 2a i Lunéville i en 3-ugers
periode, hvor de fulgte fransk undervisning
på godt og ondt. Det var etforsøg i år og
det umiddelbare indtryk er, at de har lært
meget fransk, mens udbyttet af den øvrige
undervisning ikke er stort.

ske elever danse 1. tur i Les Lanciers og
ønskede at se og lære hele den danske
udgave, som de fandt mere munter. De
dansede den tilsvarende franske udgave
for os med militære hilsener og damer på
knæ - en mere statelig og stillestående ud
gave. Arrangementet fandt sted på slottet i
Lunéville - også kaldet ’Le petit Versailles’
- og vi dansede i den sal, hvor både Napoléon og Voltaire havde opholdt sig på et
tidligere tidspunkt i den franske
historie. En hyggelig aften, der sluttede
med fælles folkedans og aim. dans.

Den ’almindelige’ udveksling bestod af en
blanding af skolegang og udflugter, samt
en dag hvor ’miljø’ stod på programmet.
Her skal blot fremdrages et par enkelte
programpunkter: Vi havde en heldagsudfiugt til Nancy med besøg på Le Musée
d’Art Nouveau (Art Nouveau svarer til det
man i Tyskland kalder ’Jugendstil’). Mu
seumsbesøget var spændende ikke mindst
p.gr.a. den kvindelige franske guide’s
pædagogiske og entusiastiske gennem
gang af museet og hendes smukke franske
R’er. Nu ved vi, hvad denne kunst og dette
kunsthåndværk er og hvorfra inspirationen
er hentet - om man så kan lide stilen eller
ej.

Formålet med udvekslingen med Lunéville
er først og fremmest at fremme kendskabet
til fransk kultur, dagligliv i familien og det
franske sprog, og dette formål blev bes
temt opfyldt.

HK

FRANKRIG
tur - Retur
Hvad gør man, når man ved middagsbor
det takker nej til mere mad og alligevel får
fgldt en extra portion op, for derefter at
blive sendt i seng kl. halv-ti, fordi det er
det normale sengetidspunkt?

Vi havde et enkelt fælles aftenarrange
ment, der var arrangeret af den lokale
folkedansertrup. De havde under ’LaSemaine Européenne'i 1993 oplevet de dan

Svaret er enkelt: Intet. Tilpasning og ignorering af medbragte vaner er den eneste
løsning.
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Det erkender man hurtigt, hvis man som
jeg får tilbudt ophold hos en fransk familie
i 3 uger. Opholdet var ment som etforsøg
mellem fire 2.g’ere, to fra Nyborg og to fra
Faaborg, idet det var første gang, man
sendte en yngre årgang afsted på et læn
gerevarende sprogophold til Luneville,
Faaborg gymnasiums udvekslingsby i
Nordfrankrig. Planen var at følge franskhøjniveau-holdet til Luneville den første
uge for derefter at klare sig på egen hånd
de følgende to uger, hvoraf den sidste gik
ind over vinterferien herhjemme.

kammerater. De fleste var 16 og var ofte
søde og hjælpsomme. Alligevel betød al
dersforskellen for mig, at når vi bevægede
os på cafe for det meste tog ansvaret for
min bøv. Mange havde nemlig endnu ikke
overvejet muligheden i at drikke en øl
uden nødvendigvis at tage 5 mere. Det
samme gjorde sig gældende med rygning.
Da det gik op for folk i Croismare (lands
byen jeg boede i), at jeg ikke røg, måtte jeg
se sandheden i øjnene: Jeg er en nørd!

Ved ankomsten er det er med blandede
følelser man bliver kørt ud til fremmede
destinationer uden nogen følelse qf mulig
hedfor kommunikation. Heldigvis (!) havde
min "bøv" (den franske 16 - årige pige jeg
boede ved) sørget for en bytur sammen
med nogle andre værter og "deres" dan
skere, så allerede en halv time efter ind
logeringen kørte vi på discotek. Det blev en
succesfuld nat præget af en katastrofal
mangel på søvn, men masser af technomusik, mandestrip og drukkørsel!

Formålet med turen var bla. at følge det
franske skolesystem. Efter 3 uger glæder
man sig ligefrem til at komme i skole hjem
me. Timerne er ikke tre kvarter, men 55
min. og kun 5 minutters frikvarter. Og
kombineret med deres undervisningsform,
der udelukkende er baseret på en passiv
indsats fra eleverne, hvor læreren nær
mest holder forelæsning, virker det
fuldstændig sindssygt at forvente fuld kon
centration fra eleverne. Samtidig var klas
serne på 35 elever, hvilket naturligvis
betød en konstant uro og minimalt udbyt
te.

Om mandagen blev vi introduceret for
Lycée Ernest Bichat, gymnasiet vi skulle
gå på. Forholdene var en del anderledes,
ikke mindst fordi der på gymnasiet går
1200 elever, + de 800 andre elever i år
gange under. At følge en 2.g dernede er
ikke ensbetydende med jævnaldrende

Ogsåjta vores side må det skolemæssige
udbytte siges at være minimalt, idet der,
bortset fra fransklæreren, ikke blev vist os
den mindste interesse. Det var muligt med
fuld
opmærksomhed at forstå en stor del af
timerne på fransk, mens engelsk og tysk

lå på noget lavere niveau. Engelsk svarede
nogelunde til et 6. - 7. klasses niveau og
tysk til et 9. klasses.
Til gengæld fik jeg meget ud af den private
indlogering, hvad angår sprog og kultur.
Min familie boede i en landsby man stør
relsesmæssigt kan sammenligne med
Svanninge. Moren arbejdede på en skotøjs
fabrik fra 5 morgen til 5 aften. Når hun
kom hjem gik hun i gang med middagen,
der altid bestod af en 3-retters menu. Efter
maden tog hun ud af bordet, vaskede op,
lavede te eller pulverkaffe (det var umuligt
at fremskaffe rigtig kaffe i den familie, så
jeg gik ofte på café), forberedte morgen
bord til næste dag og gik så i seng ved
halvti-tiden.
Faren var pensioneret og lavede ikke no
get.
Til gengæld havde han været soldat i ’67 i
Østrig, og viste mig alle sine gamle solda
terbilleder. Derpå fortalte jeg at jeg ville
være nægter. Det forstod han slet ikke.
Som beskrevet indledningsvis, så vænner
man sig hurtigt til de anderledes daglig
dags småting, især fordi der ofte er langt
flere fordele end ulemper. Desuden var
familiens interesse for forskellene mellem
vore to kulturer nærmest overvældende. At
de så troede Danmark var en republik og
ikke fattede at kongen var en kvinde, kan
jeg kun bære over med.

Sprogligt har jeg måske ikke fået så meget
ud af denne tur, som jeg havde mulighed
for, for alle 4 danskere gik i samme klas
se, samtidig med vi ofte sås i weekend’erne, så nødvendigheden for hele tiden at
snakke fransk var ikke stor. Til gengæld
har det socialt set været en succes, lige
som det bestemt ikke er usundt at komme
ud og se andre ting end klokketåmet og
sin egen navle.

Klaus Bundvig, 2.a@

FILMKLUBBEN
Det har i en årrække været tradition på
Faaborg Gymnasium, at elever har enga
geret sig i en filmklub. I skoleåret 93/94
har vi således været tre 3g'ere, der har
ståetfor filmftemvisningen.
Før en film vises, reklamerer vi som regel
for den, og forsalg qf billetter foregår i
spisefrikvarteret samme dag filmen vises.
Det er medlemmerne affilmklubben, der
har det fulde ansvar for, at auditoriet er
ryddet op efter filmen.
93/94 viste filmklubben: Subway, Skøn
heden og udyret og var med til at vise en
landskamp. Det lykkedes ligeledes med
lemmerne affilmklubben at skaffe en fæl
lestime med Niels Malmros i forbindelse
med forevisning af Skønheden og udyret,
med stor hjælp fra Ilse Jacobsen.
Vi i filmklubben håber, at traditionen vil
blive videreført næste skoleår.

Carl Emil

Ferieplan i skoleåret 1994/95.

Sommerferie

lørd. 18.06.94 - onsd. 10.08.94

Efterårsferie

lørd. 15.10.94 - sønd. 23.10.94

Juleferie

torsd. 22.12.94 - tirsd. 03.01.95

Vinterferie

lørd. 18.02.95 - sønd. 26.02.95

Påskeferie

lørd. 08.04.95 - mand. 17.04.95

St. Bededag

fred. 12.05.95

Kr. Himmelfart.

torsd. 25.05.95

Pinseferie

lørd. 03.06.95 - mand. 05.06.95

Sommerferie

lørd. 24.06.95

Alle nævnte dage er feriedage.
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Sproglige studenter 1993

Sproglige studenter 1993
øverste række: Jonas Bjødstrup, Søren Pors Simonsen, Jakob Høvsgaard Christensen, Søren Aahauge,
Heidi Christel Jørgensen, Lise Wiberg, Erik Valentin Fischer, Brian Mejer Hast,
Peter Møller.

3.

række: Tine Flintholm Jensen, Helene Borring, Tanja 11. Larsen, Kirsten Munk-Madsen,
Helena Mytarelis, Nina Kirketerp Møller, Helene Magrete Nielsen, Pernille Robdrup,
Lene Nytoft Larsen, Marie Havgaard.

2.

række: Nicolai Nøttrup, Anne Pryds Nielsen, Susanne Petersen, Maj-Britt Jensen, Christina
Eklund Larsen,Tina Rosendahl Hansen, Anne-Sofie Storm, Mie Engelbert Hansen, Kit
Vinberg Christensen, Anne-Cathrine R.V. Krog, Søren Jensen.

1.

række: Linn Trentel, Nina Christensen, Rikke Bøgebjerg Hansen, Christina Egstrup, Line Nykjær Larsen, Else Marie Haahr, Suzette Frovin, Herle Marie Kristiansen, Pernille
Christiansen.
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Matematiske studenter 1993

Matematiske studenter 1993
øverste række: Jack Kaare Ekman, Morten Erfurth, Nikolaj Terp, Jannick Marschall, Kaspar Hermansen
Henning, Jørgensen, Jens Søren. M. Krag, ChristianSkotte-Hansen .

3.

række: Mads Christoffersen, Jan Nielsen, Pat A Han, Frederik F. Rosen, Jens Pedersen,
Karsten Sinning, Thomas Francis Beckett, Peter From, Anders Skytte Aalund, Anne
Mette Brun Madsen.

2.

række: Thomas Andersen, Benjamin T. Knudsen, Michael Sinding, Lisbeth Boesen, Mette
K. Øllgaard Kjær, Anita Mortensen, Helle H. Oms, Anette H. Andersen, Martin Weber,
Anders Møller Hansen, Jesper Dyreborg Møller.

1.

række: Dorthe Groth Petersen, Trine Kludt, Christine Stahl, Lise Aksglade Rasmussen, Tina
Jungfeldt, Sascha Mygind Andersen, Anders Beckett,Niels Erik Lundsgaard.
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MUSICAL 1995.
Det er blevet en tradition, at alle
elever på Faaborg gymnasium i
løbet af deres gymnasietid får lejlig
hed til at være med til at stable en
musical på benene. Forestillingerne
skabes fra grunden, hvilket også
betyder, at der er tale om uropførel
ser. i 1992 var emnet "Titanic", i
foråret 1995 satser vi på en musi
cal, der historisk tager udgangs
punkt i 50-åretfor befrielsen fra
den tyske besættelse i 1945.
Handlingen foregår i de sidste krigsår og handler om en ung mand
og hans forhold til modstandbevæ
gelsen, hans forelskelse forholdene
i hjemmet. Samtidigt vil handlingen
prøve at skildre tidens stemning:
navne som PH, Liva Weel og Leo
Mathiesen antyder stemningen.
SG

Dramagruppen 1993/94

UNDERETAGE:

Plan over skolen

Vandkunsten under tilblivelse

