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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.

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.-

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.!

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

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.

Velkommen og held og lykke 
nasiet.

Marstal
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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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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.
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.

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

LR

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

FAABORG OG BRØNDEN
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.

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.

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

Maleren og fotografen

Marius Mikkelsen, Faaborg.

og langvejsfra lomma yolt ftam

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!

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 elever fra 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.

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 heldagsud- 
fiugt 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.

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

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 Napo- 
léon og Voltaire havde opholdt sig på et 
tidligere tidspunkt i den franske 
historie. En hyggelig aften, der sluttede 
med fælles folkedans og aim. dans.

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?

Svaret er enkelt: Intet. Tilpasning og ig- 
norering 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 fransk- 
højniveau-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.

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 technomu- 
sik, mandestrip og drukkørsel!

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 

kammerater. De fleste var 16 og var ofte 
søde og hjælpsomme. Alligevel betød al 
der sfor skellen 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!

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.

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’er- 
ne, 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 af filmklubben, 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 af filmklubben 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.

St. Bededag

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

fred. 12.05.95

Kr. Himmelfart. torsd. 25.05.95

Pinseferie lørd. 03.06.95 - mand. 05.06.95

Sommerferie lørd.

Alle nævnte dage er feriedage.

24.06.95
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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 Ny-
kjær 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. Dramagruppen 1993/94

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 k- 
rigsår 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



Plan over skolen
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