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Verden er i forandring. Det har 
den altid været, men netop nu er 
der nybrud mange steder på 
kloden. Det, der var i går, er 
ændret i dag for at udvikle sig 
videre i morgen.- En verden fuld 
af uro, glæder og udfordringer. 
Der stilles krav til Jer unge i dag. 
Evnen til omstilling er blevet er 
blevet uomgængelig; men 
omstilling kræver viden, om det, 
der skal stilles om og forståelse og 
indsigt i det, der stilles om til! 
Nødvendigheden af en god 
uddannelse er mere nødvendig end 
nogensinde

Netop i den situation kan Faaborg 
Gymnasium byde Jer velkommen 
til en nutidig uddannelse, der giver 
den nødvendige fleksibilitet, 
samtidigt med at tråden til den 
danske kulturarv knyttes. Ikke 
nogen ringe kombination!

Gymnasiet har netop været igen
nem en reform, der giver Jer mu
lighed for at sammensætte Jeres 
studentereksamen ud fra Jeres

personlige interesser.-
Med en kærne af fællesfag og en 
vifte af tilvalg kan I sammensætte 
en fagkombination, der ruster hver 
enkelt af Jer til fremtidens udfor
dringer.

Gymnasiet åbner nye verdener for 
Jer og bidrager således væsentligt 
til Jeres personlige udvikling. Her
til kommer et varmt, menneskeligt 
samvær.- Hvis I yder en rimelig 
indsats, kan I skabe Jer tre gode 
år, I vil kunne tænke på resten af 
liv et.-

Faaborg Gymnasium byder Jer 
Velkommen!

Marstal

DANMARKS
PÆDAGOGISKE 

BIBLIOTEK



SKOLENS PERSONALE



KA Kirsten Ladekjær Andersen Adjunkt
Jagtvej 30, III, 5000 Odense C

NA Niels Johan Mørch Andersen Lektor
Strandparken 46, Falsled, 5642 Millinge

BJ Jens Bang-Jensen Adjunkt
Allegade 82, l.sal, 5000 Odense C

Be Jørgen Bech Lektor
Dyndkrogen 3, Bøjden, 5600 Faaborg

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

BD Birthe Dahl Lektor
Strandgårdsparken 102, 5600 Faaborg

CD Carsten Dilling Adjunkt
Østerbrogade 99, 5600 Faaborg

HE HANNE Ellebæk Adjunkt
Bøgeskovvej 16, Helnæs, 5631 Ebberup

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

SG Stig Schirmacher Gohs Lektor
Frydensbergvej 8, 5600 Faaborg

LH Lisbeth Nellemann Havndrup Adjunkt
Niels Juels Alle 73, 5250 Odense SV

H0 Lone Højfeldt Adjunkt
Saugstedlund 102, 5600 Faaborg

GL Gitte Ladegaard Jacobsen Adjunkt
Holstenshuusvej 3, Korinth, 5600 Faaborg

MT Marianne Gerd Thøger Jensen adjunkt
Vesterdalen 17 K, 5260 Odense S

OH Ole Hedegaard Jensen Adjunkt
Nyborgvej 8 st., 5000 Odense C

KD Karen Dreyer Jørgensen Adjunkt
Solvænget 12, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev

HK Helle Vibeke Kærsager Adjunkt
Holsten Carisiusgade 8, 5600 Faaborg

HC Henrik Cederfeldt Larsen cand. scient
Tørvegyden 18, 5672 Broby

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

R Povl Marstal Rektor
Kildetoften 30, 5600 Faaborg

EM Erik Mosegaard Adjunkt
Strandgårdsparken 27, 5600 Faaborg

65-912689

62-681813

66-147799

62-601892

62-681958

62-610788

62-613680

64-771307

62-601388

62-619723

66-179737

62-619981

62-651761

66-151799

66-115788

65-901757

62-613261

62-681693

62-614119

62-611405

62-613096
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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

KP Kent Runge Poulsen
Gyldenstensvej 7, 5230 Odense M

Adjunkt 66-130421

AP Anne Kirstine Primdahl
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, Håstrup, 5600 Faaborg

62-681958

PS Philippe Erik Sales
Gl. 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

Adjunkt 62-219668

IV Inger Elisabeth Vinther 
Svendborgvej 206, 5600 Faaborg

Adjunkt/Inspektor 62-612153

F0 Flemming Husted Østergaard
Holsten Carisiusgade 7, 5600 Faabor,

Lektor
g

62-610231

OHN Orla H. Nielsen
Saugstedlund 68, 5600 Faaborg

Pedel 62-618545

BB Bent Brændeholm
Assensvej 21, 5600 Faaborg

Pedelmedhjælper 62-618174

Rie Anne-Marie Andersen
Odensevej 42, 5600 Faaborg

Kantineleder 62-612686

AJ Anne Marie Jespersen 
Odensevej 60, 5600 Faaborg

Kantinemedhjælp 62-610315

BAa Birthe Aarre
Dyreborgvej 63, 5600 Faaborg

Sekretær 62-619805

Fl Inger Flamand
Flidsager 16, 5600 Faaborg

Sekretær 62 -651073

4



PRAKTISKE OPLYSNINGER
Adresseændring 

skal straks meddeles kon
toret,

Befordringsgodtgørelse

Eleverne betaler selv de 
første 190,00 kr pr. måned. 
Udgifter herudover refun
deres kvartalsvis bagud. 
Ansøgningsskema fås på 
kontoret.

Biblioteket

Skolens bibliotek er åbent i 
den normale undervisnings
tid.

Bogdepot

Åbningstid: vil fremgå af 
opslag i starten af skole
året.
Generelt: ved modtagelsen 
indbindes bogen af låneren, 

der straks udfylder den 
ilagte navneseddel. Låneren 
er ansvarlig for at bogen 
afleveres i ubeskadiget 
stand.

Brugerbetaling

Siden skoleåret 1989/90 har 
der været brugerbetaling i 
gymnasiet. Det drejer sig 
om:
a) betaling for fotokopier 
udgør 250,00 kr pr. skoleår. 
Beløbet er fastsat af amts
rådet.
b) elever ska selv anskaffe 
ordbøger til dansk og to 
sprogfag, lommeregner og 
papir.

Elevhåndbog

Elevhåndbogen indeholder 
nav-, adresse- og fotofor
tegnelse over alle elever,
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lærere samt øvrige ansatte. 
Bogen forventes at udkom
me i første halvdel af skole
året.

Forsømmelser

Forsømmelsessedler fås og 
afleveres på kontoret. Ved 
forsømmelser af mere end 
en uges varighed, bør man 
telefonisk underrette kon
toret.

Glemte sager

Hvis du har mistet en ting 
på skolen, så henvend dig 
til pedellen. Skolen har 
ikke nogen tyveriforsikring, 
så eventuel erstatning må 
du ordne med din egen 
forsikring. Drejer det sig 
om idrætstøj, kan det evt. 
være lagt i "glemmekas
sen” i idrætshallen.

Kantine

skolen. Selvafrydning
er en forudsætning for at 

kantinepersonalet kan nå 
deres daglige arbejde. Åb
ningstider offentliggøres 
ved skoleårets start.

Parkering

Cykler og knallerter skal 
stilles i stativerne.

Skemaændringer

Dag- til dag-ændringer 
meddeles ved opslag på 
elevernes opslagstavle i 
kælderen.

Statens uddannelsesstøtte

Ansøgningsskema og vej
ledning fås på kontoret. 
Ansøgningerne afleveres på 
kontoret og indsendes her
fra. Svar kan tidligst for
ventes efter 4-5 uger.

Der forefindes kantine på
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Sundet og Sundstien om foråret
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Ringetider Studieveiledere

1. time 8.00 - 8.45
2. " 8.55- 9.40
3. ” 9.50 -10.35
4. " 10.45-11.30

FROKOSTPAUSE
5. time 12.00 -12.45
6. " 12.50-13.35
7. " 13.45-14.30
8. " 14.40-15.25

Kontorets åbningstider

Kontoret er lukket for nor
male ekspeditioner i 2. og 
3. time. I øvrigt er kontoret 
åbent dagligt fra 8.00 til 
14.30.

Inspektorer

Inger Vinther (rektors 
stedfortræder) 
Lone Søholm
Frank Nielsen (boginspek
tor)

Jens Juel Larsen 
Anne Kirstine Primdahl.

Bestyrelsen for Faaborg Gymna
sium

Ilse Jacobsen (forældrerep.) 
formand
Inga Witt (forældrerep)
Anne Marie Havsteen Brandrup 
og Kasper Max Karlsen (elevrep.) 
Inger Flamand (TAP-rep.) 
Karen Dreyer Jørgensen og 
Helle Kær sager (lærerrep.)
Lone Lund (kommunalbestyrelsens 
rep.)
Else Knudsen (amtsrådets rep.) 
Hans Tønnesen (DA)
John Jensen (SID)
Inge Sekjær (folkeskolernes rep.)

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

Bestyrelsen arbejder hovedsagelig 
med overordnede emner vedrøren
de skolen. Det er f.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 
lokalsamfundet.

Endvidere skal bestyrelsen afgive 
udtalelse om spørgsmål som fore
lægges af amtsrådet. Bestyrelsen 
kan ikke behandle personsager.

Valgperioden er forskellig for de 
forskellige repræsentanter.

Elevrepræsentanterne vælges for et 
år ad gangen, personalerepræsen
tanterne for to år ad gangen og de 
øvrige for fire år ad gangen.

Ved årsskiftet 1994 skal der være 
nyvalg af samtlige repræsentanter.

Introduktionsarrangement

1 begyndelsen af skoleåret afholdt 
vi et introduktionsarrangement for 
eleverne i Ig.

Formålet med kurset var at bi
bringe eleverne nogle elementære 
færdigheder, som vi erfaringsmæs
sigt vidste, at langtfra alle elever 
var i besiddelse af, men som de 
ville have nytte af at erhverve sig 
så hurtigt som muligt i deres gym
nasieforløb, ligesom det ville være 
nyttigt for de enkelte faglærere at 
vide, at samtlige elever havde 
nogle grundlæggende færdigheder, 
som der kunne arbejdes videre 
med.
Kurset varede en uge, hvor lg’er
nes normale skema var sat ud af 
kraft; i stedet var der for hver 
klasse lagt et skema med timer i 
edb (tekstbehandling og regneark), 
elementær grammatisk analyse, 
tegnsætning, øvelser i ordbogs
opslag samt laboratoriekultur. 
Desuden var der hver dag en time 
med en blanding af musik og idræt.
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Idrætsdag 25/9 1992 af eleverne så til.

1 perfekt vejr blev alle varmet op 
af skolens idrætslærere, som i 
dagen anledning var "udklædt" - 
damerne i lange kjoler og herrerne 
i habit og slips!
Imens blev de enkelte konkurren
cesteder etableret. Alle på skolen 
var således aktive - enten som 
deltager eller som officials.

Efter et sindrigt system konkur
rerede grupperne mod hinanden 
på de i alt 10 poster som skulle 
besøges i løbet af dagen - og ved 
hver post blev der kåret en vinder.

Alle posterne indeholdt en fysisk 
aktivitet - bortset fra OL-tipskupo- 
nen - hvor det selvfølgeligt gjaldt 
om at gøre tingene så godt som 
muligt, men hvor også samarbejde 
og taktik var vigtige elementer. Og 
så måtte det gerne være sjovt! 
Vinderne af idrætsdagen fik som 
præmie en bespisning i bedste 
romerske stil (de lå til bords), og 
idrætslærerne var de tjenende 
ånder, altsammen medens resten



FRIVILLIG UNDERVISNING

FRIFORMNING

En eftermiddag om ugen - i dette 
skoleår i forårssemesteret - er der 
åbent i billedkunstlokalet. Alle 
elever har her mulighed for at 
benytte faciliteterne og modtage 
hjælp og vejledning fra en billed
kunstlærer. Der kan man helt på 
sine egne præmisser udfolde sig 
med f.eks. foto, ler, tegning, maleri 
eller grafik. Der kan laves kulisser 
til morgenunderholdning, plakater 
til fester og andre arrangementer, 
karnevalsudstyr, plancher i for
bindelse med undervisningen og 
meget mere.

MT.

Idræt

Timerne var palceret efter skoletid, 
hvor eleverne kunne møde op og 
træne/spille. 1 år har vi koncen
treret os om basketball og volley
ball, men også badminton har 
været på programmet. Boldspillene

er traditionelt de discipliner, som 
de fleste er interesseret i. Af prak
tiske grunde tilbydes frivillig idræt 
kun i efteråret. 1 foråret afvikles 
så de årlige klasseturnering, netop 
i de samme discipliner. Turnerin
gen afvikles i løbet af 3 uger og 
vinderklasen får som præmie et 
sæt T-shirts med påtrykt logo.

LR
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STUDIEKREDSE

Drama

Også i år har vi haft en studie
kreds i drama for skolens elever. 
I alt deltog 10 - denne gang kun 
én dreng, som til gengæld kunne 
sole sig i uundværlighed, da vi 
havde headhuntet ham til en man- 
derolle!

Den første tid koncentrerede vi os 
om improvisation, kropsudtryk og 
det at skabe en teaterfigur fra 
bunden af Derefter gik vi i gang 
med at producere en mindre fore
stilling - i år skrevet af eleverne 
selv med en novelle af Leif Pan
duro som forlæg. Indtil videre har 
det kun været underholdende for 
os selv, men vi glæder os til at vise 
resultatet til efteråret. Uden at sige 
for meget kan vi røbe, at forestil
lingen lover salg af såvel luksus
koner som mere økonomiske hver- 
dagskoner, så interesserede bør 
holde øje med datoen....

KA.

Les Lanciers

Det er en god tradition at vi til 
skolens årsfest danser Les Lan
ciers i hallen. Eleverne lærer 
dansen i idrætstimerne op til fe
sten. Elevernes forældre har igen i 
år fået mulighed for også at lære 
den. Skolens idrætslærere har 2 
hver dagsaftener 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 hyggelige og for
nøjelige aftener.

LR
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Udvekslingsstudenter

Som H.C.Andersen engang sagde 
"at rejse er at leve". Det kan ikke 
siges mange gange nok, hvor 
spændende og lærerigt det er at 
komme ud og opleve den store vide 
verden. At møde nye mennesker og 
leve i et fremmed samfund med 
andre normer, traditioner og med 
en anden kultur. At stå på egne 
ben og selv træffe beslutninger. At 
tænke på et nyt sprog og udvikle- 
sig selv. At få venner og familie et 
andet sted i verden.

Jeg var selv udvekslingsstudent i 
året 90-91. Jeg blev sponsoreret af 
Faaborg Rotary klub, men der 
findes mange andre gode organi
sationer. Jeg tilbragte et år i Yu
ma, Arizona, U.S.A. Yuma ligger 
ude midt i ørkenen, hvor der er op 
til 50° om sommeren. Jeg boede 
hos 3 familier og havde det godt 
hos dem alle. Jeg gik på high
school og blev student på lige fod 
med mine kammerater. Jeg havde 
rig mulighed for at rejse rundt og 
nåede at besøge 9 stater samt

Mexico. Jeg har stadig kontakt 
med mine amerikanske venner og 
familier og skal selvfølgelig besøge 
dem igen.

Det er vigtigt at rejse i skoletiden, 
da det er i skolen, man får de 
fleste venner. Mit år i U.S.A var et 
pusterum i gymnasietiden, som 
gjorde mig mere motiveret for at 
læse videre. Jeg vil gerne opfordre 
alle, der har lyst og mulighed, til 
at blive udvekslingsstudent, i vil 
aldrig glemme det år, og I får 
venner for livet.

Linn Trentel, 3b
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Et år i Danmark

Hej allesammen!

Når I læser dette brev er jeg tåge
de hjem, så jeg kan roligt være 
ærlig. Puh hah, efter det ved jeg 
ikke hvad jeg skulle sige uden at 
være kedelig, og siger bare "tusind 
tak for et utroligt sjovt og spæn
dende år”. For at være lidt mere 
ærlig vil jeg forklare om mine 
første indtryk af dansker. De var 
nogle mærkelige mennesker, der 
spiste alt med kniv og gaffel, bl.a. 
sandwich og hamburgere. Dansker 
var nogle underlige mennesker der 
spiste saltede lakrids med vilje! 
Dansker var nogle mærkelige 
mennesker, der talte med kartofler 
i munden pga. de spiste så mange 
måske.
Nu efter et år, er jeg blevet vant 
til disse vaner. Den måde dansker 
spiser, er ikke noget problem for 
mig, og det ses på min nye krop! 
1992 var et vigtigt år for dansker
ne og for mig. Vi har oplevet et 
nej til EF, en stort JA til EM, 
dronningens sølvbryllup, OL me

daljer (vi glemer aldrig vores kære 
Brian og Karl ”What about the 
hundred meter” Einer) og en 
rigtig varm og tør sommer (stak
kels landmænd!). Udover det har 
jeg oplevet Midtfyns festival, man
ge ”pubdays”, timer i både 2. og 
3g, et par Gelting ture, skolefester, 
3g opgaven, matematik, alle muli
ge fødselsdags- og jeg ved ikke 
hvad- fester, dagligliv hos Dan
marks bedste familie, danske jule
frokoster, danskejul, dansk nyt år 
o.s.v.
Jeg synes jeg har været utrolig 
heldig at bo i Faaborg og gå på 
Faaborg Gymnasium i år (det var 
endog klarere for mig efter to uger 
på gymnasiumer i København og 
Frederiksværk). Alle på Faaborg 
Gymnasium har været så åbne, 
venlige og hjælpsomme, og derfor 
har jeg altid følt mig velkommen. 
Denne lille by er nu mit hjem, og 
dette gymnasium min skole. Jeg 
kan ikke lade være og siger mange 
tusind tak til jer allesammen. Jeg 
siger ”extra tak” til min klasse 3y 
som har lært mig sproget, har 
snakket med mig i kedelige timer
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APRIL 1994

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

MAJ 1994

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDJ^G FREDAG LØRDAG SØNDAG

1

2 3 35 6 7 8

9 10 11 12 13 skolelag5 *14 15

16 17 18 19 20 i^o?eåaå 5t?l 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 111 12

13 14 15 16 17 Dimissia1 18 19

20 21 22 j 23 24 25 26

27 28 29 30



AUGUST 1993

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

1

2 3 1.skoledag 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 2 8 29

30 31

SEPTEMBER 1993

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

OKTOBER 1993

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

1 2 If 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31



NOVEMBER 1993

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

1 2 3 4 5
Gi.elevers

6 fest 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

DECEMBER 1993

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

Valg til bestyrelsen 1 2 3 4 “5.1

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 ' 28 29 30 31



JANUAR 1994

TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

1 2
o Ij^koledatJ efter rer !e4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19
bamcale- 

20 aften 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31
FEBRUAR 1994

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

1 2 3 4 5 6

7
Urienterin

® kennende 1 h 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 Årsfest 12 13

14 15 16 17 18 19 20
Terminsf røyg + 2g 'em ss^jseuge 24 25 26 27

28 29 30 31



og har vist mig hvordan man 
overlever 3g, til mine lærere (selv 
om nogen af dem tror at jeg tog 
hjem engang i oktober), til 3x som 
adopterede mig og inkluderede mig 
i deres fester og omdøbt mig, og til 
mine andre gode venner, som altid 
har været der for mig, selv om jeg 
var træt, fuld eller ”gad bare ik’ 
mere" nogen dage. Uden Jer kun
ne mit år ikke have været så sjovt 
og mindeværdigt. Jeg glemmer Jer 
aldrig.
Held og lykke med studentexam 
ønsker jeg 3g’erne. Jeg skal nok 
tænke på Jer allesammen og sige 
”skål” et par gange mens I læser, 
og fester bagefter!
Jeg glæder mig meget til at kom
me tilbage og besøge Danmark, 
Faaborg, min familie og mine 
venner så snart som muligt. Jeg 
kan forestille mig at der er første 
om fem år (money talks). Hvis der 
er nogen af Jer rejser til New 
Zeeland, må I komme og besøge 
mig, bare siger at du gik på Faa
borg Gymnasium, hvis ikke jeg 
kender dig.
Har det rigtig godt i fremtiden!

Med mange kærlige hilsner,

Fleur.

Linn & Fleur
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Dannelsesreisen

Der var engang noget 2.bx, der saa 
forfærdeligt gerne ville se Hoved
staden i Britannien, og derfor drog 
de for 7 Dage, sammen med deres 
allerviseste Lærere, til dette Cul- 
turens Centrum. De havde i Tiden 
forinden studeret flittigt sammen 
med dem, thi derved ville de lettere 
kunne forstå og saaledes også lære 
af deres Oplevelser.
Og de rejste i Dage over Stok og 
Sten for at naa deres beskedne 
Domicil, der, til alt Held, var 
placeret i Centrum af den fantasti
ske Stad. En smule Smaakryb på 
Værelserne og et slet Personale 
slog ikke de forvænte Studerende 
ud, nej! Ved hvert Morgengry stod 
de op for at mødes med hverandre 
for sammen at lindre deres, af 
Spændning og ubesvarede Spørgs
mål, saa pinte Hoveder. Og hu hej! 
hvor det gik; I det nationale Galleri 
("National Gallery") blev de vist 
rundt af en charmerende Engelskta
lende Jomfru, som forstod ganske 
hvorledes de endnu ret uvidende

Elever skulle have Lexion, paa 
Tates Galleri ("Tate Gallery") var 
der ogsaa nymodens Kunst, Geo
grafien blev tilgodeset ved et fugtigt 
Besøg ved de charmerende London- 
ske Dokker, i Theatret fremførtes 
Sjungestykket "Katte" ("Cats"), thi 
ogsaa om det dramatiske havde de 
studeret og paa saadan vis fyldte 
disse unge Mennesker sig med 
Viden.
(På nedenstående, smukt udførte, 
Kobberstik af A. Thuudsen ses den 
forventningsfulde Klasse fra det 
lille Sydfyenske Gymnasium venten
de på Cultur.)
Man kunne berette Side op og Side 
ned om alle de culturelie Iagttagel
ser og Erfaringer for Livet, de unge 
Mennesker gjorde, men det ville 
slet ej være muligt at beskrive 
fyldestgjørende paa dette Papyrus. 
Langt bedre er det, om man selv 
reiser til England og dér gør sig 
sine Erfaringer!
Før dette Eventyr naar sin ende 
bør man samvittighedsfuldt huske, 
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at man ikke blot i London skal 
studere udi den finere Cultur. Den 
menige Britannier spenderer en del 
Tid med Conversation og indtagelse 
af Pints af lokale Eftergjørelser af 
Carlsberg, og slige sociale Aktivite
ter fandt de unge Danske Svende 
og Jomfruer fra Sydfyen ogsaa 
nødvendige.

Fyldte med indtryk vendte de trætte 
unge Mennesker Stævnen mod 
Norden, hungrende efter at gense 
det Faaborgensiske Klokketaarn, 
der alligevel var dem kærest.

Se det var vel en rigtig Historie!

Anne Marie og Jakob 2.bx
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2 .z’s studietur til London og York 
1993.

I foråret 1992 fik vi tilbuddet om at 
komme på studietur til Wien, Norge 
eller England. Efter en del diskus
sion besluttede vi at tage til Eng
land med matematik (Stig Gohs) og 
engelsk (Lisbeth Havndrup). Prisen 
blev fastsat til omkring 2000 kr. 
excl. lommepenge, og en op
sparingskonto blev oprettet. Turen 
blev tilrettelagt således, at vi først 
skulle være to dage i York og der
næst fire dage i London.
Op til rejseugen før påske 1993 
blev det faglige indhold i turen 
forberedt i matematik og engelsk. I 
matematik gennemgik vi den ældre 
del af navigationens historie, ægyp
tisk matematik samt den første 
regnemaskine konstrueret af Char
les Babbage. I engelsk koncentrede 
vi om vikingernes erobring af York 

i november 866 og deres ledelse af 
byen indtil Eric Bloodaxe blev 
drevet ud af byen i 954.
Lørdag den 27. april tog vi så 
endelig afsted. Dagene i York var 
en stor oplevelse. Vi var bl.a. på 
byvandring på den gamle midde
laldermur, som omkranser det me
ste af centrum. Hovedattraktionen 
var dog The Jorvik Viking Centre, 
som er bygget på baggrund af de 
omfattende Coppergate-udgravnin- 
ger i York. I det underjordiske 
museum kørte vi gennem den impo
nerende udstilling om vikingetiden i 
små elektriske biler. Aftnerne blev 
brugt på de lokale pubber og dis
koteker ikke langt fra de store om 
natten oplyste katedraler.
På togrejsen til og fra York, som 
cirka varer to en halv time, var der 
rig lejlighed til at se på det typiske 
engelske landskab. Vel ankommen 
via undergrundsbanen til London 
indlogerede vi os på det mondæne



The Westminster Hotel. Det ung
domshotel, hvor vi skulle have boet 
i London, var overbooket, og man 
havde derfor set sig nødsaget til at 
indkvartere os på et finere hotel. Et 
arrangement, vi ikke havde det 
ringeste at indvende i mod.
Efter en tur gennem Dockland
området besøgte vi The Maritime 
Museum og The Royal Observatory 
i Greenwich, der som bekendt lig
ger på nul-medianen. Papyrus 
Rhind, som er verdens ældste mate
matikbog skrevet på hieratisk (ste
nograferede hieroglyffer), og den 
berømte Rosette-sten med indskrif
ter på hieroglyf-sprog, hieratisk og 
græsk var vores primære mål på 
det enorme British Museum, og på 
Science Museum var der mulighed 
for at tage Babbages første regne
maskine nærmere i øjesyn. 
Eftermiddagene fløj væk med pub
besøg på den lokale The Kings 
Head, og Londons natteliv omkring 

det centrale Leister Square gik 
heller ikke fri. Efter at have afslut
tet de sidste indkøb på Oxford og 
Regent Street vendte vi fredag 
eftermiddag næsen hjemad efter en 
begivenhedsrig uge både socialt og 
fagligt.

Simon Bech 2.z

2a var i Nimes



Billeder fra Nimes
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Billeder fra Nimes
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2y tog til Prag

Studievejledning i gymnasiet

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

Vi går ind i klasserne og orienterer 
om

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

Vi er med til at arrangere valgori
enteringsmødet for 1 g’ ere - et mø
de, hvor elever og forældre bliver 
orienteret om valgproceduren og 
fagudbuddene.

For 2. og 3g’ere arrangerer vi 
studieorienterende møder:

et møde, hvor studerende 
fra fortrinsvis de lange 
videregående uddannelser 
kommer på skolen og for
tæller og giver oplysninger - 
nok en del om "det at være 
studerende".

en uddannelsesdag for 3g’- 
ere i Odense, hvor de bliver 
orienteret på selve uddan
nelsesstedet.

gæstelærerbesøg, hvor bl.a. 
jobansøgning!kvote 2-an- 
søgning har været emnerne.

Vi har samtaler med alle elever i 



lg om, hvordan de trives, valgfags
ønsker og evt. om fremtidsplaner.

I løbet af 3g indkaldes alle eleverne 
ind til en "fremtids samtale", hvor vi 
finder ud af om planerne er muli
ge!realistiske.

Derudover kan eleverne komme til 
deres vejleder for at få råd og 
vejledning

om fremtidige uddannelses
muligheder
hvis, der er studiemæssige 
problemer

hvis, de har private pro
blemer
om støttemuligheder (SU) 

Forældrene er også meget velkom
ne til at kontakte studievejlederne, 
hvis der er spørgsmål eller pro
blemer.

Studievejlederkontoret er også 
"samlingssted" for det oplysnings
materiale, som udsendes fra alle 
uddannelsesinstitutioner, der til
byder uddannelser for studenter. Vi 

forsøger at holde styr på materia
lerne og uddeler til interesserede, 
så eleverne kan blive så godt infor
merede 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 hjæl
pe. Kontakten til psykologen sker 
gennem vejlederen.

AP/JJ



Sproglige studenter 1992:

øverste række: Thomas Nørgaard Nielsen, Jens 
Jacob Koppel K. Bang, Kenneth 
Mette Christiansen.

Langgaard Pedersen,René Sørensen, Jacob Aagaard, 
Christoffersen, Anne Mette Bang Sørensen, Tine

3. række: Henriette Dreyer Christensen, Lotte B. Styrbæk, Sisse Aagaard Kristensen,
Anne Marie Lind, Anja Hansen, Jane Merete Madsen, Mai Britt Schlebaum, 
Julie Sophie Schou, Gitte Nielsen.

2. række: Kathrine Brandt, Hanne Nielsen, Lene Radby, Katrine Mitzi A. Assels, Nana June
Damgaard, Lise Høyby, Camilla Blommegaard, Charlotte Borck-Johansen, Annika Mor
tensen, Trine Møller Hansen.

1. række: Anne Christina Bruun, Trine Juul, Lotte Elmer Andersen, Marie Filskov, Charlotte 
Engelbrecht Føns, Christina Stenner Rasmussen, Gitte Maribo Jensen, Dorthe Nielsen.
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Hvorfor går man med studenterhue?

Hvert år er der nogen, der spørger,hvorfor går man med studenterhue og hvorfor ser 
den sådan ud? Hvorfor er der f.eks. en kokarde med et kors foran på den?

Kasketten først. Den stammer fra militæruniformerne under Napoleonskrigene omkring 
1800. Rytteriet havde en hjelm (casque på fransk) med en lille skærm foren. Den efter
lignede man i stof som en nem hue, der sad godt fast. Den kom til at hedde "lille hjelm" 
= casquette (ligesom en lille cigar hedder en cigarette). Napoleonskrigene førte til en 
voldsom opblussen af national selvfølelse især i Tyskland, hvor studenterne dannede 
væbnede korps for at kæmpe for et samlet Tyskland. De gik med kasketter i deres stu
denterkorps (Burscenschaften).

Danmark fik også en studenterforening i 1820 og kasketten blev brugt ligesom den blev 
det på Københavns universitets store forbillede, Berlins universitet. Foreløbig brugte de 
danske studenter kasketten syet af forskelligt stof og ofte med en kvast ned ad øret.

At være student dengang var noget helt andet end i dag:: studentereksamen blev man 
forberedt til enten ved katedralskolerne (der var 14) eller privat, mens selve studenterek
samen fandt sted på universitetet og var en adgangsprøve. Der var 78 medlemmer af 
studenterforeningen i 1820, så det var en eksklusiv kreds. Den blandede sig i politik, 
blandt andet ved at lave fakkeltog og optog til ære for populære offentlige personer. Det 
var værd at have en slags uniform, så folket kunne se, at man var student, og studenter
ne ville gerne kunne kendes til hverdag på deres dragt. Kvinder kunne ikke blive studen
ter eller optages på universitetet, så det krigeriske præg svarede til bæreren. Endnu Kaj 
Munk gik med sin studenterhue sommer og vinter, hver dag. Det var i 1940’ente.

Den nationalliberalisme, som studenterne hyldede, var et fælles nordisk fænomen. 11943 
samledes studenterne fra hele Norden til møder. Det er formentlig ved denne lejlighed, at 
de danske studenter følte samme behov som de svenske og norske til at have en fælles 
hovedbeklædning. I hvert fald havde de en hue på, der var sort med blank skygge. Om 
sommeren satte man så et hvidt overtræk på den, men selve huen var sort, som marinens 
matroshuer er det i dag.
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Matematiske studenter 1992:

øverste række: Morten Poulsen, Mikael H. Bødker, Carsten Olsen, Jesper Andersen, Jesper Clausen, 
Thomas Rützou, Rasmus Olsen, Ronny Bo Rasmussen, Jakob Gaarde Lund, Alex Grosse, 
Anders Mailing Aaboer, Peter Glasdam Larsen, Jens Nedergaard Hansen, Henrik Clausen 
Henrik Friis, Jesper Alsing Larsen, Morten Pedersen.

3. række: Kristian Banke, Trine Bender Justesen, Maureen Minna Jochumsen, Nina Rise, Ann-
Christina Nielsen, Martin Nielsen, Solveig Ellegaard Ditlevsen, Mathilde Schmidt- 
Petersen, Jacob Pøhlsgaard, Bjarke Thue Jørgensen, Tina Blomberg Ellegaard, 
Lotte Jensen, David Ferretti, Hans James McDonald.

2. række: Lene Lund Hansen, Trine Ameland Kongsted, Maria Jochumsen, Michala Henrichsen,
Ane Sofie Mark Petersen, Helle Petersen, Anne Christine von Benzon, Helle From 
Søren In Shik Overgaard, Morten Wettergren, Chrisian Toelbjerg, Kristina Ploug- 
Sørensen, Gitte Jensen, Ane Riis-Jensen, Søren Andersen, Thomas Lykkegaard Ander
sen, Jens Ingvard Rasmussen, Jacob Martin Andersen.

1. række: Tommy Kirkegaard, Jacob Otzen, Stinne Stokkebo, Jeanette Ostergaard, Anne Holm,
Susanne Ploug-Sørensen, Sinne Moth, Kristina Torp Madsen, Lisette Pedersen, 
Rune Pedersen, Bea Brun, Mette Haastrup, Betina Frost, Dan Ermose.
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Det må være ved denne eller en lignende lejlighed, at studenterne sætter et fælles em
blem på huen: en rød-hvid-rød kokarde for at vise de er danske (den svenske tilsvarende 
hue havde blå-gul-blå) og et kors for at vise, at de er kristne studenter (Gud, Konge og 
Fædreland).

Det kors, de vælger, er et St. Georgskors - det samme, som anvendes som ordensmærke 
for Riddere af Dannebroge. Det er ikke et malteserkors. Et malteserkors har fire lige 
lange korsarme, der er splittede i spidsen, så der bliver 8 spidser - for at minde ridderne 
om de 8 ridderlige dyder. C.F. Tietgen elskede malteserkorset og satte det på DFDS.s 
flag og på den danske spritfabrikker (derfor hedder den danske snaps "Malteserkreuz” i 
Tyskland).

Indtil efter 2. verdenskrig gik studenterne med deres hue ved festlige lejligheder og til 
møder. I 50’erne og 60’erne var det en dimissionsdagspåklædning (+ tommelfingerrejser 
sydpå og juletræssalg). Efterhånden begyndte en del at sætte andre mærker i kokarden i 
stedet for korset f.eks. DSU-mærket fordi de ville demonstrere, at de ikke gik indfor 
Gud, Konge og Fædreland-ideologien.

Der findes en overtro blandt gymnasieelever, at man ikke må prøve huen mere end én 
gang før eksamen - for så dumper man (vel det græske hybris-kompleks). men hvis man 
prøver den uden kokarde, er den ingen studenterhue og så er faren afværget.

Niels Gullberg
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Plan over skolenUNDERE I AGE:

N
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