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HOBRO GYMNASIUM

BERETNING
REDIGERET AF 

REKTOR SEJER JOHANSEN

1972-74



Rektor træffes i reglen hver skoledag kl. 12-13.
Tlf. (08) 52 08 55. I øvrigt efter aftale.
Privat telefon (08) 52 03 05.
Skolens pedel, Harry Nielsen, har telefon nr. 
(08) 52 18 68.
Skolens adresse: Amerikavej 5, 9500 Hobro.
Skolekode: 80042.



SKOLEMYNDIGHEDERNE

Ved begyndelsen af skoleåret 1972—73 var de lokale myndig
heder:

Hobro kommunes skoleudvalg:

direktør Johs. Christensen, formand
vognmand Erlann Christiansen
gårdejer Jacob Falk
handelsmand Anders Lade, næstformand 
elektriker Hartmann Johansen

Hobro Gymnasiums skolenævn:

Valgt af byrådet:
godsekspeditør P. Riiskjær Christensen, sekretær
Valgt af forældrene:
bibliotekar Arla Bloch, formand
overlærer Bodil Lang
fru Kristine Grusgaard Andersen, næstformand 
købmand Ole Lund

Skolen takker disse myndigheder for et godt samarbejde om 
opbygning og trivsel.

Pr. 1. april 1973 overgik de primærkommunale gymnasier 
ved folketingsbeslutning til amtskommunal status, således at 
Hobro Gymnasium og HF-kursus fra denne dato sorterer un
der Nordjyllands amtsråd. Der foretoges nyvalg af skolenævn, 
der kom til at bestå af følgende:

Valgt af amtsrådet:

amtsborgmester Grete Kirketerp Nielsen, formand 
amtsvejmand Poul F. Christensen, næstformand 
gårdejer N. J. Skytte Lauridsen
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Valgt af foraldrene:

bibliotekar Arla Bloch
overlærer Bodil Lang

Suppleanter for de forældrevalgte: 
fru Kristine Grusgaard Andersen 
købmand Ole Lund

Efter nyvalgene i foråret 1974 består skolenævnet af følgende 
medlemmer (nævnet har ved redaktionens slutning endnu ikke 
konstitueret sig):

Amtsrådsmedlemmer:

amtsborgmester Grete Kirketerp Nielsen, Kirketerp, 
Hobro
borgmester Poul F. Christensen, Kongerslev 
dyrlæge A. Th. Riemann, Hobro

Foraldrevalgte:

Pastor Johs. Lovmand, Hobro
Fru Lis Lund, Stenild, Hobro
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HOBRO GYMNASIUM OG HF-KURSUS
1972-74

På grund af særlige omstændigheder nåedes det ikke i tide at 
udsende årsskrift for 1972-73. Nærværende skrift vil derfor 
medtage visse væsentlige oplysninger fra dette skoleår. At skrif
tet alligevel fremtræder i en væsentlig »tyndere« form, skyldes, 
at direktoratet i foråret 1973 fritog skolerne for at meddele 
eksamenspensa m. m. i årsberetningerne.

Forhåbentlig vil dette lille skrift ved sine oplysninger om 
allehånde aktiviteter komme til at virke som et informations
skrift for de nye elever, hvem skolen i øvrigt altid har haft for 
skik at tilsende årsberetningen.

Skolens udvikling i korthed

Skolen blev oprettet som gymnasium pr. 1. august 1961 og 
havde sine første 4 år på den gamle tekniske skole (nu han
delsskole) i Skibsgade. 1 sprogligt spor, 1 matematisk spor og 
1 realspor var, hvad der var plads til. August 1965 skete ind
flytning i den nye gymnasiebygning på Amerikavej. Her ud
viklede skolen sig til normalt at have IV2 sprogligt spor, 2V2 
matematiske og 2 realspor. Fra 1971 optoges efter ministeriel 
beslutning ikke flere realklasser ved gymnasierne. Derfor di
mitteredes de sidste realister i 1973. De afløstes imidlertid af 
HF-kursister, idet kursus blev oprettet i 1972. I denne som
mer (1974) dimitteres det første hold HF-kursister.

I 1972 dimitteredes følgende studenter:

på den nysproglige gren (i alt 39):

Carsten Finn Andersen, Dorit Drejer Andersen, Birgitte Rüsz 
Andreasen, Margarete Bokelund, Lis Bonde-Henriksen, Lise 
Margrethe Bruun, Elsebeth Frederiksen, Hanne Birgitte Fut
trup, Kirsten Helin, Heine Jensen, Vibeke Borresen Krog, Tove 
Erngaard Larsen, Lene Lund, Elin Stenbæk Mortensen, Inger 
Nielsen, Bodil Okholm, Birgitte Pedersen, Henrik Scriver, Rise 
Kaas Vad, Ella Vibeke Bidstrup Østergaard - Per Abildgaard, 
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Helle Lillian Vinge Voldborg Andersen, Inge Christensen, 
Anne Marie Munk Christoffersen, Otto Dehn, Thorkil Ja
kobsen, Kirsten Bente Jensen, Kurt Henning Jensen, Ruth Kel
ler Jensen, Inge Krogh Kristensen, Susanne Davidsen Kristen
sen, Bente Kjær Laursen, Lis Mogensen, Vibeke Pedersen, Helle 
Primdahl, Birgit Rasmussen, Susanne Krogh Rasmussen, Lis 
Kristine Roth, Gitte Svenstrup.

på den matematisk-fy siske gren (i alt 39):
Karen Marie Dahl Andersen, Birgitte Boe, John Chris Bonde, 

Inge-Marie Bundgård, Hanne Frederiksen, Per Christian Fre
deriksen, Jens Hedegård, Birgit Jensen, Jette Skov Jensen, 
Janne Kjærsgaard Jørgensen, Karsten Kær, Mogens Marcmann, 
Hans Nørgaard, Jens Otto Nørgaard, Uffe Olsen, Søren Brøn- 
dum Pedersen, Birte Louise Skov, Jan Vestergaard Svendsen, 
Ronny Kalevi Rinne Thomsen - Jens Haven Albertsen, Henrik 
Balle, Søren Riiskjær Christensen, Birgit Hvirvelkær, Carl Ei
nar Eriksen Jensen, Else Schaumburg Jensen, Bente Lillian Jes
persen, Christian Johansen, Steen Christian Tams Korsgaard, 
Torben Ulf Larsen, Grethe Mogensen, Jette Damgaard Morten
sen, Vivi Munk, Jens Kristian Nielsen, Bente Nykjær, Bir
gitte Riisgaard Olesen, Bodil Erna Petersen, Karen Birgitte 
Riis, Steffen Smit, Chresten Peder Vilslev.

samt følgende realister (i alt 35):
Troels Borre, Kirsten Brun, Ilse Kjeldahl Christensen, Jan 

Bisgaard Faber, Bente Nielsen Kristensen, Birthe Primdahl 
Lo-Larsen, Niels Lomborg, Steen Lovmand, Kirsten Markus
sen, Morten Christian Mondrup, Ena Bach Nielsen, Gert Bjarne 
Petersen, Inger Emilie Neergaard Petersen, Kirsten Scriver, 
Britta Annie Thygesen - Jesper Norup Andersen, Keld Møl
ler Andersen, Poul Christensen Borre, Peter Eskildsen, Hanne 
Birgitte Trojel Hold, Marianne Jacobsen, Kirsten Bugge Jen
sen, Vibeke Stilling Larsen, Krista Lindum, Karen Margrethe 
Grønbæk Mogensen, Aase Grønlund Nielsen, Else Birgitte Niel
sen, Ole Stig Nielsen, Peter Nør, Marianne Stougaard Poul
sen, Jørgen Erik Sørensen, Charlotte Theil, Hanne Thorup, 
Agnes Merete Ostergaard Thunø, Yda Sand Vad.
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I 1973 dimitteredes følgende studenter: 

på den nysproglige gren (i alt 30):
Jørgen Als, Kirsten Egedal Andreasen, Ellis Busk, Merete 

Berre Eriksen, Birgit Esdal, Hanne Jensen, Steen Ulrik Thau- 
low Johannessen, Dorthe Knudsen, Annagrethe Nielsen, Mette 
Bloch Nielsen, René Kaalø Rothmann, Benedikte Møller Sø
rensen, Birgit Marianne Sørensen, Lene Møller Sørensen, Sol
veig Juliane Thoft Sørensen - Elsebeth Andersen, Finn Lyng
holm Christensen, Jette Østergaard Gade, Annika Margareta 
ITolmberg, Anne-Marie Hybschmann, Anne Holstein Jensen, 
Jørgen Jordansen, Steen Kjeldgaard, Dorte Schøler Kjær, Sol
vejg Kjær, Birgit Billeskov Krøldrup, Vibeke Larsen, Lida 
Mønsted, Hanne Rørholm, Annemarie Salomonsen.

på den matematisk-fysiske gren (i alt 41):
Hans Erik Askou, Gert Brogaard, Susanne Brændeskov, 

Lissa Faber, Jens Frello, Lisbeth Gravgaard, Egon Bech Flan
sen, Birthe Kristensen, John Mosegaard Kristensen, Poul Ro
senkilde Kristensen, Tyge Sigsgaard Larsen, Aage Benny Niel
sen, Erik Bruno Nielsen, Hardy Hartmann Nielsen, Per Fæ
ster Nielsen, Bjørn Steffensen, Anette Stæhr, Jens Bernhard 
Søgaard, Lars Christian Sølgaard, Jytte Fly Sørensen, Jan 
Thinggaard, Birthe Vammen, Lene Enggaard Vraa - Allan 
Hjorth Aagaard, Jette Møller Andersen, Hans Jacob Bach, 
Erik Kronborg Christensen, Jes Ebdrup, Bebiane Elisabeth Gil- 
berg, Ellen Benedicte Grønhaug, Inger Haslev, Jens Stougaard 
Jensen, Erik Jørgensen, Elsen Bruun Larsen, John Fjelsted Lar
sen, Hanne Østergaard Laugesen, Claus Krog Mikkelsen, Hen
ning Nielsen, Svend Friis Nielsen, Erik Smit, Dorthe Sven
strup.

samt følgende realister (i alt 25):
Irene Dalum, Niels Hauen-Pedersen, Marianne Elkjær Ja

kobsen, Ellen Lovmand, Gert Damgaard Mortensen, Lars Niel
sen, Gustav Bjørn Olesen, Bonnie Anette Rasmussen, Svend 
Erik Sahl, Anette Stendrup, Valborg Bach Webb — Inger Ma
rie Grusgaard Andersen, Ingrid Brandt, Birgitte Bruun, Lene 
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Steen Christensen, Erland Holst Eriksen, Henrik Hammer, 
Kamma Serup Hedegaard, Dorte Ipsen, Ellen Jansen, Lisbeth 
Madsen, Walther Moltzen, Clara Nissen Odgaard, Philip Uh- 
renfeldt, Keld Kaas Vestergaard.

OPTAGELSE I GYMNASIEAFDELINGEN

Skema til ansøgning om optagelse fås på den skole, hvor ele
ven går. Forældrene udfylder skemaets forside og afleverer 
det til den hidtidige skole, som udfylder bagsiden og videre
sender skemaet. Fristen for indsendelse af ansøgninger til det 
primært ønskede gymnasium er 20. marts.

Bestemmelserne vedr. optagelse i 1. gymnasieklasse findes i 
undervisningsministeriets bekendtgørelse af 15. december 1966. 
Bestemmelserne er under ændring.

I januar måned afholdes på gymnasiet et møde for de afle
verende skolers ledere og lærere samt for forældre til de ele
ver, der søges optaget i 1. gymnasieklasse eller HF. Til det 
sidstnævnte møde er også aspiranterne selv velkomne. Der bli
ver her gjort nærmere rede for optagelsesproceduren og for 
de muligheder, som eksamen indebærer.

I foråret 1974 tilbød skolen som hidtil at sende repræsentan
ter ud på de »afleverende« skoler for at orientere om gym
nasium og HF. Tilbuddet blev modtaget af følgende skoler: 
Als, Arden, Mariager, Hadsund, Søndre Skole og Nordre 
Skole, som hver modtog besøg af en lærer og to elever. - Tak 
for god modtagelse og forøget kontakt.

OPTAGELSE PÅ HF-KURSUS

Ansøgning indsendes til kursus inden 1. april.

Følgende har mulighed for at blive optaget:

1) ansøgere, der går i 3. realklasse,
2) ansøgere, der går i 10. klasse og læser 2 fremmedsprog 

samt matematik i samme omfang som til teknisk forbere
delseseksamen,

8



3) ansøgere, der tidligere har taget realeksamen eller 10. klas
seprøve (som ovenfor),

4) ansøgere uden de ovennævnte prøver, som på anden måde 
har skaffet sig det nødvendige grundlag.

Man skal være fyldt 16 år inden den 1. februar i det år, 
hvor man søger optagelse.

Ansøgere kan blive indkaldt til en samtale med rektor, stu
dievejlederen eller andre lærere på kurset.

Elevernes fordeling på kommunerne pr. 1. maj 1974

Arden .....................................................
Hadsund .................................................
Hobro .....................................................
Mariager .................................................
Møldrup .................................................
Randers ...................................................
Tjele .........................................................

Gymnasiet
58
62
96
29

5
1
2 253

HF
Arden ..................................................... 18
Hadsund ................................................. 8
Hobro ..................................................... 34
Mariager ................................................. 11
Møldrup ................................................. 2
Spentrup ................................................. 1
Randers ................................................... 5
Aalborg ................................................... 8 87

I alt 340

KARAKTERSKALAEN

13: Gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præ- 
station.

11: Gives for den udmærkede og selvstændige præstation.
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10: Gives for den udmærkede, men noget rutineprægede præ
station.

9: Gives for den gode præstation, der ligger lidt over middel.
8: Gives for den middelgode præstation.
7: Gives for den ret jævne præstation, der ligger under mid

del.
6: Gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstil

lende præstation.
5: Gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation.
3: Gives for den meget usikre, meget mangelfulde og util

fredsstillende præstation.
0: Gives for den helt uantagelige præstation.

Følgende to betingelser skal være opfyldt, for at realeksamen 
eller studentereksamen er bestået:
1) Summen af samtlige karakterer skal være mindst 5,5 gange 

karakterernes antal.
2) Summen af de to laveste karakterer plus gennemsnittet af 

de resterende karakterer skal være mindst 13.

Efter årsprøverne kan lærerforsamlingen i visse tilfælde fra
råde, at eleven fortsætter i næste klasse. Men eleven og for
ældrene har den endelige afgørelse.

ORDENSREGLER

§ I-
Cykler, knallerter og motorcykler skal trækkes på skolens 

område og stilles i cykelkælderen. Motorerne må ikke være i 
gang i kælderen af hensyn til eksplosionsfaren. Rygning i kæl
deren er ikke tilladt.

§ 2.
Det er forbudt at kaste med sne på skolens område.

§ 3.
Skolen kan gøre erstatningskrav gældende, hvis en elev ud

sætter skolens bygninger og materiel for overlast.
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§4.
Skolen påtager sig intet ansvar for glemte eller bortkomne 

sager.
§5.

Efter den sidste time i hvert lokale skal eleverne sætte alle 
stolene op.

§6.
Hver elev får anvist en plads til bøger og taske i central

garderoben. Taske og bøger anbringes i de anviste rum. Al 
ophængning på reolerne er forbudt.

§ 7.
Det er ikke tilladt at opholde sig i østre gård i timerne.

§ 8.
Spisning foregår i spisesalen i 3. frikvarter. Bøger må ikke 

medbringes. Spisesalen forlades senest kl. 11,05. Rygning er 
ikke tilladt det første kvarter. Inden spisesalen forlades, ryd
der hver elev op efter sig og sætter sin stol op. Ordensduksene 
fra l.g’erne bliver tilbage, aftørrer bordene, fjerner evt. mad
papir o. lign., sætter evt. stole op og retter bordene ind.

§ 9.
Rygning er kun tilladt i spisesalen og gårdene.

§ 10.
Første ordensduks er den elev, der står først på listen. Hans/ 

hendes funktionstid er en uge. Er han/hun fraværende, træder 
næste elev på listen i hans/hendes sted. Før ordensduksen for
lader lokalet, sørger han/hun for, at lokalet er i orden, hvorved 
forstås, at tavlen er tørret af, vindue åbnet, lyset slukket, og 
at borde og stole står ordentligt.

SKOLEBØGER
Skolen stiller bøger til rådighed som lån. Straks ved modta

gelsen skal eleven skrive navn og klasse på indersiden af bindet.
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Bøgerne skal forsynes med omslag. Der må ikke indlægges 
notesbøger i dem, og det er ikke tilladt at tegne eller skrive i 
dem.

Bortkomne eller beskadigede bøger erstattes af eleven.
Når eleven går ud af skolen, skal alle bøger afleveres. Ved 

afleveringen skal vedlægges en liste over bøgerne, forsynet med 
elevens navn. Omslaget, papirlapper o. lign, skal være fjernet 
inden afleveringen.

Eksamensbeviser udleveres principielt først, når de af sko
len lånte bøger er afleveret (evt. erstattet).

FERIER OG FRIDAGE 1974-75
1974:

Mandag den 14. oktober til fredag den 18. oktober: Efterårs
ferie.
Mandag den 23. december til fredag den 3. januar: Juleferie.

1975:
Mandag den 24. marts til tirsdag den 1. april: Påskeferie.
Onsdag den 16. april: Dronningens fødselsdag.
Torsdag den 5. juni: Grundlovsdag.
Mandag den 23. juni til fredag den 8. august: Sommerferie.

I øvrigt har samtlige elever (både gymnasieelever og HF-kur- 
sister) mødepligt på alle skoledage. Det påhviler skolen at føre 
nøje kontrol med antal af forsømmelser (dage, timer) samt 
påse, at opgaver og rapporter afleveres.

Forsømmelighed kan medføre indstilling til direktoratet om 
bortvisning eller om, at eleven ikke indstilles til eksamen.

Ved skoleårets begyndelse bliver der over for de nye elever 
gjort nærmere rede for de gældende bestemmelser.

PERSONALEOVERSIGT 1972-74

Adjunkt Bjarne Albrechtsen (A): en - da.
Adjunkt Steen Bach (Ba): fy - ma (ansat pr. 1.8.1973).
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Adjunkt Mette Bendixen (B): da — ge.
Timelærer, cand. phil. Wivian Borg (Bo): en

(ansat pr. 1.8.1973).
Adjunkt Jan Daugaard (D): da - re (ansat pr. 1.8.1973).
Lektor Else Fynbo (F): en - ty.
Adjunkt Agner Hessner (H): fr.
Adjunkt Elis Iversen (Iv): ma - gy.
Faglærerinde Karen Iversen (I): la - gy.
Rektor Sejer Johansen (J): ty.
Adjunkt Mogens Kappelgaard (K): fy - ma.
Adjunkt Asger Landsfeldt (L): mu - da.
Pastor Johannes Lovmand (Lo): re.
Adjunkt Henrik Ringbæk Madsen (RM): hi

(fratrådt pr. 1.10.1973 p. g. a. militærtjeneste).
Adjunkt Kirsten Madsen (KM): hi - gy.
Adjunkt Ingrid Martinsen (Ma): ru — en.
Adjunkt Jørgen Mentz (M): hi - gy.
Vikar Vagn Mortensen (Mo): gy.
Adjunkt Gert Mølgaard (Mø): ma - fy (ansat pr. 1.8.1973).
Adjunkt Jørgen Møller Nielsen (N): ma - fy.
Timelærer Søren Olesen (O): ps (fratrådt pr. 31.12.1973).
Lektor Jens Øbro Ravn (R): ge (fratrådt pr. 31.5.1974

p. g. a. sygdom).
Lektor Erik Skjødsholm (Sk): da - re - ol (oprykket til lektor 

1.2.1974).
Faglærerinde Agnete Sparle (Spl): fo.
Lektor Vagn Sparle (Sp): ma - fy.
Lektor Knud Storgaard (S): bi (fratrådt pr. 30.6.1973

p. g. a. sygdom).
Studielektor Ib Juhl Søndergård (Sø): en - la.
Adjunkt Henning Thomsen (T): ke — ma.
Adjunkt Ebbe Tørring Jensen (Tø): ty - en.
Adjunkt Per Wolthers (W): fr.
Adjunkt Michael Wulff (Wu): bi (ansat pr. 1.8.1973).
Pedel Harry Nielsen.
Sekretær Else Gildsig.
Sekretær Benthe Budolfsen.
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Sarlige hverv

Formand for lærerrådet: Indtil september 1973 adjunkt Jør
gen Mentz; derefter lektor Else Fynbo.

Administrativ inspektor og rektors stedfortræder: Studielek
tor Ib Juhl Søndergård.

Studievejleder for HF: Adjunkt Jørgen Mentz.
Bibliotekar: Lektor Erik Skjødsholm.
Indvendig inspektor: Indtil august 1973 adjunkt Jørgen Mentz; 

derefter adjunkt Per Wolthers.
Tilsyn med biologi- og geografisamling: Adjunkt M. Wulff; 

kemisamling: Adjunkt Henning Thomsen; fysiksamling: Ad
junkt Mogens Kappelgaard.

Som vikarer har virket: Cand. scient. Mogens Thornberg (1972- 
73), stud, oecon. Wolfgang Mostert, cand. mag. Morten Lund 
og stud, scient. Erling Andersen (1973-74).

Følgende kandidater har i 1972-74 gennemgået og bestået 
kursus i undervisningsfærdighed ved skolen: Kirsten Klitgaard, 
Birgitte Hannibal Nielsen, James Scott, Ole Thielemann, Svend 
Aage Karup, Wivian Borg, Ole Bent Larsen, Lone Anker Ja
kobsen, Hans Jørgen Rasmussen, Povl Heinrich Riis-Knudsen, 
Lars Chr. Pedersen.

Samarbejdsudvalget:

Adjunkt Bjarne Albrechtsen, adjunkt Mette Bendixen, lektor 
Else Fynbo, lektor Ib Juhl Søndergård, Niels Lomborg, 2yF, 
Anne Lund, 3bN, Helle Schøler Kjær, 2aN, Kim Borup, Iq, 
samt rektor (formand).

MORGENSAMLING

afholdes hver skoledag kl. 8 i festsalen. Skolen besidder ikke 
noget internt samtaleanlæg, hvorfor morgensamlingen har stor 
betydning for kommunikationen. Foruden at der gives med
delelser af enhver art og fra enhver side, synges der som regel 
en fællessang. Denne erstattes dog jævnligt af en kort optræ
den ved skolekoret eller af en kortfilm eller andet.
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STUDIE- OG ERHVERVSORIENTERING

Orienteringen af gymnasiasterne ligger hovedsagelig på 2. g- 
trinnet. Disse klasser har i år haft 8 timer til rådighed, 1. og 
3. g 2 timer hver. Timerne anvendes først og fremmest til at 
belyse problematikken omkring studie- og erhvervsvalget, der
næst til at give helt kontante oplysninger.

Af særlige arrangementer i forbindelse hermed skal nævnes, 
at skolen i år som tidligere har haft besøg af en gruppe stu
denter, der ud fra personligt kendskab og personlige erfaringer 
orienterede om forhold ved diverse højere læreanstalter. Dette 
møde var beregnet på alle skolens elever på de sidste 2 klasse
trin. 3. g’erne har derudover fået en særlig orientering ved en 
teologi-studerende.

Orienteringen af de HF-studerende tager i stor udstrækning 
sigte på denne uddannelsesretnings særlige problemer, især om
kring tilvalg og specialeskrivning. I samarbejde med Hobro 
bibliotek har 1. HF’erne i år fået orientering i biblioteks
benyttelse.

Til stadighed har alle elever mulighed for selv at søge op
lysninger, idet et særligt lokale står til rådighed til formålet. 
Her stilles alt materialet, som jævnlig ajourføres, frem til fri 
afbenyttelse - det må dog ikke lånes med hjem uden særlig 
tilladelse. M.

IDRÆTTEN

Udendørs anvendes timerne til atletik, svømning, fodbold, 
håndbold og volleyball for begge køn (for pigernes vedkom
mende også langbold). I vintersæsonen dyrkes gymnastik, ba
sketball, volleyball, indendørs fodbold, badminton og hånd
bold. Under hele skoleåret er der lejlighed til at dyrke ter
rænløb.

Af stævneaktiviteter kan nævnes:
Regionsstævnet i atletik for de nordjyske gymnasier (Hobro 

Gymnasium er arrangør i 1974).
Fodboldturneringen mellem Aars, Randers A., Grenå og 

Hobro.
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Håndboldturneringen omfattende de midt- og nordjyske 
gymnasier.

Volleyballturneringen for de nordjyske gymnasier.
Deltagelse i D.D.G.U.s volleyball-turnering.
Interne turneringer i badminton og volleyball (med kåring 

af skolemestre).
Frivillig idræt har man lejlighed til at dyrke én gang om 

ugen, og desuden kan man aflægge prøver til gymnastik- og 
idrætsmærket. Iv.

EKSKURSIONER

De begrænsede midler, der står til rådighed til dette formål, 
anvendes til de traditionelle historie- og geografi-ekskursioner, 
som kan nås med bus på én dag. Enkelte gange er disse ture 
dog blevet konverteret til en Sydslesvig-ekskursion.

For egen regning, men med en uges orlov fra skolen, har 
de fleste 3. g-klasser de senere år, hvis de kunne få en lærer 
med, foretaget studierejser i Europa med byerne Prag, Rom, 
Paris eller London som foretrukne mål. Det er en forudsæt
ning for disse rejser, at de forberedes grundigt i faglig hen
seende, og at der lægges en fast plan for hver dag, man op
holder sig i det pågældende kulturcenter.

Yderligere er det ved at blive almindeligt, at klasser for 
egen regning sammen med én eller flere lærere foretager week
end-rejser til København (museer, teatre), evt. med en afstik
ker til Risø (matematikerne).

FRIVILLIGE MUSIKAKTIVIEEEER

Der har i det forløbne skoleår været lejlighed til at deltage i 
korsang en aften om ugen, og der har her været arbejdet med 
korværker af mange forskellige typer. De opnåede resultater 
er blevet fremført ved koncerter i Hobro Kirke i samarbejde 
med gymnasiekoret fra Vesthimmerlands Gymnasium samt ved 
begge gymnasiers forårskoncerter. Flytningen af korarbejdet 
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fra eftermiddagstimerne til aftenen har været et stort plus for 
stabiliteten under indstuderingen, ligesom der er nået betyde
ligt mere end under den tidligere form, dette arbejde har haft.

Eleverne har endvidere kunnet deltage i undervisning i kla
ver-, violin- og guitarspil uden for skoletiden, ligesom der har 
været arrangeret rabatordninger for deltagelse i Hobro Mu
sikforenings arrangementer på skolen. Gennem sæsonens fire 
koncerter har der således været mulighed for at høre den le
vende musik udført i form af såvel orkestermusik som forskel
lig solistisk optræden.

Forårskoncerten den 24. april 1974

Medvirkende: Elever og lærere fra Vesthimmerlands 
Gymnasium og Hobro Gymnasium.

Korledere: Adjunkt Ole Thielemann, Aars
Adjunkt Asger Landsfeldt, Hobro.

1. Carl Nielsen: Festpræludium.
Ved klaveret: Asger Landsfeldt.

2. Flobro Gymnasiums kor:
a. Goj Awten. Danmark.
b. Hodrio. Holland.
c. Jeg kan se på dine øjne. Danmark.
d. Ilu natan. Israel.
e. Poor Widow (Tekst og musik: Chr. Alvad).

3. Den gamles drøm (Sebastian).
Benedicte Riis.

Eva og Else synger:
Bob Dylan, Mr. Tambourine man
Donovan, Colours 
»Katten«.

4. 4-hændigt klaver.
a. Ebbe Tørring Jensen: Brahms: 5 valse. 

Anthon.
b. Ebbe Tørring Jensen: J. Fran^aix: 2 eksotiske danse. 

Anette.
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5. Folkesange ved Dorthe Johansen.

6. Vesthimmerlands Gymnasiums kor:
a. Svensk folkesang, Domaredansen.
b. F. Schubert, Wanderers Nachtlied.
c. J. Dowland, Come again.

7. 4-hændigt klaver:
Inge og Niels: Brahms: Ungarske danse nr. 5 og 6.

8. Folkesange ved Ingrid Brandt:
a. Stranger’s dream.
b. What have they done to the Rain.

9. Hobro Gymnasiums kor:
a. Engelsk sommerkanon fra o. 1240.
b. Beethoven, Ma tu tremi.
c. Beethoven, Per te d’amico aprile.

10. J. Fischer: Suite for altblokfløjte og klaver.
Air - menuet - gavotte - bourre - menuet - gigue.
Asger Landsfeldt, altfløjte.
E. Tørring Jensen, klaver.

11. Hobro Gymnasiums kor:
a. Dalsgaard/Benny Andersen, Diæt (talekor).
b. Bardos, Hej, lad os danse.

12. Begge kor:
a. Mendelssohn, Abschied vom Walde.
b. Brahms, In stiller Nacht.

KUNST

Kunstudvalget består af lærere og elever. Skolen er medlem 
af Kunstforeningen for Skoler i Randersområdet. Herfra har 
vi modtaget seks vandreudstillinger og deltager desuden i de 
årlige lodtrækninger, hvorved vi har erhvervet litografier og 
grafiske arbejder af bl. a. Ole Schwalbe. En af undervisnings
ministeriet udsendt samling malerier af Viggo Bentzon var i 
nogle uger ophængt i festsalen. Årets hovedbegivenhed var en 
ophængning fra Nordjyllands Kunstmuseum — i virkeligheden 
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en mini-mini-udgave af museets samlinger - uden tvivl den 
bedste udstilling, vi har haft!

Hobro Kunstforening har i det forløbne år vist tre udstil
linger i salen: Decembristerne, emaljebilleder af Finn Brand
strup og Statens Kunstfonds indkøb.

Sk.

De mange udstillinger på skolen fremmer naturligvis inter
essen for kunst - og også for at prøve selv. I faget formning 
har eleverne arbejdet med så forskellige ting som radering, 
serigrafi, oliepastel, vokskridt, gouache, kul, tusch, linoleum 
og ler. Mange har valgt hovedsageligt at beskæftige sig med 
keramisk arbejde. Enkelte har malet med oliefarver, hugget 
i gasbeton og arbejdet med stoftryk.

En del af timerne er blevet brugt til samtale om kunstfor
ståelse på grundlag af de omtalte udstillinger samt film, lys
billeder og reproduktioner.

TEATER OG FILM 1972-74

Ud over teaterstykkerne på Hobro Teater, arrangeret af Hobro 
Teaterkreds, som eleverne på skolen har mulighed for at over
være til halv pris, er der på selve gymnasiet blevet givet føl
gende opførelser: Jomfru Ane teatret fra Aalborg: »Arbejds
giverens begravelse« efterår 1973, og »Atomslagstykket: De 
hellige køer og den sidste olie« forår 1974, Århus studenter
revy 1973 »Kål på«, og i en fællestime forår 1974 har Bag
gårdsteatret fra Svendborg spillet Pinters »Viceværten«. Det er 
især de mere utraditionelle former for teater, der vises på gym
nasiet, og eleverne har været flinke til at møde op.

Længe føltes det som et savn, at der ingen filmklub var på 
stedet, og derfor oprettedes en sådan den 29. oktober 1973. 
Formålet er først og fremmest at vise 16 mm film på skolen, 
men det er også tanken at arrangere forestillinger med 35 mm 
film i de lokale biografer. Indtil nu er det dog kun lykkedes 
at skaffe én film: Chabrols »Dyret skal dø« ned i Bio. Der 
har været 180 medlemmer i den første sæson, hvor der blev 
vist 15 film med et meget varieret repertoire: »Astérix og Kle- 
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opatra«, »Rio Grande«, »Playtime«, »Matthæus-evangeliet« - 
for blot at nævne enkelte titler. Endvidere skal det anføres, 
at det i den senere tid er blevet almindeligere at tage spillefilm 
hjem til brug i selve undervisningen: »Apus verden«, »Animal 
Farm«, »Great Expectations« f. eks., så alt i alt må det nok 
siges, at filminteresserede har rimelig lejlighed til at få behovet 
for at se kvalitetsfilm dækket.

A.

SKOLEKOMEDIE OG SKOLEFEST

Hvert år opføres af 2. g-klasserne en skolekomedie i begyn
delsen af februar. Lærerne instruerer på skift. Normalt holdes 
generalprøve den første torsdag i februar - aftenen efter spil
les der for 1.-klasserne med forældre og om lørdagen for 2.-3. 
g-klasserne og 2. HF med forældre. Efter den sidste opførelse 
er der bal for alle elever og forældre.

I 1973 opførtes Jules Romains: »Dr. Knock«, instrueret af 
adjunkt Bjarne Albrechtsen.

I 1974 opførtes Puigi Pirandello: »Henrik den Fjerde« med 
adjunkt Per Wolthers som instruktør.

Tidligere er opført:

1963: Kjeld Abeli: Eva aftjener sin barnepligt.
1964: C. E. Soya: To tråde.

1965: William Saroyan: Livet er jo dejligt.
1966: Jean-Baptiste Poquelin: »Moliere«: Tartuffe.
1967: Edward Albee: Sandkassen

og Fernando Arrabel: Frokost på slagmarken.
1968: Georg Büchner—Erik Knudsen: Det er ikke til at bære.
1969: Miguel Mihura: De tre klaphatte.

1970: Jean Anouilh: Becket.
1971: Ludvig Holberg: Ulysses von Ithacia.
1972: Kjeld Abeli: Melodien, der blev væk.
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STUDIEUGE

I hvert af skoleårene 1972-73 og 1973-74 er der i november 
måned gennemført en studieuge.

Kurserne blev tilrettelagt som heldagskurser å 5 timer (2V2 + 
2*/a) eller halvdagskurser å 2Va time. Hver elev skulle vælge 
enten ét heldagskursus eller to halvdagskurser. Inden for idræt 
måtte højst vælges ét halvdagskursus. - Ud over disse kurser 
vistes i studieugen november 1974 hver morgen kl. 8-8,30 en 
dokumentarfilm (deltagelse obligatorisk for alle).

Ud af en lang række tilbud gennemførtes i 1972-73 føl
gende heldagskurser (rækkefølgen tilfældig): Vandforurening 
(Mariager fjord, Glenstrup sø) og følgende halvdagskurser: 
Præsidentvalget i USA, USA’s udenrigspolitik, Mellemøsten, 
Den russiske Revolution, russisk litteratur (Dostojefskij, Tol
stoj, Tjekhof, Pasternak), »Steppeulven« (Hesse), latinsk gram
matik, tysk grammatik, Carl Nielsen, Beethoven, Gustav Mah
ler, symfonien fra Mozart til Mahler, »Vi komponerer«, rum
met, astronomi, elektronik, EDB, radioteknik, ornitologi, dra
matik, gruppedynamik, astrologi, fototeknik, volleyball, hånd
bold, badminton, jazzgymnastik.

I 1973-74 gik de fleste af ovennævnte emner igen, hvortil 
kom nye som: Skagen og Skagensmalerne, formning, bånd
teknik, skovbrug, buddhisme (herunder også yoga), psykologi, 
engelsk grammatik, tysk sproghistorie, kinesisk poesi (i over
sættelse!), den afrikanske roman, raceproblemer, Afrika, 
»Grænsen for vækst«, Grækenland i oldtiden, sammenlignende 
avislæsning, nationaløkonomi og ØD (matematisk og upoli
tisk), atomenergi — samt roning.

Ugerne blev praktisk tilrettelagt af et udvalg bestående af 
2 lærere og 3 elever.

Elevernes vurdering af studieugen var overvejende positiv; 
de mest kritiske var HF-eleverne. Som helhed fandt eleverne, 
at arbejdsbyrden var mindre end i en normal skoleuge.

Til gengæld fandt lærerne, der jo i stor udstrækning tog nye 
emner op, deres arbejde med forberedelsen så stort, at det på 
et lærerrådsmøde blev vedtaget ikke at ansøge om tilladelse til 
afholdelse af studieuge i det kommende skoleår, men at holde 
en pause.
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FÆLLESTIMER 1972-74

En del af timerne er anvendt til orienterende møder o. lign, 
uden udgifter for skolen. Af andre arrangementer kan nævnes 
besøg af: Pianisten Oscar Peterson, professor P. G. Lindhardt, 
Røde Mor’s orkester, Julie Felix, Ole Grünbaum, seminarielek
tor Børge Troelsen, Stefan Grossman, Baggårdsteatret fra 
Svendborg, maleren Viggo Bentzon, museumsdirektør Werner 
Jacobsen.

ELEVRÅDET 1972-74

Da der på grund af rektors sygdom ikke udkom en årsberet
ning sidste år, er jeg blevet bedt om kort at redegøre for elev
rådets arbejde i skoleårsperioden 1972—73.

Elevrådet var i denne periode repræsenteret i følgende per
manente organer: Samarbejdsudvalg, skolenævn, lærerråd (dog 
kun under visse punkter), kunstudvalg og stipendieudvalg. Si
deløbende med disse har der været nedsat et studieugeudvalg 
og et årsprøveudvalg.

I samarbejdsudvalget er der blevet behandlet en række elev
forslag, f. eks. i forbindelse med problemerne omkring den 
årlige skolefest, anskaffelse af materialer og flytning af mør
kekammeret. Fra samarbejdsudvalgets side er der også blevet 
stillet forskellige forslag, som elevrådet herefter har gennem- 
diskuteret, således f. eks. forslaget om afskaffelse af oktober
karaktererne i 2. og 3. g samt i 3. real (elevrådet stillede sig 
positivt, og forslaget blev senere vedtaget af lærerrådet) og en 
ny skolelægeordning, som ministeriet havde åbnet mulighed 
for (elevrådet mente, at skolelægeundersøgelserne burde være 
frivillige - således blev det). Samarbejdsudvalget har også - i 
de fleste tilfælde med en forudgående diskussion i elevrådet 
- arrangeret alle fællestimer.

På opfordring fra elevrådet blev der nedsat et årsprøve
udvalg, som havde til opgave at udarbejde forslag til ændring 
af de mundtlige årsprøver for 1. og 2. g. Resultatet af dette 
udvalgsarbejde blev, at eleverne i 1. og 2. g selv må bestemme 
ét, to eller tre fag (alt efter, hvor mange studentereksamens
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fag de kommer op i), som de måtte ønske at blive overhørt i.
Elevrådet nedsatte tidligt på skoleåret et udvalg til at re

videre elevrådsvedtægterne. Der blev stillet 29 ændringsfor
slag, som alle blev vedtaget efter at være forelagt alle elever 
til afstemning.

Efter en meget heftig debat i efteråret 1972 om gymnasiets 
medlemskab af D.G.S. — Danske Gymnasieelevers Sammenslut
ning - blev der afholdt en bindende afstemning om fortsat 
medlemskab af denne organisation. Før afstemningen havde 
alle elever fået udleveret en skriftlig orientering om D.G.S., 
samtidig med at D.G.S.’s daværende formand, Leif Andreasen, 
havde tilbragt en dag med diskussioner på skolen. Resultatet 
af afstemningen blev: Udmeldelse af D.G.S. (75 stemmer for 
D.G.S., 142 stemmer imod og 41 blanke).

En diskussion i efteråret 1972 om skolens forhold til folke
skolerne i omegnen resulterede i, at vi ikke prøvede at gen
optage samarbejdet med disse. Dog tilbød vi dem - i lighed med 
tidligere år - en orientering om vilkårene på gymnasiet. Til
budet blev givet til syv skoler, hvoraf de fem modtog orien
tering. På samme tidspunkt blev regionsarbejdet diskuteret 
(regionsarbejdet er samarbejde med de nærmest liggende gym
nasier). Resultatet blev, at samarbejdet ikke skulle yderligere 
udbygges. I øvrigt var dette i fuld overensstemmelse med de 
øvrige gymnasiers ønsker.

I foråret 1973 deltog hele gymnasiet — efter to elevmøder - i 
en landsomfattende strejke, dog uden at den planlagte demon
stration blev gennemført. Strejken kom som en reaktion på 
regeringens urimelige sparebestræbelser på uddannelsessek
toren.

I øvrigt vil jeg sluttelig gøre opmærksom på, at alle til elev
rådet sendte breve i denne elevrådsperiode er opbevaret i elev
rådets arkiv, som er tilgængeligt for alle.

Elevrådets sammensætning 1972-73:

Kirsten Andreasen, 3nsa, Dorthe Schøler, 3nsb, Lene Wraa, 
3mfx, Jens Stougaard, 3mfy, Karin Hjardemål, 2nsa, Anne 
Lund, 2nsb, Jes Arbov (sekretær), 2mfx, Jette Søndergaard 

23



(formand, kasserer), 2mfy, Karen Margrethe Nielsen, 2mfz, 
Helle Schøler, Isa, Birgitte Johansen, Isb, Erik Munk, Imx, 
Bjørn Mathiasen, Imy, Erik Thygesen, Imz, Niels Hauen Pe
tersen, 3ra, Philip Uhrenfeldt, 3rb.

Jette Søndergaard.

ELEVRÅDET 1973-74

Elevrådet har i år - som de foregående år — været repræsen
teret i samarbejdsudvalg, skolenævn og lærerråd, hvor sam
arbejdet mellem rektor, lærerne og eleverne har fungeret godt.

Elevrådet fik som sædvanlig ny formand omkring 1. sep
tember. Valget faldt på Leo Poulsen, Iq. Denne måtte dog kort 
tid efter trække sig tilbage på grund af sygdom. Der kunne 
ikke findes nogen ny formand, og elevrådet blev enig om at 
nedsætte et forretningsudvalg (FU), som så skulle foretage for
mandens forretninger. Det blev besluttet, at FU skulle bestå 
af tre medlemmer, en HF-elev, en gymnasieelev samt en valgt 
frit. FU kom til at bestå af Helle Schøler Kjær, 2aN, Flem
ming Hansen, lp, og Niels Lomborg, 2yF.

Elevrådet har foruden disse ting kun haft to store sager at 
behandle, for det første problematikken om studieugen samt 
for det andet elevønsket om at få oprettet en kantine. Sids- 
nævnte gik glat igennem skolens instanser og ligger i øjeblik
ket hos amtet, som skal godkende planerne, idet en kantine
dame antagelig skal have garanteret en mindsteløn.

Det første spørgsmål, nemlig studieugen, lykkedes det os 
ikke at få ført igennem, da lærerrådet ikke var positivt stillet. 
Det ønskede at få lov til at springe studieugen over næste år, 
hvilket også blev resultatet.

Det største problem omkring elevrådets arbejde er nok ele
vernes passivitet. Elevrådet har i år faktisk næsten ingen op
gaver haft at arbejde med, og det kan da ikke passe, at alle 
elever er godt tilfreds med alt på skolen - men hvis de er det, 
så må det da siges at være dejligt, for hvor finder man en 
skole uden problemer?
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Elevrådets sammensætning 1973-74:

Else Libak, laN, Anne Lund, 3bN, Jes Arbov, 3xF, Søren P. 
R. Olesen, 3yF, Helge Hertz, 3zF, Helle Schøler, 2aN, Lars 
Bloch, 2bN, Niels Erik Søgaard, 2xF, Niels Lomborg, 2yF, Lis 
Mortensen, 2zF, Ingrid Brandt la, Hanne Hvims, Ib, Hans 
Jensen, Ix, Gert Mortensen, ly, Rita Andersen, Iz, Niels Ole 
Jensen, 2p, Ole Kristensen, 2q, Flemming Hansen, lp, Kim 
Borup, Iq.

Niels Lomborg.

HEUS!

Vi har i år prøvet at genoplive traditionen med, at vi på 
Hobro Gymnasium har et skoleblad. Vores mening med 
HEUS! har været at gøre det til et levende skoleblad, hvor 
der skulle komme indlæg om aktuelle emner, billeder, digte 
og så videre.

Vi har mødt det samme problem som tidligere redaktioner 
af bladet, nemlig det, at vi næsten ingen indlæg har fået, og 
nu ved skoleårets slutning står vi over for et andet problem, 
nemlig at stable en ny redaktion på benene.

HEUSl’s redaktion.

PARENTESEN

er skolens elevforening. Den afholder 4—5 fester årligt samt 
andre arrangementer som film, foredrag m. m. Det største ar
rangement inden for de sidste to år var besøget af »Gasolins«.

Den i maj 1974 afgåede bestyrelse bestod af: Jens Jensen, 
3yF (formand), Henrik F. Laursen, 3yF (kasserer), Solveig 
Sørensen, 2bN (næstformand), Poul Lassen, 3yF, Ellen Jan
sen, la, Torben Kvamm, 2xF, og Allan Hartmann Johansen, 
2zF.

Den nuværende bestyrelse består af: Ellen Jansen, la (for
mand), Solveig Sørensen, 2bN (næstformand), Torben Kvamm, 
2zF (kasserer), Allan Hartmann Johansen, 2zF, Peter Skak 
Nielsen, 2yF, Hans Jensen, Ix, Keld Bach Nielsen, 2yF,
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HOBRO GYMNASIUMS VENNER

Generalforsamlingen afholdtes den 24. april 1974. I stedet for 
lektor K. Storgaard valgte lærerrådet lektor Erik Skjødsholm, 
hvorefter bestyrelsen består af følgende: Politimester Kai 
Harne, formand, lektor Erik Skjødsholm, sekretær, bankdirek
tør K. Zachariassen, kasserer, tandlæge E. Vad, lektor V. 
Sparle, husholdningslærerinde Grete Wraa og rektor Sejer Jo
hansen. Revisorer er boghandler Kibsgaard og kommunebog
holder Bersan Poulsen. Revisorsuppleant er cigarhandler Jens 
Gade.

I skoleåret 1973-74 var der af bestyrelsen bevilget 1200,00 
kr. til disposition efter rektors skøn (til elever i akutte nøds
situationer). Det oplystes, at fire har indmeldt sig i forenin
gen som livsvarige medlemmer (250,00 kr.) - eksempler til 
efterfølgelse.

Af særlig betydning for forståelsen af foreningens virke er 
vedtægternes §§ 2-4 inkl., hvorfor disse aftrykkes:
2. Foreningens formål er at støtte Hobro Gymnasium på om

råder, hvortil der ikke på anden måde kan tilvejebringes 
midler, herunder f. eks. støtte til kulturelle formål, uddeling 
af legater og flidspræmier, tilskud til skolerejser samt andre 
formål efter bestyrelsens bestemmelse.

3. Som medlemmer kan optages privatpersoner, foreninger, sel
skaber og institutioner. Det ordinære årskontingent er for 
privatpersoner 15 kr., for foreninger, selskaber og institu
tioner mindst 50 kr. og for tidligere elever under uddannelse 
3 kr. Kontingentet betales forud for et år ad gangen, og 
kontingentets størrelse fastsættes på hvert års generalfor
samling.

Privatpersoner kan tegne sig som livsvarige medlemmer 
for et bidrag på 250 kr. Udmeldelse af foreningen skal ske 
til formanden eller kassereren med mindst én måneds varsel 
til en 1ste august.

4. Bidrag fra livsvarige medlemmer og gaver i almindelighed 
indgår i en særlig fond, Hobro Gymnasiums Fond, hvis ho
vedstol aldrig må angribes, og hvis renter kan anvendes ef- 
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ter foreningens formal. Indtil fonden når en nominel stør
relse af mindst 20.000 kr., indgår mindst 5 kr. af hvert kon
tingent under 50 kr. og mindst 20 kr. af hvert kontingent 
på 50 kr. og derover i fonden. Fondens midler skal indestå 
i et pengeinstitut eller anbringes i børsnoterede obligationer 
eller andre sikre papirer.

NB. Ved generalforsamlingen den 24. april blev det ved
taget at forhøje kontingentet med virkning fra 1. april 1975 
til: 30 kr. for aim. medlemmer, 100 kr. for institutioner og 
foreninger, 300 kr. for livsvarige medlemmer, 5 kr. for ele
ver under uddannelse.

STIPENDIER

Statens Uddannelsesstøtte: Fonden stiller et beløb til rådighed 
for elever i hele skolen. Ansøgningsskemaer udleveres på sko
len. Hensigten med stipendieordningen er, at ingen egnet an
søger hindres i at påbegynde og fuldende uddannelse.

I skoleåret 1973-74 har skolens stipendienævn bestået af: 
Lektor Vagn Sparle, formand, adjunkt Elis Iversen, adjunkt 
Jørgen Mentz, Bent Møller Andersen, 3yF, Ruth Schumacher, 
2yF, Inger Neergaard Petersen, 2q.
Hobro Banks præmiefond: Efter aftale mellem skolens ledelse 
og Hobro Banks direktion er nogle af renterne af bankens præ
miefond i de senere år anvendt til præmiering af kvalificerede 
besvarelser af prisopgaver, særlig af udenrigspolitisk art. For 
skoleåret 1972—73 var prisen 800,00 kr. for tilfredsstillende 
besvarelse af følgende opgave:

»Japans plads i storpolitikken efter anden verdens
krig. En karakteristik af de faktorer, der forklarer 
Japans ændrede rolle i Østasien, samt en vurdering 
af forslaget om Japan som permanent medlem af 
Sikkerhedsrådet.«

Der indkom én besvarelse, der viste sig at være skrevet af stu
dent John Mosegaard Kristensen.

Opgaven blev karakteriseret således:
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»En særdeles grundig og omfangsrig besvarelse af opgaven 
med gode iagttagelser og velunderbyggede vurderinger, hvor 
eneste væsentlige indvending er manglen af et noteapparat. 
Besvarelsen vidner om et overordentligt stort og dygtigt ar
bejde og er i høj grad prisen værdig.«

Fra Hobro Banks fond uddeltes i øvrigt: 9 stipendier å 
300,00 kr.

Anonym givers fond: Der uddeltes 3 stipendier å 350,00 kr.

Foreningen af Arbejdsgivere på Hobro Havn: 1 stipendium 
på 300,00 kr.

Hobro Banks humørlegat uddeltes med 250,00 kr.
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Skoleåret slutter fredag den 21. juni. Om formiddagen kl. 9 
afholdes årets sidste morgensamling, hvorefter der udleveres 
karakterbøger og eksamensbeviser.

Dimission og translokation i traditionel forstand er forsøgs
vis afskaffet. I stedet afholdes om aftenen en fest for dimit
tenderne og deres forældre samt lærerne.

Hobro, juni 1974.

Det nye skoleår begynder mandag den 12. august kl. 10. En 
stor taske medbringes.

Hobro, maj 1974.
Sejer Johansen.
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