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NÆSTVED GYMNASIUM OG HF 1973/74



ÅRSBERETNING
1973/74

Rektor træffes alle skoledage kl. 12-13, 
telefon (03)720676.

Studievejlederne for HF træffes alle skoledage kl. 12-13, 
telefon (03)72 82 86.



Skolenævnet for Næstved Gymnasium:
Ingeniør Hans Laursen
Korrespondent, fru 1. Rodenberg
Postmester K. Hvidberg (amtsrådsmedlem)
Hyttemester Georg V. Nielsen, formand (amtsrådsmedlem)
Pedel J. Kurt Hansen (amtsrådsmedlem)
foruden rektor, lærrerrådsformanden og 2 elevrepræsentanter.

Administrativ inspektor: Adjunkt Jørgen Hansen
Studievejleder for HF: Adjunkterne Arne Qlsen og Vagn Gjerløff 
Bibliotekar: Adjunkt B. Falck-Petersen (elev- og lærerbibliotek) 
Boginspektor: Vibeke Therkildsen (skolebogsbibliotek) 
Lærerrådsformand: Adjunkt Arne Olsen
Erhvervsorientering: Lektor Agnete Stage, adjunkt Karen Groot 

Rasmussen, adjunkt Vagn Gjerløff og adjunkt Arne Olsen
Rektors sekretær: Birthe Sander Nielsen og Jette Morån.
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Undervisningen
Læseplan for 1973/74

1. HF 1. HF 2 . HF 2. HF
Fag 3s 3mF 3mN 2sN 2sS 2mF 2mN 2mS Im Is 3r 1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem.

f. t. f. t. f. t. f. t.
Religion........ 2 2 2 1 1 1 1 1 2 3
Dansk............ 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 5
Engelsk.......... 6 4 3 5 4 4 3 3 3 5 3 8 3 7
Tysk ............. 5 3 3 5 3 4 4 3 3 3
Fransk .......... 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 4* 3 2 3 3
Latin ............. 4 4
Historie ........ 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3
Samfundsfag . 5 5 2 2 2 3
Oldtidskund. . 2 2 2 2 2 1 1
Fysik ............. 5 2 3 2 2 3 2 2 5 5
Kemi............. 3 3 1 2 3 4
Matematik ... 6 3 3 3 5 3 3 5 2 5* 3 6 2 4 3 5 3 6
Geografi........ 2 3 3 3 3 2 2
Biologi ......... 3 3 7 3 2 3 2 4 4
Formning . . . . Is- 1* 1* 2» 2» 2* 2* 2* 2 2 4 3
Musik ............ 2 2 2 2
Gymnastik ... 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3
Psykologi .... 2 2

•’ Valgfri fag mF er matematisk-fysisk gren
mN er naturfaglig gren (biologisk) 
sN er nysproglig gren
sS er nysproglig linies samfundsfaglige gren

CO

mS er matematisk linies samfundsfaglige gren 
HF 1. sem. f. = HF 1. semester fællesfag 
HF 2. sem. t. = HF 2. semester tilvalgsfag



Lektor Frede Jørgensen holder demissionstale.

Eksaminer 1973
Studentereksamen

3a

l. Burild, Claus
2. Clausen, Morten Espelund
3. Cramer, Hanne
4. Hansen, Anne Louise
5. Hansen, Annette
6. Hansen, Hans Christian
7. Hansen, Lillian Kjær
8. Iversen, Annedorte
9. Jensen, Dorte Bille

10. Jensen, Ingrid Lund
1 1. Jensen, Lisbeth
12. Møller, Kirsti
13. Mansson, Jørgen

14. Nielsen, Anna
15. Nielsen, Margit
16. Olsen, Doris
17. Olsen, Lene
18. Rosengren, Anette
19. Svensson, Sonja
20. Wilhelmsen, Annemette

3b
1. Andersen, Ulla
2. Burmeister, Anne
3. Carlsen, Lis
4. Dambæk, Rikke
5. de Darko, Michael
6. Fabricius, Charlotte
7. Glissov, Peter
8. Hansen, Annemette
9. Hansen, Karin Råe

10. Hansen, Mette Gramstrup
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11. Jensen, Helle Storm
12. Jensen, Winni
13. Johansen, Flemming
14. Jørgensen, Elsebeth
15. Jørgensen,

Marianne Østergaard
16. Jørgensen, Lisbeth
17. Laurentzius, Jytte
18. Lykke, Jesper Teisen
19. Nielsen, Jenny
20. Rønne, Anita

3c
1. Antonsen, Dorthe
2. Bak-Hansen, Anders
3. Bay, Karin
4. Christensen, Hans Aksel
5. Hansen, Bodil
6. Jensen, Anita
7. Jensen, Marianne
8. Jensen, Søren
9. Jørgensen, Ulla

10. Kaspersen, Anne Birgit
11. Lund, Bente
12. Madsen, Lise
13. Malmskov, Lene
14. Mogensen, Anette
15. Molin, Sif
16. Nielsen, Lotte
17. Pedersen, Ulla
18. Pedersen, Hans Preben
19. Renberg, Morten
20. Rosdahl, Lisbeth
21. Waaddegaard, Lisbeth

3xF
1. Eriksen, Jon
2. Hansen, Ib Steen
3. Hansen, Steen Agerlin
4. Jakobsen, B jarne
5. Jakobsen, Lars

6. Jensen, Inge
7. Jensen, Poul
8. Jessen, Ebbe
9. Mortensen, Ove

10. Nielsen, Jens Skovgård
11. Nielsen, Peter Vegge
12. Nielsen, Torben
13. Ohmann, Helle
14. Pedersen, Niels
15. Præstholm, Morten
16. Sejling, Inge
17. Søderdahl, Tommy

xN
18. Hatting, Søren
19. Henriksen, Karen
20. Jensen, Frans Ourø
21. Johannessen, Nils
22. Larsen, Jens Krabbe

3yF
1. Bentsen, Kirsten
2. Hansen, Erik Meyer
3. Hansen, Mogens Kragh
4. Jensen, John
5. Jørgensen, Henrik
6. Nielsen, Karsten Nonbo
7. Olsen, Jens-Thorøe
8. Pedersen, Martin Schmidt
9. Petersen, John Brennecke

yN
10. Baastrup, Lena
11. Christensen, Peter
12. Eriksen, Steen
13. Jensen, Annelise
14. Nielsen, Erling
15. Pedersen, Erik Møller
16. Petersen, Jørgen Sig
17. Petersen, Vibeke
18. Poulsen, Anders Schwartz
19. Therkildsen, Jens
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3zF
1. Andersen, Leo
2. Enggård, Lars
3. Gyrsting, Leif
4. Hemmingsen, Ole
5. Høegh-Christensen, Jørgen
6. Jensen, Annette
7. Jensen, Arne
8. Kristensen, Palle
9. Michelsen, Iver

10. Nilsson, Helle
11. Rasmussen, Poul Ebbe
12. Schelde, Torben
13. Sørensen, Claus Skovgård

zN
14. Andersen, Bo
15. Christensen, Kirsten
16. Lund, Henrik
17. Maroti, Tamas
18. Olsen, Keld Anker
19. Rodenberg, Jennifer
20. Ostergaard, Niels

Realeksamen
3ra

1. Ankersen, Lena Skov
2. Daa, Klaus Erik
3. Hansen, Anders Lund
4. Jensen, Kenneth Jul
5. Jørgensen, Jesper
6. Larsen, Bente Juelskjær
7. Madsen, Ida
8. Nielsen, Anne
9. Rasmussen, Kristian Gordon

10. Schelde Kirsten

3rb
1. Hansen, Charlotte Heiberg

2. Hansen, Poul Thaarup
3. Hansen, Søren
4. Heilskov, Bo
5. Jensen, Vivi Tandrup
6. Nordsted-Jørgensen, Jasper
7. Kjær, Erik Juul
8. Nielsen, Vibeke
9. Petersen, Britta Falgren

10. Petersen, Susanne
11. Rasmussen, Karin
12. Schmidt, Janni

HF-eksamen
2HFa

1. Folkersen, Kirsten
2. Hansen, Peter
3. Hvidt Anette
4. Jacobsen, Annie
5. Jensen, Benna
6. Jensen, Bo Vestergård
7. Jensen, Jan
8. Jensen, Vinnie
9. Nielsen, Anne Nørgård

10. Nielsen, Ebbe Fossing
11. Olsen, Helle
12. Ovesen, Karen Agnete
13. Petersen, Pia Koch
14. Risom, Åse
15. Sillesen, Karsten

2HFb
1. Andersen, Helen
2. Bojesen, Gregers
3. Christiansen, Knud
4. Christoffersen, Michael
5. Gaarde, Annelise
6. Hansen, Jens
7. Hegnby, Bodil
8. Ihlemann, Hildegard
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9. Jensen, Allan
10. Jensen, Anne
11. Jensen, Henrik Birk
12. Jensen, Ole Bagnegård
13. Jensen, Tove
14. Johansen, Leif
15. Jørgensen, Réné

16. Kristensen, Anne-Lise
17. Nielsen, Bente
18. Olsen, Lars
19. Pedersen, Birgitte
20. Pedersen, Kirsten
21. Petersen, Jan

ELEVANTAL pr. 31. december 1973
Gymnasieklasserne.............................................................................. 403
Realklassen .......................................................................................... 14
HF-klasseme........................................................................................ 139

1 alt........................................................................................................ 556

Eksamen og årsprøver 1974
Skriftlig realeksamen 2/5- 7/5-1974
Skriftlig HF-eksamen 6/5-14/5-1974
Skriftlig studentereksamen 13/5-16/5-1974
Den mundtlige eksamen samt oprykningsprøverne vil finde sted i tiden 
20/5-19/6-1974.
Dimissionen finder sted fredag den 21/6-1974 kl. 10—11.
Det nye skoleår begynder mandag den 12/8-1974 kl. 9 (lærerkollegiet 
møder dog kl. 8).
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Adjunkt Birthe Andersen: Engelsk og historie Lektor A. C. Bossen: Fransk og tysk

Adjunkt Niels Bruun: Engelsk, latin og oldtidskundskabAdjunkt Grethe Andersen: Matematik og fysik

Adjunkt Palle Bach: Samfundsfag og gymnastik Lektor Per Casmose: Dansk og engelsk

Adjunkt Peter Birch-Andersen: Biologi Adjunkt Jørgen Danelund: Dansk, religion og oldtidskundskab



Adjunkt Bjørn Falck-Petersen: Dansk og tysk

Lektor Inger Flensborg: Historie Adjunkt Kjeld Gringer: Biologi og gymnastik

Adjunkt Klavs Færgemann: Geografi Adjunkt Inger Hansen: Dansk og engelsk



Cand. mag. Poul Lund Jensen: Religion fra d. 1.2.74

Lektor (Jie Hesselberg: Matematik Lektor H. C. Jönsson: Fransk

Lektor Kai Hjorth: Historie og gymnastik Adjunkt Grethe Larsen: Fransk og religion



Lektor C. F. Marholt: Tysk

Lektor Frits Michelsen: Historie og oldtidskundskab

Lektor Preben Metz: Geografi og biologi

Adjunkt Hanna Møller: Dansk fra d. 1.2.74

Lektor Ernst Nilsson: Engelsk



Adjunkt Jan Preisler: Formning

Cand, phil Myrna Olsen: Dansk fra d. 1.2.74

Adjunkt Ole W. Olsen: Matematik og fysik

Lektor Aage Pors: Fransk og tysk

Adjunkt Karen Groot Rasmussen: Dansk, latin og 
erhvervsorientering

Lærerinde Constance Simmelsgaard: Engelsk



Lektor Carsten Sinding: Fysik og kemi Timelærer, psykolog Bent Thomsen: Psykologi

Timelærer, pastor Henning Skjøtt-Pedersen: Religion Gymnastiklærer Birgitte Wolfsberg: Gymnastik fra d. 1.1.74

Lektor Agnete Stage: Fysik, kemi og erhvervsorientering Adjunkt Merete Aaberg: Fransk, latin og oldtidskundskab

Timelærer, pastor Jan Stolt: Religion

Følgende har endvidere undervist ved skolen:
Lektor Ingeborg Jørgensen: Engelsk
Adjunkt Lis Glebe-Møller: Dansk og fransk fra 1.8.-1.10.73
Adjunkt Marianne Thrane: Dansk fra d. 1.8.73-28.2.74
Gymnasieoverlærer A. C. Larsen: Matematik, geografi og biologi
Gymnasieoverlærer Margrete Madsen: Dansk og tysk
Cand. mag. Johan Rosdahl: Dansk fra d. 1.3.74
Cand. phil. Birthe Hansen: Dansk fra d. 1.8.73-31.12.73
Stud. mag. Bjørn Steen Hansen: Dansk fra d. 22.10.73-25.1.74
Stud. mag. Gunnar Hansen: Engelsk fra d. 25.10.73-25.1.74
Stud. mag. Carin Thorsen: Fransk fra den 25.10.73-31.12.74



Demonstration af envejskommunikation.

Introduktionskursus
Ved skoleårets begyndelse blev der afholdt et introduktionskursus for 
alle elever i skolens nye l.G. og l.HF klasser.
Introduktionskurset, der er noget forholdsvis nyt, idet vi kun har prø
vet det en gang tidligere, har haft til formål dels at eleverne lærer 
hinanden at kende så tidligt som muligt, dels at lette eleverne over
gangen til den nye skoleform, dels at præsentere eleverne for en 
række arbejdsmetoder og samarbejdsformer.
Kurset, der var tilrettelagt af et udvalg bestående af 10 elever og 11 
lærere, strakte sig over den første uge af skoleåret, således at der 
var almindelig undervisning i de to første lektioner hver dag, mens de 
fire resterende lektioner blev benyttet til gruppedynamiske øvelser, 
en kort indføring i studieteknik samt en orientering om praktiske for
hold. Til det sidst nævnte var der desuden udarbejdet et fyldigt in
troduktionshæfte med et væld af oplysninger. Kurset blev afsluttet af 
en fest for alle nye elever fredag aften.
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Elevforsøg med tovejskommunikation.

Om forløbet af introduktionskurset har der selvfølgelig været delte 
meninger, men der synes at have været bred enighed om at det er en 
god idé at afholde en eller anden form for et introduktionskursus, så
ledes at de nye elever kan føle sig velkommen på skolen.

VG

Studiekredse
I starten af skoleåret blev der fremsat tilbud om studiekredse i for
skellige emner. Det blev til, at der blev to kredse, der beskæftigede 
sig med programmering af skolens elektroniske regnemaskine — en 
Olivette Programma 101 - under ledelse af adjunkt Ole Olsen. End
videre blev der to kredse, der søgte at sætte sig lidt ind i det russiske 
sprog under ledelse af pensioneret lektor Frede Jørgensen. Endelig 
var der en kreds, der under adjunkt Jan Preislers ledelse beskæftigede 
sig med aulaen - hvordan den virkede som rum, og hvordan man 
med farver kunne ændre opfattelsen af den. Denne gruppes arbejde
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Studiekredsen omkring aulaproblemer i arbejde.

har sat sine spor på Næstved Gymnasium, idet de medvirkede - 
sammen med samarbejdsudvalget — ved bestemmelsen af farverne, 
da aulaen skulle males. Resultatet har - især under selve malerar
bejdet - givet anledning til megen diskussion på skolen. De fleste er 
vist blevet tilfredse med resultatet, men der er desværre visse prak
tiske problemer, man ikke har taget højde for.
Foruden de ovenfor nævnte studiekredse var der flere andre tilbud, 
bl.a. om Hemmingways forfatterskab, Duke Ellingtons musik og sta
tistik. Men til disse var tilslutningen for ringe. Man må generelt sige, 
at interessen for studiekredse er beskeden, men der er jo også et 

praktisk problem, der holder mange tilbage - nemlig tidspunktet. 
Det bliver jo mere og mere almindeligt, at undervisningen også for 
gymnasieelever af og til strækkes til 7. time. Det betyder, at det er 
vanskeligt at finde et tidspunkt, der kan passe ind i de flestes skemaer. 
Men for mange er studiekredsarbejdet et interessant og værdifuldt 
tilskud til den daglige undervisning.

Flansmose
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Et spændende Dali-billed.

Af skolens dagbog 1 /5-1973
8. maj

22. juni
25. juni
13. august
16. august
17. august
23. august
27. august
30. august
31. august
4.—9. august

10. august
21. september

Ib og Birte Andersen på ekskursion til Skåne 
Dimissionsfest kl. 10—11
Optagelsesprøve til 1. g
1 . skoledag efter sommerferien
kl. 14 HF-møde
kl. 19,30 fest for 1. g og 1. HF
Elevrådsvalg
2 y og Inger Flensborg på ekskursion til Skåne
2 z og Inger Flensborg på ekskursion til Skåne
kl. 19 HF-sammenkomst
2xvN og Arne Olsen på ekskursion til Sønderjylland 
kl. 20 fællesmøde for lærerråd og skolenævn
Regionalidrætsstævne i Nakskov med Jørgen Hansen 
og Vagn Gjerløff
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Hvad forestiller det?

25. september 2b + 2cv, Birte Andersen og Jan Preisler på ekskur
sion til Brede og København

26. september
4. oktober
5. oktober
5.oktober

3yN og Preben Metz på ekskursion på Enø
kl. 12-13 HF har besøg af en repræsentant fra LAK
kl. 13—14 HF hører om surrealisme
Et pigehold og Karen Petersen deltager i håndbold
stævne i Randers

8.oktober
23.oktober
31.oktober

5. november
7. november

2z og Grethe Larsen på ekskursion
3cv og Birte Andersen i landsretten i København
Elevrådsmøde
kl. 11—12 fællestime: Eddi Skoller underholder
la + 2a samt Karen Rasmussen og Johan Rosdahl i 
teater i København for at se »Niels Kliim«
HF har besøg af en repræsentant fra LAK

9. november 3y + HF samt 5 lærere på besøg på Louisianna og se 
» Dali-udstillingen«

14. november 2bcv, Niels Bruun og Arne Olsen på ekskursion til 
Glyptoteket og Nationalmuseet
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Det er da helt indlysende.

21. november

22. november

29. november

2b + 2HF og Ingeborg Jørgensen i teater i Køben
havn, hvor man så »Stormen«
3z og Marianne Thrane på ekskursion til Statens Mu
seum for kunst og Glyptoteket
kl. 12-14 fællestime: politisk møde i aula 

13. december

17. december
18. december
20. december
21. december
22. december

7. januar
24. januar
28. januar
29. januar

2cv og Birthe Hansen i teater i København, hvor man 
så »Misantropen«
Et hold drenge og Jørgen Hansen til basketball-stævne 
i Roskilde
Film om emnedage
Møde for 1. g om grenvalg
Elevrådsmøde
kl. 10—11 juleafslutning
kl. 19 julerevy
1. skoledag efter juleferien
kl. 13-14 fællestime: Polsk mimeteater i aula
Fotografering af skolens elever
Et hold drenge deltager i basketball-stævne i Rypar
ken 19



»Den er i vinkel« - julerevyen under opsejling.

kl. 19 aulamøde for nye 1. g og 1. HF-ansøgere
31. januar kl. 14-15.30 2. HF-møde
11.-15. februar kl. 19 kontaktmøder for 1. g-elever, forældre og lærere
13 . februar kl. 19.30 pædagogisk drøftelse for lærerne med Ole 

Jellingsø
14 .-15. februar Emnedage for hele skolen
22. februar Lektor Ib Larsen besøger lærerne i latin og oldtids

kundskab
28. februar 2x, Jan Preisler og Jørgen Danelund på ekskursion til 

Glyptoteket
6. marts Studieorienteringsdag for 1. HF, 2. og 3. g
8. marts 2z, Bjørn Falck-Petersen og Jørgen Danelund på eks

kursion til Glyptoteket, Teatermuseet og i teatret om 
aftenen

15. —16. marts 10 drenge og Jørgen Hansen til landsfinalestævne i År
hus i basketball

29. marts Specialugen for 2. HF begynder.
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Eddie Skoller underholder.

Fællestimer
1. april 1974 bestod fællestimeudvalget af:

Carsten Hansen, 2 sc
Asbjørn Børsting, 2 mz 
J. Briinnich Henriksen, lektor 
Karen Groot Rasmussen, adjunkt.

I løbet af skoleåret har der været afholdt flg. arrangementer:
30. august besøgte en repræsentant for DGS skolen og fortalte 

organisationens syn på forslaget om enhedsskole
4. september orienterede en repræsentant fra LAK HF-eleverne om 

deres fagforening og dens syn på uddannelsespolitiske 
spørgsmål
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5. november

29. november

optrådte visesangeren og guitaristen Eddie Skoller 
med et program af ældre og nyere viser, der absolut 
faldt i tilhørernes smag
blev den politiske situation før folketingsvalget belyst 
ved et panelmøde, hvori deltog flg. partier: Socialde
mokratiet, Konservative, Radikale Venstre, Frem
skridtspartiet, kommunisterne samt Socialistisk Folke
parti. Efter politikernes korte indlæg benyttede mange 
elever lejligheden til at stille spørgsmål
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» Operationen« - optrin fra den polske mimegruppes forestilling.

24. januar

1. marts 
fandt der att

optrådte en mimegruppe fra Krakowteatret i Polen. 
Trods de ikke særlig gode sceneforhold i aulaen, for
måede de meget dygtige mimere i høj grad at fastholde 
og fængsle publikum
fandt der atter et panelmøde sted — denne gang i an
ledning af kommunalvalget. Flg. partier var repræsen
teret: Socialdemokratiet, Centrumdemokraterne, 
Venstre, Retsforbundet, Kommunisterne samt Kriste
ligt folkeparti.

Fællestimeudvalget
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Fhv. statsminister Viggo Kampmann løser økonomiske problemer for emnedagsgruppen.

Emnedage
Den 14. og 15. februar blev der afholdt emnedage på Næstved Gym
nasium. Skolens elever og lærere var delt ud på 26 hold, hvor man 
beskæftigede sig med vidt forskellige ting de to dage - den enkelte 
beskæftigede sig med samme emne i begge dage.
Tankerne om emnedage blev fremsat på Samarbejdsudvalgets første 
møde i august og blev velvilligt modtaget. Man nedsatte et snævert 
udvalg med en elevrepræsentant, Pia Nielsen 3sb, og en lærerre
præsentant, Peder Flanmose. De supplerede sig på eget initiativ med 
interesserede elever og lærere. Der blev så udarbejdet et skitsepro
jekt med de ydre rammer. Disse var bl.a., at alle emner skulle 
strække sig over to dage, samt at man gennem to forberedende mø
der (å en skoletime) skulle præcisere indholdet. Man lagde i udvalget 
stor vægt på, at forslag om emner samt disses indhold ikke skulle la
ves fra udvalgets side men fra elevernes.
Dette skitseprojekt blev så godkendt i lærerrådet.
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Kort før jul startede så den almene orientering. Det skete i første om
gang ved morgenforsamlingerne. Senere havde vi et arrangement, 
hvor vi samlede 4-5 klasser ad gangen og viste dem en film optaget 
under tidligere emnedage, samt orienterede om hvilke tanker vi 
gjorde os. Under disse møder blev vi i øvrigt kraftigt kritiseret for at 
have lagt os fast på, at alle emner skulle strække sig over to dage. 
Mange mente, at det lukkede af for en del relevante emner, der ikke 
kunne strækkes over to dage. Vi besluttede så, at tillade en-dags 
emner - man skulle så kunne gå til et emne den ene dag og et andet 
dan anden. Men da de forskellige planlæggere af emnerne lagde deres 
program frem, ønskede de alle, at deres emne skulle strække sig 
over to dage. Derved blev det, og vi mener bagefter at kunne sige, at 
det er væsentligt for udbyttet af emnedagene, at det enkelte koncen- 
tererer sig om et emne og har to hele dage til rådighed.
Efter dette orienteringsmøde kunne man så foreslå emner. Vi havde 
en stor tavle centralt placeret i aulaen, og den blev snart fyldt op med 
ønsker og konkrete forslag. En af de sidste dage før jul opfordrede vi 
alle interesserede til at give møde. Nu skulle vi til at konkretisere de 
forskellige emner. Der mødte ca. 100 personer. Vi prøvede at uddele
gere emnerne til mindre grupper af elever og lærere. I første om
gang var det de enkelte gruppers opgaver at forsøge at give en kort 
beskrivelse af indholdet og finde ud af, om man skulle have frem
mede eksperter til hjælp, eller man selv kunne styre det. Endvidere 
skulle de give et overslag over budgettet - vi havde i alt 5.000 kr. 
til disposition.
Efter jul mødtes vi igen, og alle grupper havde lavet et godt stykke 
arbejde. Vi havde en kort beskrivelse af 32 mulige emner. Der fore
gik ikke en direkte sortering af emnerne — var der nogle, der havde 
konkrete, realistiske planer, fik de lov til at arbejde videre med em
net. Alle disse beskrivelser af emner blev nu samlet i et hæfte og 
mangfoldiggjort. Hver klasse fik så udleveret 4 hæfter, så man kunne 
sætte sig lidt ind i, hvad de forskellige emner gik ud på. Hvis man 
havde specielle spørgsmål i forbindelse med et emne, var der til 
hvert emne en kontaktmand, der kunne uddybe beskrivelsen nær
mere.
Selve tilmeldingen blev kørt ret hårdt. Hver elev skulle angive et 
primært, et sekundært og et tertiært ønske. Der var selvfølgelig lidt 
slagside i tilmeldingen. Nogle få emner blev overtegnet, 5 emner 
havde så få tilmeldinger, at de udgik helt, og to nært beslægtede 
emner blev slået sammen i en gruppe. Men forbavsende hurtigt og 
smertefrit faldt de næsten 600 elever på plads på de 26 emner, der 
kom i gang.
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Som en meget vigtig optakt til selve emnedagene, var der nu de to 
forberedende møder. Disse lå med små fjorten dages mellemrum. På 
disse møder fik man hilst på de andre deltager. (De enkelte hold var 
alsidigt sammensat - der var ikke spor med at klasser søgte et enkelt 
hold samlet). Ednvidere fik man præciseret (evt. justeret) indholdet 
af emnerne. Mange hold fik udleveret materialer og fik »lektier« for. 
På selve emnedagene summede skolen af liv - på en anden måde end 
til daglig. I et hjørne af bygningen holdt et par grupper Jamsession - 
de udsatte skolens bygninger for hårde prøvelser, idet de arbejdede 
med særdeles kraftige lydsvingninger. Andre beskæftigede sig mere 
stilfærdigt med musik. I fysik arbejdede man med elektronik, og i 
matematik med skolens programmerbare regnemaskine. I kemi blev 
der lavet store forsøg, bl.a. visse analyser af fødevarer i samarbejde 
med en gruppe, der gik tæt på vore fødevarer. Andre grupper gik tæt 
på jordbunden - dels dens biologiske indhold af forskellig art, dels 
arkæologiske fund fra stenalderen. Flere grupper arbejdede med for
skellige måder at udtrykke sig på. Det kunne f.eks. være gennem dra
matik, eller gennem optagelse af surrealistisk film, ved arbejde med 
stoftryk, keramik eller batikfarvning. En gruppe beskæftigede sig med 
filmkunst, en anden med dramaets historie. Et par grupper arbejdede 
med miljø dels på Næstved Gymnasium, dels i Næstved by. En gruppe 
beskæftigede sig med den internationale arbejderbevægelse, og en 
anden med finansforhold, bl. a. ved besøg på Børsen og foredrag 
af fhv. statsminister Viggo Kampmann. En gruppe undersøgte rekla
mer og en anden vinterfugles forekomst. En beskæftigede sig med 
okkultisme, en anden med Freuds psykoanalyse. En gruppe udsatte 
sig selv for store fysiske belastninger via basketball, volleyball, gym
nastik, trampolinspring eller orienteringsløb. Endelig var der en 
gruppe der på forskellig vis søgte at skaffe penge til de hungersramte 
områder i Vestafrika. Det lykkedes dem på de to dage bl.a. ved hjælp 
af et stort loppemarked at skaffe næsten 12.000 kr. til formålet. Alle 
disse forskellige aktiviteter blev filmet af en gruppe, hvis resultat vi 
nu spændt venter på at se.
Det er vort indtryk, at de fleste grupper arbejdede godt. Dog var der 
en tendens til, at grupper med mere konkrete mål arbejdede bedst. 
Grupper med mere diffuse mål havde sværere ved at koncentrere sig 
om emnet.
Da mange positive reaktioner og det, at de få negative næsten ude
lukkende drejede sig om praktiske problemer i grupper, der havde 
haft lidt for svært ved at konkretisere emnet, betyder, at vi vil tillade 
os at konkludere, at emnedagene var en succes. Mange har fået et 
rent fagligt udbytte. Og endnu flere har fået et personligt udbytte i 
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form af kontakt med folk fra andre klasser, i en oplevelse af skolen 
på en anden måde, og i det at få lov til at arbejde i to hele dage med 
et emne, man var interesseret i, og ikke som til daglig at skifte emne 
hver time.
Set fra vores side har det været dejligt at se, hvordan planlæggerne 
(såvel elever som lærere) af de forskellige emner gjorde et stort og 
godt arbejde, samt at de ellerfleste elever sluttede så positivt op om 
hele arrangementet.

Pia Nielsen Peder Flansmose

Stipendienævnet
Til elever i gymnasieklasserne og HF modtog skolen kr. 829.122 som 
af Statens Uddannelsesstøtte blev uddelt til 202 elever. Stipendie
nævnet består af rektor, lektor P. Metz, adjunkt Grethe Andersen 
samt eleverne Anni Thygesen 3b, Vera Andersen 3b og Carsten 
Hansen 2cv.

Samarbejdsudvalget
Formand: rektor E. Gjede. Lærerrepræsentanter: adjunkt Arne Olsen 
(lærerrådsformand), lektor J. Briinnich Henriksen, adjunkt Karen 
Groot Rasmussen og adjunkt Peder Flanmose. Elevrepræsentanter: 
Poul-Erik Hansen, 2sb, Carsten Hansen, 2cv, Pia Nielsen, 3sb og Poul 
Fjordside 3sb — i februar måned blev de to sidstnævnte erstattet med 
Sven Ulrik Terp, Iq og Asbjørn Børsting Sørensen, 2z. Endvidere har 
formanden for HEBE Lars Rasmussen, 3sc, deltaget i nogle af møder
ne.
Samarbejdsudvalget har holdt møde ca. 1 gang om måneden, og mø
derne har været åbne.
Følgende emner har bl. a. været behandlet: fællestimer, studiekredse, 
maling af aulaen, morgenforsamlingen, skolebladet, ordensregler, nye 
ringetider, skibsadiption, elevmedbestemmelse ved indkøb af undervis
ningsmidler, skole- og klassefester, kaffeautomaten, terminsprøvernes 
tidsmæssige placering, emnedage, introduktionsdage og budget 1975/ 
76.
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Lærerrådet
består af de ved skolen fastansatte lærere. Lærerrådet holder som re
gel møde en gang om måneden. Efter nærmere bestemte regler har 
elevrepræsentanter uden stemmeret ret til at deltage i møderne ved 
behandling af sager, der ikke vedrører den enkelte lærer eller elevs 
forhold. Formand for lærerrådet er Arne Olsen, næstformand Vagn 
Gjerløff og sekretær Niels Bruun.

Elevrådet
består af alle elever på Næstved Gymnasium og HF, forstået på den 
måde, at alle, der møder op på elevmøderne, har tale- og stemmeret. 
Som toppen af kransekagen i spidsen for elevhierarkiet sidder Elev
bestyrelsen eller 1 O-mandsudvalget eller den lille sammenspiste pam
perflok (kært barn har mange navne). Posterne i bestyrelsen er for
delt på flg. måde: 2 repræsentanter til Lærerrådet, 2 i skolenævnet, 
4 i SAU, 1 kasserer og 1 sekretær. Som noget nyt vælger elevbesty
relsen en kontaktmand til at repræsentere den overfor kontoret.
I begyndelsen af skoleåret blev der afholdt elevrådsvalg. Ved ener
gisk arbejde havde den gamle elevbestyrelse fået samlet hele 10 kan
didater til bestyrelsen og da en elvte meldte sig som kandidat under 
selve valget blev det forhindret, at det udviklede sig til den 100% pa
rodi på et elevrådsvalg, som der var lagt op til og som dirigenten 
behændigt forsøgte at gøre det til.
I februar slog 6 af elevbestyrelsens medlemmer deres stilling ledig, 
hvoraf de 2 dog stillede op til andre poster og blev valgt ind.
Som et forsøg på en demokratisering af elevrådsformen og elevde
mokratiet er der dannet et råd bestående af en repræsentant for hver 
klasse samt elevbestyrelsen. (Bestyrelsesmedlemmer kan ikke være 
repræsentanter). Det er meningen at dette råd skal samles før og efter 
hvert vigtigt møde i Skolenævn, Lærerråd, SAU eller når der på an
den måde er vigtige ting på tapetet. Klasserepræsentanternes indfly
delse på elevbestyrelsen er af vejledende karakter. Kontakten ud til 
den enkelte klasse skulle blive forbedret på denne måde.
Elevmødeme: Bortset fra en lille udskiftning har det været den samme 
gang Tordenskjolds soldater, der har præget møderne. Lad os se det i 
øjnene. Vi har ikke formået at aktivere folk. Generelt kan man sige 
at højest halvdelen af elevmassen har været tilstede ved møderne. 
Dog har der været tilløb til interessante debatter.
Elevbestyrelsesmøderne: Livlige. Der bliver snakket meget og længe.
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Stemmeføringen er ikke altid normal. Det er den normalt ikke ved 
sådanne møder. Det har hørt til sjældenhederne at hele bestyrelsen 
har været til stede ved møderne. Lovparagraffen i elevrådslovene om 
mindst en dags varsel for bestyrelsesmøder blev konsekvent brudt det 
første halve år.
Kontakten ved morgenforsamlingen: Talerstolen har nu om dage en 
yderst ringe værdi som kommunikationsmiddel. Folk snakker og høj
talerne er gamle og dårlige og aulaen er dårlig rent akustisk set. Få 
vover at benytte talerstolen af samme grund. Vi håber at det nye år 
vil bringe ændringer i dette, i retning af at folk tier og lytter mere og 
snakker mindre.
SAU: Betingelsen for bedring af klimaet på skolen er at eleverne får 
reel medbestemmelse på afgørende områder. Dette må opnås gennem 
en lovmæssig ændring af SAU’s kompetence på bekostning af Skole
nævnets. Situationen i dag er den at SAU ikke giver eleverne nogen 
mulighed for at føre noget igennem, som lærer-repr. + rektor går 
imod. Vi har i SAU ikke i særlig udbredt grad mødt slet så meget 
samarbejdsvilje og imødekommenhed som vi måske kunne have øn
sket os. Diplomatisk sagt.
Skolenævn: Elevbestyrelsen er af den mening at skolenævnet totalt 
bør nedlægges. Dets manglende forståelse for elevernes situation og 
formynderi over som oftest voksne mennesker er ganske uacceptabelt. 
Kravet må være skolenævnets nedlæggelse og 50% medbestemmelse i 
SAU, hvor elev-repr. skal have adgang til samtlige punkter på dags
ordenen.
DSG: Gymnasieleverne vedtog under indtryk af et forslag om at 
hente penge til kontingent (i alt ca. 1000 kr.) fra Elevrådskassen, at 
sige nej til fornyelse af det kollektive medlemsskab af Danske Gym
nasieelevers Sammenslutning. Før afstemningen var der blevet ført en 
grundig orienteringskampagne, hvor vi bl.a. havde haft en DGS-repr. 
nede til fællestime. Et par af skolens elever har været til en række af 
DGS’ møder og kurser samt dets Landsmøde og givet en vis oriente
ring om forløbet og resultatet på skolen. C. H. har deltaget i bogkri
tik af samfundslærebøger sammen med DGS, hvilket har resulteret i 
en rapport.
Man vil forsøge at få oprettet en erfarings-udvekslingscentral for bog- 
og fagkritik på NG.
De af os, der går ind for DGS, vil arbejde aktivt på at vi igen bliver 
medlemmer, og muligheden er tilstede, idet der nu foreligger en ny 
medlemsordning, hvorefter der skal betales et grundkontingent på 
300 kr. og derudover sælges enkelt-mands-medlemskort å 5 kr.
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DUS: Der arbejdes i denne skrivende stund på at få oprettet en af
deling af DUS (De Uddannelsessøgendes Samarbejdsudvalg) i Stor
strømsamtet.

Såvel som gymnasielever, har HF-eleverne deres studieorganisation. 
Dens navn er Landsorganisationen af kursusstuderende, forkortet til 
LAK. Ved skoleårets start blev der givet en grundig orientering om 
LAK’s struktur, samt betydningen af at alle hf-studerende er tilsluttet 
LAK. Desværre var medlemstegningen ikke helt hvad man kunne 
ønske sig, men det må vel tildels tilskrives den passive indstilling som 
så mange har til organisationsarbejde. Det kan også tolkes som mang
lende loyalitet over for vanskeligere stillede medstuderende, da det 
ikke er alle skoler der fungerer lige godt, men det nægter jeg at tro på. 
Der har desuden været 2 elevmøder hvor repr. fra LAK har deltaget. 
Begge gange blev der givet en grundig og saglig oplysning og bagefter 
har der været livlig debat omkring LAK’s arbejde.
Jeg vil som afslutning herigennem rette en tak til dem der har følt det 
som en pligt at være tilsluttet LAK, og jeg håber at de ved det nye 
skoleårs begyndelse vil medvirke til at de nye HF-elever i så stort tal 
som muligt bliver tilsluttet LAK.

Grethe, 2HFq Ulrik IHFq

Elevforeningen »HEBE«
Generalforsamling blev afholdt den 23. august og følgende bestyrelse 
blev valgt:
Formand: Lars Rasmussen, 3. sc
Kasserer: Fini Henriquez, 3. mx
Bestyrelsesmedlemmer: Mette Espensen, 3. sa

Lisbeth Engbo, 3. sc 
Claus Jacobsen, 1. HF 
Poul Hjorth, 3 mx 
Marianne Mikkelsen, 2. mz 
Erik Haiizer, 2. HF 
Erik Schou, 3. mx.

I begyndelsen af skoleåret blev det i SAU bestemt, at der kun måtte af
holdes 2 aulafester i løbet af året, nemlig julerevyen og skolekomedien. 
I stedet skulle der i større udstrækning holdes klassefester i spisesalen. 
Dette hæmmede foreningens arbejde og bl. a. på grund af manglende 
interesse fra klassernes side, blev der kun afholdt én klassefest, nemlig 
for 2. + 3. g den 10. november. Jazzband spillede til denne fest.
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Julerevyen blev afholdt den 23. december, og den blev som sædvanlig 
en dundrende succes. Ricardos Jazzmen sørgede for den musikalske del 
af underholdningen.
I øjeblikket arbejdes der på at lave en fest den 26. april. Da der ikke er 
nogen, der har lavet skolekomedie, vil man i stedet arrangere fælles
spisning i aulaen med efterfølgende underholdning af Sanne Salomon- 
sen og Kansas City Stompers.

Lars Rasmussen

Nye love for elevforeningen »Hebe«, Næstved Gymnasium 
(Vedtaget på generalforsamlingen den 23. august 1973) 
1) Foreningens navn er Hebe.
2) Foreningens formål er at styrke kammeratskabet blandt skolens ele
ver ved afholdelse af udflugter og sammenkomster af oplysende og sel
skabelig art.
3) Nuværende og tidligere elever fra N.G. kan optages som medlem
mer.
4) Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen som indkal
des mellem den 15. og 31. august hvert år. Ekstraordinær generalfor
samling kan indkaldes af 10 medlemmer.
5) På generalforsamlingen vælges en bestyrelse bestående af 9 medlem
mer: en formand, en kasserer samt 7 andre bestyrelsesmedlemmer.
6) Generalforsamlingens dagsorden er følgende:

1) Valg af dirigent
2) Lovændringsforslag (senest 8 dage før generalforsamlingen 

afleveres skriftlige lovændringsforslag til bestyrelsen)
3) Formandens beretning
4) Kassererens beretning
5) Valg af bestyrelse (som nævnt under § 5)
6) Valg af to revisorer
7) Evt.

7) Formanden har pligt til at meddele arrangementer fra talerstolen ved 
morgensamling. Derudover bør han så vidt mulig meddele på følgende 
måder: a) Ved opslag på div. opslagstavler b) Ved udlevering af skri
velse til hver elev c) Eventuelt i skolebladet.
8) Gæster kan i begrænset omfang indbydes til foreningens arrange
menter.

9) Revisorerne har på ethvert tidspunkt ret til at se regnskabet.
10) Lovændringsforslag bliver vedtaget ved almindeligt flertal.
11) a) Beslutning om foreningens opløsning kan tages på en i dette øje
med særlig indkaldt generalforsamling, når mindst halvdelen af med-
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lemmerne er til stede og mindst 50% af disse stemmer for opløsning.
b) Denne generalforsamling bestemmer, hvortil foreningens formue 
skal anvendes.

Aften-HF
(H F-en keltfagsku rsus)
I september 1971 startede oplysningsforbundene i Næstvedkredsen 
et HF-enkeltfagkursus på Næstved Gymnasium. Ideen i et enkeltfags
kursus er, at den enkelte kursist kan melde sig til et eller flere fag og 
aflægge eksamen i de enkelte fag særskilt. Kursisterne kan så, såfremt 
de ønsker det, efterhånden sammenstykke til en hel HF-eksamen. 
Daglig leder af kurset er fru Ingrid Engel, tilforordnet rektor er rektor 
Gjede og studievejleder er adjunkt Arne Olsen.
Undervisningen foregår fra mandag til fredag i tiden kl. 18.00-22.30, 
og i år (1973/74) er i alt 17 hold igang i følgende fag: samfundsfag 
(fællesfag), matematik (fællesfag), dansk, psykologi, geografi, biologi 
(fællesfag), kristendomskundskab, tysk (2. fremmedsprog, fællesfag), 
engelsk (1. fremmedsprog, fællesfag), formning (fællesfag), historie, 
tysk (2. fremmedsprog, tilvalgsfag) og fransk. Følgende lærere er til
knyttet kurset:
Samfundsfag: Adjunkt Palle Bach
Matematik: Adjunkterne Ole W. Olsen og Jens Mortensen
Dansk: Adjunkterne Bjørn Falck-Petersen og Karen Groot Ras

mussen
Psykologi: Skolepsykolog Børge Olsen
Geografi: Adjunkt Klavs Færgemann
Biologi: Adjunkt Kjeld Gringer
Kristendomskundskab: Adjunkt Grethe Larsen
Tysk: Adjunkt Lars Bardram
Engelsk: Adjunkt Niels Bruun, adjunkt Inger Hansen og lærerinde

Carol Simmelsgaard
Formning: Adjunkt Jan Preisler
Historie: Adjunkt Arne Olsen
Fransk: Lektor Cornelius Jönsson
Pr. 1. januar 1974 var der tilmeldt kurset ca. 120 kursister, hvoraf den 
største del fulgte et enkelt fag eller to.
I undervisningssæson 1974/75 er det planlagt at starte alle fælles
fagene samt enkelte tilvalgsfag. Et nærmere program vil formentlig 
foreligge omkring 1. juni. Undervisningen som sådan er vederlagsfri, 
men der skal dog betales 50 kr. pr. fag pr. sæson eller 200 kr. for et 
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helt kursus pr. sæson. Såfremt en kursist har mindst 20 ugentlige ti
mer, kan der søges støtte fra Statens Uddannelsesstøtte, og der kan 
søges om tilskud til transportudgifter. Ansøgning om optagelse skal 
afleveres senest i midten af august måned, og ansøgeren skal være 
fyldt 18 år inden 1. september.
Oplysninger om kurset i øvrigt fås hos:
Den daglige leder, fru Ingrid Engel, tlf. 723930 og studievejleder 
Arne Olsen, tlf. 727363.

Som anført startede kurset i september 1971 på initiativ af og under 
ledelse af oplysningsforbundene i Næstvedkredsen. Fra begyndelsen 
af blev kurset etableret som et forsøgskursus som i øvrigt alle andre 
kurser af denne art. Der foregår i øjeblikket forhandlinger først og 
fremmest mellem Næstved Kommune og Oplysningsforbundene om 
den fremtidige styring af kurset. Disse forhandlinger er endnu ikke af
sluttet (marts 1974), men de bliver afsluttet så betids, at der kan nås 
en fornuftig planlægning af næste undervisningssæson.

Arne Olsen
o

Udstilling på skolen
I november modtog vi en vandrerudstilling bestående af værker af 
maleren Kaj Führer. Udstillingen bestod af en serie enkle komposi
tioner, dels malerier og dels relieffter. Billederne tog sig meget smukt 
ud, idet de blev ophængt på væggene i aulaen.

Lærer- og elevbiblioteket
For skolens bibliotek, som har til opgave at tilbyde skolens brugere et 
alsidigt udvalg af bøger og tidsskrifter, spændende fra det strengt fag
lige over det populært oplysende til det underholdende, har det for
løbne år i flere henseender været »en god sæson«.
Tilstrækkelige bevillinger har muliggjort en stadig vækst i bogbestan
den, der nu stærkt nærmer sig de 13.000 bind, en højst tiltrængt udvi
delse af hyldekapaciteten er opnået ved anskaffelse af nye og tidssva
rende reoler, og endelig er en række længe ønskede ombygningsarbej
der, der skal sikre biblioteket øget plads, blevet iværksat og allerede 
delvis afsluttet. Det drejer sig om ombygning og indretning af 2 lokaler 
i bibliotekets nærhed: det ene til læsesal, hvor både mere speciel under
visning (først og fremmest biblioteksmæssig laboratorielæsning) og et 
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vist elevforberedelsesarbejde i mellemtimer kan foregå, det andet til 
arbe jdsværelse for bibliotekaren.
Som noget meget positivt må det ligeledes fremhæves, at 3 af skolens 
elever - Søren Jensen, Henrik Houmann Jakobsen og Carsten Nielsen, 
alle Imy - siden efteråret har været tilknyttet biblioteket som assisten
ter; som sådanne har de udført et stort og dygtigt arbejde, først og 
fremmest i det daglige ekspeditionsarbejde med udlån og aflevering, 
som de i praksis helt har overtaget. Nævnes skal det i denne forbindelse 
også, at den tidligere bibliotekar gennem mange år, nu pens, lektor Sig- 
vart Hansen, i sit otium stadig fortsætter sit kyndige og værdifulde ar
bejde for biblioteket ved at forestå en vigtig del af bogregistreringsar
bejdet.
Som noget nyt er der i år inden for rammerne af den almindelige studie- 
og erhvervsorientering blevet givet vejledning - af skolens bibliotekar - 
i biblioteksorganisation og -benyttelse for alle skolens 9 førsteklasser 
med 1 time pr. klasse.
I øvrigt er låneregler m. v. stadig uforandrede: Bortset fra de egentlige 
håndbøger, der skal være til rådighed på skolen i den daglige undervis
ning, kan alle bibliotekets bøger hjemlånes, idet lånetiden er 1 måned, 
med mindre anden aftale er truffet med bibliotekaren (der kan f. eks. 
dispenseres fra lånerestriktionerne ved specialskrivning eller anden op
gaveskrivning, men altid kun efter forudgående aftale). Sædvanligvis vil 
biblioteket have åbent for udlån m. v. på alle skoledage i 10- og 12-fri- 
kvartererne.

Bjørn Falck-Petersen

Basketball på skolen
I det forløbne år har NG atter haft et basketball-skolehold i ilden. Og 
dette hold opnåede en ærefuld andenplads ved DM i yngste gruppe. 
De indledende kampe mod Roskilde Kathedralskole og Maribo Gym
nasium blev vundet med henholdsvis 48-42 og 86-13. I mellemrunden 
blev Vallensbæk slået med 65-25 og Kildegård med 55-40. Ved finale
stævnet i Viby vandt vi først 35-15 over Ballerup for at blive slået i 
finalen af den sædvanlige vinder Viby Amtsgymnasium med 48-47! 
Det var selvfølgelig ærgerligt, at vi var så nær ved guleroden og al
ligevel gik glip af den. Men det viste alligevel en ting. Veteranerne, 
flere af os spillede for tredje år i træk, blev nødt til at trække det 
store læs i mange af kampene, de andre spillere, tre var førsteårs, 
manglede rutine og kamptræning. Kort sagt, vi tabte på manglende 
bredde (ikke spillernes anatomi!) på holdet.
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I sæsonen 74—75 rykker stort set hele dette hold op i næste alders
gruppe. Derfor skal et hold i yngste gruppe starte næsten helt fra 
bunden. Det er vigtigt, at nye elever, både i gruppen født 1957 eller 
senere og i den ældste gruppe (født 1955 eller 56) bliver gjort op
mærksomme på holdenes eksistens, så vi forhåbentlig også til næste 
år kan få et par homogene hold. Mulighederne er i hvert fald til stede.

Erik Bak-Hansen

Volleyballturnering
Tirsdag den 19. februar på Herlufsholm Kostskole.
Vi havde tilmeldt 3 hold i a-, b- og c-rækken.
A-holdet tabte desværre alle tre kampe.
De spillede 15- 2, 15- 4 mod Nyborg,

15—10, 15— 1 mod Vordingborg,
15—11, 15—13 mod Herlufsholm.

B-holdet tabte også alle tre kampe.
De spillede 15-6, 15-2 mod Vordingborg,

15—0, 15—8 mod Herlufsholm,
15-1, 15-2 mod Nyborg.

C-holdet gik det meget bedre for, de tabte kun én og vandt to. De kom 
desværre til at møde Nyborg i første kamp, og der tabte de 15-0 og 
15-1.
Pigerne fra Nyborg var fantastisk dygtige. Vi kunne intet stille op imod 
dem. Men der skal dertil siges, at de havde 3-4 piger med, som spillede 
på deres bedste hold i klubben i Nyborg. Og det var både i a-, b- og 
c-rækken.
Men c-holdet lod sig ikke slå ud af det. De vandt de næste 6 sæt.
De spillede 15— 3, 15—12, 15—12 mod Vordingborg,

16-14, 15-12, 15- 5 mod Herlufsholm.
C-holdet manglede kun 2 point i at komme med til Nyborg.
Det blev Nyborg, der vandt det hele den dag.

Jytte Madsen
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Lærerpersonalets adresser
Stilling Navn Adresse Telefon
Adjunkt Peter Brich-A. Vibevænget 2, Næ. 731246
Adjunkt Birte Andersen Bolbrovej 32, Næ. 723032
Adjunkt Grethe Andersen Hasselvænget 14, Næ. 727508
Adjunkt Palle Bach Ærtebjergvej 6, Næ. 731025
Lektor A. C. Bossen Vordingborgvej 2C, Næ. 722451
Adjunkt Niels Bruun Glentevej 8, Næ. 728340
Lektor Per Casmose Mågevej 16, Næ. 723849
Adjunkt Jørgen Danelund Nyborgvej 1.3, Næ. 731314
Adjunkt B. Falck-Petersen Odensevej 132, Næ. 726560
Adjunkt Peder Flansmose Trekanten 60, Næ. 728618
Lektor Inger Flensborg Norgesvej 46, Næ. 724978
Adjunkt Klavs Færgemann Jernstøbervænget 15, Køge 650880
Rektor E. Gjede Helgenæsvej 85 721511
Adjunkt Vagn Gjerløff Lyngbakken 24, Næ. 800245
Adjunkt Kjeld Gringer Skovbrynet 42, tv., Næ. 728980
Adjunkt Jørgen Hansen Udsigtsbakken 45, Næ. 800430
Adjunkt Inger Hansen Georg Brandesvej 41, Næ. 729021
Lektor J. Briinnich

Henriksen Snoghøjen 6, Næ. 724853
Lektor Ole Hesselberg Myrup, 4700 Næ. 761220
Lektor Kai Hjorth Agertoften 15, Næ. 800228
Lektor Sven Høgstedt Morelvej 27, Næ. 723481
Lektor H. C. Jönsson Hjortøvej 2, Næ. 720812
Lektor Ingeborg Jørgensen Svingelen 4, Næ. 722468
O.lærer A. C. Larsen Nygårdsvej 9, Næ. 724026
Adjunkt Grethe Larsen Odensevej 542, Næ. 723156
Gymnast.læ. Jytte Madsen Hvedevænget 15, Næ. —
O.lærer Margrete Madsen Digevej 10, Næ. 722967
Lektor C. F. Marholt Lindeparken 22, Næ. 722709
Lektor Preben Metz Fjordvænget 3, Næ. 723368
Lektor Frits Michelsen Præstøvej 76, Næ. 723211
Adjunkt Jens Mortensen Dalumvej 23, Næ. 728594
Lektor Ernst Nilsson Birkholmvej 16, Næ. 722575
Adjunkt Arne Olsen Lindeparken 51, Næ. 727363
Adjunkt Ole W. Olsen Rolighedsvej 103, Næ. 725808
Lektor Aage Pors Bøgebakkevej 7, Næ. 724065
Adjunkt Jan Preisler Dalumvej 19, Næ. 728643

36



Adjunkt Karen Groot 
Rasmussen Birkholmvej 3, Næ. 728646

O.lærer Eva Seising Chr. Winthersvej 7, Næ. 722541
Timelærer C. Simmelsgaard Enø Kystvej 144,

4736 Karrebæksm. 742206
Lektor Carsten Sinding Lyngbakken 52, Næ. 800354
Timel. pastor H. Skjøtt-Petersen Fensmark Præstegård, Næ. 746034
Lektor Agnete Stage »Tinghuset«, 4243 Rude 759443
Timel. pastor Jan Stolt Sværdborg Præsteg.,

4750 Lundby 767140
Timelærer N. B. Thomsen Hedetoften 37, Næ. 800253
Adjunkt Merete Aaberg Spurvevænget 10, Næ. 726694
Kunstpædag. Susanne M. Jensen Linnésgade 16D2, th.. —

1361 Købvn.
Cand.phil. Johan Rosdahl Grønnevej 247,

2830 Virum 855636
Adjunkt Hanna Møller Bogensevej 14,

lej. 270, Næ. 731695
Cand.phil. Myrna Olsen Lindeparken 51, Næ. 727363
Cand.mag. Poul Lund Jensen Helleristen 29, Næ. 729662
Timelærer Biigitte Wolfsberg Østerbrogade 23, (01) TR 9171

2100 Køhvn. 0.

Kontorass. Birthe S. Nielsen »Humlehuset« Myrup, Næ. 761237
Kontorass. Vibeke Therkildsen Duelundsvej 12, Næ. 726793
Kontorass. Jette Morän Hvedevænget 96, Næ. 726279
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Økonomi
I støtte fra Storstrømsamtet har elevrådskassen i år fået 1.200 kr. 
Derudover har der været indtægter fra ølsalget ved skolefester, 
hvilke der har været skuffende få af.
Pengene er blevet anvendt til LAK-, DGS- og DUSmøder samt til 
elevrådsarbejdet.
Vi byder initiativet omkring Krabask, det nye skoleblad, velkommen 
og agter at anvende det som talerør.
Til slut: Tak til de afgåede bestyrelsesmedlemmer for lang og tro 
tjeneste (fra august af). Tak til: Grethe Houtved Andersen, Erik 
Bak-Hansen, Poul Fjordside og Pia Nielsen.

Elevudvalget

Redaktion af dette årsskrift
Bert Christensen,
Jens Kløft,
Johannes Knudsen,
Mette Simonsen, 
Erik Fabricius, 
Jan Prejsler.
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Fortegnelse over indlæg til årsskriftet 1973/74:
1. Skolenævnet
2. Administrative hverv
3. Undervisningen
4. Eksaminer 1973
5. Elevtal pr. 31. december
6. Eksamen og årsprøver
7. Lærerpersonalet
8. Introduktionskursus
9. Studiekredse

10. Af skolens dagbog
11. Fællestimer
12. Emnedage
13. Stipendienævnet
14. Samarbejdsudvalget
15. Lærerrådet
16. Elevrådet
17. Elevforeningen »Hebe«
18. Love for elevforeningen
19. Aften-HF
20. Udstillinger på skolen
21. Lærer- og elevbiblioteket
22. Sport
23. Lærerpersonalets adresser
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For- og bagside: Polsk mimeskuespiller — fra forestillingen på skolen.

RILA-TRYK - offset 
Tlf. 03-64 64 99
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