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Velkommen på Faaborg Gymnasium
Gymnasiet er én af mange gode muligheder at vælge i sit 

uddannelsesforløb, men det er en god mulighed! Uanset ens 
senere erhvervsvalg giver gymnasiets 3 år et godt grundlag at 

bygge på.- Fagrækken giver en række færdigheder, der indgår i 
de fleste uddannelser, samtidigt med at man får en bred almen 
baggrund, der er nøglen til en rigere tilværelse,og hvad der 

er meget væsentligt: gymnasiet er også en nøgle til den 

hurtige omstilling, som det moderne samfund kræver af menne

sker, der vil noget.- Hvis man påtænker at gennemføre en 
længere uddannelse ved en højere læreanstalt er den almene 

studentereksamen fortsat den normale adgangsvej, men uanset 

erhvervsvalg får man nytte af sin studentereksamen.

De tre år giver én glæden v< 

os er uhyre spændende, for 

undervisningstime åbner nye 

man muligheden for at opleve 

glæde og et godt kammeratskab. 

d at lære noget. Verden omkring 

den, der vil se det, og hver 

vinduer for en.- Samtidigt har 

den fine kombination af arbejds-

Som med stort set alt i tilværelsen afhænger udbyttet af 
indsatsen.- Hvis du investerer en del af dig selv og din tid 

ansvarsbevidst og fornuftigt får du tre gode og rige år.-

Faaborg Gymnasium byder nye elever hjerteligt velkommen på 

skolen med ønsket om at I må få opfyldt jeres forventninger.

Held og lykke fremover.

Marstal
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Praktiske oplysninger
Adresseændring

Skal straks meddeles kon
toret .

Befordringsgodtgørelse
Eleverne betaler selv de 
første 175 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 ilag
te navneseddel. Låneren er an
svarlig for at bogen afleveres 
i ubeskadiget stand.

Brugerbetaling
Siden skoleåret 1989/90 har 
der været brugerbetaling i 
gymnasiet. Det drejer sig om: 

a)Et depositum på 300 kr., som 
betales ved tilmeldingen og 
bliver tilbagebetalt efter 
studentereksamen.(ikke hvis

man går ud uden eksamen). 
b)betaling for fotokopier ud

gør 300 kr. pr. skoleår.
c)elever skal selv anskaffe 

ordbøger til dansk og to 
sprogfag, lommeregnere og 
papir.

Elevbog
Elevhåndbogen indeholder 
navne-,adresse-og fotofor
tegnelse over alle elever, 
lærere, samt øvrige ansatte. 
Bogen udgives af elevrådet 
og forventes at udkomme i 
første halvdel af skoleåret.

Forsømmelser
Forsømmelsessedler kan fås 
og afleveres på kontoret.
Ved forsømmelser af mere end 
en uges varighed, bør man te
lefonisk underrette kontoret.

Glemte sager
Hvis du har mistet en ting på 
skolen, så henvend dig til 
pedellen. Skolen har ikke no
gen tyveriforsikring, så even
tuel erstatning må du ordne 
med din egen forsikring. Drej
er det sig om idrætstøj, kan 
det evt. være lagt i "glemme- 
kassen"! idrætshallen.

Kantine
Der forefindes kantine 
på skolen. Selvafrydning 
er en forudsætning for at 
kantinepersonalet kan nå 
deres daglige arbejde. I 
begyndelsen af hvert se
mester udarbejdes en plan 
over klasser, der har det 
overordnede oprydningsan
svar. Åbningstider offent 
liggøres ved skoleårets 
start.

Parkering
Cykler og knallerter skal 
stilles i stativerne.

Skemaændringer
Dag-tildag-ændringer med
deles ved opslag på ele
vernes opslagstavle i kæl' 
deren.

Statens Uddannelsesstøtte 
Ansøgningsskema og vej
ledning fås på kontoret. 
Ansøgningerne afleveres 
på kontoret og indsendes 
samlet ved månedens slut
ning. Svar kan tidligst 
forventes efter 4-5 uger.
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RINGETIDER

1. time 8.00 - 8.45
2. time 8.55 - 9.4O
3. time 9.50 - 10.35
4. time 10.45 - 11.30

FROKOST

5. time 12.00 - 12.45
6. time 12.50 - I3.35
7. time I3.45 - I4.3O
8. time I4.4O - 15.25

KONTORETS ÅBNINGSTID

Kontoret er lukket for normale 
ekspeditioner daglig i 2. og 
3- time.
I øvrigt er kontoret åbent dag
ligt fra 7-45 til 14.30.
Frokost: 11.20 - 11.50.

Tlf. nr.
Kontor 62 61 89 10

Lærerværelse 62 61 89 11

Elevtelefon 62 61 89 12

Idrætshal 62 61 89 13

INSPEKTOR
Inger Vinther

STUDIEVEJLEDERE

Lars Nivaa
Anne Kirstine Primdahl

BOGINSPEKTOR
Frank Nielsen

AUGUST 1991
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1 2 3 9
5 6 7 1.SKOLEDAG 8 9 10
12 13 19 15 16 17 18
19 20 21 22 23 29 25
26 27 28 29 30 31



Heinrich Heine Schule
VILD BEGEJSTRING OVER

"DIE GROSSE DÄNEN"
i Heikendorf

Musik fra Faaborg Gymnasium Tog 
Heikendorf med Storm....
Allerede i efteråret gik der vil
de rygter om en mulig Tysklands
tur (i kølvandet fulgte mange ner
vøse sjæles frygt for det tyske 
sprog og privat indkvartering) i 
anledning af Heikendorf's nye au
ditorium, der selvfølgelig skul
le indvies med pomp og pragt.
En hel uge var sat af til forskel
lige arrangementer, deriblandt vo
res musik (dvs. musik fra Ib, 2.mus 
og gruppen "Kvart i fire").
Rygterne blev bekræftet og den 4. 
dec. 90. omkring middagstid satte 
vi kursen mod Tyskland.
Vel ankomne blev vi “fodret af" 
inden teaterstykket "Biedermann 
und die Brandstifter" løb af stab
len med enorm succes og bragende 
bifald.
Senere samme aften blev vi kon
fronteret med vore tyske famili
ert!!), nogle senere end andre, 
da der var adskillige festglade 
sjæle i teatergruppen.

Dagen derpå fulgte vi undervis
ningen (eksempelvis : tyske loga
ritmer og 2 timer om sæbes basi
ske egenskaber), indtil vi skul
le øve vore musikstykker.
Samme dag ankom rektor med grup
pen "Kvart i fire.
Endelig oprandt tidspunktet,hvor 
vi med rystende knæ skulle stå 
på den store tyske scene. Det 
gik godt for lb. For 2.mus gik 
det bedre end godt, og "Kvart i 
fire" spillede fantastisk.
Klapsalverne ville ingen ende 
tage, og vi var parate til at 
blive mindst 2 uger mere.
Efter vores succesrige optræden 
blev der holdt et brag af en fest 
Der var jo, som tidligere nævnt 
temmelig mange festglade elemen
ter i teatergruppen......
Til vores store sorg måtte vi al
lerede næste dag vende næsen 
hjemad efter at have besigtiget 
et "interessant" kunstmuseum + 
div. indkøbscentre i Kiel.
Vi havde en hyggelig, men altfor 
kort tur,- og bare Heikendorf 
Gymnasium ville indvie et audi
torium hvert år .....

Ib.
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FAABORG - FALKENBERG
Svenskerklassen på Faaborg Gymnasium - nuvæ
rende 3x - har siden starten på gymnasiet væ
ret deltagere i et 3-årigt udvekslingsprojekt 
med en svensk gymnasieklasse fra Falkenberg.
Projektet er finansieret af Foreningen Norden, 
og betyder at klasserne ser hinanden to gange 
pr. skoleår, for derved at lære hinandens til
værelse og skolegang grundigt at kende.
Det overordnede emne for projektet er MILJØ, og 
programmet for de to første møder inkluderede 
biologiske, fysiske og kemiske målinger på en 
forurenet svensk sø. Desuden arbejdes der med 
dansk/svensk kultur og sprog.
Ved tredie møde var temaet skoven som økosy
stem, men vi fandt også tid til en kanotur med 
overnatning i skoven, samt et meget spændende 
besøg på Ringhals Atomanlæg.
Projektet fortsætter til foråret 1992. Der arbejdes koncentreret med en dansk tekst.

SEPTEMBER 1991

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
! v -

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 16

16 17 18 19 20 21 22
23 24 nr SKOLENS 

¿-’FØDSFI SDAG 26 27 28 29 ,

30
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»
3 FRO's udveksling med en gymna
sieklasse i Lunéville, Lorraine, 
FRANKRIG:

5 dage i Frankrig, med privat ind
kvartering, skolegang, udflugter, 
herefter hjem til aim. skolegang 
i 14 dage, og endelig genbesøg 
fra Frankrig i 5 dage.

Det var SPÆNDENDE, LÆRERIGT, UD- 
FORDRENDE og HÅRDT.

At leve i en fransk familie, at 
opleve fransk kultur indefra er 
SPÆNDENDE. Det var opsa en ople
velse at følge undervisningen på 
det franske gymnasium. Ingen af 
vores elever ville bytte. Det 
ville mange af de franske til gen
gæld, da de kom på genbesøg. For
holdet eleverne indbyrdes og læ
rere og elever imellem er helt 
anderledes varmt her i Danmark, 
syntes de.

Det var også LÆRERIGT at se, at 
man kan klare sig på fransk efter 
2 års undervisning, selv om ingen 
troede, de kunne noget, da vi 
passerede den franske grænse. 
Hvad hedder....? Sjældent er der 
blevet trænet gloser med en sådan 
intensitet.

Det var UDFORDRENDE at strikke et 
program sammen til franskmændene- 
men bare det var noget med vand, 
var de glade. De "Sydfynske Alper* 
var de til gengæld ikke imponere
de af - men de har jo også Voge- 
serne!.
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Men det var hårdt. Specielt gen
besøget, hvor man udover at være 
vært, skal tale fransk hele tiden 
også som tolk overfor forældre og 
venner.
Da de franske elever ydermere vil 
le opleve det danske natteliv, 
blev det ikke til meget søvn.

MEN VI GØR DET GERNE IGEN!

OKTOBER 1991
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1 2 5 4 ÅRSFEST 5 i ,
7 8 9 10 12 OB 13 ’
14 15 16 17 18 ' 19 20 :

21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
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Elevaktiviteter

"CELLEN"
Vores skoleblad, som startede en
gang i 1989, valgte vi at kalde 
"CELLEN", da en celle er en lille 
nyttig opbyggelig dims, som vi 
håbede ville være til glæde og 
gavn for elever samt lærere på 
gymnasiet.

Hensigten med skolebladet var, at 
det dels skulle fungere som et 
organg, hvori man kunne formidle 
ting og sager vedrörende skolen, 
og dels som ren og skær under
holdning .

I tidens løb er redaktionen skif
tet en del ud, men kernen er sta
dig tilbage og vil fortsat, omend 
meget idealistisk, udgive "Cellen 
Vi håber selvfølgelig, at skolens 
elever såvel som lærere stadig 
vil støtte bladet, da dette er 
altafgørende for dets fortsatte 
eksistens, også efter sommerfe
rien .

Hanne, 3a 
ansvh. red.

»Cellens redaktion«.

NIRVANA
Ifølge den buddhistiske tro når 
mennesket efter en række rein
karnationer NIRVANA. Her ophører 
jordelivets lidelser og sjælen 
kan nyde sit otium. For at opnå 
Nirvana må man dog først fraken
de sig enhver jordisk og legem
lig begrænsning og lære at be
herske sin tanke, sin ånd, - og 
det er dette aspekt, der danner 
baggrund for navnet på skolens 
litteratur/diskussionsklub.
Vores møder starter med et oplæg 
fra én af os, - emnet kan være 
hvad som helst. Indtil nu har vi 
bl.a. set film, diskuteret sata
nisme, anarkisme, surrealisme og 
meget mere. Samtidig med de in
tense diskussioner har vi lige 
så intenst spist kage og drukket 
the, så det er så som så med den 
totale uafhængighed af jordiske 
og fysiske rammer...........
Dog har møderne det sidste halve 
års tid begrænset sig til et en
kelt, så det svæver i det uvisse 
om "Nirvana" måske har nået Nir
vana eller om der er brug for 
flere horisont-udvidende rein
karnationer ? ! ? .

Trine 3bx
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FAABORG GYMNASIUMS FILMKLUB FESTER!!

Vi er en lille gruppe ai’ menne
sker, som at der gennem Lui Liv 
og forslag har Forsøgt (endvide
re uden held) at Forøge aktivi
teten i det omkringsiggribende 
Faaborg Gymnasiums omegn. Som en 
del hera F dette projekt, har vi 
været i færd med at prøve på at 
vedligeholde den udemærkede F i I m- 
Lradilion, som Filmklubben er.
Vi viser i* i Im For Frivi I I i.gt op- 
mødte ti I skuere, som at der des
værre ikke er så mange al’. Men 
imensakti v i teI sn i veanot st i ger 
blandí, eleverne, som Følge al’ 
den lunge arbojdsbyrde, håber vi 
at Fremtiden vil byde på mange 
adskillige film.

Festerne bliver arrangeret af 
festudvalget, som består af 1 
repræsenatnt & I suppleant fra 
hver klasse. Repræsentanterne 
samles en gang om ugen i et spi
se frikvarter For at planlægge de 
praktiske dele vedrørende de kom 
niende fester. Klasserne bliver 
informerede herom, og kan selv
følgelig kommemed forslag og 
idéer til form, indhold, musik 
etc..
Vi arrangerer 5-6 fester i løbet 
af et år. - KOM TIL FESTERNE -

GÅ IKKE GLIP AF DEM.

FosLudva I gel.

’J' i tan i c
Musicalen Titanic.... er under 
opbygning. Den ventes først op
ført i uge 12/1992, men projek- 
tet er allerede i fuld gang, da 
a It (h a n dI i n g/re pI i k k e r/mu s i k/ 
tekster samt meget mere) skal 
laves af eleverne, med støtte 
fra interesserede lærere.
Musicalen handler selvfølgelig 
om Titanics jomfrurejse og om de 
sidste timer ombord.
Vi er allerede mange ¡gang, men 
da det er* et omfattende projekt, 
håber vi på, at mange flere ak
tive vil melde sig til at være 
me d.

Styr ingsgrnppen

F i I mk Iubben

NOVEMBER 1991
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1 3
9 5 6 7 8 g 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1



"Kvart i 4" er navnet pâ en kvan 
tet, som opstod på gymnasiet for 
ca. 1 år siden. Vi går alle 4 på 
gymnasietss musiklinie og har 
mødt hinanden derigennem.
Kvartetten består af Lissen Mar
schall som forsanger. Bente 
Stenger som klarinetist, Kasper 
Tagel som basist og Chris Skytte 
som pianist.
"Kvart i 4" fandt første gang 
sammen til gymnasiets forårskon
cert 1990, og har sidenhen un
derholdt ved flere lejligheder 
på skolen. Navnet blev dog først 
slået fast efter en koncert i 
Faaborg's Musikforening, og her
efter fulgte mange arrangementer
I juni måned fik vi tilbud om at 
komme til Finland (Pieksamaki - 
Faaborgs venskabsby) og spille 
for at repræsentere Faaborg kom
mune ved Pieksamaki's jubilæum.
Vi rejste i september og fik en 
fantastisk oplevelse. "Kvart i 4 
drog også afsted i december, den 
ne gang til Faaborgs tyske ven
skabsgymnasium i Heikendorf for 
at deltage i indvielse af en ny
bygning.
Her spillede kvartetten koncert 
efter to andre musikklasser fra 
Faabors. Aftenen var en succes. 

Da vi har haft meget lidt fritid 
i månederne op til studenterek
samen, har vi taget den med ro i 
kvartetten og afslået nogle ar
rangementer. Vores næste "come 
back" håber vi at få i Pieksama- 
ki til august, hvor vi er blevet 
inviteret op for at spille igen. 
Til Pieksamaki Blues Festival.
Vi vil gerne herigennem rette en 
stor tak til musiklærerne på 
Faaborg Gymnasium, der har væ
ret meget fleksible m.h.t. udlån 
af skolens lydanlæg, når vi har 
haft brug for dette. Ligeledes 
en tak til fællesudvalg og "Gym
nasiets Venner" for økonomisk 
støtte og til vores altid hjælp
somme manager, Povl Marstal.
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"GYMNASIEELEV FOR EN DAG"

Elever fra 9. og 10. klasse var 
den 12/2-91 inviteret til at gå 
i gymnasiet en enkelt dag. Gæs
teeleverne havde fået lektier for, 
og de blev fordelt i sproglige og/ 
eller matematiske klasser. Senere 
på dagen underholdt 3.g'erne med 
en opførelse af "Nattergalen".
Vi er på skolen meget glade for 
den store opbakning projektet fik, 
og vi tror, at vore gæster fik en 
både udbytterig og fornøjelig dag.

DECEMBER 1991
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1
2 3 4 5 6 7 ' 8
9 10 11

12. UU 3g- 
12opg- udi. 13 14 ' 15

16 17 18
12. ÖÖ 3g- 

IQopq. afl.
JULEAF- 

?0 SLUTNING 21 ' 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

I



FAABORG GYMNASIUM

Frivillig musik - kor - 
sammenspil - guitarsolo - 

blæsere -
I de sidste to år har vi haft 
sammenspil to timer om ugen, og 
i år har der været så mange,der 
gerne ville synge, at det blev 
til kor med rockband.

Vi har haft blæsere med, og la
vet en hel masse forskellige 
numre. Nogen lyder godt, andre
interessant... men det har væ
ret sjovt.
Vi deltog i efteråret i Faaborg 
kommunes sundhedsuge med noget 
sund musik i Herregårdscentret.

Vi var også med i DM for gymna- 
siebands i Odense. Vi vandt må
ske ikke, men det var helt klart 
os, der fyldte mest på scenen.

Vi regner med at fortsætte ef
ter sommerferien, og alle gym
nasieelever, der har lyst til 
at lave noget musik, er velkom
ne. Repetoiret til den tid bli
ver sandsynligvis b.a. noget 
til vores musicalforestilling, 
og det ville være rart at være 
et rigtig stort kor til den tid.

Esther.

KLASSETURNERING

Traditionen tro blev der i år 
afviklet en større sportsturne
ring på skolen. Hver stamklasse 
havde mulighed for at melde sig 
i tre discipliner nemlig: bad
minton, basketball og volleybal 
I alt deltog 11 klasser, og end
videre stillede lærerne med et 
hold.

Kampene afvikledes med indleden
de runder i tre puljer mandag 
til onsdag og finaler om tors
dagen - alt sammen uden for sko
letid .

Vinder af turneringen var den 
klasse, der samlet i de tre 
discipliner opnåede flest point

Takket være et tilmeldingsgebyr 
på kr. 100,- pr. klasse, var 
det muligt at udlove en præmie 
til den vindende klasse. Præmi
en bestod af et klassesæt af T- 
shirts med klasseturneringens 
logo påtrykt, og gik for første 
gang til en 2g, nemlig 2y.

LR
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FRIVILLIG IDRÆT:

I efterårssemesteret er det muligt at gå til fri
villig idræt efter skoletid to gange om ugen.

I den frivillige idræt lægges der vægt på, at stør
stedelen af tiden går med at udøve de forskellige 
sportsgrene - mindre på at udføre øvelser. Samti
dig er det muligt at træne til nogle af de stævner 
gymnasiet deltager i; men det skal gøres klart, at 
den frivillige idræt er aben for alle, og at man 
ikke behøver at have særlige sportslige færdighe
der for at møde op - og have det sjovt med såvel 
klassekammerater som elever fra andre klasser.

Efter juleferien består den frivillige idræt ho
vedsagelig af en klasseturnering.

CD.

JANUAR 1992
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1 2 3 0 5
6 7 8 9 10 11 12
13 10 15 16 17 18 19
20 21 22 23 20 25 26
27 28 29 30 31

)
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DRAMA PÂ FAABORG GYMNASIUM

Faaborg Gymnasiums dramahold på 
ti elever og en lærer startede 
sit virke en gang i efteråret. 
Til at begynde med lavede vi en 
masse improvisationsøvelser, hvor 
vi blev kastet ud i opdigtede, 
spontane og derfor eftest uover
skuelige og indvi 
Dette lærte os at 
med både krop og 
te små skuespil, 
lærte det os, at 
er en del af det 
I et skuespil er 
facitliste.

iklede samtaler.
; være nærværende 
sind i de enkel
og frem for alt 
det at dumme sig 
hele.
der nemlig ingen

Henimod jul holder spontaniteten 
dog delvist op for en tid. Vi be
gyndte på det absurde stykke "Den 
stakkels Sangerinde" af dramatik 
keren Egine Jorresco.

Igennem arbejdet med dette skue
spil lærte vi en anden side af 
skuespilkunsten at kende. Vi 
fandt ud af hvor hårdt, men sam
tidigt spændende og sjovt det kan 
være at skulle spille den samme 
scene igen og igen for til sidst 
at finde frem til det tonefald og 
kropssprog, 
der passer bedst til rollen og 
til personen, der spille. I øje
blikket arbejder vi hårdt på at 
få stykket færdigt til starten af 
april, hvor det i en fællestime 
skal opføres på Faaborg Gymnasium

Dramagruppen.
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FRIVILLIG BILLEDKUNST

Eleverne har mulighed for at be
nytte formningslokalet efter sko
letid p.t. én dag om ugen. Tilbu
det gælder alle elever, der har 
lyst til at udtrykke sig krea
tivt.

Her produceres kulisser o. lign, 
til morgenunderholdning, plakater 
til fester, udstyr til karneval 
samt mange kunstværker til ele
vernes eget brug.

FEBRUAR 1992
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1 ?
3 9 5 6 7 8 W- g

10 11 12 13 10 15 16.................
17 18 19 20 21 72 2^ ■- W

29 25 26 27 28 29
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2a PÅ DANNELSESREJSE TTL ROM!
Om 2a opnåede dannelse på rejsen 
mellem d. 16-3-91 og d. 23-3-91, 
skal ikke udredes her.
Derimod or der ingen Lvivl om, 
al. k I assen nød den vidunderlige 
gamle by med al lo dens fortovs
caféer, grøntmarkoder og kirker, 
ja selv de støvede ruiner var 
pludselig interessante! Den sto
re baggrundsviden klassen havde 
bragt, med sig Ira lango hi stor ie- 
og dansklimer, kom dem til gode, 
når der skulle løses opgaver.

Også når en lille flok elever 
kom forbi et gammelt bygnings
værk og fik lyst til at bestemme 
dets stilart kom deres viden dem 
(. i I gode .
Sved og Lårer fra Limerne blev 
pustet væk af den lune Rom-brise 
og alle løste opgaverne med fryd 
Og da de barmhjertige vejrguder 
var med 2a, var1 det hele fuldendt.

Turens første brandert 
soves ud af Lars Nivaa.

MARTS 1992
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1
2 3 9 5 6 7 ■ 8
O terminspr. 
J HELE UGEN 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 10 21 22
23 20 25 26 27 28 7Q
30 31

I



2y's STUDIETUR TIL WIEN

P.gr.a "Operation Ørkenstorm1’ 
blev 2y's studiet.ur (.il Athen 
aflyst, og valget faldt pä Wien, 
p.gr.a. Inga's engagerede for
tællinger om byernes by.
Vi rejste fra Odense d. 16/3 om 
morgenen og ankom til Wien næste 
morgen., efter mange tiner i di
verse bumletog og på Hamburgs 
banegård.

2.Z's STUDIETUR TIL FIRENZE

Efter talrige afstemninger valgte 
vi Firenze som destination for vor 
studierejse - og vi fik overtalt E- 
rik Mosegaard og Lone Søholm til at 
tage med.
Vi var, sammen med andre danske gym
nasieelever, blevet placeret i et 
særtog. Så selvom Alperne blev gen
nemrejs! i nattens mørke, oplevede 
vi alligevel bjerge i form af dåser 
og flasker, der lå på gangen.
Firenze er den skønneste by man kan 
forestille sig, hvis den bare ikke 
var så svær at finde rundt i. Mange 
benyttede sig af muligheden for at 
fare vild, og kunne trætte komme 
hjem og fortælle om de 10 km ekstra 
de havde travet den dag. Vabler og 
ømme fødder florerede, så de næsten 
overgik mavétilfældene i antal.
Vores skolemæssige oplevelser gik 
ud på i nævnte rækkefølge at se: mu
seum - kirke -palads- palads- kirke 
museum- kirke- museum-museum- pa
lads- palads - kirke- museum-kir- 
ke-museum-kapel-kirke. Dette var 
dog langtfra nok til at gøre turen 
bare en smule kedelig.
Det var alt i alt en skøn tur, hvor 
horisonten og skoene blev udvidet 
væsentligt.
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Blandt turens kulturelle indslag 
kan nævnes: Schloss Schonbrunn, 
Freudmuseet, Wiens Zentra I fr.i ed- 
hof, hvor bl.a. Mozart, ligger bo 
gravet., Teknisk Museum, hvorfra 
vi nær aldrig havde fået. Jens, 
Tommy, Anders og Karst.en med ud 
igen, BeJvede Museet samt Betho- 
venmuseet.
Wiens aften- og natteliv blev 
grundigt, undersøgt., så det. var 
en flok tråd.Le y'ero, der lørdag
al t.en vendt.e næsen h.jomad.
Tilbage står nu erindringen om 
Wien og alle tiders studietur.

2. y

APRIL 1992

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1 2 3 4 5 '
r2g.érnes 
^rejseuge 7 8 9 10 11 12
13 14. 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30



2.x"s ROM-TUR

Turen gik til Rom i et specialtog 
fra Fredericia. Vi var 10 klasser 
samlet og humøret var højt.
Vi var først i Firenze, hvor vi så 
vor »s første kirke, det blev ikke 
d . sidste. I Rom vadede vi rundt i 
samtlige kirker og fik masser af vab
ler og ømme muskler. Vi så dog også

2b's vidunderlige studietur til Nimes

Næppe var vi ankommet til Nimes, før 
vi blev konfronteret med det første 
chokerende indtryk af fransk kultur: 
En død tyr slagtet af en død-populær 
tyrefægter i arenaen overfor hotellet 
Vi besluttede os til at give fransk- 
mændene en reel chance til at beholde 
os den planlagte uge, så vi gik ud og 
spiste.

Vi erfarede hurtigt, at i Frankrig 
overholder man reglerne. Allerede 2. 
dag kom det ridende politi og smed os 
væk fra "Græsset må ikke betrædes"- 
plænen i parken.

I løbet af ugen styrtede vi rundt i 
hele Provence, konstaterede at Avig
non er en særdeles farlig by, besøgte 
landets største vinproducent, kiggede 
på helgener og flamingoer i Saintes- 
maries de la mer og meget mere. Vi 
var så heldige, at der var hedebølge 
i Nimes, så da en halvdagstur blev 
aflyst p.g.a. togførernes strejke til 
bragte vi dagen på ryggen i parken 
(på gruset). Alt i alt var det alle
tiders skideskægge, drønhyggelige, 
dødsociale og vildt inspirerende stu
dietur som vi nok vil huske til vore 
dages ende - eller i hvert fald ugen 
ud.

TINE METTE 
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dele af det ældste Rom, som var me
get imponerende. Piazza Navona blev 
vores tilholdsted om aftenen, her 
var der mennesker, markeder og ba
rer .
Vi skilte ud fra italienerne ved 
at gå rundt i sommertøj, mens de 
lignede nogen fra Nordpolen!
Restauranternes pizza'er var lidt 
af en skuffelse, men købmandens 
var "formidable".
For mange af os var det første gang 
vi så Rom, men bestemt ikke sidste 
gang.! !

"Mor" Karen og Stig nåede at blive godt trætte.

MAJ 1992
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1 2 3
9 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 51



)
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Matematiske studenter 1990

øverste række: Esben Wibholm, Hans Jørgen Schultz, Lars N. Olsen, Chr. Henriksen, Gert Kallehauge, 
Lars Chr. Madsen, Mads Jørgen Christensen, Kurt Nielsen, Morten S.Hansen, Henning Eriksen, 
Søren Krog, Thomas J.W.Pedersen, Bo Jensen.

3. række : Sten B. Pedersen, Pia Jørgensen, Trine Johansen, Torben Kristiansen, Karen M.S.Larsen, 
Stine Lund, Trine H. Dam, Birgitte Ploug-Sørensen, Kirsten Tang Hansen, Pernille L. Larsen, 
Christina Ræbild Poulsen, Marianne Hartmann.

2. række : Jakob Tholle, Vivian Møller, Stefan U. Larsen, Jacob L. Bech, Jesper A. Rasmussen, 
Tom Lysemose Hansen, Jacob Bo Hansen, Chr. R. Filipsen, Martin Bo Sørensen, Allan M.Christensen 
Rikke Kjeldsen.

1. række : Helle Merete Rasmussen, Tine Ingevold, Susanne Nordenbæk, Mette B. Sørensen, Inge Tornhøj, 
Charlotte Østergaard, Ulla Møller.

JUNI 1992

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
1 2 3 0 l6 ■ 7
8 9 10 11 12 13 7 14
15 16 17 18 19 20 21
22 ; 23 , i n 26 27 28 - ’
29 30



)
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Sproglige studenter 1990
øverste række: Jørgen Møller Madsen, Jens Munk-Andersen, Anders Strieker-Petersen, Tommy Hansen, Søren Tru- 

elsen, Ditlev Blicher, Jacob Valentin Mikkelsen, Pernille Brunse, Birgitte Dybendal Koefod, 
Svend Mikael Larsen, Ane Larsen, Lise Ferdinand.

3. række: Claus Kildevæld Andersen, Synne Mejer Køster, Kristina Malmose, Sandy Pedersen, Anne Rasmussen 
Anne Schultz-Nielsen, Mette Vorm, Jacob Knudsen, Charlotte Nielsen, Anders Borg Rasmussen, 
Stefan Brun Hansen, Jesper K.K. Bang.

2. række: Jeanette Hansen, Jane Møller, Dorte Bennebjerg, Hanne Kej, Maja Wiberg, Mette Milland, 
Charlotte H. Østergaard, Tina Bech Jørgensen, Pia B. Thomsen, Irene Larsen, Jannie I.Jakobsen, 
Anja Babette Rehnberg,

1. række: Lisbeth Kongsgaard Jensen, Camilla C.G. Petersen, Sanne Rikke Christiansen, Susan Ascot, 
Anette Hansen, Malene Stage Boisen, Lene H. Jørgensen, Pia Bøgebjerg Hansen.


