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Årsskrift 1992
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Velkommen på Faaborg Gymnasium

Med skolens årsskrift 1992 viser Faaborg Gymnasium lidt af sit
mangesidige virke i det forløbne år, og ved at udforme års
skriftet som en kalender ser skolen fremad til et nyt og
indholdsrigt skoleår.
Skolen byder særligt velkommen til Ig med ønsket om tre gode og
udbytterige år. I den hurtigt forandrede verden, som I oplever,
har i gjort et godt og sikkert valg. - Gymnasiet er for den,
der vil se det, et overflødighedshorn af gode tilbud. Først og
fremmest det faglige: I får en solid ballastviden, der uanset
om I går ind i de længerevarende uddannelser eller ej, giver
Jer værktøjet til løsning af kendte og ukendte opgaver.Kendskab til sprog giver Jer evnen til at komme i kontakt med
en verden af mennesker og til at virke i relationer til ud
landet, bl.a i et moderne samarbejdende Europa. Beherskelsen af
de naturvidenskabelige grundbegreber, der forudsætter matema
tikken, giver Jer en forståelse af den fysiske verden omkring
os, en forståelse, der på en gang giver Jer muligheden for at
udnytte den fysiske verdens rigdomme samtidigt med I lærer at
beskytte den.
Og gennem det stærkt humanistiske islæt i
gymnasiets fagrække, bl.a. i de musiske fag, får I en rigere
forståelse af Jeres medmennesker og Jer selv.- Dernæst vil I ud
over det faglige møde det festlige: gode sammenkomster, kunst
neriske oplevelser i fællestimer og i selvskabte former for
kunst og ikke mindst i form af et godt og givende kammeratskab.
Men som altid her i tilværelsen afhænger udbyttet af indsatsen:
investerer I jer selv og den fornødne tid i Jeres gymnasieår,
svarer gymnasiet igen med et stort udbytte, som I uanset en
senere placering i tilværelsen vil få stor glæde af.
Held og lykke til Jer alle og på gensyn på Faaborg Gymnasium.
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Adresseændring
Skal
straks
kontoret.

meddeles

Befordringsgodtgørelse
Eleverne betaler selv de
første 185,00 kr. pr.
måned. Udgifter herud
over
refunderes
kvar
talsvis
bagud.
Ansøg
ningsskema fås på kon
toret .

Biblioteket
Skolens
bibliotek
er
åbent i den normale un
dervisningstid.

Bogdepot
Åbningstid: vil fremgå
af opslag i starten af
skoleåret.
Generelt: ved modtagel
sen indbindes bogen af
låneren, der straks ud
fylder den ilagte navne
seddel. Låneren er an
svarlig
for
at
bogen
afleveres i ubeskadiget
stand.

Brugerbetaling
Siden skoleåret 1989/90
har der været brugerbe
taling i gymnasiet. Det
drejer sig om:
a) betaling for fotoko
pier udgør ca. kr. 300.pr.
skoleår,
beløbet
fastsættes af Amtsrådet,
b) elever skal selv an
skaffe
ordbøger
til
dansk og to sprogfag,
lommeregnere og papir.

Elevhåndbog
Elevhåndbogen indeholder
navne-, adresse-og foto
fortegnelse
over
alle
elever,
lærere,
samt
øvrige
ansatte.
Bogen
forventes at udkomme i
første halvdel af skole
året .

Forsømmelser
Forsømmelsessedler kan fås og
afleveres på kontoret. Ved
forsømmelser af mere end en
uges varighed, bør man tele
fonisk 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
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tuel erstatning må du ordne
med din egen forsikring. Dre
jer det sig om idrætstøj, kan
det evt. være lagt i "glemmekassen" i idrætshallen.

Kantine
Der forefindes kantine på sko
len. Selvafrydning er en for
udsætning for at kantineperso
nalet kan nå deres daglige
arbejde. Åbningstider offent
liggøres ved skoleårets start.

Parkering
Cykler og knallerter skal
stilles i stativerne.

Skemaændringer
Dag-til dag-ændringer meddeles
ved opslag på elevernes op
slagstavle i kælderen.

Statens uddannelsesstøtte
Ansøgningsskema og vejledning
fås på kontoret. Ansøgningerne
afleveres på kontoret og ind
sendes herfra. Svar kan tid
ligst
forventes
efter
4-5
uger.

3

Kontorets åbningstider
Kontoret er lukket for
normale
ekspeditioner
daglig i 2. og 3. time.
I
øvrigt
er
kontoret
åbent dagligt fra 7.45
til 14.30.
Frokost: 11.20 - 11.50.

Ringetider
1.
2.
3.
4.

time 8.00
time 8.55
time 9.50
time 10.45

- 8.45
- 9.40
- 10.35
- 11.30

frokost
5.
6.
7.
8.

time
time
time
time

12.00
12.50
13.45
14.40

-

12.45
13.35
14.30
15.25

Inspektor
Inger Vinther

Studievej ledere
Jens Juel Larsen
Anne Kirstine Primdahl

Boqinspektor

Tlf.nr.
Kontor
Lærerværelse
Elevtelefon
Idrætshal

62618910
62618911
62618912
62618913

Frank Nielsen.

AUGUST
MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

FREDAG

TORSDAG

LØRDAG

SØNDAG

lOliSIB

3

4

5

10

il

17
24

31

1’

HISSÉS lilllill

6

7

12

13

14

18

19

20

21

22

23 :

25

26

27

28

29

30

skoledag

16

Skolens Personale
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Bagerste

række: Helge Andersen (HA)-fys.mat.nat . Kent Runge Poulsen (KP)-mat.fys.nat.Lone Højfeldt(HØ)
-da.eng. Erik Thomsen (ET)- samf.hist. Peter Olson (PO)-eng.hist. Jens Bruntse (JB)hist.mus. Lars Rasmussen (LR)- bio.id. Jens Bang-Jensen (BJ)-mat.fys.nat. Lars Nivå(LN)
-hist.old.rel. Morten Hansen (MH)-fil. Erik Mosegaard (EM)-mat.fys.nat.tek. Verner An
dersen, Birthe Aarre (BAA)- sekretær.

I midten: Jørgen Bech (Be)-ke.fys.nat. Viola Pedersen (VP)-ty.eng. Lone Søholm (LS) hist.fr.
Niels Andersen (NA)-fys.mat.nat . Hanne Ellebæk (HE)-fr.ty. Henrik Cederfeldt Larsen
(HC)-bio. Jens Juel Larsen (JJ)-geo.hist.studievej 1. Birthe Dahl (BD)-eng.mus.
Anne Kirstine Primdahl (AP)-geo.eø.stud.vej1. Signe K. Johansen (SKJ)-geo. Esther
Rützou (ER)-mus. Eva Eriksen (EE)
idr. Kirsten Andersen (KA)da.drama. Stig Gohs (SG)mat.data. Inger Flamand (Fl) sekretær.
Forrest: Lisbeth Havndrup (LH)-eng.fr. Gisen Overbeck (GO)-eng.da. Inga Sørensen (IS)-da.ty.
Flemming Østergaard (FØ)-da.idr. Povl Marstal (R) rektor,da.old. Karen Dreyer Jørgen
sen (KD)-la.old.fr. Gitte Ladegaard Jacobsen (GL)-rel.ty. Helle Kærsager (HK)-fr.idr.
Inger Vinther (IV)-bio.bk. inspektor. Bent Brændeholm (BB) pedelmedhjælper.
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Musical - Titanic
1992 var det år, hvor al
frivillig musikundervisning
gik op i produktionen af en
musical. Så i stedet for at
fortælle om frivillig musik,
vil jeg her beskrive den
proces produktionen af musi
cal 'en var.
Faktisk startede arbejdet
tilbage i foråret 1991, hvor
en historie-skrivegruppe
satte sig sammen omkring
research på den virkelige
historie - samt alle myter
ne - og på baggrund af dette
bryggede en grundskitse til
en handling. Denne skitse var
også grundlag for musikskri
vegruppen, som besluttede
hvor der skulle sættes sange
ind, og så skrev disse.

Det endelige manuskript blev
udformet af to af skolens
elever - Ane og Dan - og de
havde frie hænder til at
fjerne sig ret langt fra
grundskitsen, hvis (når) det
viste sig, at det var nødven
digt for at få den dramatiske
handling til at fungere.
Musikken blev skrevet af
mange forskellige elever og
lærere. Sangteksterne kneb

det mere med - her var det
næsten kun lærere der var
med.
Både manuskript og musik
skulle have ligget færdig
umiddelbart efter sommerferi
en, og hverken det ene eller
det andet var det - selvføl
gelig. Men indstuderingsar
bejdet kunne gå igang efter
efterårsferien og for de
fleste af skolens elever og
lærere var det først her
musical'en startede.

Det næste halve år - hektisk,
stressende, sjovt, fru
strerende, interessant....
vi havde en delegation på
Mors og spille nogle af num
rene allerede i november dette gav en falsk tryghed
for at vi sagtens kunne nå
det hele.
- Og vi nåede det hele, selv
om kostumegruppen fik sved på
panden, da de ugen før fore
stillingen blev bedt om at
finde fine kjoler til 8 piger
mere og selvom kulissegruppen
fik problemer med at få lysbilledkulisserne til at fun
gere og selvom...

6

Der var mange med. 110 med
virkende som skulle sminkes,
temmelig mange derudover som
skulle sminke, sælge øl, lave
lys og lyd og meget andet.
Det var en fantastisk ople
velse at være så mange menne
sker omkring en opgave og jeg
er sikker på, at alene dette
har medvirket til et fint
sammenhold på skolen på tværs
af klasser og årgange.
Det gjorde selvfølgelig ikke
oplevelsen mindre fantastisk,
at forestillingen blev en
succes, som gik for fulde
huse.
Hvornår vi gør det igen? Ja, nu skal vi altså lige
have vejret og fortrænge al
stressen, så vi kun kan huske
alt det sjove.

Det plejer at tage 3 år så hvad med foråret 1995?

Sytiuj

OdjlzeiA.
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Esther R. Undervejs i for
løbet har musicalens indhold
naturligt nok fjernet sig en
hel del fra det oprindelige
udkast både p.g.a. nye ideer
og rent praktiske problemer.

Titanic er symbolet på den
forudgående epokes verdensop
fattelse karakteriseret ved
futurismen, materialismen og
imperialismen, og denne ver
densopfattelse stævnede mod
sit endeligt ved Titanios
undergang. Det var derfor
naturligt at lade musicalen
omhandle dette samtidig med
en beskrivelse af tidens
klasseforskel og en god por
tion håb og kærlighed.

Arbejdet med musicalen Tita
nic har været interessant
lige fra begyndelsen, men
især den sidste periode, hvor
stykket blev dramatiseret,
har været spændende. De per
soner, vi havde skabt, fik
pludselig liv, de blev virke
lige personer, og skuespil
lerne formåede at gøre umid
delbart små roller væsentlige
og vedkommende. Selv om skue
spillerne gav deres eget
særpræg til rollerne, afveg
stykket dog besynderligt nok

Ud fra dette oplæg fik vi til
opgave at skabe plottet og de
enkelte personer og replik
ker. Siden foråret 1991 d.v.s. ca. 1 år har vi arbejdet
alene med dette suppleret med
kritik fra Kirsten A. og

NOVEMBER
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ikke ret meget fra vores
oprindelige manuskript.
Det har været udfordrende at
beskæftige sig med en genre,
som man ellers sjældent vil
få mulighed for at få kend
skab til - en musical er jo
kun noget i kraft af, at den
bliver opført. Netop opførel
sen af Titanic har været en
meaet positiv oplevelse på
grund af det fantastisk gode
samarbejde, der har været på
gymnasiet.

Ane Riis-Jensen &
Dan Toftelund Ermose 3x.
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Scenografien til Titanic
Den første lange periode af
kulisseholdets arbejde gik
med spekulationer om, hvordan
vi fik skabt rammerne for et
stykke, der først foregik i
en engelsk havn, dernæst på
skibet (fra maskinrum til
promenadedæk) og til sidst på
havets bund.
Opgaven blev ikke lettere af,
at mange scener foregik på
flere "planer"/dæk.

Efter flere udkast endte vi
med en overskuelig løsning:
en ekstra scene på scenen,
som bl.a. skulle fungere som
et andet dæk, podium for
orkester m.v. samt lysbille
der på vendbare soffitter og
et fast bagtæppe, som blev
belyst med med forskellig
farvet lys.

ellers totalt afhængige af
pedellerne som efterspændte
scenen dagligt og lysgruppen,
som klarede alle tekniske
problemer både før og under
forestillingen, samt fotograf
Lehrman, som nærmest stod på
hovedet for at skaffe forlæn
ger-kabler til lysbilledap
parater .

De forskellige rum blev altså
skabt V.hjælp af lysbilleder
og lyseffekter samt ganske få
rekvisitter - og så var vi

Tak for et godt samarbejde
til alle, jeg har "kostet
rundt med".
IV
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KOSTUMER
"Det skulle vel ikke være
uoverkommeligt - et skib med
udvandrere - det var jo bare
de 'gamle frakker', der var
gemt væk - det skulle snildt
gå." Tænkte vi i kostumegrup
pen .
Men som processen skred frem,
skulle aktørerne optræde både
som "englændere" og "amerika
nere" på 1.klasse, som skibs
officerer, skibsorkester,
dansepiger, gymnaster, emi
granter O.S.V., og antallet
greb om sig, så sandt at sige
så det ind imellem lidt uo
verskueligt ud.

Takket være "mund-til-øre"metoden fik vi tilbudt fine
kostumer, syhjælp, hatte,
handsker, seler, kufferter
etc. fra elever og forældre,
men også folk udenfor skolen
tilbød at låne os det 'helt
rigtige'.
Det er helt sikkert, at stort
set alle sorte herresko, str.
45-46, i Faaborg og omegn gik
over scenen på Faaborg Gym
nasium i de dage, Titanic
spilledes.
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Panikken sporedes, da vi 2
dage før opdagede at endnu 2
unge fyre på mindst 2 meter
skulle bære smoking i en
scene - det klarede vi også.
Faktisk - bortset fra et par
brune sko og et par grå buk
ser den første aften havde
alle de 'rigtige'kostumer på.

Det skal siges, at alle leve
de sig godt ind i rollerne og
vidste nogenlunde, hvordan de
skulle 'se ud', så vi kunne
ikke byde 'damerne'hvad som
helst m.h.t. kjoler.

Det gamle ord 'klæder skaber
folk' kom til sin ret, for I
skabte jer om fra gymnasiee
lever til engelsk overklasse,
forventningsfulde emigranter,
fjantede amerikanske piger på
krydstogt, selvsikkert skibs
personale etc.

Sminke og frisurer skulle
også ændres fra scene til
scene.

Men som sagt - uden hjælp fra
folk i- og uden for skolen
havde dette projekt rent
kostumemæssigt kuldsejlet.

Pladsen var trang, så begre
bet 'almindelig blufærdighed'
var pakket godt væk i skole
tasken i denne uge - af med
tøjet og noget nyt på uden at
'putte med det'.

Under forestillingen var der

JANUAR
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travlhed bag kulisserne, for
der skulle skiftes kostumer
mange gange - ca. 2 min. til
at skifte fra gymnastikdress
til kjole og hvidt (det ind
befattede alt incl. sokker,
sko, veste, sløjfer etc.) de gamle originale bluser
(kjoleliv) havde mindst 20
hægter og tryklåse pr. styk!
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Vi kan kun være meget galde
for den hjælp, vi fik.

Kostumeudvalget (AP)
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STUDIETURE

Studieturen gik til Cortona &
Firenze.
Skal ses i lyset af et RAP.
Fredag den 5. april vendte vi
næsen sydligere end som Ged
ser (siges 10 gange hurtigt
efter hinanden). Næserne og
deres indhold havnede i Cor
tona, efter en anstrengende
togtur.
Når der nu skrives anstren
gende, menes der med mht.
liggevogne og det der skulle
ligge i dem.

Da vi så endelig langt om
længe troede, at vi var fær
dige med toge, sad vi i en
vild bus, ja altså vi sad
roligt, men bussen kørte
dæleme stærkt - det er

viilldt!
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Klosteret snød os, for det er
bare et hus med en hulens
masse nonner og billeder af
en Gitte kaldte Jesus. Flem
ming sagde en hel masse på
europæisk, det var nærmest
ubeskriveligt udenlandsk, i
hvert fald ubeskriveligt. Vi
lavede så mange ting, så vi
vil kun nævne en enkelt:
Frans’s Kloster. På klostret
så vi nogle ægte munke, der
var bundet på maven, det hele
var noget så fattigt, ja
altså ordet fattigt var jo
kun ment materielt.

Byen var smuk og så fredelig
- ja altså lige bortset fra
at Søren fik en på hovedet af
en italiener (han hed vist
nok Guiseppe Skallesmækker,
og samtidig med vil vi lige
aflive rygtet om at Søren har
gået til wrestling). I pro
test tog vi videre til Firen
ze som planlagt, en meget
smuk og nærgående by synes
nogle af tøsebørnene.

Men nu tager vi hjem - Ariveletzi eller på slang Ciao
Ciao (hvilket også er en
restaurant i Faaborg og nav
net på en frilandsgris i
Kåstrup).

Firenze var noget mere ander

Lise, Heidi & Ann Sofie

I

ledes end Cortona, der var
ikke kun kirker, men også en
hulens masse trapper, hertil
skal det tilføjes at de alle
gik opad.

¿a
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2b's studietur-retur Rom
Her følger så historien om
kulten, klirre-klubben, fest
rygerne og 2b's øvrige med
lemmer, som mere eller mindre
lettet aldrig nåede at in
volvere sig i studieturens
udbredte foreningsstifteiser.

Efter en våd dag i Peterskirken (det regnede udenfor!),
hvor vi lærte noget om romer
nes respekt for katolicismen
og de døde, var alle oplagte
til en hyggelig aften i "so
fagruppen" med underholdning
fra de dansktopkyndige. To af
medlemmerne (læs Tanja og
Else-Marie) henlagde senere
festlighederne til toiletter
ne !

En tidlig morgen for alt alt
for længe siden (nærmere
bestemt lørdag den 4. april
1992) kunne man, hvis man
ellers var stået op, finde 20
mere eller mindre vågne ele
ver og 2 overfriske lærer (CD
og JJ) på banegården i Oden
se. Forude ventede næsten et
døgns togtur, men det havde
ingen indvirkning på hverken
gejst eller Fix' afstandtagen
fra missionærstillingen snarere tværtimod!

Om de følgende dages "stil
hed" skyldtes tirsdagens
morskab, eller om det var for
at lade op til torsdagens
fællesspisning vides ikke. En
ting er imidlertid sikkert:
Alle, der havde rent tøj
tilbage, fandt det frem (vi
andre vurderede garderoben og
valgte det mindst ulækre!!)

Rom. “Det er den bedste tid
på året. Vejret er simpelthen
skønt". (Citat Carsten). Det
var dog et lidt andet bille
de, der ventede os, da vi
trådte ud fra Termini (og
Pernille var blevet 1500 kr
fattigere!). Men trods grå
vejret og en noget stresset
indkvartering begav vi os
modigt omend en smule sløve
ud på en såkaldt afklimatiserende aftenvandring.

I restauranten fik vi kæl
deren for os selv, hvilket
nok var meget fornuftigt,
eftersom støjniveauet ved
sådanne lejligheder plejer at
være exponentielt stigende.
Takket være AC’s veludviklede
sprogkundskaber forløb be
stillingerne uden problemer,
men det resulterede også i,
at hun sammen med Carsten og
Julie blev forfordelt, da der
ikke var dessert nok.
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Efter desserten imigrerede
halvdelen af klassen til den
Spanske Trappe, mens Carsten
og Kristian for Gud ved hvil
ken gang diskuterede poesi og
stilarter. Julie var optaget
af ganske andre ting - såsom
den uimodståelige MANDLIGE
tjener (eller var det tje
neren, der flirtede med Jul
ie?)
Vi sluttede aftenen, som det
er tradition, når man er i
Rom: Efter et lille opgør med
dronning Victoria (und
skyld!), og Carsten fornærmet
var forduftet, iklædte de
tiloversblevne sig nattøj og
gik ned for at bade ..... i
fontæner.

Hjemturen forløb uden de
store udskejelser, blot blev
energiniveauet byttet om. De
der ikke ville hjem opførte
sig forbavsende roligt, mens
dem der længtes efter kære
sten, blev fyldt med en hid
til ukendt energi.

Tilbage er 30 ubesvarede
spørgsmål om Nutella, ufuld
endte affærer, ødelagte senge
og badekar med......?
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Jannick gik kold.

2x ved Budaslottet.
18
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2x's studietur til Pécs Budapest.
For at nå at opleve et øst
land før de helt bliver spist
af de fremrykkende hamburgerog stormagasintropper, købte
vi billetter til Ungarn. På
vej derned tog vi en lille
"tog-sightseening" igennem
det gamle Østtyskland og
Tjekkoslovakiet, der begge
set fra togvinduerne lignede
affaldspladser. Det var meget
deprimerende, og vi blev nødt
til at hjælpe os selv i bedre
humør (!)

APRIL

Vel ankommet til byen pécs i
syd Ungarn, blev vi indkvar
teret privat én og én. Ind
holdet af de følgende 2 dage
afhang meget af personen, man
boede hos. Nogle af os endte
i byen, og nogle gik tur med
hunden rundt om betonghetto
en. Fælles for os alle var
dog deltagelse i mandagens
undervisning på gymnasiet i
Pécs. Derefter gik turen til
Budapest, hvor vi boede på
hotel. Dagene tilbragte vi i
"city", nætterne på hotel
barer! Vi forsøgte alle at
bruge vores medbragte penge,
hvilket ikke altid var helt
let p.g.a. de lave priser (i

forhold til vestlig valuta).
Som eksempel kan nævnes, at 1
liter friskpresset Vodka
kunne fås for en 15-20 DK.kr.
Vi havde da også en hel del
faglige oplevelser på turen
bl.a. Budaslottet (dette er
ikke et tempel) og Matthiaskirken. Til en sådan tur
hører også en kulturel iagt
tagelse, hvilket vi alle nød.

- Det siges, at der blev
drukket lidt for meget på
vores tur, - men som H.C.
Andersen så smukt har sagt :
"At rejse er at leve" - Vi
levede måske lidt for meget.

2x

Da 2y væltede Firenze.
Den 4. april ' 92 var det
ligesom 2y drog sydover mod
Firenze du ved, og det var
bare ping pong fjong gong. Vi
sku' ligesom ta' toget ret
tidligt, vi mener reet tid
ligt og ET og LS var med - er
du med? Ja, nå, så vi tog
toget. Next Stop Hamburg. Var
der nogen der sagde Reeberbahn? Nej, hold da op! En god
dag til en god smag på MC.Do
nalds. I Hamburg smager
cheeseburgerne dårligt! Next
Next stop Munchen. Der smagte
de sgu bedre! Var der nogen
der sagde Hofbrauhaus? Ja,
hold da ikke op!
Hannibal krydsede Alperne med
elefanter, det gjorde 2y
også. Hvorfor er der sne i
Alperne den 5. april? Fordi
det regnede i Firenze - også
resten af ugen. Har I hørt
det har I hørt det? 2y er
kommet til Firenze. Hold da
kæft, hvor der roder.

2y på vej til Firenze.

Vi kom, vi sà: Il Doumo,
Uffizierne, Gøngehøvdingen,
Santa Maria Novella, Pallazzo
Vecchio, Santa et eller an
det, italienere, Ponte Vec
chio, Lorenzo-kirken og Pa
lazzo Pitti (du skal ikke
have ondt af det), vi drak :
Jack Daniels, Johnny Walker,
20

21

Finlandia og meget meget
mer'som du ikke ser. Ja så,
man må formode, at det fore
gik uden dramatik - hva'be
har' .

Guide til Firenze:
1. Kald aldrig en italiener
fascist.
2. Grin aldrig af en hotel
vært .

Den kunstneriske bevægelse,
der kaldes renæssancen, fød
tes i Firenze i de første
årtier af det femtende år
hundrede og havde ved dets
slutning bredt sig til hele
den italienske halvø.

Fredag tog vi toget hjem for
at gense vores seng. Toget
gik, og vi gik med, derfor
kom vi rask afsted. Tysker
land var lang og sej, som et
stykke rullet dej. Danmark
var i vores sind, og vi kørte
stolt derind.

3. Smør aldrig is på en gade
handler .

Forbliv Stiv ! !
AB, JP

4. Servitricerne på La Luna
ser godt ud.
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Sproglige studenter 1991

øverste række: Louise Christoffersen, Bente Stenger Pedersen, Lissen Marshall, Peter
Munck-Madsen, Jesper Nielsen, Jakob Vejlø, Henrik T. Hansen, Heidi H.
Hansen, Louise Vinther Christophersen, Britt Christoffersen.
2. række

: Mette Bruun Hansen, Laila Christensen, Louise Fog Nielsen, Rikke Petri
Frandsen, Trine Beckett, Christina Elke Rasmussen,Katrine Borring,Stine
Jørgensen, Randi M. N. Christensen,Hanne Rasmussen, Christine Buch Mad
sen, Jannie Lykke Damgaard, Chris Skytte Jørgensen, Trine Orthmann.

3. række

: Lisbeth Christina Fabricius, Karen Witt Olsen, Dorte Hansen, Camilla
Berner, Pernille M. Madsen, Sara F. Jensen, Mette Pugholm Horsgaard,
Malene Klint Jørgensen,Lars Christiansen.
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Matematiske studenter 1991
øverste række: Ulf Reese Næsborg, Lars A. Pedersen, Bo Peter Alslev, Morten Lehgaard Madsen,
Niels T. Rasmussen, Christoffer Schou, Søren Lillelund Bech, Claus Barret,
Andreas Rise, Bjarke Bruun, Dannie Kent Hansen.
3. række

:

Mads Hansen, Camilla Terp, Lotte Kludt, Hanne Eriksen, Vibeke Kistrup Nielsen,
Anders Nørgaard, Jesper H. Jørgensen, Lars Pedersen,Kaspaer Tagel, Niels M.
Aaboer, Dines Buhl Dinesen, Sten Schmidl Søbjerg, Finn Rasmussen.

2. række

:

Anne Gram Jørgensen, Louise O. Bendtzen, Sophie Bargfeldt Hansen, Lene Togeby
Gottlieb, Anita E. Jacobsen, Rikke B. Rasmussen, Rikke Lykke Hansen, Lillian
Bang-Pedersen, Helle B. Larsen, Stine B. Nielsen, Lisbet B. Pedersen, Lisbeth
C. Jepsen, Britta Overby, Mie L. Bach-Hansen, Lone L. Christoffersen, Martin
Lysemose, Thomas B. Hansen.

1. række

Brian S. Hansen, Ronny K. Lilienvald, Mikkel Skov, Niklas Marschall, Henrik
Svensson, Ole Andersen, Camilla Sylvest, Lisbeth C. Jepsen, Ann-Sofie B. Hviid
Jakob Wiberg, Andreas Schønau.

