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2.

Marselisborg Skole blev grundlagt den 2. maj 1898 af cand.theol. Olaf Gudme som
en privat kostskole efter engelsk forbillede.

Antallet af kostelever blev dog

aldrig stort, men fra Århus by og opland kom hurtigt et stort antal hjemmeboen
de elever, hvoraf de fleste gik i skolen i 12 år fra 1. klasse til studenterek

samen.

des.

Denne mulighed opretholdtes indtil 1931, da forberedelsesskolen nedlag-

Mellemskolen med 4 klasser og en realklasse opretholdtes indtil skoleloven

1958, da den ændredes til en 3-årig realafdeling, som blev nedlagt i 1973 for at
give plads til et 2-årigt HF-kursus.

Gudme havde af Århus kommune lejet herregården Marselisborgs hovedbygning med

tilhørende store park.
nedrevet.

Efter en brand i 1909 blev alle herregårdens bygninger

1899 opførtes den skolebygning, som nu kaldes den gamle bygning, og

som også rummer rektorbolig.

1904 opførtes bygningen ved Birketinget, som sta

dig må betegnes som den centrale del af skolen.

Der er bygget til to gange:

1942 en tværfløj med kantine (tidl. gymnastiksal) og fællesauditorium, 1958 den

langt større tværfløj med faglokaler for fysik, kemi, geografi og biologi.

En

omfattende modernisering fandt sted i 1977/78.
Gudmes private skole havde ti blomstrende år.

Derefter blev den præget af vok

sende økonomiske vanskeligheder, og i 1916 blev den overtaget af Århus kommune.
Gudme forlod skolen og afløstes af dr.phil. J.K. Larsen, som var rektor i 23 år
til 1939.

linje.

I denne tid var gymnasiet to-sporet: en nysproglig og en matematisk

Derefter fulgte rektor Brorson Fich i 25 år til 1964.

borg Skole ændredes 1939 til-Marselisborg Gymnasium.

Navnet Marselis

Antallet af klasser vokse

de skridt for skridt frem til det nuværende i et fem-sporet gymnasium og tre
sporet HF-afdeling.
Efter kommunalreformen blev skolen i 1973 amtskommunal.

3.

Pens, lektor A.E. Skjøt-Pedersen døde den 20. december efter nogen

tids svagelighed.

Han blev 78 år.

Skjøt-Pedersen var i en menneskealder en af skolens mest markante
lærere.

Han blev ansat som adjunkt i 1925 og blev pensioneret i

1970, men fortsatte i de følgende år dels som timelærer og navnlig

som ansvarlig for undervisningshaven, som han selv havde anlagt i

de unge år.
Skjøt-Petersens fag var biologi og geografi.

Med en til tider vold

som energi opdyrkede han sine specialer og anlagde originale syns
punkter, fx om solpletter, klimaforandringer og standardiserede

vurderinger, og han forsømte ingen lejlighed til tværfaglige drøf
telser med kolleger.

Gennem mange år udfoldede han en dynamisk eks

kursionsaktivitet og kunne let springe selv sportstrænede elever
trætte på de bornholmske klipper.

Han var en varig inspiration for

mange.
Hans virksomhed begrænsede sig ikke til skolens område.

I næsten

50 år gennemvandrede han flere gange om ugen de af ham selv anlagte

kilometerlange naturstier i Marselisborgskovene, hvor han på små
sedler delagtiggjorde byens borgere i sine iagttagelser.

For denne

indsats modtog han ved 25 års jubilæet Århus bys ærespris.

Jens Aggebo

MARSELISBORG GYMNASIUM
Marselisborg Gymnasium omfatter to gymnasiale uddannelser: en 3-årig gymnasie

skole og et 2-årigt HF-kursus.

OPTAGELSE I
GYMNASIET

Elever, som går i 9. klasse (eller 10. klasse), og som har valgt
tysk fra 7. klasse, kan søge optagelse i gymnasiet, enten på
sproglig linje eller på matematisk linje.
Sidst i februar skal man meddele sin skole, om man ønsker at
søge gymnasiet.
Skolen vil da tilbyde personlig vejledning til
ansøgere og deres forældre og meddele, om eleven betegnes som
"egnet", "måske egnet" eller "ikke egnet". Ansøgningsskemaet,
som udleveres af skolen, afleveres på skolen til den fastsatte
tid.
Ud fra skolens udtalelse om egnethed og resultaterne af den
skriftlige del af afgangsprøverne afgør det amtskommunale opta
gelsesudvalg, om ansøgeren kan optages direkte eller kun efter
optagelsesprøve (ca. 15. juni).

"den lille
latinprøve"

Optagelse på den sproglige linje forudsætter, at eleven har be
stået latinprøven - eller består den inden udgangen af oktober
i det år, hvor optagelsen finder sted.

OPTAGELSE PÅ
HF-KURSUS

Ansøgningsskema fås ved henvendelse til Marselisborg Gymnasiums
kontor.
Skemaet returneres senest den 1. april.
For at kunne optages må ansøgeren principielt have et kund
skabsniveau svarende til realeksamen eller 10. klasses statskon
trollerede prøve med engelsk og tysk og med matematik i samme
omfang som teknisk forberedelseseksamen.
Ansøgeren skal være fyldt 18 år inden 1. februar det år, ind
stilling til eksamen finder sted, men HF er i høj grad beregnet for
dem, der ønsker at vende tilbage til undervisningssystemet.
Man
ge HF-elever vil derfor naturligt nok være ældre end 16-19 år,
som ellers er typisk for dem, der er i færd med en gymnasial ud
dannelse .
På grundlag af en vurdering af ansøgerens faglige og personli
ge kvalifikationer træffer rektor afgørelse om, hvem der kan op
tages .

GYMNASIET

STUDENTEREKSAMEN

Formål

Gymnasieafdelingen giver i tilslutning til 2. realklasse gennem
3 etårige klasser en fortsat almenuddannende undervisning, som
tillige giver det nødvendige grundlag for videregående studier
og slutter med en prøve (studentereksamen).

Timeplan

På næste side ses gymnasietimeplanen med de linjer, grene og øv
rige valgmuligheder, som Marselisborg Gymnasium normalt kan til
byde .

Standpunkts
bedømmelse

I hvert af de fag, hvori der til studentereksamen gives årskarak
terer, skal der mindst én gang om året - og kan der, efter lærer
rådets beslutning, to gange om året - gives meddelelse til hjem
met om elevens standpunkt.
Såfremt eleven er fyldt 18 år eller
har indgået ægteskab, gives meddelelsen dog til eleven selv.
Standpunktsmeddelelse skal senest gives i marts måned og udtryk
kes ved en karakter fra den til studentereksamen benyttede karak
terskala og kan ledsages af et i ord affattet vidnesbyrd om ele
vens anlæg og arbejde i faget.
Karakteren skal ledsages af et vidnesbyrd, dersom elevens stand
punkt bedømmes til under 6, eller hvis den betegner en væsentlig
nedgang i faget i forhold til den forudgående bedømmelse af stand
punktet .

MATEMATISK LINJE

SPROGLIG LINJE

GYMNASIET
TIMEPLAN
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6.

Kontakt med
hjemmene

Kontakten mellem gymnasieskolen og hjemmene sikres iøvrigt ved
forældremøder med deltagelse af lærere, elever og disses for
ældre.

Oprykning

Lærerforsamlingen udtaler sig i tvivlstilfælde om, hvorvidt en
elev i Ig eller 2g bør fortsætte i næste klasse, men eleven og
forældremyndighedens indehaver træffer afgørelse af, om eleven
skal fortsætte i næste klasse.

Eksamen

Ved studentereksamen skal eleverne godtgøre, at de har nået den
modenhed og kundskabsfylde, der er sat som undervisningens mål.
Prøven er dels skriftlig, dels mundtlig. Opgaverne til de skrift
lige prøver gives af ministeren. Ved de mundtlige prøver, der
er offentlige, eksamineres der af vedkommende lærere, og eksa
mensspørgsmålene stilles af disse, således at de dog godkendes
af censorerne. Enkelte eksamensfag afsluttes efter Ig og 2g,
de fleste efter 3g.

Re
eksamination

Vedrørende reeksamination henvises til undervisningsmisteriets
bekendtgørelse af 12. marts 1973.

Årsprøver ef
ter Ig og 2g

Ved skoleårets slutning gives årskarakterer i de af klassens fag,
hvori der ved studentereksamen gives årskarakterer.
Der afhol
des en årsprøve, som mindst omfatter samtlige skriftlige fag.
Lærerrådet fastsætter ordning og omfang af eventuelle mundtlige
årsprøver og klassernes arbejde i tiden efter, at undervisning
efter normalt skema er ophørt og indtil sommerferien.

HF-KURSUS

HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN

Formål

Højere Forberedelseseksamen skal sikre tilstedeværelsen af det
faglige grundlag og de øvrige almene forudsætninger, der er nød
vendige for at påbegynde videregående uddannelser.

Timeplan

På næste side ses HF-timeplanen, der omfatter fællesfagene, som
alle skal have, og tilvalgsfagene, som alle skal have nogle af.

Eksamen

Eksamen omfatter samtlige fag med undtagelse af fagene idræt,
musik og formning som fællesfag. Der holdes eksamen i de enkel
te fag ved udgangen af det semester, hvor undervisningen i fa
get slutter. Ved eksamen holdes der skriftlige og mundtlige prø
ver med censorer, der beskikkes af undervisningsministeren.
De
mundtlige prøver er offentlige.

Selv
studerende

HF som selvstudium forudsætter tilmelding til et af de godkendte
HF-kurser senest den 1. marts samme år. Rektor, studievejleder
og faglærere er parate til at råde og vejlede selvstuderende med
hensyn til arten og omfanget af deres eksamenslæsning.
Det vil
være de færreste, der ved selvstudium kan forberede sig til HFeksamen.
Langt de fleste må have undervisning.

FÆLLES

FOR GYMNASIET OG HF

Karakterskala

Alle standpunktsvurderinger og eksamensresultater udtrykkes ved
13-skalaen, der omfatter karaktererne 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5,
03, 00.

Mødepligt

Eleverne har mødepligt til undervisningen. Forsømmelser kan med
føre, at skolen ikke kan indstille den pågældende til eksamen.

Gratis

Undervisningen er gratis, og bøger m.v. stilles vederlagsfrit
til rådighed for alle skolens elever, idet enhver er økonomisk
ansvarlig for udleverede bøger. - Udgifter til anskaffelse af
gymnastiktøj o.lign, afholdes dog af eleverne, ligesom der kan
blive tale om et beløb i forbindelse med ekskursioner.

7.

TIMEPLAN

HF

Antallet af ugentlige timer
1. se-

2. se-

3. se-

4. se-

mester

mester

mester

mester

3
0
3
3
3
5
4
3
2
2
2

3
0
3
2
2
5
3
3
2
2
2

4
3
3
0
0
0
4
0
0
0
0

4
3
3
0
0
0
4
0
0
0
0

30

27

14

14

FÆLLESFAG:

dansk ..........................
religion .......................
historie .......................
biologi ...... .................
geografi .......................
matematik ........... ..........
engelsk ........................
tysk ...........................
samfundsfag .....................
musik/formning .................
idræt ..........................

Ved siden af fællesfagene skal den enkelte efter eget valg ud fra
evner og interesser sammensætte et antal tilvalgsfag svarende til
mindst 20 points. Tilvalgsfagene er enten visse af fællesfagene
mere indgående behandlet eller andre fag, som nævnt nedenfor.
De forskellige fag har følgende pointstal:
udvidet biologi 8, udvidet matematik 12, udvidet engelsk 7, udvi
det tysk 10, udvidet samfundsfag 6, udvidet musik 8, udvidet form
ning 8, udvidet idræt 8,3. fremmedsprog (fransk eller russisk el
ler spansk) 11, fysik 14, kemi 10, psykologi 6.

Antallet af ugentlige timer
TILVALGSFAG:

biologi ............ ....... . . . ..
matematik ........ .............
engelsk ........................
tysk ........................ . . .
samfundsfag ................. ...
musik ..... ........... .........
instrumentalundervisning ......
formning .......................
idræt ..........................
3. fremmedsprog ................
fysik ....................
kemi .......................... ..
psykologi ................... ...

1. se-

2. se-

3. se-

4. se

mester

mester

mester

mester

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
4
4
0
6
6
13
3
0
5
5
0
3
3
0
3
3
0
11
0
4
4
0
4
4
3
4
4
3
6
5
0
5
5
0
3
3

8.

EKSAMINER 1978
17 nysproglige
25 samfundssproglige

STUDENTEREKSAMEN

SPROGLIG LINIE

a:

Helle Elsa Bendix
Ellen Benedikte Blichfeldt
Ole Per Brandt
Per Torlop Carlsen
Beata Beatriz Cegielska
Pia Marianne Grynderup
Tina Susan Hammerschmidt
Charlotte Constantin Hemmingsen
Hanne Jakobsen
Lars Bang Jensby
Grethe Korsgaard
Rikke Anne Kronholm
Pia Anne Mortensen
Tage Moselund
Peter Mønster
Kirsten Krogh Nielsen
Inge-Merete Pedersen
Lene Braaten Pedersen
Annette Ingemann Petersen
Lone Buch Rasmussen
Karen Stranddorf
b:

Vibeke Andersen Alstrup
Charlotte Graabæk
Carsten Grønborg Hansen
Hanne Ostenfeldt Jensen
Lene Arlund Jensen
Poul Morten Kornerup
Inge Sommer Kristiansen
Bitten Aastrup Larsen
Steen Frentz Laursen
Eva Flodgaard Madsen
Helle Krogsgård Mikkelsen
Lone Bisgaard Mikkelsen
Torben Peter Schiøler
Anette Snedstrup-Mogensen
Henrik Norup Studstrup
Anni Britt Sørensen
Pia Torntoft
Lene Tønnesen
Anne Tørsleff
Torsten Nicholas Ulsig
Bettina Wolff

9.

53 matematisk-fysiske
7 samfundsmatematiske
10 matematisk-naturfaglige
MATEMATISK LINIE
x:

Jette Grove
Allan Elgård Hansen
John Hansen
Bente Helkjær
Juana Dorrit Jacobsen
Bent Karsten Jakobsen
Marianne Flyvbjerg Jensen
Per Allan Hedevang Jensen
Katrine Synnestvedt Knudsen
Kirsten Brandt Lassen
Jens Christian Marcussen
Maryanne Aaskjær Nielsen
Morten Nielsen
Lars Nørgaard
Inge Hagen Olesen
Henrik Askholm Pedersen
Kirsten Moesgaard Pedersen
Poul Viggo Petersen
Ove Rasmussen
Torben Steiniche
Helle Lise Stougaard
Lone Møller Sørensen
Mads Tarstrup
y:
Thomas Philip Melchorff Bahnsen
Hanne Steenholdt Bork
Henrik Dahl
Martin Degn-Christensen
Michael Christian Andersen Gram
Inge-Lise Holst
Mikael Horup
Tore Hulgaard
Mette Jakobsen
Allan Janniche
Anja Lena Jensen
Hubert Jensen
Per Mangaard Jørgensen
Carsten Stein Knudsen
Hanne Sidelmann Larsen
Elin Harboe Nielsen
Bendt Olesen
Asger Thyge Pedersen
Henrik Ehlig Petersen
Niels Erik Hagelqvist Petersen
Jens Folmer Rasmussen
Cindy Ryom

z:
Jan Andersen
Hanne Christiansen
Jens Deding
Kim Eskesen
Vibeke Esmann
Karen Marie Glavind
Dan Arnum Hansen
Jens Henrik Hvid Jensen
Jesper Fredberg Jensen
Kjeld Bisgaard Jensen
Leif Ole Hvid Jensen
Tine Dupont Børglum Jensen
Torben Jensen
Marianne Jørgensen
Ulla Blatt Laursen
Erik Johan Linderberg
Søren Stokvad Loft
Michael Friis Nielsen
Pia Susanne Aarestrup Nielsen
Hanne Mohr Poulsen
Niels Anton Petersen
Peter Svenné Schmidt
Steen Samuelsen
Keld Sølvsten
Kaj Torstensdal Sørensen

10.

HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN

p:
Lone Abrahamsen
Karin Hanghøj
Karina Hansen
Kent Tranborg Kromann Jensen
Karen Kiilerich
Marianne Langhoff
Knud Winther Laursen
Birgit Kruuse Madsen
Karen Madsen
Finn Mølgaard
Susanne Møller
Käthe Marianne Nielsen
Lisbeth Gissel Nielsen
Inga Dyrnesli Pedersen
Kirsten Pedersen
Hanne Skjerning
Lene Sommer
Frank Sørensen
Helle Ragna Skovgaard Toft

q:
Hannelore Jehner Baake
Aksel Christian Borgvardt
Grete Basse
Anne-Marie Gaardsted
Richard Hansen
Solvejg Jeppesen
Bente Jensen
Tora Hjort Jensen
Niels Henrik Johansen
Vita Linnebjerg
Lene Marquard Martiny
Mogens Skafte
Jette Sommer
Gyda Thinggaard
Susanne Høxbro Vendt
Kristina Vestergaard

r:

Helle Andreasen
Ann-Mari Sandholt Bjørnvig
Hans Bloch
Annette Susanne Frandsen
Jørn Martin Frank
Gerd Solveig Gemmer
Irene Hansen
Eigil Hare
Else Marie Heilmann
Cathrine Johansen
Joan Anita Kamstrup
Bent Lund Lauridsen
Tove Nielsen
Margrethe Gjerlev Pedersen
Elinor Kjærulff Rasmussen
Morten Minor Kromann Ringgaard

ii.

LÆRERKOLLEGIET
Rektor Jens Aggebo

Adjunkt Niels-Ole Hørlyk

dansk Iz

biologi 3yFS 3zS Ir, idræt 3ax

Lektor H. Westergaard Andersen

Stud.mag. Jens Agertoft Johansen

historie 3x 2x Ix
religion 3b 3x 2b 2x 2q

Cand.scient. Jens Andersen
geografi 2xyF la Iq

frivillig musik

Adjunkt Kirsten Johannsen
dansk ly Ir, tysk lp Iq

Lektor A. Rübner Jørgensen

Adjunkt Annamarie Bjerkø

fysik 3xzS 2xyF 2PQR

engelsk 2qr, formning 3ax 3by 3z 2zx
2by 2z 2PQR Ipq Ir

Adjunkt J. Anker Jørgensen

Adjunkt Torleif Boye

geografi 3ySxyzN 3xzS 2bS 2zF
2xyzN lb 2PQR

historie 3b 3y 2a 1z
idræt 3by 2by 2PQR Iq

Lærerinde Birthe Knudsen

Adjunkt Jytte Brodersen
religion 3a 3z 2z 2p
latin 2aN, oldtidskundskab 2a 2z

Lektor Jørn Bærentzen
fysik 2xyzS ly, matematik Ir
kemi 2xyzS Ix

idræt 3ax 3by 3z 2ax Iq

Adjunkt Eva Kullberg
biologi 3xyzN 2PQR lp, musik Iq

Adjunkt Ulf Køllgaard
matematik 2a 2b Iz Iq

Lektor Gudmund Køster

Cand.mag. Jan Damskier

engelsk 3abN, tysk 2bN Ib Ix

spansk 2PQR

Adjunkt Lene Fromholt Larsen

Cand.mag. Mette Daugbjerg

matematik 3xzF lu 2PQR

fransk Ib lu, tysk la

Lektor Benthe Liljeroth

Adjunkt Kirsten de Cros Dich

dansk 3b 3y 2x Ib

musik 3ax 2bz 2y Ib Ix ly Iz lu lp
dansk Ix

Cand.mag. Niels Lund

Lektor Grethe Drud

Lektor Erik Madsen

samfundsfag 3ayS 2PQR11 Iq

dansk 3a 2y 2p

biologi 3a 3b 3xzF 2xyzN Iq

Adjunkt Bjarne Eskildsen

Lektor Margrete B. Madsen

musik 3by 3z 2ax la 2PQR Ir
engelsk lu Iq

Adjunkt Jørgen Frandsen
engelsk 2bS la ly lp

Cand.mag. Poul Frandsen
samfundsfag 2aS 2PQR1

matematik 3yF 3ySxyzN Ib Ix

Lektor Børge Møller-Madsen
dansk 2a 2z, engelsk Ix

Cand.mag. Anna-Birgit Neergaard
dansk la 2r, engelsk 2PQR1

Adjunkt Jytte Nielsen-Refs

Adjunkt Flemming Gade

engelsk 3bS 2bN 2PQR11

geografi 3aS 3bS 2aS 2xyzS lp Ir
idræt 2ax Izu lp

Cand.mag. Lars Nivaa

Cand.mag. Ivar Gjørup
latin Ib, oldtidskundskab 2x

Stud.mag. Stig Guldberg
idræt 3z 2z lax Iby Ir
assistent flere klasser

Adjunkt Karen Margrethe Halstrøm
engelsk 3aS 2aN 2aS 2pr, latin la

Adjunkt Anders Heerfordt
kemi 2xyzN ly, fysik 3xzF 2xyzN Ix

Adjunkt Kirsten Hermann
matematik 2zF 2xyzS la ly

Cand.psyk. Kirsten Høgh
psyk. 2PQRI+I1

religion 3y 2a 2y 2r

Adjunkt Steen S. Nørgaard
historie 3a la 2p 2q Iq

Adjunkt Lis Outzen
fransk 3x 2b Ix, oldtidskundskab 2b

Cand.mag. Birte Lau Pedersen
historie 3z 2b 2z lu Ir

Adjunkt Ole Tingsted Pedersen
dansk 3x 3z Iq, fransk 2PQR

Adjunkt Erik Prinds
oldtidskundskab 2y,
samfundsfag 3bS 2xyzS Ir

Gymnastiklærerinde Nina Schroeder
idræt 2by 2z Iby, assistent flere klasser
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Adjunkt Jens Skak-Nielsen

Adjunkt Lis Vastrup

kemi 2zF lu, fysik 3yF 2zF lu

dansk 2b lp, fransk 3z 2a Iz

Adjunkt Kirsten Sloth

Adjunkt Niels Jørgen Vestergaard

fransk 3a 2z, matematik 3xzS 2xyF 2xyzN

kemi 2xyF Iz, fysik 3ySxyzN Iz
matematik lp

Exam, scient Birgit Sønder
idræt lax Izu lq Ir
assistent flere klasser

Adjunkt Mette Weisberg

Adjunkt Torben Murman Sørensen

Lektor H.E. Work

dansk lu, engelsk Ib Iz Ir

dansk 2q, historie 2y Ib ly 2r

tysk 3aNS 3bNS, latin 2bN

Adjunkt H.H. Tersbøl

Lektor J. Würtz

historie lp, samfundsfag 3xzS 2bS lp

tysk 2aN 2PQR Ir, russisk 3ax 2ax lax

Cand.mag. Søren Thorsøe-Jacobsen
fransk 3b 3y 2x 2y la ly

Adjunkt Hans Lund har haft tjenestefrihed også i dette skoleår for at varetage
hvervet som oversætter ved den danske afdeling af sprogtjenesten under general
sekretariatet for EF's ministerråd i Bruxelles.

Ansættelser som adjunkt pr. 1. august 1978: cand.mag. Kirsten de Cros Dich (mu
sik, dansk), cand.scient. Niels-Ole Hørlyk (biologi, idræt), cand.scient. Ulf
Køllgaard (matematik, datalogi).
Gymnasielærer Birthe Knudsen bestod hovedfagseksamen i engelsk i januar og blev
derefter ansat som adjunkt pr. 1. februar.

Stud.mag. Boj Bro Christensen overtog psykologiundervisningen efter cand.psyk.
Kirsten Høgh pr. 15. september.
Under adj. Kirsten Sloths barselsorlov vikarierede cand.mag. Annemarie Christen
sen og stud.scient. Helge Mide.
Under Ikt. Benthe Liljeroths sygdom har hendes timer været overtaget af cand.mag.
Eskild Due, cand.mag. Niels Lund og cand.mag. Anna-Birgit Neergaard.

Tømrersvend Steffen Prang ansattes som pedelmedhjælper pr. 25.9.
Instrumentalundervisning er givet af: Statspr. musikpædagog Inge-Lise Christiansson, fløjtenist Mogens Friis-Jensen, statspr. musikpædagog Lone Karlsson og
statspr. musikpædagog Jens Klyver.

LÆRERKANDIDATER

Rektor Jens Aggebo havde i efterårssemestret tilsyn med cand.mag. ESKILD DUE.
I forårssemestret med cand. scient. HENRIK FLYVBJERG.
Studielektor Børge Møller-Madsen havde i efterårssemestret tilsyn med cand.mag.
ANNE EJSING, cand.mag. BODIL INGWERSEN, cand.mag. KURT DARLING NIELSEN.
I forårs
semestret med cand.mag. INGE DINÉSS, cand.scient. OLE OLESEN, cand.mag. GRETE
CARSTENSEN.
Studielektor Jack Würtz havde i efterårssemestret tilsyn med cand.mag. PIA BODIL
HANSEN, cand.phil. LISBETH LAUGESEN, cand.mag. LISSEN DARLING MOGENSEN.
I for
årssemestret med cand.mag. ANNE DORTHEA LANGER, cand.mag. PIA OXENVAD LAURIDSEN,
cand.mag. CLAUS PINDSTRUP.
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INSPEKTION OG ØVRIGE HVERV
Administrativ inspektor

ad j . H.H. Tersbøl

Boginspektor

ad j. Bjarne Eskildsen

Forsømmelser

ad j. Ulf Køllgaard

Skemalægning

ad j. Jørn Bærentzen
ad j. Lis Vastrup

Indre inspektion

ad j. Flemming Gade

Bibliotekar

ad j . J. Anker Jørgensen

Tilsyn med biologi- og
geografisamlingerne

Ikt. Erik Madsen
ad j. J. Anker Jørgensen

Tilsyn med fysiksamlingen

Ikt. A. Rübner Jørgensen
ad j. N.J. Vestergaard

Studievejledere for
gymnasiet

Ikt. H. Westergaard Andersen
ad j. Erik Prinds
ad j . Torben Murman Sørensen

Studievejledere for HF

ad j. Kirsten Johannsen
ad j. Steen S. Nørgaard

Rektors stedfortræder

Ikt. Børge Møller-Madsen

DELTAGELSE I KURSUS OG MØDER
1978
03.05. - 05.05.

: adj. Annamarie Bjerkø, tværfagligt kursus i musik/formning
Unge Hjems Højskole.

30.07. - 03.08.

: adj. Eva Kullberg, Musikanalyse, Skjern.

01.09. - 02.09.

: Ikt. H. Westergaard Andersen, adj. Jytte Brodersen,
adj. Ulf Køllgaard, Ikt. B. Møller-Madsen, adj. Jytte Nielsen-Refs, tværfagligt kursus vedrørende særlige sproglige
vanskeligheder hos HF- og gymnasieelever, Viby Amtsgymnasium

10.09. - 11.09.

: adj. Eva Kullberg, Stanislav Grof: Den menneskelige underbe
vidsthed, Københavns Universitet.

12.09. - 17.09.

: adj. Eva Kullberg, Fiskeribiologi, Esbjerg.

04.10. - 07.10.

: Ikt. A. Rübner Jørgensen, efteruddannelse i kemi, Danmarks
tekniske Højskole.

04.10. - 07.10.

: Itk. Jørn Bærentzen og adj. Jens Skak-Nielsen, kemi i indu
strien, København.

22.10. - 25.10.

: adj. Annamarie Bjerkø, projektorienterende formningsundervis
ning, Skodsborg.

01.11. - 04.11.

: adj. Niels Jørgen Vestergaard, didaktisk og fagligt kursus
i elektrokemi, Hjarnø Kursuscenter.

02.11. - 04.11.

: adj. Mette Weisberg, danskfagets historiske side, Sostrup.

09.11. - 11.11.

: adj. Kirsten Johannsen, undervisningsdiffentiering, Køge Gym
nasium.

09.11. - 11.11.

: adj. H.H. Tersbøl, kriseteori og krisepolitik, Sostrup.

16.11. - 18.11.

: cand.mag. Jan Damskier, spansk gram.undervisning i gymnasiet
og HF, Hundested.

14.

17.11. - 18.11.

: skolesekretær Hanne Kjærtinge, kursus for gymnasie-sekretærer, Nyborg Strand.

24.11. - 26.11.

: adj. Mette Weisberg "Billedet som tekst", Ålborghus Stats
gymnasium.

01.12. - 02.12.

: adj. Kirsten de Cros Dich, Ikt. Grethe Drud, adj. Kirsten
Johannsen,adj. Torben Murman Sørensen, adj. Lis Vastrup og
Ikt. J. Würtz, tværfagligt kursus vedrørende særlige sprog
lige vanskeligheder hos HF- og gymnasieelever, Viby Amtsgym
nasium.

1979
09.01. - 14.01.

: Ikt. Erik Madsen, kursus i neurofysiologi, København.

27.01. - 31.01.

: lærerinde Birthe Knudsen, badminton/svømning.

27.01. - 31.01.

: adj. Flemming Gade, efteruddannelse idræt, Sønderborg.

31.01. - 03.02.

: Ikt. H. Westergaard Andersen, lange linjer i teori og under
visningspraksis, Vedbæk.

31.01. - 03.02.

: adj. Anders Heerfordt, Elementærpartikelfysik, Faaborg.

02.02. - 03.02.

: adj. Lis Vastrup, Frankrig i dag, Århus.

06.02. - 10.02.

: adj. Kirsten Hermann, adj. Niels-Ole Hørlyk og Ikt. Margrete
Bjerrum-Madsen, Genetik og differensligninger, Fuglsø-centret.

14.02. - 17.02.

: adj. Jørgen Frandsen og cand.mag. Anna Birgit Neergaard, Eng
lish Lit. & Society in the 70’s, Karrebæksminde.

15.02. - 17.02.

: adj. Kirsten Johannsen, efteruddannelse i tysk, Skive.

15.02. - 17.02.

: cand.mag. Mette Daugbjerg, efteruddannelse i tysk, Skive.

15.02. - 17.02.

: adj. Jytte Brodersen, forskning i religion og undervisning,
Vingsted-centret.

01.03. - 03.03.

: cand.mag. Poul Frandsen, "Overgangssamfund", Ry.

12.03. - 14.03.

: adj. Eva Kullberg, Landbrug-biologi, Kollekolle.

15.03. - 17.03.

: adj. Kirsten Hermann, fagdidaktik, med henblik på mat.underv.
udvikling i lyset af U90, Birkerød.

21.03. -

: adj. Lis Vastrup, kursus i fransk - de nye filosoffer - Ålborg
hus Statsgymnasium.

22.03. - 24.03.

: adj. Kirsten de Cros Dich, cand. mag. Anna Birgit Neergaard,
Historien i dansk, Midtjysk Kursuscenter.
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AF ARETS ARBEJDE
FORSØGSUNDERVISNING
Der er i dette skoleår blevet gennemført følgende forsøg:

Skemaforsøg for 1HF.
Integrationsforsøg på samfundsmatematisk gren.
Forsøg med oldtidskundskab med ændret pensum.
Forsøg med ændret timeplan oldtidskundskab/historie i Ig og 2g.
Forsøg med geografi tilvalg i 2HF.
Vedrørende det nye skoleår er indsendt ansøgning om gentagelse
(med ændringer) af de tre førstnævnte forsøg samt om to nye:
Forsøg med tværfagligt samarbejde religion/oldtidskundskab .
Forsøg med matematik med ændret pensum.

UDVALGET FOR FRIE TIMER

Der har i skoleårets forløb været afholdt nedenstående fællestimer,
arrangeret af udvalget for frie timer, der i øjeblikket består af:
Jørn Bærentzen, Grethe Drud, Mette Weisberg samt Kaspar Bo Laursen
3z, Marie-Louise Jessen 3a, Iben Antonsen 2z, Elsebeth Brandi 2p.
FÆLLESTIMER:
På Marselisborg Seminarium mimespil "The Bandit Princess"
05.09.
af medlemmer af Time & Space Theatre, New York.

11.09.

Jacob Holt:

Amerikanske billeder.
Sang og guitarspil.

13.10.

Jim Page:

13.11.

Orientering om LAK (HF).

16.11.

Sydafrikakomiteen:

20.11.

Alkoholkonsulent C. Riis: Alkoholproblemer.

Lysbilledforedrag.

07.12.

Studerende fra musikkonservatoriet: Musik, sang, publikums
aktiviteter .

29.01.

Klinikchef Ivan Mark:

05.02.

DGS-høring (gymnasiet).

Narkotikaproblemer.

06.03.

Informationschef Vagn Heiselberg: EF.

23.04 .

Cabaret med elever og lærere fra Viby Amtsgymnasium.

STUDIEKREDSE:
Det har vi ikke rigtig fod på, men nævnes kan:
Kirsten Dich: Introduktion til det elektroniske instrumentarium.

Eske Holm: Krop og bevægelse.
Steen Nørgaard: Økonomi og politik.
Henrik Broni: Drama i teori og praksis.
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FRITIDSMUSIK
Marseliskoret har holdt en ugentlig prøve hver onsdag, samt en ræk

ke koncerter med et repertoire spændende lige fra klassisk til ryt

misk musik.
Korets koncertvirksomhed har i skoleåret 78/79 omfattet følgende:

Fredag d. 28.09.
medvirkede koret ved temadagsfesten "svinerier" med 3 giftige mad
sange komponeret til lejligheden.

Mandag d. 18.12.

julekoncert i Set. Knuds kirke for omsorgsklubberne i Århus.

Programmet omfattede bl.a. værker af Bach, Schütz, Britten, Nielsen
og "Negro Spirituals".
Tirsdag d. 19.12.

julekoncert i Set. Pauls kirke arrangeret af Marselisborg Gymnasiums

forældreforening.
Fredag d. 23.03.
Fællestimekoncert på Tårnby Gymnasium i København i anledning af

"Spil sammen ugen" 1979.

Programmet omfattede bl.a. korsuite i rytmisk stil, Theodorakis san
ge, giftige madsange, Jomfru Tine sange og som fællesnummer med Tårn
by Gymnasiums kor Shubiduas' "Danmark".

Mandag d. 02.04.
indledte koret + 4 blæsere den franske temadag med "Marseillaisen".

Fredag d. 27.04.
forårskoncert med danske folkeviser i rytmisk stil, Hatzidakis suite

af Theodorakis, barbershop og solistisk elevoptræden.
Maj .
Der forventes afholdt en koncert med rytmisk musik på "Huset" i År
hus .
I det kommende skoleår forventes korprøver afholdt onsdag aften.

Repertoiret vil bl.a. omfatte bestillingsværker af Anne Linnet og
"Fuzzy".

Interesserede sangere eller instrumentalister kan enten

møde op om onsdagen eller evt. kontakte en af skolens musiklærere.

Bjarne Eskildsen, Jens Johansen og
Eva Kullberg
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EKSKURSIONER

11. - 13. august var 2xyzS på ekskursion til "Gåsefarmen" med Ikt.
Jørn Bærentzen, adj. Kirsten Hermann, adj. Flemming Gade og adj.
Erik Prinds.

31. aug. - 2. sept. var 2aS på fagligt-socialt ophold i Grenå med
cand.mag. Poul Frandsen.
27. sept. var 3yFS og 4. okt. var 3xzS på biologisk ekskursion til
Skanderborg-Silkeborgområdet med adj. Niels-Ole Hørlyk.

5. - 7. okt. var 3a i København med Ikt. Grete Drud.
25. okt. var 2zF, Ib og 27. okt. var 2xyzN på geologisk/geografisk
ekskursion til Djursland og Mols med adj. Anker Jørgensen og lærer
kandidat Bjarne Lundgaard.
10. nov. var 2p på biologisk ekskursion til Silkeborgområdet med
adj. Eva Kullberg.
21. - 23. nov. havde 2bS projektarbejde på "Gåsefarmen" med adj.
Hans Henrik Tersbøl.

3. -6. dec. afsluttede 3x gruppearbejde i historie på "Gåsefarmen"
med Ikt. Westergaard Andersen.

8. - 13. dec. var forsøgsholdet 2xyzS på ekskursion i grupper til
Hadsten, København, Hjørring og Mors.
15. dec. var 3g og HF formningshold på Nordjyllands Kunstmuseum med
adj. Annemarie Bjerkø.

1979
12. febr. besøgte 4 elever fra 3bS tekstilindustrien i Ikast.
27. febr. målte 3 elever fra 3yF luftforurening i Århusområdet og
på Mols.
2. marts var 2yF på geografisk ekskursion til Nordjylland med cand.
scient. Jens Andersen.
2. - 8. marts var 3xzS på ekskursion til Østberlin med adj. H.H.
Tersbøl.
8. - 10. marts var 10 elever fra 2PQR på musisk ekskursion til Kø
benhavn med adj. Bjarne Eskildsen.

15. - 17. marts var 3xzF og 3yF i København, Helsingør og Roskilde
med adj. Jens Skak-Nielsen og adj. Anders Heerfordt.

22. - 23. marts besøgte Marselisborg Gymnasiums kor Tårnby Gymna
sium med adj. Eva Kullberg og adj. Bjarne Eskildsen.
21. - 22. april var 15 elever fra 2PQR på geografisk ekskursion til
Samsø med adj. Anker Jørgensen og cand.scient. Ole Olesen.
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IDRÆT
STATUS OG PERSPEKTIVER.

I bekendtgørelsen for undervisningen i gymnasiet står bl.a. at det er fagets mål
at bringe eleverne i god kondition og at motivere dem til fortsat fysisk aktivi
tet også efter endt skolegang.
Dette må med et to timers fag siges at være en
særdeles pretentiøs opgave.
Her på Marselisborg er vi så heldige at ligge i et
idrætsligt "smørhul".
Mange af vore elever er medlemmer af de store idrætsklub
ber, der ligger i vores nærhed.
Det er derfor tvivlsomt, om det er vores for
tjeneste, at eleverne i deres fritid dyrker idræt, det gjorde de nok i forvejen,
men destomere ser vi det som vores opgave at stimulere dem til at fortsætte net
op i en alder hvor statistikken fortæller, at de fleste holder op i klubberne.
På et københavnsk gymnasium har man oprettet en idrætsgren på lige fod med de øv
rige traditionelle grene i gymnasiet.
Vi tvivler på at en sådan gren umiddelbart
skal oprettes på Marselisborg, men allerede til næste skoleår har vi hentet in
spiration i denne gren til en administrativ og organisatorisk omlægning af idræts
undervisningen på Marselisborg, der forhåbentligt vil betyde en væsentlig forbed
ring i de daglige timer.
Bl.a. vil omlægningen i 2g og 3g medføre en større elev
deltagelse i medbestemmelsen og planlægningen af undervisningen, ligesom teoriti
mer vil indgå i det omfang salen og hallen ikke er disponibel af forskellige år
sager.
Vi håber dette vil være medvirkende til at skabe en glidende overgang til
den tredje ugentlige time i idræt som vi fra anden side erfarer ikke ligger i en
så fjern fremtid som tidligere antaget.
Stadig mangler vi faciliteter til at gøre undervisningen så attraktiv som vi kun
ne ønske.
Den tidligere efterlyste gummiasfaltbane står stadig højt på faggrup
pens ønskeseddel.

ÅRET DER GIK.
Marselisborg har resultatmæssigt ikke markeret sig så godt som vi mener vi fortjen
te, men vi har med stor entusiasme deltaget i samtlige regionsstævner indenfor at
letik, håndbold, volleyball og basketball og indimellem med pæne resultater.
Vi startede året med det traditionelle Marselisborg-løb.
De mange deltagere skab
te dejlig atmosfære omkring løbets afvikling, alle modtog i år et æble da de kom
i mål.

Skolens interne atletikmesterskaber afvikledes i år som klasseturnering.
Omlægningen fra individuelle mesterskaber til klasseturnering blev en formidabel
succes.
Ca. 80% af skolens elever deltog i de spændende konkurrencer.
I ældste gruppe blev 3Y og i yngste gruppe 1Y vinder.
Deltagelsen i firkant-stævnet i Fredericia blev en kæmpe succes for vores pigefod
boldhold som fejede al modstand fra banen.

FRITIDSSPORT
Atter i år har et stort antal af eleverne modtaget tilbudet om en ekstratimes idræt om ugen og mange deltog i flere dicipliner.
I år har der været tilbud om:
Basketball (Bo), Svømning (BK), Badminton (Sc), Atletik (Gu) og Volleyball (Sø og
Hø) .

Niels-Ole Hørlyk
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FRA SKOLEÅRET
SKOLERÅDET - EN NYSKABELSE I GYMNASIESKOLEN
Om forældrerepræsentation i en gymnasieskoles skoleråd har sin berettigelse kan

vel diskuteres - og er i de seneste år forud for den ny skolestyrelseslovs i-

krafttræden også blevet diskuteret.

Argumentationen imod har bl.a. været, at e-

leverne i gymnasiet er på vej til at nå en alder, hvor forældreindflydeisen er
(og skal være) i aftagen.

Uanset debattens forløb blev det med skolestyrelsesloven af 20.

januar 1978 ved

taget, at der ved hver amtskommunal gymnasieskole skal oprettes et skoleråd.
Skolerådets beføjelser er nedfældet i styrelseslovens § 42 - i nogle formulerin

ger, som volder såvel det enkelte skoleråd som den amtskommunale forvaltning pro
blemer at fortolke.

Formålet med rådets arbejde kan vel læses af nævnte § 42

stk. 1:

"Skolerådet formidler sammen med lærerrådet et samarbejde mellem
skole og hjem og sørger for et oplysningsarbejde blandt skolens
forældre, der tager sigte på en forståelse af elevens situation
i skolen".
Endnu er det for tidligt at vurdere, hvorvidt skolerådets beføjelser - eksempel

vis

"medvirke ved løsningen af sociale opgaver, der er knyttet til

skolen"

(stk. 2) og

"godkende efter indstilling fra lærerrådet den

ugentlige arbejdsplan" (stk. 3) - er reelle og administrerbare.

De møder,

der har været afholdt siden valgperiodens start den 1.10.78, har været anvendt
til dels at drøfte de officielle mål med og skolerådsmedlemmernes forventninger

til samarbejdet, dels at fastsætte forretningsorden og endelig at behandle spørgs

mål vedr. samarbejde med forældre/forældreforening , foretage budgetovervejelser,
ansøge om tilskud til studierejser samt anbefale små bygge- eller ændringsprojek
ter på skolen.

Skolerådets medlemmer er valgt i overensstemmelse med bestemmelserne i styrelses
lovens § 41 - en præsentation er at finde andetsteds i nærværende årsskrift.
Det er skolerådets håb, at samarbejdet med elever, forældre og alle på skolen an

satte fortsat og i stigende grad må blive til gensidig gavn og fornøjelse.
På skolerådets vegne,
Bente Persson
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LEGATER, PRÆMIER, STIPENDIER
VED ÅRSAFSLUTNINGEN 1978

fordeltes legaterne således:

OLE RØMERS MINDELEGAT, som uddeles af byrådet efter skolens indstil
ling (kr. 700): student Charlotte Hemmingsen.

CERES BRYGGERIERNES ÆRESPRÆMIE (kr. 500): HF-dimittend Karin Hanghøj.
MARSELISBORG GYMNASIUMS JUBILÆUMS- OG MINDELEGAT (rentefrit lån på
kr. 1.000): student Kim Eskesen.
MARSELISBORG GYMNASIUMS JUBILÆUMSLEGAT AF 1966: student Bettina Wolff

(kr. 600).
FORENINGEN NORDENS BOGGAVE tildeltes student Tina Jacobsen.
FORENINGEN "MARSELISBORG GYMNASIUMS STUDIELEGAT" har til formål at
tilvejebringe midler til at støtte studenter, der har vist udpræget
lyst og evne til studier, men savner de fornødne midler til at påbe

gynde et studium.

Legater, der normalt kun tildeles i de to første

studieår (indtil studenten kan opnå anden støtte), betragtes som et

rentefrit lån, som modtageren forpligter sig til at tilbagebetale,

når han efter endt uddannelse bliver i stand dertil.

Midlerne til

vejebringes dels ved årlige bidrag fra foreningens medlemmer, foræl

dre og tidligere elever, dels ved gaver og andre særlige bidrag.

ALLIANCE FRANCAISE

Efter skolens indstilling har Alliance Francaise, København tildelt
Karin Jexner-Dalgård 3x en boggave, og Alliance Francaise, Århus har
tildelt Charlotte Jagd 3b og Birgitte Svenstrup 3a hver en boggave.

INSTITUT FRANCAIS

Efter skolens indstilling tildelte Institut Francais student Ulla
Blatt Laursen en bogpræmie.

FORENINGEN NORDEN

Efter skolens indstilling blev Thomas Groth 2y indbudt til at delta
ge i Foreningens Nordens Studierejse til Norge 30. august til 10. sep
tember.
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FORSKELLIGE MEDDELELSER
BIBLIOTEKET
Biblioteket er fra gammel tid en afdeling af Hovedbiblioteket i Mølleparken.

Fra at have været et udlånsbibliotek overgik vi i 1977 til et brugs- og arbejdsbibliotek.

Biblioteksområdet anvendes herefter til håndbogsbrug, lektielæsning,

samt gruppearbejdsrum.

Møbleringen i de meget lyse rum er opstillet herefter.

Vi råder i biblioteket over ca. 8000 bind og løbende indkøbes der nye bøger ef

ter ønsker fra fagene.

Bibliotekets årlige bevilling er på ca. kr. 13.000.

Endelig holdes en række tidsskrifter - både danske og udenlandske.
Benyttelsen af biblioteket har været meget stor, og det ønsker vi naturligvis

forsat, men det skal ikke skjules, at der ofte er for meget uro og rod.

Lad os

bedre dette!
J. Anker Jørgensen

MARSELIS
Elevforeningen Marselis har i år afholdt seks solder, og vi slutter af lige som
sidste år med Gnags.

Det bliver torsdag den 21. juni.

Økonomisk set er det gået godt i år, og vi har fået oparbejdet et overskud, som
vi kan bruge på bedre musik.

Desværre kan vi ikke få de helt store danske grup

per pga. vores manglende lokaleforhold, men man kan også skaffe gode grupper til
en overkommelig pris.

Vi har prøvet at variere udbudet af musik for at gøre alle tilfredse, men skolen
er nærmest opdelt i to lejre.

Der er dem, der gerne vil have diskotek med de po

pulære plader, som nu er fremme, mens andre gerne vil høre levende musik med grup
per, der spiller folke- eller rytmisk musik, rock osv.

Valg af musik hænger også sammen med formålet med et sold, hvor vi, der står som
arrangører, prøver at finde underholdning med kvalitet og mening i.
ikke gipromp, at det primære for mange er samværet med de andre.

Vi må bare

Det erfarede vi

bittert engang i november måned, hvor tre folkemusikere havde meget svært ved at

fange folks opmærksomhed.
Marselis bliver ledet af en bestyrelse (senioratet), som er på valg en gang om
året, og der kommer nok til at mangle nye friske folk i det nye skoleår, ikke

mindst HF'ere.
Jakob Worm 3y
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AF SKOLENS DAGBOG
1978
aug.

8. aug.
29. aug. - 10. sept.

8. sept.

: Maleren Mogens Gissel udstiller malerier, akvareller og
grafiske arbejder i kantinen.
: Introduktionsfest for Ig klasserne.
: Thomas Groth 2y deltager efter skolens indstilling i Fore
ningen Nordens studierejse fordanske gymnasieelever til Norge.

: Fra kl. 12. Lærerne deltager i en ekskursion til de er
hvervsfaglige grunduddannelser, den grafiske afdeling.

13. sept.

: Skolemesterskabsstævne i atletik på Århus Stadion.

14. sept.

: "Skoleaften" for Ig's forældre.

19. sept.

: Marselisborg-løbet Tangkrogen - Silistria retur, for ele
ver og lærere.

20. sept.

: 40 elever deltager i regionsstævne i atletik i Vejle.

10. okt.

: 50 elever deltager i Firkantstævne i fodbold, håndbold,
volleyball i Fredericia.

26. okt.

: Konsultation vedrørende 3g.

17. nov.

: Skolen får besøg af undervisningsinspektør Ib Fischer
Hansen, der orienterer sig om forsøgsundervisningen.

22. dec.

: Juleafslutning i fællesauditoriet.
Julestue for gamle elever.

1979
25. jan.
2. febr.

: Konsultation for Ig.

: 3axS afholder revy-aften i 50'er stil.

Sankt
HAN?AFr£W'SPlL
3. «arb

1*77*1

tata.6 teaser
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15. febr.

: Studieorientering for lg, 2g, 1HF, 2HF.

1. marts

: Fagkonsulenterne i dansk besøger skolen.

3. marts

: Skolefest på skolen.
I gymnastiksalen opførte 60 elever
som totalteater Oehlenschlägers: "Sankt Hansaften-spil"
under lektor B.Møller-Madsens instruktion.
Danseoptrin
ved Henrik Broni, musik ved Bjarne Eskildsen.
Der var ka
baretunderholdning i kantinen og forskellige små hyggerestauranter overalt på skolen, arrangeret af forskellige
elevgrupper og dans i fællesauditoriet.
600 deltagere.

27. april

: Forårskoncert i fællesauditoriet med folkeviser i rytmisk
stil og Theodorakis-sange.
Samtidig formningsudstilling
i kantinen.

26. april

: I forbindelse med et udvekslingsbesøg fra Østtyskland hav
de vi besøg af en sanggruppe fra seminariet i Güstrow (DDR).

FORÆLDREFORENINGEN
På generalforsamlingen den 30. oktober 1978 godkendtes formandens beretning og
det forelagte regnskab. Det vedtoges at sætte kontingentet op fra 50 til 100 kr.
årligt pr. forældrepar.
Efter valgene konstituerede bestyrelsen sig således:

Gunner Schaumburg-Müller (formand)
Mogens Seiersen (sekretær, næstformand)
Birthe Krag Jespersen (kasserer)
Karl Peter Lyngesen (hyttefar)
Henning Blæsild (suppleant)
Ole Borre (suppleant).

Foreningens hovedvirksomhed har som de foregående år været driften af "Gåsefarmen".
Denne hytte, der værdsættes meget af skolens elever og lærere, har givet
anledning til voksende bekymring af økonomisk art, idet foreningen for nærværen
de savner midler til at foretage nødvendige istandsættelser og forbedringer.
Der henvises i denne forbindelse til omstående annonce.

Den 5. oktober var foreningen vært ved en debataften, hvor undervisningsinspek 
tør N. Gullberg-Hansen indledte om emnet "Gymnasiet og HF idag og i morgen".
Det bemærkedes, at lærerne var i overtal blandt tilhørerne.
Den 19. december stod foreningen som indbyder til Marselisborg Gymnasiums jule
koncert i Set. Pauls kirke.

Den 20. februar arrangerede foreningen i samarbejde med Skolerådet en debataften
om emnet dansk stil.
Denne aften, hvor både elever, lærere og forældre deltog,
fik et så godt forløb, at foreningen planlægger at holde lignende debataftener
om andre af skolens fag.

Som tidligere år var foreningen økonomisk garant for den årlige skolefest, der
fandt sted den 3. marts.
Denne "risiko" blev belønnet med et overskud på 2000 kr.,
som eleverne skænkede til Gåsefarmens betrængte økonomi.
Forældreforeningens hele virke skal opfattes som en støttefunktion for skolen.
Foruden ved Marselisborg Gymnasium findes der kun forældreforening ved eet andet
gymnasium i Århus-området.

Det er væsentligt for denne forenings beståen og fortsatte virke, at de flest mu
lige forældre er medlemmer.
G. Schaumburg Müller

Gåsefarmen’s
fortsatte drift
er afhængig
af forældreforeningens
medlemmer

Er dine forældre medlemmer?
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DRIFTSREGNSKAB FOR "GÄSEFARMEN"

FOR PERIODEN 1/9-77 - 31/8-78

INDTÆGTER
Lejeindtægter ...........................
+ tilgode pr. 31/8-78 ..................

16.530,00
220,00

v tilgode pr.

16.750,00
2.117,00

1/9-77 ..................

14.633,00

Indsamling .......................................................
Tilskud og gaver ................................................
Diverse indtægter ...............................................
Overført fra Forældreforeningen ................................

1.815,00
4.569,50
87,00
17.294,29

UDGIFTER

Prioritetsrenter:
Krf. DANMARK..........................
Krf. DANMARK ............................
W. Jensen ...............................
Gæld pr. 31/8-78 ........................

7.432,73
672,28
3.965,36
637,70

12.708,07

Renter og provision af kassekredit ..................
Ejendomsskat ..........................................
Forsikring ............................................
Varme ..................................................
El .....................................................
Reparation ogvedligehold .................
8.082,94
+ gæld pr. 31/8-78 ........................
1.791,13

3.941,75
1.458,35
251,11
2.101,10
1.608,75

Ildslukkere ...........................................
Telefon ....................................
1.214,00
t indbetaling
..........................
230,00

437,00

Tilsyn og kørsel ......................................
Annoncer ..............................................
Vandanalyse ...........................................
t gæld pr.
1/9-77 .....................................

4.650,00
892,96
228,35
736,72

9.874,07

984,00

38.398,79

38.398,79

DRIFTSREGNSKAB FOR FORÆLDREFORENINGEN
FOR PERIODEN 1/9 1977-31/8 1978

INDTÆGTER

Kontingent .......................................................
Renter af girokonto .............................................

8.765,00
82,64

UDGIFTER
Porto, gebyrer og blanketter .......................
Forældreaften .............................. ........
Overført til "Gåsefarmen" ..........................
Underskud overført fra kapitalkonto ...............

886,68
131,50
17.294,29
9.464,83

8.847,64

8.847,64

27.
STATUS PR. 31/8 - 1978

AKTIVER
Kassebeholdning ..................................................
Checkkonto .......................................................
Indlån...........................................................
Postgirokonto ....................................................
Tilgodehavende lejeindtægt ......................................

Ejendommen "Gåsefarmen", matr.nr. 14m m.fl., Dørup by,
Voerladegård sogn.
Købesum ialt
(Vurderet til kr. 300.000 ved 16. aim. vurdering).

3,00
256,34
1,00
1.365,37
220,00

391.692,74

PASSIVER

Prioritetsgæld :
Kreditforeningen Danmark,
opr. kr. 94.000, 10%, 1984 ....
opr. kr. 23.000, 7%, 1985 ....

66.975,02
17.713,88

W. Jensen, Hasselager,
opr. kr. 80.000,
8% .......

46.762,74

FPF/FDF Solbjerg Kreds:
Rente- og afdragsfri indtil
forfald 1/4 1985 .........

25.000,00

Ejerpantebrev, kr. 55.000 til
sikkerhed for kassekredit ..

0,00

Kassekredit, max. kr. 50.000 .....

47.639,21

Gæld pr. 31/8 1978
Kreditforeningen Danmark .....
HEV, ApS .........................

Kapitalkonto
Egenkapital pr. 1/9 1978 .....
Underskud overført til drifts
regnskab .........................

156.451,64

637,70
1.791,13

2.428,83

196.483,60
t

9.464,83

187.018,77

393.538,45

393.538,45

G. Schaumburg-Müller

Har d.d. gennemgået foranstående regnskab og revideret det og fundet det i orden.
Jeg har kontrolleret tilstedeværelsen af de i status anførte indeståender på gi
rokonto og checkkonto.

Århus, d. 13/10 1978

Holger E. Nielsen

28.

U-LANDSUDSTILLING FESTUGEN 197"

Den årlige salgsudstilling med mange smukke og spæ dende ting fra
U-landsfonden af 1962 fandt også i år sted en lørda -søndag i for

bindelse med festugen.

På de to dage solgte vi .arer for ca. kr. 10.000,-, o-,

igen i år

har vi sendt vores andel af salgssummen, 25%, til det .ille hospi

tal i Lowarengak i det nordvestlige Kenya.

Hospitalet har dels tu

berkulosepatienter, dels patienter af andre kategorier, o’ fungerer
desuden som en slags "sundhedscenter" for hele egnen.

Man foreta

ger vaccinationer, prøver at påvirke ernæringssituationen r.m.
For en ordens skyld gør jeg opmærksom på, at resten af de

0.000 kr.

naturligvis også kommer U-landshjælpen til gode, dels som betaling

for de solgte varer, og dels gennem U-landsfondens direkte

støtte

til de projekter, de har i gang rundt om i verden.
Vi siger tak til de aktive elever og lærere og til de mange gæster,

der støttede sagen ved større eller mindre indkøb.

Forhåbentlig

lykkes det også i 1979 at få afholdt en salgsudstilling.

Der er i

hvert fald hårdt brug for pengene.
Grethe Drud

FERIER OG FRIDAGE

1979
Mandag den 25. juni til fredag den 10. august: sommerferie
Mandag den 15. oktober til fredag den 19. oktober: efterårsferie
Mandag den 24. december til onsdag den 2. januar:
juleferie

1980
Mandag den 25.
Mandag den 31.
Torsdag den 5.
Mandag den 23.

februar til fredag den 29. februar:
vinterferie
marts til mandag den 7. april:
påskeferie
juni: Grundlovsdag
juni til fredag den 8. august:
sommerferie

EKSAMINER OG ÅRSPRØVER
Eksaminer 1979 er af direktoratet for gymnasieskolerne og HF fast
sat således:

Skriftlig eksamen HF 7.-15. maj og 25. maj.
Skriftlig studentereksamen 14.-17. maj.
Mundtlig eksamen HF 21. maj - 22. juni.
Mundtlig studentereksamen 28. maj - 20. juni.
Skolens skriftlige årsprøver vil finde sted 25.-30. maj.

ÅRSAFSLUTNINGEN
finder sted fredag den 22. juni kl. 10 i Marselisborghallen.
For
ældre og andre, der er interesseret i skolens arbejde, indbydes
hermed til at komme til stede.

DET NYE SKOLEÅR

begynder mandag den 13. august.
Kl.
9 møder 3g, 2g og 2h.
Kl. 10 møder Ig og Ih.

Århus, den 1. april 1979

Jens Aggebo
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