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Thisted Gymnasium & HF 1989

THISTED GYMNASIUM 
OG HF-KURSUS 
RINGVEJ 32 
DK-7700 THISTED 
TLF. 97-92 34 88

REKTOR:
KRISTEN BAK

REKTORS STEDFORTRÆDER:
INSPEKTOR EGON JENSEN

SEKRETÆRKONTORETS
ÅBNINGSTIDER.

MANDAG-TORSDAG: 7.45-15.00
FREDAG: 7.45-14.00
(gælder ikke i ferier)

SKOLEÅRET 1989/90

LÆRERNE MØDER:
Mandag den 14. august kl 9.00

ALLE ELEVER NØDER:
Mandag den 14, august kl. 10.00

INTRODUKTIONSARRANGEMENT:

I starten af skoleåret arrangeres en hyt
tetur for alle de nye klasser. Arrange
mentet, der først og fremmest har et so
cialt sigte, foregår i en hytte, som 
skolen har lejet til formålet.
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Plan over Thisted By: S = stationen, G = gymnasiet.
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Velkommen til Thisted Gymnasium & HF

Dette skrift er både et farvel til dem, der nu for
lader os, og et goddag til de nye, der efter scrnmer- 
ferien starter deres virke her på Thisted Gymnasium 
og HF-kursus. Skriftet er også en hilsen og en tak til 
vore nuværende elever og til skolens øvrige medarbej
dere, for den indsats I har ydet i det forløbne år. I 
har alle været med til at sætte jeres præg på skolen og 
gøre den til det den er i dag.

Iteftet skal også være et introduktionsskrift til de 
nye elever vi byder velkommen her på gymnasiet efter 
sommerferien. I vil her kunne orientere jer cm hvordan 
livet leves i den grå bygning med det rustrøde tag.

På skolen vil I blive behandlet som voksne unge men
nesker. Det er mit håb I møder op med et åbent sind, 
med lyst til at tage fat på arbejdet med det faglige 
stof og med lyst til at tage del i en klasse og en sko
les liv. Med disse ord vil jeg gerne byde jer velkommen 
til Thisted Gymnasium og HF-kursus og udtrykke håbet 
cm, at I må få nogle gode år med et godt kammeratskab 
og godt samarbejde.

Kristen Bak 
rektor
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