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Goddag og farvel
til Thisted Gymnasium & HF-Kursus

Rektor Finn Jorsal

Årsskriftet står i et vadested. Det 
fremgår klart af overskriften til 
dette forord. En skoles årsskrift er 
på én gang afskeden med årets di
mittender og en velkomst til et nyt 
hold håbefulde gymnasieelever og 
HF- og HTX-kursister. For årets 
dimittender er disse uger og måne

der en blandet oplevelse.
Glæden og - forhåbentlig - stoltheden over en 

(vel)-overstået eksamen blandes med vemod og 
tristhed over at skulle forlade de kendte og derfor 
trygge græsgange, skolen, lærerne, klassen og kam
meraterne. Jeg håber, at modet på livet og iveren ef
ter at komme videre, i gang med noget nyt og spæn
dende, vil være de mest fremherskende følelser.

1 - for nu at tale personligt til jer - skal vide, at I 
går godt rustede ud i livet. En god uddannelse er nu 
og i fremtiden en aldeles nødvendig ressource. I har, 
med jeres nys aflagte eksamen, skabt jer selv et før
ste grundlag, og det er nu op tiljer selv at få bygget 
mere - og fra nu af mere specialiseret - viden og 
kunnen ovenpå.

2 HF- og 7 gymnasieklasser forlader ved eksa
mensterminen 1994 skolen. Desuden I HTX-klas- 
se, som vi har undervist i et nært og godt samarbej
de med Teknisk Skole.

Til gengæld for dem er vi klar til at tage imod 10 
nye klasser, 4 sproglige og 4 matematiske gymna
sieklasser samt 2 HF-klasser.

Dertil kommer 2 HTX-klasser, hvoraf den ene går 
i gang med det helt nye, 3-årige forløb.

I det kommende skoleår vil vi hver dag skulle være 
noget over 700 mennesker i bygningen. Det er no
gen hundrede mere, end den er bygget til, men når 
jeg bliver spurgt, hvordan der dog skal blive plads 
til alle, svarer jeg fortrøstningsfuldt: "Hvor der er 
hjerterum, er der husrum".

Vi har alle, eleverne, lærerne og det øvrige perso
nale, en forpligtelse til at hjælpe med til, at det bli
ver et godt "husrum".

Forhåbentlig vil I, alle de nye elever, falde godt til. 
Jeg ved godt, at det for nogle afjer vil ske hurtigere 
end for andre. Ha' tålmodighed, både med jer selv 
og de andre: som jeg skrev til afgangseleverne, er 
det i disse og kommende år vigtigere end nogensin
de før i historien at have et solidt fundament af vi
den og kundskaber. Sug tiljer i de 2-3 år, I snart går 
i gang med på Thisted Gymnasium & HF-Kursus, 
så vil I opdage, at det både er nyttigt og fornøjeligt 
at gå på skolen - og inden I ser jer om, er det jer, der 
skal tages afsked med.

Skoleåret 1993/94 kom i høj grad til at stå i Tro- 
faldino's tegn. Vi fik i mange sammenhænge på og 
udenfor skolen hørt musicalens titel, musik og ind
hold.

Snart står et nyt skoleår for døren. Det vil få sine 
højdepunkter - og lad os huske på, at de først og 
fremmest vil blive nået i et godt og tillidsfuldt sam
arbejde mellem lærere og elever.

Finn Jorsal 
rektor
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2q (HF) 
Øverste række fra venstre: 
Eske Rasmussen, Rasmus 
Korsgaard-Pedersen, Rikke 
Nesager Klemme, Trine 
Vangsgaard, Linda B. Larsen, 
Susanne B. Kristiansen, Jette B. 
Gregersen, Dorthe Johansen, 
Janni Larsen, Jacob S. Bertelsen 
Mellemste række fra venstre: 
Morten Liebach, Martin J. 
Andersen, Tina R. Tandrup, 
Trine E. Pedersen, Jette O. 
Nielsen, Anja W. Larsen, Lone 
B. Christensen, Henriette 
Horsager
Nederste række fra venstre: 
Michael B. Overgaard, Morten 
M. Olesen, Joan H. Jensen, 
Britta Nørby Jacobsen, Susanne 
F. Jensen, Inge N. Nørgaard

Ikke med på billedet: Henriette 
Andersen

2f (HTX)
Øverste række fra venstre: 
Ali Khatam, Ulrik Søndergaard, 
Ricco J. Damsgaard, Jonnie 
Madsen, Martin Kudsk, Claus 
Lau Larsen, Torben L. Riis, 
Simon Lykke Bach, Claus 0. 
Sunesen, Frederik D. Nielsen, 
Tommy E. Nielsen
Mellemste række fra venstre: 
Lars Nordentoft, Lasse 
Hedegaard, Peter Søgaard, 
Bibiane D. Jensen, Vibeke O. 
Jensen, Karen Marie Nielsen. 
Anne Mette P. Nielsen, Karina 
Tobiasen
Nederste Række fra venstre: 
Anja Kanstrup. Winnie L. 
Bojer, Anne-Grethe Kankel- 
borg, Mette Roesgaard, Jesper 
Nielsen, Allan Chr. Larsen

Ikke med på billedet: Peter 
Søgaard



Undervisning på HTX

HTX på gymnasiet
Blandt de gymnasiale uddannelser er HTX-uddan- 
nelsen endnu den mindste. I år forventes 1200 ele
ver at fuldføre uddannelsen, heraf er de 24 fra Thi
sted.

Uddannelsen hører under de tekniske skoler, men 
som det eneste sted i landet afvikles uddannelsen i 
Thisted i et tæt samarbejde mellem teknisk skole 
og gymnasiet.

HTX appellerer i høj grad til unge, som ønsker

en mere ligelig blanding af teori og praksis. I fage
ne teknik og teknologi arbejdes meget selvstændigt 
med fremstilling af produkter og udarbejdelse af 
rapporter.

Med 37 timer om ugen har det været meget kræ
vende for eleverne, men fra næste år starter et nyt 
tre-årigt forløb, hvor timetallet nedsættes til 32 ti
mer om ugen ligesom i de andre gymnasiale uddan
nelser.
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