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Thisted Gymnasium & HF-Kursus

Skoleåret er slut - et nyt år 
begynder

For nogle er det
te årsskrift intro
duktionen til en 
ny skole og et nyt 
kapitel i deres liv, 
for andre er det 
afskeden med 
„den gamle sko

le“ og begyndelsen til et nyt livs
kapitel.

De sidste er årets dimittender. I 
har gået i 7 gymnasieklasser, 3 HF- 
klasser og 1 HTX-klasse, og nu 
går I ud i den store verden. Jeg 
ved, at en meget stor del afjer nu 
ikke bare forlader skolen og Thy 
og Viborg Amt, mange afjer for
lader fædrelandet for at begive jer 
ud i Europa og endnu fjernere dele 
af verden. I en tid, hvor de inter
nationale relationer spiller en sta
dig større rolle, og hvor det er gi
vet, at mange af jer i jeres fremti
dige arbejdsliv vil få med andre lan
de og deres sprog og kultur at gø
re, er det fornuftigt for en tid at 
lade lærebøgerne blive i reolen og 
få stiftet bekendtskab med lande, 
befolkninger og skikke, som I se
nere vil komme i berøring med og 

blive påvirket af. Men jeg ved hel
digvis også, at langt de fleste afjer 
allerede har planerne klar for det, 
der skal ske efter det såkaldte „sab
batår“. Sabbatåret bliver også en 
læretid - drag ud i verden med åb
ne sanser - og I vil lære mangt og 
meget, som ingen skole kan lære 
jer. Derefter begynder den egent
lige læretid, den uddannelse afkor
tere eller længere varighed, som er 
en helt fundamental forudsætning 
for, at I kan finde og få jeres plads 
i det kommende voksen- og ar
bejdsliv.

Jeg håber, at vi har givet jer en 
sund og kritisk sans, sans for hu
mor og for kvalitet, tolerance og 
nysgerrighed samt evnen til op
mærksomhed - alle de egenskaber 
og evner, som I får brug for både 
ude i den store verden og på jeres 
forskellige uddannelses- og lære
steder.

Og disse evner og egenskaber vil 
vi til august gå i gang med at give 
et nyt hold gymnasie-, HF- og 
HTX-elever sans for. For dette 
årsskrift er som nævnt også vel

komsten til de mange nye elever, 
som efter sommerferien påbegyn
der skoleåret 1995/96.

I er blevet fordelt på i alt 13 klas
ser, 4 matematiske og 4 sproglige 
gymnasieklasser, 3 HF-klasser og 
2 HTX-klasser. Det betyder, at 
Thisted Gymnasium og HF-kur- 
sus i det kommende skoleår vil væ
re befolket med 31 klasser med til
sammen ca. 750 elever.

Det er glædeligt, at så mange 
unge mennesker i vores område 
har mod og lyst til at få en af de 
ungdomsuddannelser, som vi tilby
der. Men at være så mange samlet 
på en skole, der er bygget til ad
skilligt færre - det er naturligvis 
ikke uden problemer.

I, de nye og håbefulde elever, 
skal bydes særdeles velkomne.

Det er mit håb, at I vil yde jeres 
bidrag til, at også 1995/96 bliver et 
godt skoleår, både i timerne, ved 
torsdagens morgensamlinger og i 
de talrige andre aktiviteter, som alt
sammen er med til at gøre skole
dagen såvel nyttig som fornøjelig.

Finn Jorsal 
rektor
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Øverste række fra vensi 
Ole B. Larsen
Jeppe Rysgaard 
Robert F. Nørgaard 
Uffe R. Sørensen 
Allan Madsen 
Bjarke Jansen 
Søren B. Kjær 
Poul Nielsen
Tommy S. Jensen 
Midterste række fra vei 
Jes Smed 
Bo B. Immersen 
Allan Møller 
Mikael K. Jensen 
Morten Fonseca 
Jeppe Roelsgård 
Torben Nielsen
Nederste række fra venstre:
Birgitte Bonde 
Johanne Lundager 
Mette R. Jensen 
Karina Tobiasen 
Morten Hald 
Mangler på billedet: 
Svend Clausen 
Paul Heinrichsen 
Lone M. Nielsen

re:
Ma-A, Ms-A, ID 
Ma-A. Ms-A, ID 
Ma-A, El-A, El-B, 
Ma-A, Fy-A. El-B. 
Ma-A, El-A, Dl 
Ma-A, By-A, Bk 
Ma-A, Fy-A, El-B, 
Ma-A, By-A, Dl 
Ma-A, El-A. ID 

s tre:
Ma-A, Fy-A, El-B, 
Ma-A. By-A, ID 
Ma-A, By-A, Eø 
Ma-A, El-A, ID 
Ma-A, By-A, ID 
Ma-A, By-A, Sa 
Ma-A, EI-A, El-B,

Ma-A, Fy-A, By-B 
Ma-A, By-A, De 
Ma-A, By-A, De 
Ma-A, By-A, De 
Ma-A, Fy-A, El-B.

Ma-A, Ms-A, Eø 
Ma-A, Ms-A. ID 
Ma-A, Fy-A, El-B.
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