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Rektor
Finn Jorsal

Sekretærkontorets åbningstider /
Mandag - torsdag: 7.30-15.00
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(Gælder ikke i ferier) » ,* 4

Skoleåret 1997-98
begynder onsdag den 6. august.
Lærerne møder kl. 8.00 på lærerværelset.
Alle elever møder kl. 10.00 i fællesarealet.





1947-1997
Af rektor Finn Jorsal - 2000

Overskriftens 
årstal signalerer, 
at det kommen
de skoleårs nye 
elever og årets 
studenter synes 
at komme til at 
indtage en sær

lig plads i skolens historie.
Årets studenter og HF’ere dimit

teres i 50-året for skolens start, de 
nye HF-kursister bliver om 2 år 
færdige som de sidste i dette år
hundrede, mens det nye skoleårs 
1 .g’ere vil blive et nyt årtusindes 
første studenter i Thisted.

Kan I fornemme historiens vin
gesus? I nye elever, som dette års- 
skrift er den første velkomst til, er 
nok mere optændt af en spændt 
forventning til, hvad den gymna
siale fremtid vil bringe. Men for
håbentlig vil I i løbet af de kom

mende måneder ikke bare finde jer 
til rette på Thisted Gymnasium & 
HF-Kursus, forhåbentlig vil også I 
med energi og engagement tage del 
i årets jubilæumsfestligheder.

Jubilæum og fest vil komme til 
at præge de første måneder af det 
kommende skoleår og således være 
med til at bekræfte, at skolen er et 
særdeles levende miljø med man
ge aktiviteter. Mange af aktiviteter
ne har deres udspring i arbejdet i 
og med fagene. Musik, kunstneri
ske og dramatiske udfoldelser og 
sport på forskellige niveauer og i 
en række forskellige idrætsgrene.

Alt dette vil i skolens hverdag 
ikke overskygge, at et gymnasium 
og HF-kursus først og fremmest 
er et sted, hvor eleverne kommer 
for at blive godt rustet til at klare 
sig i deres fremtidige studier og 
arbejdsliv. Både i de obligatoriske 

fag og i valgfagene arbejdes der 
såvel i dybden som i bredden. Vi
den er magt er det med rette ble
vet sagt.

Solide arbejdsmetoder, tidssva
rende kundskaber og perspektiv
givende indsigt er nogle af de re
sultater, som gerne skulle komme 
ud af jeres og vores anstrengelser 
- og noget af det, som årets af
gangselever forhåbentlig har med 
sig i bagagen, når de nu forlader 
skolen.

For I nye elever vil der uden tvivl 
i løbet af gymnasie- og HF-tiden 
åbne sig en spændende verden. 
Gamle og nye fag, kendte videns
områder med nyt indhold - alt 
sammen vil det bidrage til at give 
jer den almene uddannelse, som 
skal være jeres gedigne grundlag 
at klarejer på i en fremtid, der vil 
blive mere omskiftelig, end nogen 
tidligere generation har oplevet.
































































































