
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 











Indhold

Lidt om Marselisborg Gymnasium 
ved Rektor Marianne Abrahamsen .................................................................... 6

90 års-dagen - i tekst og billeder .......................................................................... 8

Marselisborg-set med tyske øjne ........................................................................ 11

Livsstrategi - et studievejlednings-forsøg .......................................................... 13

Naturfag-et nyt fag for de sproglige .................................................................. 15

At være et forsøgsdyr ............................................................................................ 16

Praktik i teknologiklasserne ................................................................................. 19

Den idrætsfaglige forsøgsgren ............................................................................. 20

Sidste år med HF .................................................................................................. 21

EDB i la.................................................................................................................. 23

Valghold - år 1 efter gymnasiereformen ............................................................  25

Årsberetning 1988/89 ........................................................................................... 26

Marselisborg Gymnasiums kor ........................................................................... 30

Musikforeningen Marselisborg ........................................................................... 31

Sammenspil-frivillig musikundervisning ........................................................... 32

Musical’en »Lets go crazy« ................................................................................... 33

Idræts- og kreadagen d. 8. sept............................................................................... 35

Den frivillige formning .........................................................................................  37

Kunstneren i skolen ............................................................................................... 37

Kunstforeningen Marselisborg ........................................................................... 38

Fællestimer ............................................................................................................. 38

Studiekredse .......................................................................................................... 39

Brev fra en ny forælder .........................................................................................  40

Studierejser ............................................................................................................  41
a. Studierejse til Sameland for 2r .................................................................... 41
b. Studierejse til Albanien for 2pq ................................................................... 43
c. Studierejse til Ungarn for 3x ......................................................................... 45

































































Andre maler fællesmalerier

Erik og Margr. Madsen smører boller i 
store mængder. - eller laver fantasifulde skulpturer.

Der var god afsætning på de 
hjemmebagte boller.
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Den frivillige formning

I løbet af skoleåret har vi skabt en ny 
struktur for fri-formning, idet vi har 
oprettet en interessegruppe og tilkaldt 
en instruktør udefra, Jette Gejl, som er 
malerelev på Kunstakademiet i Vester
gade. Den friske inspiration har bety
det, at der males med liv og lyst hver 
torsdag eftermiddag efter skoletid i 
formningslokalet. Eleverne kommer 
fra alle klasser og mødes på tværs af 
traditionelle delinger omkring deres 
fælles interesse.

Kunstneren i skolen

I efteråret 1988 var skolen så heldig at 
få kunstneren Hans Erik Madsen i job
tilbud som kunstnerisk konsulent. Det 
var ham, der med stor optimisme og 
energi stod bag den kreative udvidelse 
af Marselisborgløbet i september, hvor 
ca. 100 elever, i stedet for at løbe, ud
foldede sig med maleri og skulptur i 
skolegården. Produkterne blev be
dømt og præmieret og har været ud
stillet i kantinen det mest af vinteren. 
Dernæst var Hans Erik maskemager 
for dramaholdet og producerede sam
men med 3.xyz masker af ståltråd og 
skumgummi. Endelig skabte han sce
nografien til korets opførelse af »Por- 
gy and Bess«. I marts 1989 udstillede 
han egne tegninger og malerier i kanti
nen. Hans egentlige projekt er et stort 
lerrelief til den store, gule murstens
gavl ved hovedindgangen. Dette bliver 

et svendestyke indenfor udsmykning, 
som vi ser frem til med store forvent
ninger.

Annemarie Bjerkø

Hans Erik Madsen foran den gavl han 
er igang med at udsmykke.
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Kunstforeningen Marselisborg

Årets arbejde i kunstforeningen har 
samlet sig omkring skolens »huskunst
ner« Hans Erik Madsen, idet vi har 
holdt en række møder omkring udkast 
til hans udsmykning af den gule gavl 
ved indgangen. Han vil med et stort 
keramikrelief lave en spændende mar
kering af hovedindgangen.

Hvert medlem får i år et linoleum
stryk af Karen Degett. Resten af kon
tingentet (elever 50 kr., forældre og læ
rere m.fl. 100 kr.) går til kunstindkøb, 
som fordeles ved lodtrækning.

Foreningens hovedformål er at fi- 
nanciere kunstudstillinger på skolen 
og at skabe større interesse for kunst.

Annemarie Bjerkø

Fællestimer

Arrangementerne i løbet af et skoleår er meget forskelligartede. Nogle er foranle
diget af dagsaktuelle diskussioner, andre har mere alment oplysende karakter. 
Nogle er sågar underholdende samtidig. Af og til er der tale om store forsamlin
ger, andre gange om et mindre antal klasser, der har en speciel interesse i et emne.

Den konkrete administration af sagerne varetages af udvalget for frie timer. 
Det er et udvalg, der består af lærere og elever, og som meget gerne modtager 
forslag og gode ideer.

I dette skoleår har vi haft følgende arrangementer:

12/8-88 Dagliglivet i et uland.
Elise fra Togo snakkede (på fransk) og viste lysbilleder.

31/8-88 USA idag.
Sangerinden Holly Near, der var i byen for at optræde i festugen, un-r 
derholdt med nogle af sine sange og snakkede om USA lige nu. Hun 
fortalte blandt andet om det forestående præsidentvalg, herunder især 
om Jesse Jackson, som hun havde fulgt.

8/9-88 Afrikansk musik.
Musikeren Mossi Akpowi fra Togo sang og spillede. Han spiller på 
kora, et strengeinstrument.
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24/10-88 Jungleshow.
Tre unge danske forfattere med rod i det københavnske, Hoick, Ho- 
egh og Lynggård præsenterede egne værker som oplæsning og som 
sang. Og det var 100.000 km. langt...

2/12-88 Grupo Cordero.
I en periode af efteråret var det dansk-cubanske salsaband Grupo 
Cordero ansat af Aarhus Amt til at optræde på skoler o.l. Hos os fun
gerede de som optakt til den årlige U-landsudstilling. De spillede en 
masse musik og fortalte om denne specielle caraibiske musiktypes hi
storie.

9/2-89 Brasiliansk musik.
I denne periode havde vi på skolen besøg af en gruppe brasilianske 
gymnasieelever og deres engelsklærer, Marilson Corcino. Han gav 
ved hjælp af guitar og sang en rundvisning i brasiliansk musik, og ele
verne viste tilhørende danse.

1/3-89 Arbejds, studie og opholdsmuligheder i udlandet.
Mens 1. gymnasieklasse fik orientering om tilvalgsfag, var der for de 
øvrige klasser en fællestime ved Georg Harmsen, der har skrevet en 
bog om samme emne.

7/3-89 Dødskriteriet.
Svend Andersen, der er teolog og medlem af Det Etiske Råd, snakke - 
de om hjerte- og hjernedødskriterierne, og om Etisk Råds netop ud
sendte overvejelser over emnet. Arrangementet var (af pladsmæssigé 
grunde) forbeholdt de klasser, der deltager i undervisning i fagene bio
logi og religion (3.g og 2.HF).

Aud Nørgaard

Studiekredse

Der har i det forløbne skoleår været af
holdt følgende studiekredse:

1. Piger og selvtillid - ved adjunkt Vi
beke Als, adjunkt Birte Lau Peder
sen, og adjunkt Karin Jacobsen.

2. Gerswin’s Porgy and Bess - indstu
dering af kor ved adjunkt Henriette 
Orth og lektor Eva Kullberg.

3. Julekoncert i Set. Pauls Kirke - 
Mozarts Requiem ved lektor Eva 
Kullberg.

4. Drama »Let’s go crazy« - vea 
adjunkt Vibeke Als.

5. Psykologi og litteratur - ved 
adjunkt Håkon Grunnet og 
adjunkt Anna-Birgit Neergaard.

6. Brobygning mellem humaniora og 
naturvidenskab - ved adjunkt Lars 
Krogh og adjunkt Niels Bock.
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2r’s studietur til Sameland

Klip fra elevernes rapporter
»Samerne, et folk der går i kradsende 
filtdragter i stærke farver, kyse på ho
vedet og snabelsko - sommer og vin
ter. De holder rener og laver mad på 
bål. De bor højt oppe i Norge, Sverige 
og Finland, og trods det, at der er mil
lioner af myg, klarer de sig alligevel. 
Det er et nomade-folk, som følger de
res rener, og de laver selv deres knive, 
som de nedlægger bjørne med.

Når de om aftenen sidder rundt om 
bålet i deres sametippie, joiker de af 
fuld hals og drikker grannålebrænde
vin. De forstår at udnytte naturen, 
som de lever af, og penge er ikke noget 
de kender til.

Måske er samerne også et skridt på vej 
i den rigtige retning for os. Deres na
turopfattelse, som i grove træk står 
for, at hvis man ikke behandler natu
ren ordentligt vil den straffe én i form 
af dårlige levemuligheder i det lange 
løb. Netop den vej er de fleste grønné 
bevægelser herhjemme gået i de senere 
år - en ny vej for storsamfundene, mer 
en helt naturlig vej for samerne hvis 
jorden skal overleve.

Uden rener ville der ikke findes sam
er. De dyr er symboler for naturens 
uforanderlige love og signalerer: »Vi 
har været her altid og I kan ikke lave 
om på den gamle orden, der er blevet 
fastlagt uden at gøre skade.
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Jeg havde håbet, at de var mere men
neskelige over for naturen, end vi er 
her i Danmark fx. Men nej - de tænker 
i penge og kører rundt i fjeldet på mo
torcykler. Og Lars Pitsa mente, at der 
ikke var brug for de rovdyr, der lever i 
Sameland, som tildels lever af rener: 
»Vi må ikke engang skyde dem.«

Alligevel forstår jeg godt, hvorfor de 
»kæmper« for deres land.

Vi kom så derop og slog vores telte op. 
Nu skulle vi nemlig til at leve primitivt. 
Lave mad på bålet og så’en noget. Men 
det er jo faktisk meget sundt at prøve 
(kritisk forælder).

Men vi fik da en dejlig aftensmad.

Senere var vi nogle stykker, som tog 
ud for at se et vandkraftværk. Vi blev 
delt op i to grupper, og så blev vi ellers 
vist rundt. Der arbejdede kun tre men
nesker på værket, de skulle så sørge for 
det hele. De leverede bla. elektricitet til 
Danmark. En af dem sagde også at det 
dyreste sted i Sverige mht. elektricitet 
var i dette område, hvor vandkraften 

var. Dette vandkraftværk var mest ba
seret på at tjene så mange penge som 
overhovedet muligt, men når man 
tænker på det med samernes øjne, har 
det jo ødelagt utroligt meget for dem. 
Bla. renernes græsningsveje.

Men det virker utroligt, at et helt kraft
værk kan styres fra en computer, som 
kun biir slået fra ved reparationer.

Vi er nu ude i fjeldet og har været det et 
par dage i guds frie natur. Jeg forstår 
ikke, hvorfor samerne ikke selv vil bo 
her - det er så overvældende flot. For 
mig er det ganske uvant. Samerne er 
opvokset i den, det kan jo være grun
den til deres manglende fascination af 
sneklædte bjergtinder og det rige far
vespil mellem planterne.

Regnvejr!! Hvad gør man, når ens tøj 
og sovepose er våde midt ude i øde
marken: Jo, man tager op på fjeldsta
tionen og får det tørret i tørretumble
ren.

Minoriteterne er dømt til undergang, 
men det undrer mig, hvorfor samerne 
ikke har gjort oprør mod svenskerne,' 
eller blot givet afkald på svenskheden. 
Måske er de hævet over vores bekym
ringer, såsom krige eller skænderier. 
Prisen for det er endnu et uddøende 
folkeslag.

På sameskolen snakker vi med en læ
rer og leder af same-ungdomsorgani
sationen, som forklarer os en del om. 
samernes vilkår idag, som et 4.-ver- 
densfolk, og det mærkes tydeligt hvor 
ophidset hun bliver, når snakken kom
mer ind på vandkraftværker og op- 
dæmninger, men hun holder sig dog 
som en værdig repræsentant for de rc- 



lige og velovervejede samer, men de 
bliver altså ophidsede på deres egen 
måde! - Så hvor mange af de udadtil 
rolige samer, koger indvendigt?

Nok er samerne rige, dovne, pengefik- 
serede, mærkelige & indesluttede, men 
jeg tror, de vil kæmpe for bevarelsen af 
naturen igennem deres økonomiske 
interesser - og i det ligger der en beva
relse af en bevidsthed/kultur, der gør 
at jeg, om alt andet var skuffende og 

anderledes end forventet, må konsta
tere at samerne er naturmennesker! og 
at de, selvom de bor i Stockholm, har 
en stærk historie og en dyb rod, der 
gør, at naturen altid vil betyde noget 
for dem - Og det tror jeg, at man kan 
lære af - ikke af livsformen, men af na
turbevidstheden ...

Ihvertfald brænder fjeldet, solen og 
farverne stadig på min nethinde når jeg 
lukker øjet...

2pq’s studietur til Albanien

Vores bus. Ejner Hovsa, opkaldt efter 
albaniens store helt, Enver Hoxha.

Den Albanske frihedsgudinde, 
MOTHER ALBANIA.
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Taget på vores skolebesøg, de syntes vist, at vi så lidt underlige ud.

Billede fra en børnehave. Propaganda for partiet.
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3x’s studietur til Ungarn

Efter en del diskussion og ca. 9!4 uge, 
som foregik med at stemme om, hvil
ket land vi skulle »studere«, og hvor
dan rejsen skulle foretages, kom 3x til 
den konklusion, at Ungarn lige var 
landet, som skulle stå for vores altid 
energiske gøremål.

Torsdag d. 15. september 1988 sam
ledes vi for at tage afsked med de pårø
rende, som på trods af dyb sorg over 
vores afrejse, alligevel var mødt op for 
at sige farvel.

Turen derned gik fint og uden pro
blemer. Vi havde valgt en bus fra 
Benn’s rejser, og chaufførene Heine og 
Lars var upåklagelige.

Vi ankom til vores hotel - Hotel 
Park - som lå midt i Budapest fredag 
d. 16. med megen glæde og meget for

ventningsfulde efter turens formidable 
start.

I løbet af de kommende dage blev 
vores glæde da heller ikke mindre, især 
ikke da vi fik lejlighed til at hilse på vo
res kvindelige guide, som skulle følge 
os på hele turen. Hun var en aldrende 
dame på 60-70 år, hvis engelske kund
skaber fuldt ud kunne kvalificere hen
de til den største hovedrolle i fjernsyns
udsendelserne Allo Allo, og hvis over- 
høflige opførsel ikke engang Madela - 
ne fra Nord og Syd kan måle sig mec. 
Hun fik vist os Budapest i alle ender og 
kanter, og prøvede ihærdigt at få pro
grammet til at køre så glat som muligt, 
så vi ikke skulle mærke, hvis der var 
lidt problemer - også selvom vi skulle 
vente fra ca. 8.00-10.00 på en radiosta- 
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tion, for at få at vide at vi skulle kom
me igen dagen efter.

Nå, men på trods af lidt småpro
blemer, fik vi dog alligevel fuldført det 
meget faglige og belærende program vi 
havde planlagt. Vi var inde og besøge 
computer firmaet Szki, Budapests lo
kale radiostation og til foredrag på Bu
dapests statsbibliotek. Vi var også på 
gymnasiebesøg, hvor der var rig mu
lighed for at snakke med eleverne, og 
især en elev ved navn Bonjak - for 
nogle af pigernes vedkommende. Der 
blev også tid til en fodboldturnering 
mellem drengene og en basketballtur
nering mellem pigerne. Men det af vo
res erhvervsbesøg, som nok havde 
størst succes, var vores besøg på ét af 
Budapests mange bryggerier. Vi fik 
her - efter en meget kort rundvisning - 

rig lejlighed til at »smage« på sagerne, 
og hvor ikke mange fra klassen kunne 
lade være med at tage for sig af »retter
ne«, som bestod af gratis /-liters guld 
øl.

Lørdag d. 24. gik turen så igen hjem 
til Danmark, hvilket måske var meget 
godt, da især Budapest’s vodkalager 
tydeligt bar præg af vores tilstedevæ
relse.

Hjemturen var ligesom »nedturen« 
non-stop, og da vi holdt på Birketinget 
d. 25. var det trætte, men helt sikkert 
glade og opstemte elever, der trådte ud 
af bussen, hvilket bla. var på grund af 
vores to »rejseledere«: Steen og Jan. I 
skal have rigtig mange tak for en god 
tur!

Gitte Juul, 3x

Studietur til Portugal for

Stor var spændingen, da 3y og 3z d. 
16.9.88 skulle afsted på den 2000 km 
lange busrejse til Lissabon, men netop 
denne skulle blive en af turens uforlig
nelige oplevelser. Dette havde ikke 
mindst vores to chauffører - Per og 
Erland - ansvaret for: Med venlig hu
mor, alfaderlig fasthed og trucker- 
mandighed skabte de fra starten en fin 
atmosfære.

Udover de behagelige chauffører og 
den fine bus var selve turen gennem 
Europa en geografisk oplevelse, - 
stærkt forhøjet af Ankers mange, go
de, faglige kommentarer undervejs.

Alle faldt straks for den portugisiske 
charme, da vi, efter en lang nat i bus

3y og 3z

gennem Spanien, vågnede op i en 
smuk, lille portugisisk landsby, hvor 
vores første morgenmåltid blev ind
taget på en lille cafe. Her var byfest, og 
efter en del flotte kanonsalutter indled
tes byfesten med det lokale byorke
sters festmarch - foran vores cafe! Så 
var startskuddet gået på et - i stort set 
alle henseender - vellykket besøg i 
Portugal.

Hotel Suica Atlantico i Lissabon lå 
godt og centralt, - lige ved den lokale 
funecular (sporvognsbjergbane), - i sig 
selv en oplevelse. Hotellet huskes må
ske bedst, fordi det her lykkedes for 
T.P. at få frastjålet sit tøj - samt Hol
bergs »Erasmus Montanus«! Dette



Elever ved Lisnave-Skibsværftet i Lissabon.

måtte siges at være betegnende for lan
dets sociale problemer.

Blandt besøgene i Lissabon huskes 
bedst besøget på Lisnave skibsværft 
samt havnebesøget. På Lisnave fik vi 
bl.a. v.h.a. lysbilleder et fint indblik i 
skibsværftets historiske og politiske 
udvikling. Vi blev vist rundt på selve 
dokområdet med dets imponerende 
store dokker: man er her i stand til at 
bygge verdens største skibe - op til 1 
mill, ton!

På vores havnebesøg blev vi mod
taget af havnedirektøren, som over
rakte os gaver, - bl.a. en medallion fra 
havnens 500 års jubilæum. Vi blev vist 
rundt og godt informeret om havnens 
historiske og aktuelle betydning.

Turen afsluttedes med et uforglem
meligt besøg i landbrugskooperativet 
Aguas Belinhas øst for Lissabon. Vo
res danske kontaktperson på stedet - 
Egon - havde i samarbejde med koo
perativets formand sørget for en meget 
fin rundtur, som gav indblik i deres 
mange afgrøder: kork, oliven, ris, majs 
og ikke mindst tobak. Turens helt sto
re oplevelse blev aftenfesten på koope
rativet, hvor vi underholdt med folke
dans og sang, - hvilket rigeligt blev 
gengældt fra kooperativets side. Her 
blev snakket, drukket og danset en hel 
aften, - og den internationale forståel- ; 
se blomstrede - alle sprogbarrierer til 
trods!

Sannie Jørgensen
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3ab’s studietur til Rom

3ab var, som næsten alle 3.g »studeren
de« på studietur i efteråret 1988. Efter 
lang tids diskussion gik turen til Rom, 
og man kan roligt sige, at vi »fulgte de 
rigtige veje«.

Nedturen var præget af en opstemt
hed, der hurtigt vendte sig til en lettere 
depressiv stemning, da vi ankom; vi fik 
at vide, at vi kunne indstille os på at so
ve i bussen, fordi rejseselskabet havde 
bestilt hotelværelser til en forkert dato 
- med andre ord: vi var hjemløse! Al
ting blev dog ordnet, og vi blev instal
leret på 4 forskellige hoteller, hvoraf et 
lå 15 kilometer uden for byens kerne.

Dette holdt imidlertid ingen tilbage, 
specielt ikke lærerne, der havde arran

geret »seværdighedsture« for klasser
ne. Disse seværdighedsture bestod i, at 
vi 5 dage i træk blev konfronteret med 
alverdens skønhed og usigeligt an
strengende gåture hen til »alverdens 
skønhed«. Af »alverdens skønhed-se
værdigheder« kan nævnes Colosseum; 
Roms antikke idrætspark, Forum Ro- 
manum; en ældre (antik) bydel, Pe- 
ters-kirken; en lidt yngre religiøs se
værdighed, samt ikke at forglemme 
Pompeii; den skønne, førhen lavabe
lagte by, som »vejer i skyggen af den 
frygtindgydende Vesuv« (som vi for
øvrigt, på anmodning af geografilære
ren, også fik inspiceret).

Besøget til Pompeii var uden at
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overdrive et besøg i den antikke kul
tur; der var alt, lige fra luksusbadean
stalter til ligeledes luksuriøse bordeller 
med sjofle vægmalerier, at finde. Dette 
gav os et glimrende indtryk af den an
tikke, romerske kultur.

Der findes udover Colosseum også 
en anden »idrætspark« i Rom, nemlig 
det fascistiske stadion, som vi af hen
syn til historielæreren ikke måtte for
glemme. Det var faktisk også en af 
Roms mest spændende seværdighe
der, idet man så eksempler på de fuld
komne, ariske mænd, der var opstille
de i form af statuer. Intet var overladt 

til fantasien - end ikke et blad for 
kønsdelene havde de! På bygningeps 
gavl så man overalt inskriptionerne »Il 
Duce«, og man kan således, ligesom de 
antikke bygninger, kalde denne fasci
stiske højborg for et levn fra en mindre 
heldig periode af Roms historie (for nu 
at give dette lille indslag et vist histo
risk indhold og perspektiv).

Naturligvis gik vi i byen og naturlig
vis drak vi billig, romersk spiritus, men 
det er en helt anden side af sagen (og 
turen), som ikke behøver nævnes her...

Karin Kolstrup, 3a
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Studierejse med 21 til Fjellstad i Norge

Som et led i et emne om »friluftsliv« 
tog begge vore idrætsfaglige 2.g-grene 
omkring månedsskiftet januar-februar 
til Fjellstad i Norge for at dyrke lang
rend.

Vinteren var ikke i Danmark, hvad 
den burde være, men i Norge - dér 
måtte sneen da ligge. Fjellstad er belig
gende for enden af Setesdalen og så
dan lidt ud mod venstre, mod Stavan
ger. Hytterne, hvor vi skulle indkvarte
res, lå ca. 800 m over havet.

Vi drog fra Marselisborg en våd og 
kedelig lørdag morgen, i en yderst in
teressant bus. Den havde som DSB- 
rutebil gået sine 1,5 millioner km, og 

det måtte bestemt have været langt ude 
på landet. Med os havde vi ud over 
klasser og lærere - Børge, en ungdom
melig pensioneret major, der skulle 
fungere som skiinstruktør for os.

Vi ankom til sneens og vinterens 
land sent om eftermiddagen - Kristi
ansand lå smukt badet i den nedgåen
de sols stråler - og der var ikke så me
get som et fnug sne!

Uha da da, uha da da da da spæn
dingen steg efterhånden som vi kørte 
op gennem Norge, kilometer efter kilo
meter og stadig ingen sne. Men så, ved 
Hovden, vores sidste strække-ben- 
pausested, hvad følte vi på vore næser? 
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Fint snepulver, der forsigtigt dalede 
ned over os. Sneen tog til, inden vi nåe
de vort bestemmelsessted, og en smule 
frost blev det da også til.

Gennem følgende uge løb vi en mas
se fine skiture både i skovløjperne og 
på fjeldet, selv om vejret og skiføret al
drig helt blev til, hvad det burde have 
været. Temperaturen svingede mellem 
-1°C og +1°C. Det skiftevis sneede og 
regnede, og løjperne svingede mellem 
at være isede og dækket af våd, tung 
sne - men med den rette smøring kun
ne man alligevel altid få noget ud af 
det. Den flotteste tur var vel nok fjeld
turen ved Haukelirens alpincenter. Vi 
tog ind over fjeldet i fint solskin og 
gennem et jomfrueligt snelandskab, 
som så ud, som om det aldrig havde 
været berørt af menneskelig fod. Vi le
gede i nogle fine bakker, hvor der var 
sværhedsgrader for alle vore niveauer 
af skifærdigheder.

Uheld blev vi desværre ikke skånet 
for. Peter og Asger måtte begge til læ
ge efter dramatiske styrt. Hjem kom de 
med krykker, og Peter måtte opereres 
for en korsbåndsskade efter hjemkom
sten - det var i sandhed uheldigt.

Trods vejret var de unge menneskers 
humør altid højt, og det var en fornø
jelse at være sammen med dem.

Hjemturen bliver nok sent glemt. 
For det første kom bussen flere time 
senere end forventet - og vi skulle nå 
en færge i Kristiansand. Vi nåede fær
gen! Men vi kom sandelig også til at 
tilbringe mange timer på den. Da vi 
næsten lå i havneindløbet til Hirtshals, 
viste det sig at strøm og storm forhin
drede os i at komme helt ind. Vi måtte 
efter et par timers kredsen som katten 
om den varme grød returnere til Kristi
ansand for at tage næste hold passager 
rer med. Så gik turen tilbage til Hirts
hals, og denne gang kom vi glat ind. 
Men 16 timer på vandet var unægtelig 
en lang tid og en slem streg i regningen. 
Alligevel sang de unge mennesker os 
ned gennem Jylland om natten og 
hjem til Marselisborg.

Tak til 2abxuzl, Børge, Sannie Jør
gensen, Mona Jensen og Flemming 
Gade for en god tur.

Niels-Ole Hør ly i:

Studierejse til Berlin

3aN og 3bN rejste d. 2. februar 1989 til 
Berlin med Mette Daugbjerg, Benno 
Matthiessen og Kirsten Johannsen. Vi 
blev som så ofte før privat indkvarteret 
hos elever og lærere fra Karsen Schule 
i Neukölln og modtaget med stor gæst
frihed og åbenhed. Det blev til et pro
gram med velkomstfest, to skoleforløb 

(hvor forskellen i lærer-elev-forholdet 
og i de pædagogiske metoder blev ty
delig), en lang sightseeing-tur (arran
geret af Informationszentrum), besøg i 
Østberlin (Alexanderplatz, bogind
køb, Pergamonmuseet, Prenzlauer- 
berg-miljøet), Nationalgalerie, den 
omdiskuterede udstilling »Psychologie 
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des Terrors«, teater- og musikaftener 
og en flot afskedsfest på skolen.

Opholdet er altid spændende på en 
skole, der som Gesamtschule både 
rummer børnehaveklasser, folkeskole 
og gymnasium, og som samtidig følger 
nogle af de principper som grundlæg
geren Fritz Karsen udtænkte i 1930’er- 
ne. Men det netop overståede valg i 
Berlin satte sit særlige præg på ophol
det og betød mange diskussioner om 
baggrunden for Republikanernes 
fremgang og nødvendigheden af at dis
kutere den tyske fortid 1933-1945.

11. Klasse besøgte Marselisborg Gym
nasium fra d. 4.-11. april 1989 og så 
med undrende øjne, hvordan vi orga
niserer skolen og undervisningen. Der 
kom de sædvanlige bemærkninger om 
de frie omgangsformer på alle planer 
og om, at tingene fungerer uden for 
mange regler og ordrer. De to tyske 
kolleger, der underviser i fransk og en
gelsk, henholdsvis matematik og fysik, 

fremhævede den seriøse måde, vore 
elever arbejdede på i timerne. Og det 
var jo rart at få denne kvalitetsvurde
ring af undervisningen.

De tyske gæster valgte et mere turist
præget program med de kendte sevær
digheder i Århus by og omegn. Ifølge 
eleverne gjorde Musikhuset det største 
indtryk.

Studierejser er naturligvis en økono
misk belastning. Med div. rabatord
ninger er rejseomkostningerne for de 
danske elever ca. 500 kr. Hertil kom
mer lommepenge. Men udbyttet er 
enormt: sprogbeherskelsen forbedres 
ganske betydeligt - kontakten til og 
kendskabet til en nær og dog fremmed 
kultur udbygges - verden (og den men
neskelige tolerance) bliver lidt større. 
Selv korte studierejser som disse, som 
betyder inddragelse af 3-4 skoledage, 
kan varmt anbefales.

Kirsten Johannsen
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Morgensamling

Året igennem er der morgensamling to 
gange om ugen i kantinen. Morgen
samlingen fungerer som et pusterum i 
det daglige arbejde - ofte med under
holdende indslag fra skolens elever. 
Samtidig er morgensamlingen et vig
tigt forum for kommunikation af for
skellig slags - fra lærere og administra
tion til eleverne og mellem eleverne 
indbyrdes. Morgensamlingerne styres 
af et udvalg af elever og lærere.

Den sidste uge inden juleferien laves 
hvert år et særligt arrangement med 
navnet »Under Adventskransen«. Her 
er mange af skolens elever og lærere in
volveret i at lave underholdning. En 
gang om dagen samles hele skolen i 
kantinen i en overdådig stemning. Der 
er tradition for at underholdningen ta
ger afsæt i mediebegivenheder. I år var 
udgangspunktet den nye valgmulighed 
mellem to danske tv-kanaler. Under

denne ramme fremkom en mangfol- 
dighed af forskellige indslag.

Carsten Poulsen

Rektor læser julehistorie.

»Slutbillede«fra årets juleunderholdning

53



Kantinen

Kantinen fungerer stadig, og den fun
gere faktisk godt, kun kunne kanti
nens medarbejdere ønske lidt mere 
hjælp fra kunderne.

Som medlem af kantineudvalget må 
man til stadighed høre på klager fra 
utidige kunder. - »Hvorfor er bollerne 
ikke færdige endnu, og hvorfor er der 
ikke flere »Dumles««. Derfor vil udval
get endnu engang gøre opmærksom på 
den forslagskasse, som er opsat for at 
modtage seriøse forslag til ændring af 
menuer eller arbejdsgang i kantinen. 
Desuden er Ruth og damerne til at 
snakke med samt udspørge om tinge
nes sammenhæng i det lille territorium 
kantinen er, hvilket måske kunne 
udrydde nogle af de fordomme om 
madvalg, som er fremherskende i øje

blikket. Eksempelvis tror en masse ele
ver, at det er forbeholdt garvede lærere 
med for højt kolesteroltal at købe de 
sunde og lækre »vegge-anretninger«, 
og at enhver sut med respekt for sig 
selv nødvendigvis bør leve af cola og 
snickers.

At kantinen fungerer så godt, som 
den gør, er egentlig et mirakel. For 
amts- og andre tilskud er røget sig en 
tur, og den må nu løbe rundt i sin egen 
lille uafhængige bane ved ren selvop
holdelsesdrift.

Vi bør derfor tage hatten af for 
Ruths forretningssans og damernes 
duelighed. Vi får dem bare ikke bed
re!!!

Fie Raun Byberg 
(kantineudvalget)
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Fællesudvalget (FU) - et sted med muligheder

Fællesudvalget er først og fremmest et 
organ for samarbejde mellem elever og 
lærere. Udvalget består af 4 elever fra 
elevrådet, 4 lærere (herunder lærer
rådsformanden), 1 tap’er (p.t. pedel
len) - samt rektor som forkvinde.

I det forløbne år har vi holdt hygge
lige og ugentlige møder på rektors 
kontor. Vi har haft meget at snakke 
om - og oftest noget at tage stilling til: 
vi har bevilliget regelmæssige »solder« 
og godkendt deres regnskaber (evt. ad 
flere omgange!); vi har sagt ja til diver
se større skoleaktiviteter, f.eks. drama
et »Let’s go crazy«, musicalen »Porgy 
og Bess« og idrætsdagen i september. 
En godkendt temadag om U-lands- 
problematik er udskudt af andre årsa
ger. De få tilbageværende studiekredse 
på skolens budget er ligeledes fordelt 
efter debat i FU.

I det »hotte« spørgsmål om røgfrie 

områder (d.v.s. kantinen) på skolen 
har FU støttet elevrådets ønske om en 
forsøgsperiode med totalt rygeforbud. 
Både erfaringen og elevafstemning har 
peget på en blød kompromis-løsniijg.

Et væsentligt samtaleemne har Væ
ret elevrådets organisering og rolle i 
det nye gymnasium: elevrådet skal nu 
bl.a. høres om skolens budget og an
tallet og udbuddet af undervisnings
hold. Der ligger nye muligheder og et 
stort nyt ansvar for elevindflydelsen i 
disse ting. For at hjælpe elevrådet med 
bevidstgørelsesprocessen har FU bl.a. 
iværksat en debatdag for elevrødder 
og skaffet et decideret elevrådslokale.

Hvis FU bliver stedet, hvor eleverne 
kræver deres nye medindflydelse, løser 
det forhåbentlig et af årets andre store 
samtale-problemer: »Hvordan bliver 
FU mere synligt på skolen?«

Lars Brian Krogh
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Lærerrådet på M.G. 88/89

En del af lærernes rådighedstimer er 
afsat til udvalgsarbejde og mødefor
pligtelser udover undervisningen. Og 
noget af dette arbejde er samlet i lærer
rådets arbejde.

Lærerrådet ledes af en trojka - i sko
leåret 88/89 bestående af Annemarie 
Bjerkø, Birte Lau Pedersen og Håkon 
Grunnet. Der har i de senere år udvik
let sig en praksis, hvorefter formands
posten går på skift, således at forman
den sidder i ét år, men deltager i trojka
ens arbejde i 3. Det sikrer kontinuitet 
og rotation på posten.

Lærerrådet vælger repræsentanter 
til en række stående udvalg (der omta
les mere udførligt andre steder), bl.a. 
Fællesudvalget, Udvalg for frie timer, 
Kantineudvalg, Budgetudvalg o.a.

Efter forarbejdet i sidste skoleår 
med den nye gymnasiereforms æn
dringer, er dette år i lærerrådet meget 
gået med at få dels reformen udmøntet 
i praksis og dels få omstillet skolen til 
en ren gymnasieskole med 8 l.g. klas
ser, hvor vi tidligere har haft det 2.åri- 
ge HF ved siden af de 5-6 gymnasie- 
spor. Her i vintermånederne og det tid
lige forår skal Lg.erne for første gang 
vælge sig ind på de nye mellem- og høj
niveaufag, de vil prioritere i henholds
vis 2. og 3.g. Lærerrådet har her haft et 
større arbejde - sammen med studie
vejlederne - med at tilrettelægge den 
mest smidige procedure for disse valg. 
Og tilrettelægge udbudet af valgfag, 
således at både elever og skolen kunne 
være tilfredse med det samlede resul
tat. Det har ikke været helt nemt.

Lærerrådet tager stilling til årets in

troduktion af de nye elever, tilstræber 
at studierejser afholdes på det samme 
tidspunkt i efteråret, udtaler sig om 
nyansættelser, orlov o.lign. Et særligt 
punkt har de sidste år været økonomi
en, der strammer mere og mere til. Læ
rerrådet har udvidet og styrket budge
tudvalget, således at de knappe mid
lers fordeling både foretages hensigts
mæssigt, men også med en høj grad af 
lærerindsigt og -indflydelse.

I det hele taget tegner de kommende 
år til at blive stramme år. Det gælder 
økonomi, men også truende elevned
gang og en særdeles aktiv undervis
ningsminister kan i de kommende år 
komme til at betyde ganske meget for 
udviklingen på det gymnasiale områ
de.

Nedskæringerne og omstillingerne 
opleves af mange af os lærere som tru
ende skyer i horisonten og kan for 
nogle betyde, at det daglige arbejde 
overskues af frygt for fremtiden. I et 
sådant perspektiv er det nødvendigt, at 
lærerrådet på skolen forsøger at holde 
sammen på tropperne og medvirker til 
at undgå, at nederlagsstemningen bre
der sig.

Det er lidt i det lys, at lærerrådet - 
sammen med rektor - for tiden arbej
der med et forslag om et nærmest dag
ligt fungerende forretningsudvalg.
Dette forretningsudvalg skulle tage sig 
af løbende sager, især i den mindre af
deling, således at lærerrådet kan reser
vere sine møder til mere principielle sa
ger og samtidig kan bruge tiden til en 
mere dybdegående behandling. Sam
men med et mere effektivt budgetud
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valg er et sådant forretningsudvalg 
selvfølgelig udtryk for en centralise
ring af den daglige drift af skolen, men 
samtidig tydeliggøres også nogle be

slutningsprocesser. I hvert fald håber 
vi at være lidt bedre rustede til de kom
mende års omskifteligheder.

Håkon Grunnet

Årsberetning fra elevrådet

Skoleåret 1988/89 blev et travlhedens 
år for de af skolens elever, der deltog i 
elevrådsarbejdet. Allerede inden der 
var blevet nedsat et fast elevråd, kom 
den første store opgave og udfordring. 
Undervisningsminister Bertel Haarder 
fremkom med sit forslag til bidrag til 
fmanslovsbesparelser. Disse betød 
omfattende nedskæringer på hele ud
dannelsesområdet samt indførelse af 

brugerbetaling på en række punkter i 
gymnasieuddannelsen. Det var des
uden sådan, at ministeren foreslog en 
kraftig beskæring af sin egen nye gy n- 
nasiereform.

el-Dette forslag rejste en del bitre føl«
ser hos både ansatte og studerende v 
landets uddannelsesinstitutioner 
således også på vores eget gymnasiui

ed 
og 
m.

Disse følelser skulle vi som delvist
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nystartet elevråd så prøve at omsætte i 
handlinger; handlinger som så mange 
som muligt, trods forskellig politisk 
overbevisning, kunne stå bag. En af 
disse handlinger blev, som det nok hu
skes, vores demonstration ved amfi
scenen ved musikhuset. Vi druknede i 
regn, men var alligevel, i følge avisen, 
5.000 deltagere.

Den udfordring, som dette var, lær
te os en masse om demokrati og parla
mentariske spilleregler. Derfor be
gyndte vi at lave et sæt vedtægter for 
vores eget arbejde i elevrådet. Dette 
skulle sikre, at vi i højere grad var nødt 
til at handle, som de vi repræsenterede 
virkelig ønskede det. Det virkede lat
terligt at vores elevråds største pro
blem var den manglende opbakning 
fra eleverne. Elevrådsrepræsentanter 
fra andre gymnasier skreg af grin, når 
de hørte om dette »problem«.

Vores arbejde med vedtægterne 
kom dog kun lige i gang før Operation 
Dagsværk 1988 pressede sig på. Kun 
enkelte i elevrådet kunne huske noget 
om, hvordan man gjorde, så vi kastede 
alt andet arbejde fra os og gik i gang 
med dette multiprojekt. Dagsværket 
gik godt, og vi kunne sende en check 
på ca. 55.000 kr.

I begyndelsen af december tog vi så 
vores vedtægter frem igen, samtidig 
med at vi konstaterede, at de skulle til 
at være færdige. Vi behøvede nemlig 
disse vedtægter for at kunne opfylde et 
allerede vedtaget forslag fra ministeren 
om øget elevdemokrati i gymnasiesko
len. Dette udmærkede forslag medfør
te nemlig en lang række beslutninger 
som før kunne træffes uden om elever
ne, nu skulle til udtalelse i elevrådet 
først. Derfor holdt elevrådet i fælles
skab med et par lærere et heldags »de
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mokrati-møde«, hvor vi prøvede at 
finde ud af, hvordan man kunne gribe 
sagen an.

Det var et udbytterigt møde, men 
samtidig blev vi klar over, hvor stort et 
arbejde, vi skulle i gang med.

Efter jul fik elevrådet en henstilling 
fra flere elever på skolen om at indføre 
et rygeforbud i kantinen. Dette kunne 
nok have været fulgt op på en mindre 
omfattende måde end den, hvormed 
det faktisk blev grebet an, men vi går 
vel ikke på Marselisborg Gymnasium 
for ingenting. Efter lange diskussioner, 
midlertidige løsninger, skænderier, af
stemninger og et utal af møder, lykke
des det skolens elever at blive enige om 
et dagligt rygeforbud fra 11.25 til 
12.55. Året 1989 var altså også året, 
hvor der blev skrevet historie på Mar
selisborg Gymnasium: det lykkedes 
eleverne at blive enige om noget, end
da gennem elevrådet.

Dette var så noget af, hvad vi i elev

rådet har gået og puslet med på jeres 
vegne, igennem det forløbne år. Hvad 
fremtiden angår, har vi også mange 
planer! Først og fremmest vil vi forsø
ge at få vores vedtægter til at fungere.
sådan at de kan danne rammen om 
kommende elevråd, for at ikke også de 
må begynde på bar bund. Dog må det 
vigtigste for skolen og dermed elevrå
det være, at vi får skabt større interesse 
blandt eleverne for det arbejde, som 
foregår i elevrådet. Vi må og skal have 
skabt en større tillid og et bedre kom
munikationssystem mellem elever og 
elevråd. Derfor må vores ønske for 
næste skoleår blive, at alle klasser be
gynder at sende mindst én repræsen
tant til vores møder.

Husk, elevrådet er elevernes forlæn
gede arm, og for at det skal kunne bp- 
retholde et fast greb om tingene, må I 
give det styrke. Tak for et godt ar i 
elevrådet og god sommerferie.

Niels K. Jørgensen 3x

Elever overnatter på skolen i forbindelse med en demonstration mod elevbeta
ling.

59



Skolerådet

I det forløbne år har vi oplevet, hvor 
godt og brugbart et organ vi har i sko
lerådet. I vedtægterne for skoleråd står 
der: »Skolerådet formidler sammen 
med lærerrådet et samarbejde mellem 
skole og hjem og sørger for et oplys
ningsarbejde blandt skolens forældre, 
der tager sigte på en forståelse af ele
vens situation i skolen«.

Netop fordi elevernes situation i år 
på flere måder har været mere broget 
end sædvanligt, har skolerådet funge
ret som et fint forum for drøftelse af 
vigtige sager, i kraft af sin sammensæt
ning af forældre, lærere, elever, tap’er, 
en amtspolitiker og rektor.

Medlemmerne i denne to-års perio
de, som startede august 1988, er Eva 
Tjærby, Henning Lundbye (forældre), 
Niels Eskildsen (amtsrådsmedlem), 
Morten Flink (elev i 2t), Kurt Nielsen 
(pedel), Håkon Grunnet, Mette Dau- 
bjerg (lærere) og Marianne Abraham
sen.

Udover den gensidige løbende ori
entering af hinanden, fra skolen og fra 
amtet, har de vigtigste emner for vores 
drøftelser været konsekvenserne af de 
store besparelser koblet sammen med, 
at gymnasiereformen nu skal føres ud i 
virkeligheden. Endvidere har ministe
rens mange tiltag, så som ideen om 
skolebestyrelser og kvalitetsundersø
gelsen, været diskuteret livligt.

Også foreteelser på skolen har givet 
aktivitet i skolerådet. Således indkald
te formanden til ekstraordinært møde 
i efteråret i anledning af elevaktionen 
den 29. og 30. september for at få en 
klarlæggelse af baggrunden og hæn

delsesforløbet. Mødet gav en god snak 
og mundede ud i et brev til alle foræl
dre, så vi sikrede os, at alle fik rigtige 
informationer. Ved et senere møde op- 
summerede vi, hvordan uoverensstem
melserne var blevet behandlet blandt 
eleverne. Det forløb var meget tilfreds
stillende for alle parter og et skoleek
sempel på, hvor godt skolerådet kan 
fungere, når medlemmerne engagerer 
sig i skolens problemstillinger.

I foråret har lg-elevernes valg inden 
for den nye gymnasiestruktur været et 
vigtigt emne, fordi eleverne stilles over 
for mange begrænsninger på grund af 
de bindinger, visse fag er behæftet 
med. De forventninger, de havde til 
valgmulighederne, er nu i mange til
fælde skuffede. Noget forsinket an
kom så de nye adgangskrav til de vide
regående uddannelser, hvilket snævre
de »det frie valg« endnu mere ind. Sko
lerådet tog så initiativet til et stormøde 
for alle amtets skoleråd, hvor hele pro
blemkomplekset omkring indkøringen 
af valgstrukturen og elevernes mulig
heder blev drøftet. Man besluttede at 
sende en konstruktiv klage med an
modning om visse bindingers ophæ
velse til Folketingets Uddannelsesud
valg.

Udover de nævnte sager, som har 
domineret skolerådets arbejde, er der 
en masse mindre opgaver, som er ble
vet løst, eksempelvis kan nævnes støtte 
til musikarrangementer og udsmyk
ning af skolen. Som et sidste resultat af 
skolerådsdrøftelser skal nævnes be
slutningen om at starte et orienterings
blad til forældrene, så kommunikatio- 
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nen mellem skole og hjem bliver endnu 
bedre.

Det har alt i alt været det mest aktive
skolerådsår i mands minde.

Mette Daugbjerg

F orældreforeningen

Forældreforeningen er en forening i 
stadig vækst. Med de øgede økonomi
ske muligheder har foreningen i dette 
skoleår haft lejlighed til såvel at støtte 
som at være igangsættere af aktiviteter 
og arrangementer på skolen.

Bestyrelsen består af fire forældre, i 
år Gert Bech-Nielsen, Svend Aage Jes
persen, Gitte Vive Larsen og Hans 
Detlev von Buchwald samt to repræ
sentanter fra skolen, Marianne Abra
hamsen og Bodil Hess. Ved det første 
ordinære møde kunne vi konstatere en 
kontingentindbetaling langt over for
ventning. Til trods for at Forældre
foreningen i forbindelse med skolens 
90-års fødselsdag april 1988 støttede 
de omfattende aktiviteter med kr. 
15.000 samt skænkede skolen et nyt 
lydanlæg til kantinen til kr. 12.000, 
tegnede året 88/89 til at blive et år med 
plads til at honorere mange nye initia
tiver.

Den årlige julekoncert og forårs
koncert støtter Forældreforeningen al
tid med henblik på at kunne gøre ar
rangementerne gratis. De er væsentlige 
indslag i skolens musikliv og skal der
for være tilgængelige for alle.

Vi støtter fortsat økonomisk svage 
elever i forbindelse med deres studie

rejse. I år har 5 elever modtaget il
skud. Det er ikke længere en stor pbst 
på foreningens regnskab, og det sk yi-
des primært en forbedret og god op
sparingsordning i de enkelte klasser.

Foreningen har herudover ydet stat
te til, at flg. elevrejser kunne finde sted: 
en elev til international skolebladskin- 
ference i Bonn, elevrepræsentation i 
forbindelse med sportsjubilæumsstæv
ne samt en klasses tur med finske ud
vekslingselever til Tukak-teatret i Fj al
tring.

Enkelte aktiviteter på skolen ville ik-
ke kunne finde sted, med mindre øko
nomiske midler udenfor skolens bud
getter var til stede. Forældreforenin
gen støttede i den forbindelse en fælles
time med den amerikanske og interna
tionalt kendte folk-sanger Holly Near, 
ligesom den i februar 1989 stod s^>m 
økonomisk garant for en koncert med 
pianisten Nanna Hansen og et itali
ensk strygeorkester.

Det er en stadigt tilbagevendende - 
og god - diskussion i Forældreforenin
gen, hvordan man får inddraget foræl
drene mere i skolens liv og på den nå
de måske kan undgå nogle af de foræl- 
drefrustrationer, der opstår, når den 
tætte skolekontakt i folkeskolen ophø
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rer med overgangen til gymnasiet. I 
den sammenhæng inviteredes foræl
drene f.eks. tilet foredrag af Uffe Juni 
Jensen, Filosofisk institut om »Begre
bet ansvar« i september 1988. Endvi
dere indbydes forældrene løbende til at 
deltage i skolens udadvendte aktivite
ter: U-landsudstillingen, det årlige dra
ma, skolekoncerterne og studiekredse
ne (i år en studiekreds i filosofi).

Forældreforeningen arbejder på at 
samordne skolens kunstforening, mu
sikforening, en evt. filmklub, studie
kredse m.v. og her stå som en slags pa
raplyorganisation eller økonomisk ga
rant for at skabe endnu bedre mulighe
der for flere aktiviteter. Sammen med 

skolerådet vil Forældreforeningen 
fremover udgive en skoleavis 2-3 gan
ge årligt med informationer til elever 
og forældre om, hvad der foregår på 
skolen.

Det er af stor betydning for en sko
les liv at have en forening, som - i 
stramme økonomiske tider - kan yde 
støtte til og muliggøre små og store ak
tiviteter til glæde for både elever, for
ældre og lærere.

Vi håber derfor, mange forældre 
fortsat vil deltage i foreningens aktivi
teter og støtte dens arbejde.

Bodil Hess 
Lærerrep ræsen tant 

i Forældreforeningen

Mindeord

Lektor Otto B. Lyngbye, 
f.d. 6.4.1906 - d.d. 13.3.1989.

Otto Bøggild Lyngbye var tilknyttet 
Marselisborg Gymnasium i årene fra 
1934 til 1972, da han måtte gå på pen
sion på grund af svigtende helbred. 
Han var en dygtig og stabil arbejds
kraft, hvis grundige og tit humørfyldte 
undervisning markerede et solidt ni
veau. Lyngbye var af fødsel køben
havner fra Vesterbro, fra et miljø uden 
akademikertradition, han var født i en 
stræbsom vinduespudserfamilie, hvor 
forældrene med stor opofrelse fik sat 
en stor børnefolk i vej. Otto Lyngbye 
kom i den navnkundige Metropolitan- 
skole, hvor han var elev samtidig med 

Hans Scherfig, men han bedømte 
unægteligt skoletiden og stedet tem
melig meget anderledes end forfatteren 
af »Det forsømte Forår«.

Med en fin eksamen som cand.mag. 
i engelsk og tysk med første karakter 
måtte han et par år ernære sig og sin 
lille familie som lastbilschauffør og 
ved forefaldende arbejde i en periode, 
hvor der var overflod af akademisk ar
bejdskraft, indtil han fik et timelærer
job ved Sorø Akademi. I sommerferi
erne tog han supplerende uddannelse 
som sløjdlærer og skrivelærerkursus, 
så han blev en anvendelig arbejdskraft 



ved gymnasiets mellemskole, og i au
gust 1934 fik han så ansættelse ved 
Marselisborg, hvor han blev lektor i 
1947.1 den nu forlængst nedlagte mel
lemskoleafdeling var han den runde, 
gemytlige sløjdlærer, men ellers var en
gelsk hans hovedfag.

Her var det hans kendetegn, at han 
hele sin aktive lærerperiode eksperi
menterede; han faldt aldrig hen i tom 
rutine. Han var en af forkæmperne for 
»den direkte metode«, da den repræ
senterede noget nyt, og hans gedigne 
og omhyggelige undervisning satte sig 
spor. Man sang meget i hans engelsk
timer. Lyngbye elskede musik, og det 
er betegnende, at mange forældre blev 
højligt forbavsede, når de mødte den 
stilfærdige, venlige og kultiverede 
mand - efter det sangrepertoire, deres 
sønner og døtre havde bragt ind i 
hjemmene fra engelsktimerne havde de 
vist forestillet sig en mere løssluppen 
levemandstype!

Lyngbye var grundig indtil det per
tentlige, og når eleverne stillede 
spørgsmål vedrørende sproglige en
keltheder, kunne de være sikre på, at 
der forelå omhyggelige og somme tider 
langvarige undersøgelser, før svaret

Lektor Lyngby.

kom. Lektor Lyngbyes store fritidsin
teresse var den klassiske musik, og han 
var en habil violinist, der ofte medvir
kede ved skolekoncerter. O.B. Lyng
bye havde for kort tid siden den sorg at 
miste sin hustru og mistede tilsynela
dende helt livsmodet på det sidste. 
Mange gamle elever og kolleger vil be
vare hans navn i taknemlig erindring.

Børge Møller-Madsen
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Lærerfortegnelse 1988/89

Mn Rektor Marianne Abrahamsen 
spansk, fransk

VA Adjunkt Vibeke Als 
dansk, kulturfag, idræt

PA Adjunkt Per Selmann Andreassen 
matematik, datalogi

AB Lektor Annemarie Bjerkø 
engelsk, formning

BB Adjunkt Birgitte Bjerre 
engelsk, tysk

NB Adjunkt Niels Bock 
dansk, religion, old

Bo Adjunkt Torleif Boye 
historie, idræt

JB Lektor Jytte Brodersen 
religion, old, latin

BZ Lektor Jørn Bærentzen 
matematik, fysik, kemi, naturfag

GC Adjunkt Grete Carstensen 
samfundsfag, kulturfag, tysk

Si Adjunkt Ellen Sig Christensen 
fransk, idræt

MD Adjunkt Mette Daugbjerg 
fransk, tysk

KD Adjunkt Kirsten de Cros Dich 
dansk, musik, kulturfag

ED Adjunkt Eskild Due 
dansk, samf

ES Lektor Bjarne Eskildsen 
engelsk, musik

Fr Lektor Jørgen Frandsen 
engelsk, idræt

FG Lektor Flemming Juel Gade 
Geografi, idræt

HG Adjunkt Håkon Grunnet 
historie, psykologi

HH Adjunkt Helle Hansen 
historie, latin

He Lektor Kirsten Hermann 
matematik

BH Adjunkt Bodil Hess 
dansk, religion, old

JH Adjunkt Jan Holst
samf., idræt

TH Adjunkt Torben Hviid 
biologi, geografi

Hø Adjunkt Niels-Ole Hørlyk 
biologi, idræt

Ja Adjunkt Karin Jacobsen 
dansk, film

KE Adjunkt Kren Elvin Jensen 
fysik, matematik

MJ Adjunkt Mona Jensen 
tysk, idræt

Je Adjunkt Stig Jeppesen 
fransk, engelsk

KJ Lektor Kirsten Johannsen
dansk, tysk

Jø Lektor Jørgen Anker Jørgensen 
geografi

SJ Adjunkt Sannie Jørgensen 
dansk, idræt

GK Adjunkt Gunhild Kjeldsen 
fysik, naturfag, kemi

BK Adjunkt Birthe Knudsen 
engelsk, idræt

LK Adjunkt Lars Brian Krogh 
fysik, kemi, naturfag

EK Lektor Eva Kullberg 
biologi, musik

UK Adjunkt Ulf Køllgaard 
matematik, datalogi

HL Adjunkt Henning Fisker Langkjær 
fysik, naturfag, matematik

FL Lektor Lene Fromholt Larsen 
matematik, erhvervsøkonomi

LL Adjunkt Niels Larsen-Ledet 
fysik, matematik

Ma Lektor Erik Madsen
biologi

BM Lektor Margrete Bjerrum Madsen 
matematik

IM Adjunkt Ingrid Møller 
dansk, idræt

Ne Adjunkt Anna-Birgit Neergaard 
dansk, engelsk

NR Adjunkt Jytte Nielsen-Refs 
engelsk, religion
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JN Adjunkt Jette Ovesen Nygaard 
matematik, geografi

AN Adjunkt Aud Kristina Nørgaard 
spansk, russisk

Nø Lektor Steen Nørgaard 
historie, film

HO Adjunkt Henriette Ohrt 
musik, drama

Oz Lektor Lis Outzen 
fransk, old

BL Adjunkt Birte Lau Pedersen 
historie, russisk

HP Adjunkt Hans Pedersen 
biologi

TP Lektor Ole Tingsted Pedersen 
dansk, fransk

PH Adjunkt Peter Heiberg Petersen 
fysik, matematik

CP Adjunkt Carsten Rud Poulsen 
dansk, formning

KR Adjunkt Knud Rasmussen 
fysik, matematik

RR Adjunkt Roland Rasmussen 
samfundsfag, idræt

SN Lektor Jens Skak Nielsen 
fysik, naturfag, kemi

Sb Adjunkt Søren Søby 
engelsk, tysk

TM Adjunkt Torben Murman Sørensen 
dansk, historie

HT Lektor Hans Henning Tersbøl 
samfundsfag, historie

TJ Adjunkt Søren Thorsøe-Jacobsen 
fransk, engelsk

NT Adjunkt Niels Troest 
biologi

JF Adjunkt Jean-Francois Tronche 
fransk, historie

Ve Lektor Niels Jørgen Vestergaard 
fysik, kemi
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Deltagelse i kurser, møder og efteruddannelse

1988
Marts
Adj. Håkon Grunnet
Adj. Jette Ovesen Nygaard
Adj. Peter Heiberg Petersen

Adj. Kirsten de Cros Dich
Adj. Sannie Jørgensen

Adj. Karin Jacobsen
Lkt. Jørgen Anker Jørgensen

April
Adj. Kirsten de Cros Dich

Adj. Sannie Jørgensen

Adj. Birthe Knudsen

August
Adj. Niels Larsen-Ledet

Adj. Kirsten Johannsen

September
Adj. Jan Holst
Adj. Lars Brian Krogh
Adj. Henning Fisker Langkjær 
Lkt. Niels Jørgen Vestergaard

Efteruddannelseskursus i psykologi. 
Eksternatskursus. »Verdenshandel«. 
Konference for studievej lederne ved 
gymnasier.
Dansklærerforeningen: »Lykke-Per«. 
Dansklærerforeningen: »Lykke-Per«, 
Dansklærerforeningen: »Romantik
ken«.
Efteruddannelse »TV2«. 
Regionalmøde i geografi.

Dansklærerforeningen: »Den ny be
kendtgørelse«.
Dansklærerforeningen.
Møde i Idrætslærerforeningen.
Engelsklærerforeningen. »Massekom
munikation«.

Efteruddannelse i Fysiklærerforenin
gen.
Regionalkursus i tysk.

Videreuddannelse.
Efteruddannelse i naturfag.
Efteruddannelse i kemi.
Efteruddannelse i fysik.
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Oktober
Adj. Helle Hansen

Adj. Roland Rasmusen
Adj. Niels Ole Hørlyck
Adj. Flemming Gade
Adj. Eskild Due
Adj. Grete Carstensen
Adj. Roland Rasmussen
Lkt. Kirsten Johannsen
Adj. Ellen Sig Christensen

November
Adj. Henning Fisker Langkjcer 
Lkt. Hans Henning Tersbøl 
Adj. Ellen Siig Christensen 
Lkt. Eva Kullberg
Adj. Birgitte Bjerre
Adj. Ellen Sig Christensen

Adj. Håkon Grunnet
Rektor Marianne Abrahamsen

December
Lkt. Annemarie Bjerkø 
Adj. Birthe Knudsen

1989
Januar
Adj. Henriette Ohrt

Adj. Torben Hviid
Adj. Jan Holst

Februar
Adj. Torben Hviid

Klassikerforeningen. »Begynder undei 
visning i latin«.
V olleyball-kursus.
Volleyball-kursus.
Efteruddannelse i idræt.
Adm. kursus.
Kursus om det indre marked.
Kursus om det indre marked.
Møde om studievejledning.
Kursus om ketcherspil.

Efteruddannelse i fysik.
S amfundsfagskursus.
Efteruddannelse i idræt.
Efteruddannelse i biologi.
Efteruddannelse - Mediedidaktik. 
Møde om Idrætsundervisning som led 
sundhedsarbejdet.
Efteruddannelse i psykologi.
Rektormøde.

Kursus i engelsk.
Kursus i engelsk.

Regionalmøde i Dramalærerforenin
gen.
Kursus i teknikfag.
Efteruddannelse i idræt.

Kursus i teknikfag.
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Lærerkandidater

I løbet af skoleåret gennemgik neden
stående kandidater kursus i praktisk 
undervisning ved Marselisborg Gym
nasium:

I efterårssemestret
Cand.mag. Lisbeth Susanne Christensen 
(biologi)
Cand.mag. Lisbeth Hansen 
(biologi, matematik)
Cand.mag. Nis Bertel Havberg 
(tysk, historie)
med studielektor Hans Henning 
Tersbøl som kursusleder.

I forårssemestret
Cand.mag. Lisbeth Susanne Christensen 
(biologi)
Cand.mag. Vivi Pind Jensen
(fransk)
Cand.mag. Kari Purkhus
(biologi, idræt)
med studielektor Hans Henning
Tersbøl som kursusleder.
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Eksaminer 1988

Studentereksamen
Sproglig linie: 
3a
Aggebo, Hans Peter 
Bisper, Mette Bækmark 
Blaabjerg, Ann-Marie 
Brixensen, Louise 
Dagø, Kirsten
Eskesen, Mette Kathrine 
Fischer, Carsten
Glavind, Mette 
Grøn, Maya 
Hansen, Martin Baltzer 
Holmaa, Thomas 
Hougesen, Pernille 
Ishøy, Søren Mads 
Kaalby, Janne Tholstrup 
Laursen, Anne Mette 
Leckband, Trine Susanne 
Nielsen, Jacob Sølvbjerg 
Nielsen, Jens Erik 
Nielsen, Jens Viggo 
Paaby, Pernille
Rasmussen, Helene Birgitte 
Sørensen, Malene Krüger 
Utzon, Christina 
Vangsgaard, Tina 
Wandel, Peter 
Hougesen, Pernille

3b
Almdal, Peter
Andersen, Lone Sand 
Andersen, Niels Holmark 
Burckhardt, Lotte 
Buttenschøn, Adam 
Fejring, Pernille Constantin 
Grunnet-Jensen, Peter 
Hansen, Peter Møller 
Herluf, Lotte Langberg 
Hørnø, Malene 
Iversen, Line Skipper 
Lewis, Ulla Maria Horskier 
Olesen, Michael Hjernøe 
Olsen, Anne Lücke 
Poulsen, Kirsten Sæderup 
Risum, Søren 
Salling-Petersen, Peter 
Trudsø, Mette
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Matematisk linie 
3x
Andersen, Aksel Andreas 
Christiansen, Allan 
Due, Søren Steen 
Duer, Jacob
Gaarn-Larsen, Lars Christian 
Halland, Jon
Hass, Anne Merete 
Håkansson, Kasper 
Ingerslev, Christian 
Jacobsen, Steen Flemming 
Jensen, Henrik Wann 
Jensen, Lars Bek 
Jørgensen, Klaus Frovin 
Kjær, Poul
Høholt, Camilla 
Krener, Ulrik 
Petersen, Ole Krogh 
Petersson, Tom Oskar 
Prahl, Vibeke
Schwennesen, Hans 
Skjøde, Eva Christine 
Storgaard, Mette 
Sørensen, Niels Peter 
Tobiasen, Rikke
Vessel, Lars Bo

3y
Barrett, Thomas 
Brandt, Kristian 
Christensen, Anders 
Christensen, Martin Juul 
Evaldsen, Nikolaj
Friis, Steen
Grand, Mikael Hvitved 
Hald, Pernille
Hansen, Grisja Vorre 
Holst-Mikkelsen, Bo Porstorp 
Jensen, Henrik
Jensen, Karsten Kjær 
Jensen, Steen Bossen 
Julsgaard, Henrik
Lauritzen, Morten Kjeldgaard 
Meinertz, Philip 
Moselund, Birgitte 
Møller, Troels Reinholdt 
Nielsen, Irene Hvid 
Nielsen, Jørgen Sloth 
Rahner, Marcel Christian 
Rasmussen, Helle 
Rasmussen, Niels Esge 
Weinreich, Morten 
Høj, Jeppe Bjørm
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3z
Andreassen, Christian Nicolaj
Bruun, Bettina Elise
Christensen, Lene Lyhne
Corfitsen, Henrik
Dalsgaard, Claus
Egsmark, Jesper
Frimer-Larsen, Torben
Hedelund, Lene
Jørgensen, Thomas
Kanstrup, Søren
Larsen, Steen Rehoff
Møller, Martin Skov
Mågård, Peter
Nicolaisen, Jens
Nielsson, Jan Thurø
Pedersen, Anne Birgitte
Randrup, Peter
Rolling, Anders Bjørn
Salmansen, Vivian
Sigvartsen, Camilla
Sørensen, Søren Eric Melchior
Troelsen, Allan Riis
Ødum, Charlotte Theresa Augusten
borg

Teknologi-Iinie 
3t
Andersen, Jesper Høgh
Andersen, Lasse
Bjørn, Lene Kristina 
Brinch-Iversen, Bo 
Curran, Lilian
Hansen, Mette Mellemgaard
Hansen, Mona Hjorth 
Heide, Mette 
Henriksen, Søren 
Hutters, Thomas 
Kai, Anne
Kristiansen, Mikkel Vous 
Krogh, Michael Bredgaard 
Lassen, Anders Brandt 
Laursen, Britt
Nielsen, Casper Fredslund
Okholm, Tine
Olesen, Dennis
Omøe, Annette Fabild
Ovesen, Rikke
Petersen, Jakob Heide 
Storgaard, Thomas 
Sørensen, Rikke
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HF-eksamen 1988
2p
Abildgaard, Anders Jul
Baklund, Kari
Døssing, Nynne Katrine
Gottfredsen, Marlene
Jensen, Oluf Bang
Jensen, Peter Juul
Jørgensen, Gert
Jørgensen, Søren Gylling
Ladefoged, Marlene
Lerche, Bettina
Mortensen, Pia Charlotte Egeris
Pedersen, Hanne
Petersen, Frank Skygge
Rasmussen, Conni Lund
Rasmussen, Ole
Skauge, Lene Merete
Sørensen, Mette Drachmann
Tøttrup, Kirsten

Sørensen, Lene Lindgaard
Vessel, Lotte
Videbæk, Marianne
Wanscher, Kaare
Waaben, Sibylle

2r
Bidstrup, Nanna Margrethe
Caspersen, Helle Machenhauer
Damgaard, Henriette Siig Kamp 
Danielsen, Jette
Giver, Hanne
Hansen, Susanne Vibe
Jensen, Claus Stensgaard
Jensen, Henning
Jensen, Lars Junker
Jensen, Lone Koldby
Jespersen, Rolf Busk
Jind, Lise Marie

2q
Andersen, Mikael
Bojesen, Siv Mette
Busck, Anne
Buttenschøn, Marianne
Exner, Morten
Fink, Søren
Frank, Søren Thue
Hansen, Charlotte
Jespersen, Lone
Karlskov, Pernille
Kristensen, Jørgen Mosegaard
Løkken, Unna
Nielsen, Dorte Dahl
Pedersen, Lasse Laulund Møinichen
Pedersen, Tom
Rath, Søren Zacho
Richter, Jascha

Jørgensen, Bettina Søndermart 
Larsen, Henrik
Laursen, Charlotte Bertrup
Møller, Michael Sølling 
Nielsen, Birgitte Holm 
Nielsen, John
Olsen, Michael Fendinge
Pedersen, Helle Bak
Poulsen, Niels-Erik Elius 
Sørensen, Claus Michael
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Legater 1988

I 1988 er der ved Marselisborg Gym
nasium uddelt følgende legater.

Ole Rømers Mindelegat:
Connie Lund Rasmussen, 2p, kr. 500,- 
Lene Lindgaard Sørensen, 2q kr. 500,-

Marselisborg Gymnasiums Studie
legat:
Ole Rasmussen, 2p, kr. 500,-

»66-legat«:
Søren Fink, 2q, kr. 500,-
Henriette Siig Kamp Damgaard, 2r, 
kr. 500,-
Helle Machenhauer Caspersen, 2r, kr. 
500,-

Overlærer Ehlers Legat:
Dette legat uddeltes for første gang i 
år, idet skolen i foråret havde den glæ
de at modtage pengene af overlærer 
Ehlers, i taknemmelig erindring om tre 
års skolegang på Marselisborg Gym
nasium.

Det skal uddeles til en elev, som ved 
sin positive holdning, flid, initiativ og 
kammeratskab satser seriøst på sin 
studentereksamen.

Legatportionen er på 2.500,- kr. og 
blev givet til Hans Henrik Nørregård 
Jensen, 2y.

Gave på 1.000 kr. fra tandlæge Pe
ter Sørensen til alle studenter dim- 
mitteret i 1988.
Proppen sprang for den helt store 
overraskelse for 140 studenter på Mar
selisborg Gymnasium ved transloka
tionen 1988. Sammen med hvert eksa
mensbevis fulgte 1.000 kroner - en ga
ve til hver student fra én, der blev stu
dent fra Marselisborg i 1913.

Tandlæge Peder Sørensen fra Viby 
- bedre kendt som Peder Smertefri - 
døde i august sidste år, 92 år gammel. 
Han var glad for sin gamle skole og 
fulgte lige til sin død ivrigt med i, hvad 
der skete.

Stor var glæden og overraskelsen 
hos de 140 studenter, som fik gaven 
overrakt til bruset fra Champagnega
loppen - spillet af en af årets 25-års ju
bilarer, Anders Errboe sammen med 
medlemmer af det gamle orkester 
Kærne og gymnasiets eget orkester.
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Svenssons legat 1988
Følgende elever fra gymnasiet har 
modtaget Svenssons legat december 
1988 (1.000,- kr.):

Eva Christine Magnussen Jensen l.w
Ask Raun Olsen l.y
Anne Marie Hansen 2.a
Signe Gummesen 2.b
Asger Bering Kristensen 2.x
Jakob Busk Espersen 2.x
Mattias Højmark-Jensen 2.x
Kira Snerle Sloth Jannsen 2.y
Lone Jager Nielsen 2.y
Peter Momme 2.z
Martin Skåning 2.z
Mikkel Klemme Engell 2.z
Jakob Røsvik Jensen 2.z
Mette Hammerild 3.a
Charlotte Graversen 3.b
Heidi Hemmingsen 3.x
Rikke Hansen 3.x
Susanne Juhl 3.t

Følgende elever fra HF har modtaget 
Svenssons legat i december 1988 (kr. 
1.000,-):

Peter Kilmose 2.p
Kristian Lykkebo 2.q
Anette Ladefoged 2.q
Søren L. Jensen 2.q
Maiken Sloth 2.q
Mads Rasmussen 2.q
Anders Møller Petersen 2.r
Torben Svendsen 2.r
Kitty Ehlers 2.r
Lisbeth Wolters 2.r
Iben Overgaard Laursen 2.r
Henrik Jørgensen 2.r
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Årsafslutning 1989

finder sted fredag, den 23. juni, kl. 10.00 i Marselisborghallen. Forældre, tidlige
re elever og andre, der er interesserede i skolens arbejde, indbydes til at komme til 
stede.

Det nye skoleår 1989/90

Begynder mandag, den 14. august, kl. 10.00

Ferieplan for skoleåret 1989/90

Efterårsferie .................... mandag, den 16. til fredag, den 20. oktober 1989
Juleferie ........................... lørdag, den 23. december 1989 til tirsdag, den

2. januar 1990
Vinterferie....................... mandag, den 12. til fredag, den 16. februar 1990
Påskeferie ....................... lørdag, den 7. til mandag, den 16. april 1990
St. Bededag ..................... fredag, den 11. maj 1990
Kr. Himmelfartsdag ....... torsdag, den 24. maj 1990
Grundlovsdag ................. tirsdag, den 5. juni 1990
Sommerferie ................... lørdag, den 23. juni 1990 
de nævnte dage inklusive
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Odense Skolefoto
Odense Luft- & Skolefoto 54 

Industrivej 4.5471 Søndersø . Tlf. 09 89 13 45 - 89 13 50 . Giro 1 09 87 72

DYLMERS BOGHANDEL
Set. Paulsplads • 8000 Århus C

En kort profil af Bodenhoff
Vi er en moderne kontor
automationsvirksomhed 
med 240 ansatte og en 
årsomsætning på mere 
end 200 millioner kr.
Vi markedsfører udstyr 
inden for følgende om
råder:

• Kopimaskiner
• Tekstbehandling
• Bogføring/fakturering
• Mikrodatamater
• Administrative 

ed b-løsn inger

Hedemarksvej 15.2620 Albertslund. Tlf. 02 64 6311. Telefax 02 64 62 26
Søren Frichs Vej 40 A. 8230 Åbyhøj. Tlf. 0615 68 33. Telefax 0615 87 33

• Personlige computere
• Desktop Publishing
• Elektroniske skrive-og 

regnemaskiner
• Telefax

Bodenhoff



PETER SUG & SØN
Murermestre Strandvejen 10B 8000 Århus C Tlf. 0613 05 40

Gulvbutikken i Centrum
Arthur Blegvad A/S
Trindsøvej 5-9, 8000 Arhus C, Tlf. 06 ■ 15 26 88

præsenterer

THE 20TH CENTURY COLLECTION • EGE ART LINE

AARHUS RADIO LAGER %
JÆGERGARDSGAOE 36 POSTBOX 644 
dk-aioo Arhus c TLF. 06 12 62 44
FAX 06 12 06 70

©
Knud Kristiansen

VVS-installatør
Tlf: 06 21 07 77/06 24 13 61
Mobiltelf.: 042 60696

• Sanitet
• Varme
• Blikarbejder
• Totalentrepriser
• Alt i energibesparelser
• Installation af Wanpan
• Alle former for isolering, 

teknisk og almindelig
• Asbestdemontering
• Solvin - afkalker

P&P radio
FREDENSTORV 2 8000 ÅRHUS C

TLF. 06126122
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