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RISSKOV AMTSGYMNASIUM

Tranekærvej 70, 
8240 Risskov.
Telefon 86 21 40 77
Kontortid 08.00-15.00
Rektor Birthe Balleby er i almindelighed på skolen, men træffes sikrest efter 
aftale.

Inspektor og rektors stedfortræder: lektor Jens Damm

Lærerrådets formand: lektor Jette Schjørring

Studievejledere:
lektor Kirsten Holmgaard Jakobsen
lektor Inge Kaufmann
lektor Aksel Pedersen
lektor Jette Schjørring

Lærerværelset tlf. 86 21 42 25
Pedel Henrik Sørensen
Elevtelefon 86 21 48 50

Århus Amtskommune, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg
Århus amtsråds undervisnings- og kulturudvalg, 
formand: Ove Mikkelsen, Århus

Skolerådet ved Risskov Amtsgymnasium har følgende medlemmer: 
amtsrådsmedlem Eva Sidelmann, fru Ina Eltang, Svend Erik Dyrskov Hansen, 
rektor Birthe Balleby, lektor Jette Schjørring, lektor Ole Wang Nielsen, sekre
tær Ingrid Gravesen, elev Martin Abrahamsen og elev Michael Bøje Jensen.

Det nye skoleår starter mandag d. 13. august 1990.
l .g møder kl. 09.00, medens 2. og 3.g møder kl. 10.00.
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ÅRSSKRIFT-KRONIKKEN
I 90erne har man en livsstil, indtil man tager en ny!
Af docent Dominique Bouchet, Odense Universitet

Dominique Bouchet er ansat ved Institut for Afsætningsøkonomi, hvor han forsker og 
underviser i samfundets ændringsprocesser.

Han holdt i september 1989 et inspirende foredrag om „De unges personlighedsdannelse“ for 
RA's lærere på et pædagogisk weekendkursus. Et uddrag heraf har han bearbejdet og venligt 
stillet til rådighed for årsskriftet.

Når vi engang passerer år 2000, kunne 
90erne godt komme til at blive husket 
om livsstilenes årti, dvs. det årti hvor 
livsstilene virkelig blev udbredt i sam
fundet, men også det årti, hvor vi kom 
af med dem.

Hvad er en livsstil? Det er noget, 
som nærmest var utænkeligt for få år 
siden. Livsstil og „image“ er nye må
der at kommunikere med hinanden på 
i samfundet, nye måder at være os selv 
på. Livsstil og „image“ er nye udtryk 
for det, vi tidligere kaldte identitet. 
Og der er gode grunde til at benytte 
sig af nye udtryk, fordi vore identite
ter i dag ikke er skruet sammen på 
samme måde som i går.

Mormor fik sin identitet foræret: 
„Du er lige som moster Elly“, blev der 
sagt fra tidlig barndom. Og hun blev 
faktisk nærmest som moster Elly. 
Mormor gik heller ikke så meget op i 
sin identitet. Hun gik mere op i, hvad 
de andre tænkte om hende, om hun 
opførte sig ordentligt i forhold til de 
skikke og normer, som var gængse. 
Normer og skikke flød ikke dengang.

Alle var nogenlunde enige om, hvad 
der var anstændigt.

Mormors dreng fik bedre mulighe
der for at vælge sin identitet. Han be
nyttede sine beskyttede barne- og ung
domsår til at vælge, om han skulle 
være ligesom onkel Christian, Che 
Guevara eller James Dean. Mormors 
datter gik også meget op i, hvem hun 
skulle blive og regnede med at behol
de den samme identitet resten af livet.

I dag er hendes datter mest inter
esseret i, hvordan hun skal se ud i dag. 
Hun regner ikke med at være den sam
me om blot et par år. Man har en 
livsstil, indtil man tager en ny, og et 
„image“ er noget, der ikke skal vare 
for længe, ellers bliver det for kede
ligt, synes hun.

På en måde kan man sige, at mor
mor og morfar ikke fik lov til at bruge 
deres ungdom til at forholde dig til 
mulighederne. Mulighederne var iøv- 
rigt få. Man kunne ikke vælge et „ima
ge“ og en livsstil dengang. Man skulle 
blot opføre sig ordentligt. Man skulle 
gøre „det, man skulle“. Deres børn fik 
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opnå ellers.
Risskov Amtsgymnasium har gen

nem mange år støttet dette gode pro
jekt (der er politisk og religiøst neu
tralt) ved, at elever og lærere hvert år 
har betalt 50 kr., der via skolens SOS- 
repræsentant formidles videre til de 
respektive byer. Således har vi „adop
teret“ 17 børn, der nu er i alderen 13- 
18 år. „Børnene“ kommer fra 5 for
skellige børnebyer i Chile, Egypten, 
Indien og Indonesien.

I det forløbne skoleår har vi jævnligt 
modtaget breve fra de forskellige børn 
og unge, som nogle elever på skolen 
har besvaret. Hvis du ønsker at have 
nærmere kontakt med et SOS-“barn“ 

eller på anden måde ønsker mere in
formation, kan du henvende dig til 
SOS-repræsentanten. For skoleåret 
1990/91 er det Tania Klougart, der til 
den tid vil gå i 3b.

Vi håber, at alle skolens elever og 
lærere i det nye skoleår vil støtte ar
bejdet og derved være med til at for
bedre kvaliteten i en del af udviklin
gen i den 3. verden. Samtidig håber vi, 
at alle vil få glæde af SOS-børnene og 
af hinanden fremover.

Bodil Kyst, 3c og
Camilla Kofod-Olsen, 3a

RApporten
I

Skolen udsender et informationsbrev 
- kaldet RApporten - til forældrene 4 
gange årligt. Brevet indeholder små 
artikler om skolen og livet på skolen 
samt en kalender med oplysninger om 
aktiviteter og arrangementer.

Informationsbrevene udleveres til 
eleverne, som forventes at give dem 
videre til forældrene.

Informationsgruppen
Ole Bønnerup, Ebbe Larsen, 
Sine Johannsen og Birgitte 
Madsen
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LÆRERRÅDET

Medlemmer af lærerrådets faste udvalg for 
skoleåret 1989/90.

Lærerrådets forretningsudvalg:

Depotbestyrer:
Festudvalg:

Foged:
Fællestimeudvalg:
Fællesudvalg:

Kontaktperson til Amtscentralen:
Kunstudvalg:
Læsesalsudvalg:

R Apporten:

Regelsamling:
Rejsestøtteudvalg:

Repræsentant i skoleråd:
Revisor for lærerrådets kasse:
Sikkerhedsrepræsentant:
Stipendienævn:
Studierejse- og ekskursionsudvalg:

Økonomiudvalg:

Årsskriftudvalg:

Jette Schjørring, Kirsten Bach, Bjarne 
Nielsen
Helene Clemens Petersen
Henrik Ballund, Peter Dau, Sine Jo
hannsen, Dorete Nielsen, Bente Friis 
Johansen, Birgitte Madsen, Peter 
Køcks Nielsen
Peter Dau
Jens Spliid, Bo Kirketerp
Lea Nielsen, Hanne Søderberg, Hen
na Kjær
Karin Holmboe
Leif Dierks
Leif Block Jacobsen, Bente Friis Jo
hansen
Anni Haugaard, Kirsten Elers Koch, 
Ebbe Larsen, Ole Bønnerup
Ebbe Larsen
Lisbeth Kusk Madsen, Kirsten Holm- 
gaard Jakobsen
Ole Wang Nielsen
Ebbe Larsen
Hans Mikael Holt
Aksel Pedersen
Niels I.W. Nielsen, Ebbe Larsen, Lis
beth Kusk Madsen, Dorrit Svendsen 
Inge Kaufmann, Bjarne Frederiksen, 
Inge Windeballe
Svend Birke Espegård, Inger Nyborg, 
Leif Block Jacobsen, Knud Mikkelsen
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RAPPORT FRA LÆRERRÅDET

Kært barn har mange navne, og hvad 
er „kvalitet i undervisningen“ - årets 
navnehit - andet end en ny betegnelse 
for bestræbelserne på at gavne ind
læring og trivsel.

Lærerrådets løbende arbejde med 
denne „kvalitet“ har især i år været 
affødt af, at vi nu for alvor mærker 
virkningerne af gymnasiereformen: en 
øget arbejdsbyrde i 2.g og, ikke 
mindst, en længere skoledag med flere 
mellemtimer er prisen for de mange 
valgmuligheder. Som et konkret resul
tat af et udvalgsarbejde vil biblioteket 
og forgangen fra næste skoleår kunne 
bruges som læseplads i skolens åbning
stid. Men lærerrådet nedsætter jo også 
udvalg, der skal sørge for arbejdstriv- 
sel ved at styrke det sociale samvær på 
skolen. Vi har således - for at nævne 

et par vigtige eksempler - deltaget i 
planlægningen og gennemførelsen af 
studiedage, 3.g’s sidste skoledage og 
introduktion af de kommende l.g’ere.

I skrivende stund, påsken 1990, har 
Århus Amt fremsat en kapacitetstil
pasningsrapport foranlediget af de fal
dende ungdomsårgange. I de kom
mende år kan det betyde store ændrin
ger for lærerstaben i Amtet, og da 
undervisningsministeren har fremsat 
forslag om skolebestyrelser for gym
nasierne med virkning fra august 1991, 
er der ingen tvivl om, at lærerrådet vil 
få nok at se til i sit sidste leveår under 
dette navn.

Når man fra skolens hverdag ved, 
hvor mange kræfter der trækkes på 
hos lærerne for at få „kvalitet“ i det 
daglige skoleliv, bliver man mere end 
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bekymret - ja vred - over den politi
ske ringeagt for lærerstaben, der ud
trykkes i udformningen af ovennævnte 
skolebestyrelsesforslag. Skolede pæ
dagoger ved, at ros er lige så nødven
dig som ris for indlæring og arbejds
klima. Vi kan derfor kun håbe, at År
hus Amt og de enkelte folkevalgte be
styrelsesmedlemmer vil handle kloge
re end undervisningsministeren og gi

ve lærerstaben en udstrakt kompeten
ce - i praksis!

Og igen i år vil forretningsudvalget 
gerne takke elevrepræsentanter, rek
tor, kolleger og skolens øvrige perso
nale for det gode samarbejde.

Kirsten Bach
Bjarne Nielsen og 
Jette Schjørring

FRIVILLIG IDRÆT PÅ RA

Vi har på RA haft livlig aktivitet inden 
for den frivillige idræt på trods af, at vi 
kun blev tildelt 3 ugentlige timer her
til. Følgende discipliner er blevet ud
øvet og afsluttet med deltagelse i de 
stævner, som arrangeres af Gymnasie
skolernes Idrætslærerforening: atletik, 
håndbold, volleyball og basketball.

Atletik og håndbold foregik først på 
efteråret, desværre uden at vi kunne 
tilbyde dem på det ugentlige skema 
grundet manglende frivillige idrætsti
mer. Vi trænede dog lidt op til stæv- 
nerne, og resultaterne blev overra
skende gode:

I atletik vandt ældste og yngste 
drengehold begge deres grupper ved 
Amtsstævnet. Ældste drenge blev nr. 
9 ud af 12 hold ved finalestævnet, der 
blev afholdt i Esbjerg.

I håndbold deltog vi med fire hold, 
der alle klarede sig udmærket. Ældste 
piger var tæt på en finalerunde, mens 
ældste drenge slap igennem nåleøjet 
og var med i finalestævnet i Rødovre 

og sluttede på en 5. plads.
1 time ugentligt blev brugt til volley

ball, og som følge af sidste års succes 
med en klasseturnering i dette boldspil 
meldte flere klasser sig. Igen havde vi 
dels „rene“ drenge/pige klassehold, 
dels blandede klassehold plus et blan
det lærerhold, og den suveræne vinder 
blev 3y drenge. Gevinsten for de bed
ste hold inden for hvert klassetrin for 
hhv. piger og drenge var deltagelse i 
den landsdækkende volleyballturne- 
ring. Vi deltog således med tre dren
gehold i den indledende runde i Ikast, 
men trods en fightende ånd gik ingen 
af holdene videre. To pigehold deltog i 
stævnet i Silkeborg og var meget tæt 
på en plads i den videre runde.

Senere på foråret deltog vi med tre 
volleyballhold i en „Århus-turnering“, 
hvor vores klassehold igen måtte se sig 
slået af mere „prof“ spillere. Igen et 
bevis på, at klassehold baseret mere 
på det sociale i idrætten har svært ved 
at klare sig mod de stærke individuelt 
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udpliikkede hold. Men selv om vi ikke 
opnåede de helt fine placeringer var 
forløbet i volleyball sjovt og lærerigt 
på mange måder.

Bedre gik det resultatmæssigt i ba
sketball. 2 timer om ugen blev brugt til 
denne disciplin, således at det var mu
ligt at træne og sammensætte holdene 
til de afholdte stævner i gymnasiesko
leregi. Vi deltog i det lokale stævne 
med 6 hold: l.g piger blev nr. 2, 2.g 
piger blev nr. 2, og 3.g piger blev nr. 1. 
De vandt senere stævnet for Jylland, 
der fandt sted i Hjørring. Ved landsfi

nalestævnet, som blev afholdt i Kø
benhavn, blev de nr. 2 efter Gladsaxe 
Gymnasium, l.g drenge blev nr. 1 ved 
det lokale stævne, men der bliver ikke 
afholdt videre runder for denne al
dersgruppe. 2.g drenge blev nr. 2, og 
3.g drenge blev ligeledes nr. 2.

Til næste år byder vi igen velkom
men til frivillig idræt på RA og håber 
på mange sjove oplevelser sammen pf 
tværs af klasser og køn.

Ole Peter Andersen 
og Dorrit Svendsen

MUSIKLIVET PÅ RA

Musiklivet har i det forløbne år ud
foldet sig på mange forskellige måder. 
Gymnasiereformen har med det øgede 
timetal givet mange positive resultater

i den obligatoriske musikundervis
ning. F.eks. optrådte l.g eleverne al
lerede i september måned ved orien
teringsmøderne for l.g elever og for
ældre med et flerstemmigt folkevisear
rangement.

Skolens kor deltog også i år i kor- 
projektet for Århus Gymnasiernes 
Fælleskor. Opgaven i denne sæson var 
et rytmisk korværk, Back Stage af 
Jens Johansen, der også var dirigent 
for fælleskoret på dets turné rundt på 
Århus Gymnasierne 14.-15. novem
ber. Afslutningskoncerten foregik i 
Ridehuset 26. november, og her fik 
koret fornøjelsen af at præsentere sit 
arbejde for forældre og kammerater, 
der mødte talstærkt op. Koret med
virkede desuden ved den årlige jule
afslutning, og fremførte ved forårs
koncerten i marts en selvstændig af- 
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deling med afrikanske sange.
Traditionen tro lavede 2MU1 & 

2MU2 julekoncert i Vejlby Kirke, et 
samarbejde skolen værdsætter meget. 
I år var koncerten koncentreret om 
uddrag af Öhrwahls Mariamusik, kor
satser med akkompagnerende stryger/ 
blæsergruppe.

Den årlige forårskoncert fandt sted 
15. marts, l.g hold, valghold og mu
sikgrenskor opførte, for en sal fuld af 
mennesker, et bredt udsnit af forskel

ligartede vokal- og instrumentalsatser, 
der alle på en eller anden måde rela
terede sig til det overordnede tema for 
forårskoncerten: ØSTEUROPA.

I forbindelse med amtsskoledirek
tør Herluf Rasmussens afskedsrecep
tion på Amtsgården d. 28. marts op
førte musikgrenskoret korværket: 
„Memento“ af Arpad Balazs, som en 
hilsen fra amtets gymnasier.

Henna Kjær

BIG BANDETS AKTIVITETER

Endnu engang viser et års tilbageblik 
den hidtil mest travle sæson for Århus 
Amts Big Band (bestående af bl.a. 
elever fra Risskov Amtsgymnasium og 
Paderup Amtsgymnasium).

Travlheden med prøver og koncer
ter var til tider næsten hektisk i okto
ber-december, men indsatsen blev ri
geligt belønnet under den meget vel
lykkede koncertrejse til Portugal, hvor 
orkestret fik en fantastisk modtagelse 

og gæstfri behandling. Man var meget 
uvant med, at udenlandske musiken
sembler fra skoler på eget initiativ rej
ste til Portugal, ligesom også big ban
dets repertoire adskilte sig og vakte 
stor begejstring. Orkestret gav 3 kon
certer omkring Lissabon og afsluttede 
med 2 friluftskoncerter i Albufeira, 
hvor der også blev tid til strandliv den 
sidste dag.

Koncertkalender:
13. aug. koncert i jazzteltet ved Randers Ugen

1. sept. koncert, Paderup Amtsgymnasium, 10 års jubilæum
5. okt. fællestimekoncert, Randers Handelsskole, Paderup afdeling
6. okt. 2 fællestimekoncerter, Randers Handelsskole, Randers

24.-31. okt. Portugal
18. nov. koncert ved bazar, Risskov Amtsgymnasium
19. dec. 2 fællestimekoncerter, Randers Amtsgymnasium

6. apr. koncert, Værket, Randers
28. apr. koncert ved Hadsten Handelsstandsforening

Peter Jensen
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26 BOIÅRIO POPULAR «27 OUTUBRO 1989

Com jazz, rock e funk

BANDA DINAMARQUESA 
FAZ FUROR EM ODIVELAS

A
Socicdadc Musical de 
Odivclas vibrou, on- 
tem, com jazz, rock, 
funk, swing c até soul e gospel 

(urn espiritual negro mais 
apurado) trazidos a Portugal 
por alunos de dois liceus de 
Aarhus, segunda cidade da 
Dinamarca.

Aigumas canföes do cx- 
Bcatlle McCartney de Steen 
Sade, ou do Manhattan Transfer 
foram muito aplaudidas por uma 
assisténcia, cujo lequc dc idades 
nåo sa fastava muito da dos ar
tistas amadores: entre os 16 e os 
62 anos.

A orquestra composta por 
40 elementos c dirigida por tres 
professores da cadeira de müsi- 
ca daqueles liceus tinha quatro 
vocalistas (tres raparidas c um 
rapaz). saxofones de tenor c

contralto, trompetes e trombo
nes, além da sccfåo ritmica. 
com viola baixo, bateria, guita- 
rra eléctrica, sintetizador e per- 
cussåo. Comefaram com dois 
swings, passando depois a tocar 
o "Tuxc Junction”do Manhettan 
Transfer, Smooth Operator de 
Adu Sade, urn blue, de Garner, 
"Drive my Car" dc Paul McCart
ney c, depois de "Is it a Crime" 
dc Sade, com uma nota solitäria 
de um sax. terminaram com uma 
bela canfäo dinatnarquesa com 
dois andamentos (a tinica canta- 
da na sua lingua nacional) que 
mcreceu aplausos calorosos.

Ao tongo dos seus cinco 
anos dc exisléncia esta banda, 
nascida ncs bancos do liccu 
daquele pais nördico (a cadcira 
dc miisica é uma das opföes). 
viajou jå pela Escöcia, Pais de

Også den portugisiske presse 
var opmærksom på big ban
dets koncerter. Her en side 
fra „Diario Popular“, 27. ok
tober 1989.

Gales c Polönia, resolvendo 
desta vez desccr ao Sul europcu 
a mostrar o trabalho realizado e 
a procurar convfvio com jovens 
e estudantes dc outros grupos 
musicals para intcrcåmbio dc 
experiéncias.

Fcitos os contactos  com uma 
cstudantc portuguesa na Dina
marca queporsuavez contactou 
Domingos Morais. um scu pro
fessor actualmente na Bibliote- 
caOpcrårioOcirense. nåo foram 
bem sucedidas as solicitaföcs 
dirigidas a diversas cåmaras 
municipals para actuafåo no 
nosso pais. Finalmcntc, Oeiras, 
Loures c Évora ofcrcccram-lhes 
alojamento e condiföcs para 
tocarcm: cstivcrain em Linda-a- 
Velha c no Complcxo Social das 
Forgas Armadas, em Oeiras; 
ontem, cm Odivclas, amanhå, 
em Évora.

Ontem, os jovens, dirigidos 
por professores tambdm com 
preparafäo pedagögica, que os 
våo acompanhando em cada ano 
de estudo, mostraram um pouco 
do seu labor e do prazer de tocar.

A segunda parte, com “Got 
to Get you into My Life” dc 
McCartney, adaptada aos tem
pos modemos, Davy dc Steen 
(mais råpido que uma balada e 
mais lento que urn bluc_ ou "No 
More Funk" de A Are, tocado 
com muito movimento e alegria, 
conseguiram pör parte do pübli- 
co a baler palmas, Icvantando a 
seguir a plateia com “With a 
Little Help", outra vez de 
McCartney.

Na Dinamarca, disscram- 
nos, hå muitas bandas deste tipo. 
Mas esta, conseguiu uma boa 
"performance" näo sö na sua 
actuaf åo como ao tocar "Opera
tor”. um Gospel, do .Manhattan 
Transfer, que Domingos Morais

Jovens dinamatqueses tocaram para jovens de Odivelas

considerou muito dificil dc in- 
terpretar.

Uma nota curiosa: todos os 
maestros cram professorcs de

miisica e de uma lingua: inglSs, 
dinamarqués ou francos.

Trata-se afinal de contas de 
uma banda cquivalente is que

nös temos por cå nas colectivi- 
dades. Sö que lä a miisica vai ås 
escolas para serensinada a quem 
o desejar.

STUDIEDAGE 24.-27. JANUAR 1990

„Tiderne skifter“ var temaet for de 3 
studiedage, som i slutningen af januar 
måned blev afholdt på skolen.

På baggrund af elev- og lærerforslag 
blev der etableret et større antal grup
per med musik, teater, mode, viden

skab, samfund, sport og sundhed som 
emne.

Andre grupper skulle arbejde med 
radioudsendelser, tv-reportager og 
fremkaldelse af fotos. Festgruppen 
skulle forestå og pynte op til festen 
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lørdag aften, og særlige grupper tog 
sig af af forberede alt det praktiske i 
forbindelse med det store Åbent Hus
arrangement.

Eleverne valgte sig ind på grup

perne efter interesse, og grupperne 
blev derved sammensat på tværs af 
klasserne. Noget der i sig selv giver en 
ekstra oplevelse forskellig fra hverda
gen.
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Åbent Hus om lørdagen.
Rigtig mange af grupperne havde for
beredt sig på at fremføre eller frem
vise et produkt af deres arbejde til 
arrangementet lørdag mellem kl. 10 
og 14. Det blev en stor succes med 
mange gæster, der fik lejlighed til at se 
dansk drama, græsk tragedie, uddrag 
af revyer, danse,- mode- og fodbold
opvisning. Blues, rock, beat, motetter 
og „nonnerap“ blev fremført af diver
se musikgrupper. Malergruppen ud
stillede egne Monet’er. Arkitektgrup
pen viste hvordan familien til forskelli
ge tider har bosat sig. En del af cen
tralgarderoben blev omdannet til 
regnskov, hvor regnskovsgruppen 
solgte små stykker regnskov til inter
esserede. Madgruppen havde en ud

stilling af en arbejders og en direktørs 
måltider før og nu. Men gruppen hav
de også bagt kager, så de mange gæ
ster kunne hvile sig lidt over en kop 
kaffe med kage mellem de mange ind
tryk. Studiedagsavisen fortalte iøvrigt 
om dagens aktiviteter og bragte bille
der og artikler fra nogle af grupperne.

Hvor studiedagsradioen og -fjernsy
net under studiedagene forsøgte at gi
ve os et indblik i de andre gruppers 
aktiviteter, blev Åbent Hus det arran
gement, der gav den egentlige, over
vældende fornemmelse af den brogede 
aktivitet.

Studiedags-festen
Lørdag aften efter Åbent Hus-arran
gementet var der fest for lærere og 
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elever. Inspireret af temaet ..Tiderne 
skifter“ havde festudvalget fået den 
gode ide at bygge en model af den 
brudte Berlinmur midt i festsalen. 
Festdeltagerne kunne så foretrække at 
gå enten i øst- eller i vestbaren. Der 

var diskotek og levende musik i salen, 
bl.a. optrådte den rytmiske gruppe 
med stor succes. Mere stille hygge 
kunne fås på spiseplads B.

Vi siger tak til alle for studiedagene 
’90. Udvalget

STUDIETURE

Den daglige undervisning bliver i et 
vist omfang suppleret med studieture. 
Det kan være endagsture i omegnen, 
ture af flere dages varighed i Danmark 
eller det nære udland, eller mere om
fattende studierejser, undertiden til 
fjernere mål.

Men studieture påvirker oftest un
dervisningen hos flere end de invol
verede, og de påvirker såvel elever- 
nes/forældrenes som skolens økono
mi. Derfor er der på Risskov Amts
gymnasium lavet nogle principper for 
afholdelse af studieture. Heri tilstræ
bes en balance mellem de nævnte in
teresser:.

På alle 3 årgange kan der laves en
dagsture i tilknytning til undervisnin
gen.

I 2g kan der foretages studierejse i 
forbindelse med undervisningen i obli
gatoriske fag. Den kan placeres i for
årssemestret, og der er aftalt en øvre 
grænse for de samlede udgifter til rej
se, ophold og halvpension. Den er for 
tiden 2500 kr. pr. elev. Normalt vil 
disse studierejser være planlagt i me
get god tid, og der vil være etableret 
opsparingsordninger i klasserne.

I 3g kan der laves studietur i for
bindelse med undervisningen i valgfag 
på højt niveau. Turen kan placeres i 
efterårssemestret, og den økonomiske 
grænse er sat til 1000 kr. pr. elev.

Da eleverne i 2g og især i 3g er 
„spredt“ på en række forskellige valg
fag, tilstræbes det at samle flest mulige 
ture i aftalte uger. Normalt kan en 
elev kun komme på én flerdagstur i 
løbet af et skoleår.

Undervisningsministeriet skelner 
mellem ture i Danmark og ture i ud
landet. Kun til studieture i Danmark er 
der afsat penge til dækning af elevud
gifter. Disse midler er dog af en stør
relsesorden, som normalt kun mulig
gør delvis dækning. I forbindelse med 
ture til udlandet skal eleverne således 
betale det fulde beløb. I få tilfælde vil 
det være muligt at søge om støtte hos 
RAS (Risskov Amtsgymnasiums Støt
tefond).

Studierejse- & 
ekskursionsudvalget 
Lisbeth Kusk Madsen, 
Niels 1. W. Nielsen 
Dorrit Svendsen og 
Ebbe Larsen
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REJSEKALENDER 1989/90

21-25/8 Bio-ekskursion til Samsø: 3uvwN, IW og LJ
21-25/8 Idræt-kanotur til Sverige: 3sml, OA og PH
12/9 Fysik-ekskursion til Fysisk institut: 3xzF, 3vwF, IK og Ni.
9-13/10 Studierejseuge for 3.g:

3abN og 3abS i London med EK, AS og PT
3cdN i Edinburgh med KA og SP
3cdS, 3xyzS og 3uvwS i Polen med PA, BF og AP
3mM i London med PJ og BN
3xzF og 3vwF i London med IK, IW, Ni og RS
3yuF i London med HJ og IN
3xyzN på Kos med PB og LP
3uvwN i Polen med Ch og We
3sM i Prag med PD, LD og Kj

23/10 Bio-ekskursion til Moesgård: lx, Iv, LJ og PB
24/10 Kemi-bio-ekskursion til Moesgård: ly, Iz, DN og Po
25/10 Bio-ekskursion til Brabrand Sø: 3vwF og LK
23-27/10 Skolens BIG BAND på turné i Portugal: PJ og GO
20/11 Bio-ekskursion til Moesgård: 3uvwS og JN
22/11 Samf-ekskursion til byretten: SA2 og BF
24/11 Musik-ekskursion til Lisbjerghytten: 2MU1 og 2MU2, LA og KA
5/12 Idræt-ekskursion til Ålborg: idM, JJ og HS

10/1 Musik-ekskursion til Musikhuset: lc, Id og CP
17/1 Bio-ekskursion til Pajbjergfonden-planteforædling: 2BI og LK
18/1 Fysik-naturfag-ekskursion til Studstrup værket: lx, 2a, Kø og GO

1-3/2 Fysik-ekskursion til Risø: 3vwF, LB og IK
7/2 Musik-ekskursion til Musikhuset: lb, Iz, LA og HM

22/2 Fysik-ekskursion til Fysisk institut: 2u og LB
22-24/2 Fysik-ekskursion til Risø: 3yuF og IN
23/2 Bio-ekskursion til Kemisk institut: 2BI og LK

1/3 Dansk-ekskursion til „Huset“, lyrikaften: 3z og PL
9/3 Fysik-ekskursion til Risø: 3xzF, Ni og RS

20/3 Geo-cykeltur: 2v og LJ
22/3 Geo-cykeltur: 2u og LJ
21/3 Musik-ekskursion til Musikhuset: la, ly, lu, Kj, HM og LA
23/3 Fysik-ekskursion på Niels Klim: 2u og Mi
28/3 Bio-ekskursion til Brabrand Sø: lu og JN
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2/4 Bio-ekskursion til Brabrand Sø: 3uvwS og JN
4/4 Bio-ekskursion til Brabrand Sø: 3xyzS og JN
2-6/4 Studierejseuge for 2.g:

2b og 2y i Leningrad med SJ, KK, E og PT
2z i England med BM og BN
2a og 2d i Polen med KB, LA, AL og BV
2u og 2x i Rom med Da, HK og LD
2c i Skotland med HB og DW
2v i Berlin med LJ og KM

24/4 Geo-ekskursion til Tangeværket, Mønsted kalkgruber, Søby brun
kulslejer: 2z, 3xyzN og PB

2-4/5 Besøg af udvekslingsklasse fra Gøteborg: 2c
3/5 1c og Id til generalprøve på „Hosekræmmeren“ i Musikhuset
4/5 Bio-ekskursion til Brabrand Sø: biM og DN
9/5 Dansk-musik på Blicher- og hedeegnsekskursion: 1c, kl, St, CP, PL 

og IK
22/5 Geo-ekskursion i Århusområdet: 2a, 2x og Ch
23/5 Geo-ekskursion i Århusområdet: 2y og EB

3cdN 1 EDINBURGH 9.-16. OKTOBER 1989

Skotland - det lyder ikke just som det 
ferieparadis, vi havde drømt om, da 
der blev tale om en studietur. Det var 
jo nok ikke lige Barcelona eller den 
franske Riviera.... Men efter utallige 
artikler, bøger og film fra og om Skot
land og Shakespeare’s Macbeth i ad
skillige versioner blev vi efterhånden 
overbevist om, at Edinburgh og det 
Skotske Højland nok ikke var så værst 

endda.
Den 9. oktober tog vi afsted fra År

hus H, alle meget forventningsfulde 
og med en ret så nervøs Sejer. Turen 
var lang og svedig; men vi ankom den 
10. i højt humør til Edinburgh en regn
fuld aften og blev indkvarteret på ver
dens rareste hotel med en sød vært og 
lyserødt toiletpapir.

Straks myldrede vi ned på den nær- 
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meste pub, hvor vi blev modtaget med 
stor glæde og shanghajet til et diskotek 
for par, som vi dog hurtigt flygtede 
fra.

Den følgende dag studerede vi 
Edinburgh Castle. Men hvad der var 
mere interessant var, at de ekserce
rende vagter, som sagnet siger, ingen
ting havde på under kilten. Senere så 
vi Palace of Holyrood House, hvor vi 
blev vist rundt af en ægte skotte. Beg
ge slotte var flotte og utroligt spæn
dende.

Den 12. oktober tog vi på bustur op 
i det Skotske Højland. Vi var i den 
lille by Pitlochry, på Skotlands mind
ste whiskydestilleri (The Edradour 
Distillery) og på Blair Castle ved Biair 
Atholl. Det Skotske Højland er fyldt 

med får og utrolig smukt, så vi knipse
de og blitzede ud af vinduerne.

Fredag den 13. (GYS!) var vi oppe i 
udsigtstårnet Camera Obscura, hvor
fra der er en storslået udsigt og et 
„kamera“, hvormed man kan udspio
nere folk på gaden. En tur på National 
Gallery var vi også. Da dette skulle 
være vores sidste aften i Edinburgh 
tog de fleste af os på pizzeria, hvor 
ikke mindst lærerne og tjenerne havde 
det sjovt.

Lørdag den 14. oktober tog vi gri
bende afsked med Edinburgh og smut
tede til London for at blive der et 
døgn. Hotellet dér var ikke noget at 
juble over, tværtimod, bl.a. var der 
ingen lås i vores dør, vinduet kunne 
ikke lukkes, og der var ingen lys.
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Døgnet i London tilbragte vi med at 
gå på sight-seeing og shopping, eller vi 
kedede os og ville hjem - især da vi 
mødte 3.mat.mus, hvilket virkelig tog 
humøret fra os!! (Joke). Ønsket om at 
komme hjem blev forstærket af den 
lange rejse, og hjem kom vi den 16. 
oktober.

Det, vi i 3cdN mindes mest, når vi 
tænker tilbage på vores ophold i Edin
burgh, er nok vores daglange shop- 
ping-ture op og ned ad Royal Mile og 
ikke mindst Princes’ Street eller vores 
daglige pub- og diskoteksbesøg, hvor 
vi kom i kontakt med adskillige en
gelsktalende nationaliteter.

Folk i Skotland er meget venlige og 
hjælpsomme, mens londonboerne ik
ke var ret villige til at vise os vej.

Alt i alt var det en suveræn og dyr 
tur, hvor vi drak cola og kørte i taxi 
som aldrig før. En grund til, at turen 
blev, som den blev, var, at vi kun var 
piger afsted; så sammenholdet var 
godt, og vi lærte hinanden meget bed
re at kende.

Undertegnede er sikre på, at samt
lige i 3cdN var hammermisundelige på 
2c, da de tog afsted i år....

Annelise M. Eriksen 
og Merete K. Hvas, 3d

3xyzN’s STUDIETUR TIL KOS, GRÆKENLAND

Ugen før efterårsferien drog vi afsted 
til Kos - en ø i det Græske Øhav. Vort 
formål med turen var at lære noget om 
det mediterrane miljø - geografisk og 
biologisk - samt selvfølgelig,med et 
fortærsket udtryk, at „komme hinan
den ved“.

De indtryk vi fik af Kos, da vi stod 
ud af flyet, var for det første den noget 
mere behagelige temperatur end i 
Danmark (hvad der dog tilsidst blev 
for meget for nogen); for det andet 
mørket, som forhindrede os i at se 
andet end ankomsthallen, og sidst, 
men ikke mindst, cikadernes sang.

I dagslys fandt vi dog ud af, at Kos 
by, hvor vi var indlogeret på hotel, var 
en utrolig smuk by: Blændende hvide 
huse med blå- og grønmalede døre og 
vinduer og et væld af fremmedartede 

planter var det mest karakteristiske.
Kos er en udpræget turistø, hvilket 

bl.a. ses på de mange turistbutikker, 
som ligger side om side i gaderne. Her 
kan man købe kopier af gamle græske 
vaser, sprut, solbriller, solcreme og 
falske mærkebluser i skrigende farver. 
Badestrandene var overfyldt med lig
gestole, som mod betaling udlåntes til 
solhungrende turister.

Vi snakkede med en restaurations
ejer, som fortalte os, at han, og mange 
andre fra Athen, i turistsæsonen tager 
til øerne for at tjene penge på sådan 
nogle som os.

Den græske mad, som vi havde set 
frem til, var utrolig spændende, men 
kvaliteten levede ikke altid op til for
ventningerne: Nogle steder var det 
færdiglavede retter, som blev varmet i
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mikrobølgeovnen - og kun var halv
varme. Af græsk mad kan nævnes: 
Musaka, blæksprutter og soulaki (kød 
på spyd).

Mange erhverv er tilpasset turis
men, bl.a. svampefiskeriet og disko
teksbranchen, hvor man ikke ligefrem 
spillede græsk musik. Disse benyttede 
vi ivrigt, og vi fik set deres „fantasti
ske“ lasershow indtil flere gange. For
uden turister belejrede græske drenge 
og mænd diskotekerne, mens de græ
ske piger pænt skulle blive hjemme 
hos deres forældre.

En del af den græske turistvirksom
hed er afhængig af levnene fra oldti
den. Den største attraktion på Kos af 
denne art er Asklepion, som var læge

verdenens mekka under Hippokrates’ 
ledelse. Rige syge folk drog på denne 
tid hertil for at blive kureret v.h.a. 
svovlbade og lægende urter.

Urter er der stadig mange af - samt 
et lavt stikkende buskads, som vores 
shortsklædte ben bar tydelige mærker 
af. Området var i det hele taget tørt og 
ufrugtbart - sammenlignet med Dan
mark, hvilket det beskedne landbrug 
bar præg af.

Kos var et spændende rejsemål. Det 
var interessant at møde en fremmed 
natur og kultur og at studere begrebet 
turisme som iagttagere og deltagere.

Kristin Sjølie Thygesen, 3y og 
Ulla Hjøllund Christiansen, 3z.
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2v I BERLIN 1.-7. APRIL 1990

Efter at have arbejdet med Tysklands 
historiske og geografiske forhold gen
nem tiderne, herunder særligt Berlins 
udvikling, var det med store forvent
ninger, vi søndag den 1. april 1990 
sammen med vore lærere, Knud Mik
kelsen og Leif Block Jacobsen, begav 
os af sted mod den delte by i DDR, 
Berlin. Den aktuelle situation, med 
politiske optøjer månederne forinden, 
havde ikke svækket vor interesse for 
byen, tværtimod!

Ugerne forinden havde været præ
get af planlægning af den nært fore
stående tur, men til alt held er de 2 
lærere kendt for et stort organisations
talent og et imponerende tysk ordfor
råd, hvilket selve turen også led un
der.

Efter rejse med tog og færge over 
København, ankom vi til Bahnhof 
Zoo i Vestberlin mandag morgen. 
Som traditionen byder sig på studie
ture er natten jo ikke beregnet til at 
sove i, og det var derfor en træt sam
ling elever, der forsøgte at opretholde 
det gode rejsehumør ved tanken om 
snarlig morgenmad! Delegationen, 
bestående af 25 elever og 2 lærere, 
fandt da også forholdsvis hurtigt hen 
til „Charlottenburger Hof“, som skulle 
være vores indkvarteringssted de næ
ste fem dage. Forinden skulle et ind
køb af en „multibybillet“ sikre vores 
muligheder for uafbrudt benyttelse af 
de fleste af Berlins mangeartede trans
portmidler, der skulle vise sig at blive 
en velsignelse for de ømme fødder.

Efter at have set Charlottenburg 
slottet og Ægypter-museet mandag, 
blev tirsdag den helt store prøvelse for 
vores „gå-ben“. Vores lærere havde 
„tilfældigvis“ placeret 4 afsidesliggen
de museumsbesøg denne dag, hvoraf 
Reichstag kan nævnes. Bygningen, 
der rummer det tyske parlament før 
2. Verdenskrig, og som ifølge rygterne 
skal rumme parlamentet for et frem
tidigt genforenet Tyskland, var lavet 
om til en udstilling om tiden i Tysk
land før og under Hitlers styre. Efter

at nogle fra klassen havde købt „mur“ 
til ublu priser ved et par gadehandlere 
uden for Reichstag, gik vi langs Ber- 
lin-muren, hvor Leif gjorde sit til, at 
afspændingen mellem øst og vest blev 
en realitet. Se billedet.
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Turen til Østberlin startede med at 
stå i kø ca. V2 time, inden vi som 
udlændinge fik lov til at komme igen
nem grænseovergangen. Efter at have 
vænnet sig til Vestberlins høje, materi
alistiske stadie, herunder flotte biler, 
var det nærmest et chok, der mødte os 
alle: massevis af tøffende Trabanter, 
hvis tågede udstødningsgasser forhin
drede enhver form for udsyn over læn
gere afstande. Et besøg i det kendte 
Pergamonmuseum med enestående, 
antikke objekter, efterfulgtes af en by
rundtur, hvor vi til stadighed blev kon
fronteret med sortbørsvekslerere, der 
tilsyneladende ingen problemer havde 
med at finde naive turister. På grund 
af den fordelagtige vekselkurs (1:4) 
kunne vi handle ind til typiske øst
priser: uhyre billigt! Problemet var 
dog at få brugt alle pengene, idet alle 
madsteder var totalt overfyldte. Det 
lykkedes dog størstedelen af os at få 
pengene brugt på den ene eller anden 
måde. Vi fik blandt meget andet set 
Volkskammer (det østtyske parla
ment), Fjernsynstårnet, Maria-kirken, 
Nicolai-kirken, Karl-Marx-Allee og 
Unter den Linden (gaden, der fører 
ned til Brandenburger Tor).

Berlin er ikke kun gader, bygninger 
og brosten. Det fandt vi ud af, da vi 
var på udflugt til de sydligere områder 
af byen, hvor skove og søer dominere
de landskabet. Leif fik som biologi
lærer et længe næret ønske opfyldt, da 
vi efter en ultra-kort sejltur nåede 
Pfaueninsel (Påfugleøen), der til fulde 
levede op til sit navn. Om aftenen 
drog vi i samlet flok til teatret for at se 

et stykke omhandlende A. Hitler. In
tellektuelt var der vist ikke mange af 
os, der kunne følge med.

Under kyndig vejledning af Leif og 
Knud afsluttede vi den sidste udflugts
dag, fredag, med besøg på hovedråd
huset i Vestberlin, Rathaus Schöne
berg, som John F. Kennedy gjorde be
rømt med ordene: „Ich bin ein Berli
ner“. Resten af dagen benyttede vi til 
at tage de obligatoriske indkøb i det 
væld af specialbutikker, som Berlin er 
så rig på, inden vi lørdag morgen tog 
afsked med byen, for at sætte os ind i 
toget med retning mod Århus H.

Det er vist ikke overdrevet at sige, 
at vores ophold i Berlin har været bå
de lærerigt og hyggeligt. Ikke blot blev 
vores horisont udvidet rent fagligt, 
men også kammeratskabet og sam
menholdet blev styrket betydeligt. By
ens helt særegne position som delt by 
gjorde, at vi på kort tid kunne opleve 
den kolossale forskel på Vest og Øst; 
en forskel, der afgrænses af en mur, 
der måske ikke eksisterer, næste gang 
en klasse fra R.A. skal besøge denne 
spændende by. Slutteligt vil vi på klas
sens vegne gerne takke Knud og Leif 
for deres grænseløse tolerance og tro
skyldige ansigter, da vi atter passerede 
den dansk-tyske grænse, for uden dem 
var denne tur utvivlsomt blevet stand
set her. Deres energiske indsats under 
hele turen har givet os alle lyst til et 
snarligt gensyn med Berlin.

Espen B. Nielsen, 
Steen Sloth Møller, 
Thomas Nygaard, 2v.
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