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Velkommen
Jeg vil gerne byde alle nye elever vel
kommen i l.g og i l.HF. Det er mit og 
skolens håb, at I vil trives på Sønder
borg Gymnasium og få et godt udbytte 
af tiden her.
I starter i en ny skole, som har nogle 
nye arbejdsmål og måske også nye 
arbejdsmetoder. Det er også nyt, at sko
legang nu pludselig er frivillig. Efter 9 
års obligatorisk skole har I endelig selv 
kunnet vælge mellem forskellige mulig
heder.
I har sikkert valgt gymnasiet eller HF af 
mange, mange forskellige grunde. Men 
fælles for jer må vel være ønsket om at 
få en af de eksaminer, som er endemå
let her.
Skolen er dog langt mere end eksamen, 
et dagligt arbejde, kammeratskab, lejr

skoler, skolerejser, skolekomedie, fester 
og meget andet.
Måske vil nogle af jer i den første tid 
føle jer lidt fremmede i de nye omgivel
ser, det er forhåbentlig kun en over
gang. Et skoleskift kan også være en 
inspiration og udgangspunkt for ny 
udvikling omgivet af mange indtryk og 
nye opgaver. Jeg håber, I vil få et godt 
fællesskab og et godt arbejdsmiljø her 
på Sønderborg Gymnasium.

Ole Jellingsø

Det nye skoleår begynder onsdag den 5. 
august 1987 kl. 10.30.
l.g og l.HF møder dog kl. 9.



Musikgrenen

I anledning af at det er første gang et 
hold musikfaglige udspringer fra Søn
derborg Gymnasium har redaktionen 
talt med to af holdets elever: Lise Jul 
Nielsen 3. b og Charlotte Esbjerg Chris
tensen 3. y.:
I begyndelsen var vi noget usikre over 
for alt det nye vi skulle til at lære. Nogle 
af os kunne ikke læse noder og havde 
ingen særlige forudsætninger for at 
beskæftige os med musik udover lyst og 
interesse.
D|et, at en stor del af undervisningen 
foregik ved praktisk udfoldelse, var også 
anderledes end mange af de andre fag. 
Det kræver f.eks. en hel del overvin
delse at skulle stille sig op og synge og 
spille for de andre. Men efterhånden 
lærte vi også hinanden at kende på den 
måde.
2

Det var dødssygt i starten at skulle lære 
noder og det mere kedelige teori, men 
det er jo lidt ligesom den lille tabel.
Vi har lyttet til en masse forskellig musik 
- nyt og gammelt. Den klassiske musik 
var ukendt land for de fleste af os, men 
det har ændret sig efterhånden som vi 
fik viden og forståelse, både om selve 
musikken og det historiske. Vi har f.eks. 
haft et længere forløb om wienerklas- 
sisk, og det er helt klart, at vi bedre kan 
lide det nu.
Der var mange muligheder for, hvad vi 
kunne beskæftige os med, men vi valgte 
altså som sagt wienerklassisk og des
uden jazz, dansk rock og latinameri
kansk musik.
To timer om ugen har vi lavet sammen
spil efter skoletid udover det, vi har haft 
i timerne, og det har vi kunnet bruge i 

praksis til at spille og synge til f.eks. 
morgensamlinger og forældremøder. 
Det er helt sikkert at vi har fået en 
masse oplevelser og viden om musik, 
som også fremover vil give os lyst til at 
beskæftige os med disse ting, selvom 
det nok ikke er så mange af os, der 
decideret vil læse mus:k som studium. 
Vores musiktimer har været nogle af de 
gode timer i gymnasiet. Det har været 
en anden måde at kere på, og det har 
givet os en ballast, også til ting, der ikke 
har noget med musik at gøre. Spiller du 
f.eks. trommer i et nummer er du jo en 
selvstændig del af an helhed. Og hvis 
ikke dit spil fungerer gør nummeret 
som helhed det heller ikke.

Kantinen
Ved årsskiftet ændrede: skolen identitet - 
nyt navn og alt det der - da den blev 
amtets ejendom i seedet for statens. 
Identitetsskiftet er cjået dybt ind i sko
lens sjæl, helt ind til kantinen, som har 
fået en mærkbar saltvandsindsprøjtning. 
Det er nemlig sådan, at amtet støtter 
kantinedriften med ca. 80.000 kr/år. 
Betingelsen er blot, at kantinen ikke er 
privatejet, og at den ikke skal give over
skud. Det betyder så, at Kirsten Søren
sen fra at være privat kantinebestyrer 
nu er blevet ansat af fællesudvalget. 
Endvidere har skolen fået et kantineud
valg bestående af tre elever og to 
lærere, som sammen med Kirsten 
Sørensen lægger linien for den daglige 
drift. Den glædeligste ændring er dog 
nok prisnedsættelsen, ;om rækker fra 
10 til over 30%. Det har øget omsæt
ningen (brug også kasse 2), og vi tror, 
at kantinen kan ændre sig en del 
endnu, inden den helt har fundet sin 
identitet under de nye forhold. Og alle 
er velkomne til at præge kantinen ved 
at komme med forslag eller kritik til 
kantineudvalget.
1 øvrigt har kantinen 10-årsjubilæum 1.
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november 1987. Til den tid har vi haft 
Kirsten blandt os i 9 år, idet kantinen 
det første år blev drevet af daværende 
pedel, Iver Clausen, som nu er pedel på 
Amtsgymnasiet.

Kantineudvalget:
Britta Weber, '/2.z.
Susanne Hansted, y2.u.
Allan Poulsen, y2.x.
Claus Münchow, lærer. 
Jørgen Clausen, lærer.

Morgensamling
Engang hver uge har vi i 2. frikvarter 
morgensamling.
Alle former for meddelelser og prakti
ske oplysninger udveksles her. E69, 
elevrådet, idrætslærerne, musiklærerne, 
administrationen, festudvalget osv. Ris 
og ros. Alle bruger morgensamlingen 
for at holde sig orienteret. Og så selvføl
gelig på grund af de underholdende 
indslag, som de forskellige klasser skif
tes til at stå for.

Fællestimeudvalget
Fællestimeudvalget består af to lærere 
og to elever. Vores arbejde er at lægge 
plan for skolens fællestimer. Planen 
forelægges for Fællesudvalget, som 
godtager eller forkaster vores idéer. Det 
er fællestimeudvalget, som kontakter de 
optrædende og har ansvaret for det 
praktiske ved arrangementerne.
I år har vi haft fællestimer om AiDS. Vi 
så de to film »Ikke et ord om AiDS« og 
»Et ord om AiDS«.
Sønderborg Ungdomsteater har gæstet 
skolen med en dansetrup og vi har haft 
besøg af Tukak-teatret.

Skolekomedie
Årets skolekomedie var Aristófanes’ 
»Lysistrate« iscenesat af Elisabeth Fabri
cius og Ulla Siedelman.

Forårskoncert og Grand Pri-sss 
Forårskoncert og Grand Pri-sss, som 
løb af stablen fredag den 3. april, blev 
igen i år det store tilløbsstykke, endda 
så meget at det fastsatte tidspunkt for 
koncertens start ikke helt kunne over
holdes p.g.a. den lange kø ved indgan
gen.
Først ca. 1 times flot forårskoncert. En 
musikalsk »cocktail« fra smuk korsang 
af cubansk musik til den mere hårdtslå
ende rock, afvekslende med bl.a. et 
4-stemmigt vokalensemble med en 
humoristisk udførelse af »Swe-Dane 
Symphony« og »Bach Goes To Town«. 
Efter forårskoncerten stillede ikke min
dre end 16 klasser op i årets Grand Pri- 
sss med Niels-Otto Fisker og Thomas 
Højmark som konferencier’er. Efter en 
lang og forrygende forestilling nåede 
dommerpanelet frem til de tre finalister: 
1. z med »Dengsernes Ølvise«, 3. mus 
med »Kakadu« og 2. mus med »Motor
savsmassakren«. I finalen stemte 
publikum de tre klasser ind på de tre 
første pladser i ovennævnte rækkefølge. 
Til vinderholdet uddeltes vandreprisen 
»Den gyldne spade«.
Igen i år var der gjort meget ud af sce- 
neshow’et, og der blev 3. ab vinderen 
med »Sesambolle«. For den praktiske 
afvikling af selve aftenen stod 2. mus og 
for lyden stod Martin Sandø og Finn 
Gohs.

Legatoverrækkelse
Som en af sine sidste embedspligter 
overrakte lektor Weitling den 27. april 7 
legatportioner á 11.400 kr. til følgende 
elever på Sønderborg gymnasium:

Erik Adler Christensen, studerende ved 
Danmarks Tekniske Højskole på fysik
linien; maskinretning. Student fra 1981.

Inge Olsen, studerende ved RUC - 
teknologisk samfundsvidenskabelige 
planlægningsuddannelse. Student fra 
1982.

Gudrun Sando-Pedersen, studerende ved 
Den kgl. Veterinär- og Landbohøjskole. 
Student fra 1983.

Tina Messeil, medicinstuderende ved 
Københavns Universitet. Student fra 
1980.

Henrik Grum Kjærgaard, cand. scient, 
studie i fysik og kemi ved Odense Uni
versitet. Student fra 1982.

Lars Paulsen, agrpnomstuderende ved 
Landbohøjskoleri. Student fra 1980.

Hanne Marlene Dahl, scient.pol./Stats- 
kundskabsstudie Ved Aarhus Universi
tet. Student fra 1982.

Lektor Marie Paulsens Legat:
Bodil Voss, 3. z
Berit Pedersen, 3. z
Tove Randeris, 3. z hver 3.000 kr.

Lektor K. J. Gemzoes legat:
Mikael Bierbaurri, 3. x 1.700 kr.

Apotheker Juhls legat:
Niels Birk Thomsen, 3. u 1.000 kr.

Sonderjydsk fonds Studenterlegat:
Hans P. Hollænder, 3. u 1.100 kr

Sonderborg Statsskoles Genforenings
legat:
Jette Alnor, 3. y 1.200 kr.

Student Svend Frost Jorgensens Minde
legat:
Søren Vieth, 3. u 500 kr.
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Idrætslivet på skolen
Igen et år med stor aktivitet for både 
drenge og piger. Skolen har deltaget i 
samtlige af gymnasieskolernes turnerin
ger - atletik, håndbøld, basketball og 
volleyball. Fodboldturneringen for 
drenge er kun for vör region. Der er 
blevet kæmpet bravt.
Nævnes skal pigernes placering i atletik 
hvor de sluttede på len andenplads.
Drengenes basketball var som sædvan
lig i top, de kom i semifinalen, som blev 
afviklet i Århus.
Frisport aktiviteterne har været - bad
minton, volleyball og basketball.
Blandt de mest følelsesladede oplevel
ser op skolen i 198^-87 må nævnes 
afviklingen af de interne klasseturnerin
ger i volley- og basketball.
På ellers fredelige eftermiddage høres 
frydesskrig, forbandelser, glædesråb og

Apotheker Balles Legat:
Mette Marckmann, 3. u 350 kr.

Asti’s Rejselegat:
Jesper Frehr, 3. z 860 kr.

Anne Marie og Jørgen Jensens legat:
Anders Garly Andersen, 3 b 1.000 kr

Lektor Roed-Miillers Boglegat:
Flemming Larsen, 3. u gavekort 430 kr.

Håndværkerforeningens legat:
Finn Hindberg, 2. p 1.000 kr.
Anja Petersen, 2. q 1.000 kr.

Den 26.11.86 modtager Carsten Christi
ansen, 3x Dronning Ingrids rejsestipen
dium på 9.000 kr.
Ved dimissionen blev der desuden 
uddelt bogpræmier fra Clausen Bøger, 
Gråsten Boghandel, Gågadens Boglade, 
Sønderborg Boghandel og Det tyske 
Konsulat.
6



forundringsudbrud. Der ses hovedrys
ten, skulderklap og knus. Alt forårsaget 
af oplevelser med en bold!
I volleyturneringen, som har kørt i flere 
år, deltog 25 hold. Rikke og Rasmus fra 
3x sørgede for en veltilrettelagt turne
ring, som - til elevernes store overra
skelse - blev vundet af lærerholdet.

Som noget nyt blev der i år indbudt til 
basketturnering. 14 hold deltog og 
under ledelse af Jens 3x og Tina la, 
nåede man i marts måned frem til fina
len, der stod mellem 3z og 3x. Efter en 
overspændende kamp med skiftende 
føringer vandt 3z med 26-24.
Lærerholdene gjorde hvad de kunne, så 
længe de kunne.

Musik-xtra
I samarbejde med de øvrige sønderjyske 
gymnasiekor og Sønderjyllands Symfo
niorkester afholdt skolens kor også i år 
tre meget vellykkede koncerter i Søn
derborg, Kolding og Flensborg den 10., 
11. og 12. marts. Det var Brahms’ »Ein 
Deutsches Requiem«, der var på pro
grammet; et svært og meget omfattende 
værk for et kor.
Derudover har koret medvirket ved jule
afslutning og forårskoncert med bl.a. 
nogle cubanske sange.
Skolens rockorkester »Roxtra« (Sønder
jyllands største af slagsen med ca. 40 
medvirkende) fik stablet et sæt på 
benene med numre spændende fra det 
lyrisk stille til en mere hårdtpumpet 
pop-rock. Et meget dygtigt band med 

bl.a. 7 blæsere lavede en fin backing til 
de 25 sangere i numre som »Water Of 
Love«, »So Much Trouble«, »Water 
Melon Man«, »Drive My Car« m.v.

Ekskursioner
1986
1 .-5. sept.: 3xzN og 2 HF BI på biologi
lejrskole ved Vejrs Strand med Sø/PJ/ 
HP
16 . sept.: 3.yN på »Tour de Broager« 
med JC.
22. sept.: 3.a og 3.b til Tønder Museum 
og Nolde-Museet med HG/KP/CA og 
PH.

24. sept.: 2.HF BI på besøg på rens
ningsanlægget i 1. og 2. time med HP. 
26. sept.-10. okt.: 3.a og 3.y på studie
rejse til Algeriet med RR/GN og JJ. 
11.-17. okt.: 3x, 3z og 2.HF FR til Dijon 
med GJ/KS/BS/BJ.
15. okt.: 2. aNSMT og 2.bNSMT og 
tyske gæsteelever på »Der Nordschles- 
wiger« og »Deutsches Gymnasium«, 
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samt historisk vandring i Åbenrå og på 
Dybbøl med HG/GS.
13.-17. okt.: 2. ax ru og 3.ax ru i Rus
land med HB og HP.
17. okt.: 2.aNSMT, 2.bNSMT og tyske 
gæsteelever til Tønder Museum, Møgel
tønder, Margrethe-diget og Nolde- 
museet med JC,HG/GS.

8.-16. nov.: 5 elever: Sabine Steiner, 
2.aS, Lene Hansen, 2.aN, Turgay Sahin, 
2.aS, Susan Gall, 2.q og Kim Thomsen, 
2.r deltager i »Internationales Studiese
minar« i Scheersberg med tur til 
Strassburg.

1987
6.-8. febr.: 2p til København med Da og 
US.
7.-115. febr.: 2.r til London med SP.
12.-14. febr.: 3.sS til København med
AA og GN.
12.-14. febr.: 3xzF til København med Tr 
og KS.
18 marts: 2.bxzS på slagteriet i Blans 
med FG.
22 april: l.p og l.q til Tøndermarsken 
med JC.
23 april: 2xzFM og 2.xzN til Tønder
marsken med JC.

Udveksling
Udveksling med HEISENBERG GYM
NASIUM, DORTMUND.
Forrige år indledte vi en udveksling med 
Heisenberg Gymnasium i Dortmund og 
havde et hold elever på besøg i Willeba
dessen.
I år var 16 elever og 2 lærere på besøg 
på vor skole og var privatindkvarteret 
hos værtselever fra 2a - 2b - 3a - 3b i 
tiden fra 13. til 19. oktober. Gæsteele
verne deltog naturligvis i den normale 
undervisning, men desuden blev der 
gennemført en række ekskursioner i 
landsdelen for at belyse dansk-tyske for
hold.
Den 15. okt. besøgte vi »Der Nords- 
chleswiger« og »Deutsches Gymna
sium« og var på historisk byvandring i 
Åbenrå. Den 17. okt. gik turen til Tøn
der Museum, Møgeltønder, Margrethe- 
diget og Nolde-museet i Seebüll. 
Planlægningen af næste skoleårs tur til 
Dortmund er allerede i fuld gang.

E-69 - Elevernes festforening
Elevforeningen anno 1969 - foreningens 
fulde navn - vil normalt være arrangø
rerne, når du skal til fest på skolen. 
Bortset fra skolekomedien og festen 
omkring skolens fødselsdag, der arran
geres af skolens eget festudvalg, er det 
os der står for alle arrangementer af 
denne art.
Hovedformålet med foreningen, der i 
øvrigt er uafhængig af skolen, er ude
lukkende at få arrangeret de mest sjove 
og vellykkede fester. Uafhængigheden 
betyder dog også, at vi ikke har nogen 
økonomisk rygdækning, derfor tilstræ
ber vi at køre med et lille overskud, 
men alt overskud udover dette, bliver 
brugt til lavere priser på såvel drikkelse 
som entré. Der er således ingen der tje
ner på festerne.

Gnags, TV-2, Tøsedrengene og sidste 
forår Gangway, er n'ogle af de mange 
bands som har spillet på skolen under 
E-69-arrangement, men hvor disse kon
certer hører til undtagelserne, afholder 
vi løbende fester med mindre kendte, 
evt. lokale bands. Fast på programmet 
er festen i forbindelse med skolens egen 
revy, Studentersold i maj, samt en 
såkaldt »musikaften«, hvor flere lokale 
bands optræder.
Vi er ca. 10 medlemmer fra alle 
årgange, så ønsker du at få mere at 
vide om E-69, er der folk nok du kan 
spørge til festerne og til dagligt. Hver 
især, eller to og to, far vi opgaver i for 
bindelse med fest arrangementerne. 
Dette betyder naturligvis ikke, at vi und
lader at hjælpe hinanden og snakker 
om tingene, men at man får et ansvar 
for enten kontakt med bookingbureau 
erne, drikkevareindkøb, barplan, 
reklame, billetanskaifels e eller økonomi. 
Alle forpligter sig til at i ydde op efter 
festerne.
At festerne afgjort er er vigtig del af 
skolelivet, er vi ikke i tvivl om. Her kom
mer man i kontakt nbed andre elever, 
man har det hyggeligt og sjovt, plus at 
man virkelig får lejlighed til at føle den 
specielle atmosfære dei er knyttet til 
skolen.
På gensyn til fest!!!

E-69

Statsskolens Venner
En meget vigtig del af livet på skolen er 
de mange elevaktiviteter, som for 
eksempel skolerejser, ekskursioner, 
idrætsstævner, koncerter, revy og skole
komedie. Statsskolens Venner har som 
formål at støtte disse aktiviteter, idet 
bevillingerne ikke i aile Tilfælde slår til. 
Foreningen hjælper bl.a. med støtte til 
transport, som er blevet en stor belast
ning, fordi DSB’s friréjseordning er ble
vet ændret.
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Der udsendes girokort i marts måned 
hvert år. I det forløbne år indkom der 
herved 8.565 kr. Derudover fik vi et 
beløb på 1.000 kr. fra Anders Valbjørn 
på vegne af 2.t fra 1986. Vi siger tak til 
de mange bidragydere.
Regnskabet viser i øvrigt et mindre 

overskud, men beholdningen er 
desværre ikke særlig stor ved afslutnin
gen af regnskabet. Vi må håbe på rigtigt 
mange indbetalinger i løbet af det kom
mende år, så vi kan undgå at sige nej til 
de mange ønsker om støtte.

Regnskab for 1986-87:
Indtægter i form af bidrag ........................... 8.565,00 kr.
Bidrag fra 2. t 1986 ..................................... 1.000,00 kr.
Renter på bankbog...................................... 24,10 kr.
Renter på girokonto .................................... 17,83 kr.
Udgifter jvf. bilag ......................................... 8.904,96 kr.
Årets overskud .............................................  701,97 kr, 

Balance......................................................... 9.606,93 kr. 9.606,93 kr.

Beholdning pr. 11.3. 1986 ........................... 2.322,53 kr.
Årets overskud .............................................  701,97 kr.
Beholdning pr. 6. 3. 1987 ............................ 3.024,50 kr.

Sønderborg, den 6.3.1987
Kaj Thomsen, kasserer (sign.).

Revideret og fundet rigtigt. Beholdningen er til stede på bankbog og giro.
Den 10.3.1987. Erik Eriksen (sign.).
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Palæstinensiske elever
Mange steder i verden er der så megen 
uro, at en del af landets borgere må for
lade deres land, og søge asyl i et frem
med land.
Dansk Flygtningehjælp arbejder hurtigt 
og ihærdigt med at give asylmodtagerne 
grundlag for en så god tilværelse, som 
de kan få, fjernt fra deres hjemland. 
Flygtningene søges integreret over hele 
landet - således også her i Sønderborg, 
hvor vi i lighed med Amtsgymnasiet har 
stillet lokaler til rådighed for deres 
undervisning. Vor allerede store belæg
ning sætter dog ret snævre grænser for 
mulighederne. Siden mandag den 2. 
februar har vi været »værter« for ca. 30 
palæstinensiske flygtninge, der undervi
ses på 1 formiddagshold og 2 eftermid
dagshold. Uden for timerne håber vi, at 
flygtningene hurtigt - bl.a. ved elevernes 
hjælp - bliver en integreret del af vor 
hverdag til udbytte for alle.

Afsked med en institution
1. oktober 1986 ændredes vores 
ærværdige institution lidt. Selvom det 
var lidt, var det mærkbart for alle inde i 
bygningen og for den daglige kontakt 
udadtil. »Musse« havde efter antydning 
af tøven besluttet, at nu var det tid til at 
stoppe op og nyde det righoldige liv, 
som foregik rundt omkring. Efterløn og 
pensionen var blevet vurderet og fundet 
værdige til at være det gode udgangs
punkt.
Musse, fru Pedersen eller Gudrun 
Pedersen alt efter afstand og opdra
gelse, blev p.gr. af en ny administra
tionsordning ansat på Sønderborg 
Statsskole 15. august 1966, på timeløn. 
Skolens hastige vækst førte hurtigt til 
fast ansættelse allerede året efter.
Inden Musse havnede på den rette 
hylde var hun blevet udlært i Land
mandsbanken, havde arbejdet i Spare

kassen i Haderslev, og på Sønderborg 
Sygehus. Samt i perioder undervist i 
engelsk på FOF.
Musses virke på skolens kontor, med 
elevadministrationen som område, pla

cerede hende centralt i næsten alt, hvad 
vi lavede. Alle husker hende, som livs
glad, hendes hjertelige latter kan endnu 
anes i krogene; som meget hjælpsom, 
ingen er nogensinde gået forgæves og 
dertil ganske skarp, hvis enkelte ikke 
kunne opfylde minimumskravene for 
almindelig pli.
Ved siden af at passe den blandede 
landhandel til punkt og prikke, var hun 
et selskabsmenneske, som tog sin tørn i 
festudvalg og ofrede sig og deltog i 
lærerfesterne og andre af skolens store 
festdage. Selvom Musse var sig meget 
bevidst, at hendes forældres fødested 
umuliggjorde, at hun kunne regnes for 
sønderjyde, var hun dog vores orakel i 

alle lokale spørgsmål langt udenfor 
Sønderborgs bygrænse.
Det er vel ikke noget under, at vi forbe
holder os retten til at savne Musse lidt, 
samtidig med at vi ønsker hende et 

godt otium med fortsat livsglæde og 
fortsat aktiv stillingtagen til omgivel
serne.

Afsked med Günter Weitling
Midt i sin aktive virken her på skolen 
fortalte Günter Weitling os pludselig, at 
han havde valgt nye udfordringer, valgt 
fra 1. maj at gå tilbage til præstegernin
gen. Den 17. måj blev han indsat i Set. 
Marie Kirke som præst for den tyske del 
af menighederne i Sønderborg.
Günter Weitling er sønderjyde, født i 
Haderslev og student fra Haderslev 
Katedralskole. Han studerede teologi i 
Mainz, Kiel og København, hvorefter
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han var præst i København, Jörl og 
Sønderborg. Samtidig med præsteger
ningen fortsatte han studierne og tog i 
1970 doktorgraden i teologi.
I februar 1970 kom Günter Weitling til 
Sønderborg Statsskole, hvor han under
viste i historie, religion og oldtidskund
skab. Weitling indtog hurtigt takket være 
sin store viden og sin overbevisende og 
oprigtige personlighed en central place
ring i lærerkollegiet. Han var således 
lærerrådets formand fra 1971 til 1973. 
Udover at blive husket som den enga
gerede og dygtige lærer, vil Weitling 
også blive husket af mange, mange ele
ver som Statsskolens HF-studievejleder. 
Hans klare informationsmåde og åben
lyse engagement i HF-uddannelsen, 
sammen med hans tolerance og men
neskelige indsigt og store administrative 
evner har bidraget til, at HF-uddannel
sen på Statsskolen har udviklet sig til et 
meget populært og søgt uddannelsestil
bud. HF-kurset hører i dag til blandt 
landets største.
Sideløbende med arbejdet på Sønder
borg Statsskole har Weitling undervist 
på Voksenuddannelsen i landsdelen og 
holdt forelæsninger på Folkeuniversite
tet. Hans store viden er desuden kom
met til udtryk i en række bøger om hi
storiske, pædagogiske og 
religionsvidenskabelige emner. Hans 
videnskabelige interesse gælder især 
den slesvig-holstenske historie og den 
nordslesvigske kirke- og kulturhistorie. 
Ved siden af sin søgen efter videnskabe
lig erkendelse har Günter Weitling i de 
17 år, han har været på Sønderborg 
Statsskole, vist sig som den åbne og 
loyale kollega med en fin sans for 
humor. Med Weitlings fortid som pianist 
i popgruppen »Flamingos« har mange 
af os også nydt godt af hans musikalske 
evner. Teologen er ikke gået af vejen for 
at underholde ved lærerfester og elevar
rangementer. Således optrådte han sidst 
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ved lærerrevyen i 1986.
Mange er de elever, der har haft 
udbytte både af Weitlings store faglige 
viden og hans humane vejledning. De 
vil tænke tilbage på timerne med det

præcise indhold, det vægtige udbytte 
suppleret med Weitlings fine form for 
humor.
Nu skal andre bruge Weitling, vi vil ikke 
mere møde ham på vej ud af skolen tid
ligt om morgenen, når vi andre er på 
vej ind. Vi vil lidt overraskede forgæves 
kigge efter det tidlige morgenlys på 
Weitlings kontor.
Vi ønsker ham lykke til. Andre vil for 
fremtiden have glæde af Weitlings lys.



Personale

Carl Chr Andersen (CA) 
musik/ formning 
tlf. 04 48 68 42

Hannelore Andersen (HA) 
fysik/matematik 
tlf. 04 44 59 21

John Andersen (JA) 
kemi/fysik 
tlf. 04 44 59 21

Leif Aas Andersen (AA) 
geografi/studievejl.
tlf. 04 48 73 68

Gunnar Brygmann (Br) 
dansk/engelsk 
tlf. 04 48 53 56

Hanne Brygmann (HB) 
fransk/russ.
tlf. 04 43 22 82

Helle Christiansen (HC) 
dansk/bibliotekar 
tlf. 04 47 18 42

Erik Christoffersen (EC) 
engelsk/latin/oldtidsk. 
tlf. 04 42 53 76

Jørgen Clausen (JC) 
geografi/AV-insp.
tlf. 04 44 24 95

Lone Davidsen (Da) 
idræt 
tlf. 04 46 44 21
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Erik Eriksen (EE) 
mátematik/fysik 
tlf '04 42 16 58

Elisabeth Fabricius (EF) 
latin/oldtidsk.
tlf. 04 42 87 13

Erik Frydkjær-Hansen (FH) 
biologi/idræt 
tlf. 04 42 05 78

Finn Gohs (FG) 
samf.fag/geografi 
tlf. 04 48 88 97

Hjørdis Gramm (HG) 
engelsk/tysk 
tlf/04 46 19 05

Alan Hamilton (AH) 
dansk 
tlf. 04 43 38 95

Ole Prip Hansen (PH) 
formning 
tlf. 04 42 87 19

Finn Hjortnæs (Hj) 
samfundsfag 
tlf. 04 48 55 41

Per Holdam (Hd) 
matematik/fysik 
tlf. 04 46 46 80

Jens Ove Holm (JH) 
historie/formning 
tlf. 04 48 80 36

Karen Holst (KH) 
psykologi 
tlf. 04 44 50 26

Ole Jellingsø (OT) 
hist./old./rektor 
tlf. 04 43 23 53

Karen Gregers Jensen (GJ) 
fransk/engelsk 
tlf. 04 47 14 90

Potjl Jespersen (PJ) 
biologi/idræt 
tlf. 04 43 05 20

Lene Veime Tensen (LJ) 
engelsk/hist. 
tlf. 04 65 33 40
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Ida Johnsen (IJ) 
sekretær 
tlf. 04 42 53 58

Ida Bendix Jørgensen (BJ) 
dansk/ fransk/studievejl.
tlf. 04 42 50 18

Jette Jørgensen (Jø) 
dansk/musik 
tlf. 04 43 21 31

Peter Jordt Jørgensen (JJ) 
historle/religion 
tlf. 04 42 50 18

Marianne Juul (MJ) 
tlf. 04 46 46 80

Per Hald Larsen (HJ) 
samfundsfag/engelsk 
tlf. 04 65 33 40

Jytte Lohf (JL) 
dansk/idræt 
tlf. 04 48 87 48

Birgit Lykke (BL) 
matematik 
tlf 04 42 16 58

Kai Madsen Ma) 
historie/religion

Ole Moisted (Mo) 
matematik/fysik 
tlf. 04 46 31 95

Claus Münchow (Mu) 
fysik/matematik 
tlf. 04 48 83 31

Grethe Rye de Neergaard 
(GN), historie/samfundsfag 
tlf. 04 43 18 90

Inge-Lise Henneberg 
Nielsen (NH), hist./engelsk/ 
bibl. - tlf. 04 42 93 28

Jørgen O. Nielsen (JN) 
tysk/dansk 
tlf. 04 43 04 66

Kirsten Milling Nielsen (MN) 
dansk
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Susanne Parson (SP) 
engelsk/idræt 
tlf. 04 42 88 10

Hans Ray Pedersen (HP) 
biologi
tlf. 04 42 27 99

Karin Pedersen (KP) 
tysk/idræt/studievejl. 
tlf. 04 48 76 46

Troels Petersen (TP) 
engelsk/dansk/AV-insp. 
tlf. 04 48 75 71

Per Pie mbeck (Pdl) 
pedel 
tlf. ¡04 42 18 31

Bjørn Rohde (Ro) 
historie/idræt 
tlf. 04 42 01 99

Henrik Schumacher (HS) 
fysik/matematik 
tlf. 04 48 64 43

Gunnar Schwarz (GS) 
tysk/dansk/adm. insp. 
tlf. 04 67 84 56

Ulla Siedelman (US) 
dansk
tlf. M 48 54 48

Ragnhild Rohde (RR) 
fransk/studievejl.
tlf. 04 42 01 99

Bodil Skjoldager (Bo) 
sekretær 
tlf. 04 43 19 41

Jens M. Steffensen (MS) 
dansk/religion 
tlf. 04 48 68 65

Inger-Hanne Stenderup 
Jensen (SJ), musik/fransk 
tlf. 04 42 35 09

Kaare Svensgaard (KS) 
matematik/fysik 
tlf. 04 43 12 79

Kirsten Sørensen 
kantinebestyrer 
tlf. 04 42 88 56
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Jarl Sørensen (BS) 
musik/fransk 
tlf. 04 42 79 12

Svenn Sørensen (Sø) 
biologi/adm. insp. 
tlf. 04 43 05 52

Kaj Thomsen (KT) 
matematik 
tlf. 04 42 82 02

Peter Lundberg Thomsen 
(LT), samf.fag/russ./musik 
tlf. 04 42 69 78

Poul Troldborg (Tr) 
matematik/fysik 
tlf. 04 42 59 68

Norman Weel-Madsen 
(WM), engelsk/dansk 
tlf. 04 42 64 67

Susanne Vestergaard (SV) 
engelsk/spansk 
tlf. 04 65 20 68
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Nyansættelse pr. 1. august 1986 
Adjunkt Susanne Knop Parsons (SP), 
engelsk/idræt.
Adjunkt Marianne Juul (MJ), tysk/ 
engelsk.
Adjunkt Lene V. Jensen (LJ), timerester 
i engelsk.
Lektor Bent Have (BH), timerester i 
kemi.
Adjunkt Kim Maron (KM), timerester i 
kemi.

Lærerkandidat i efterårssemestret: 
Heirulf Rissom: Tysk/samfundsfag.

Barselsvikariat for Karin Pedersen, 29. 
september til påske:
Hendes timer i tysk læses af lektor 
Hans Madsen Petersen. Timerne i idræt 
overtages af skolens faste lærere.

10. november: Cand. psych. Bent Krogh 
Petersen overtager undervisningen på 
HF-Psykologi hold 3 efter cand. psych. 
Lis Elmstrup, der har fået stilling andet
steds.
1. maj 1987: Birthe Rasmussen ansæt
tes som sekretær på kontoret.
15. september: Bodil Skjoldager ansæt
tes som sekretær på kontoret.
24. november: Merete Liin Jensen 
ansættes som langtidsledig laborant i 
naturfagsafdelingen.
Jan Vismark ansat som langtidsledig på 
kontoret fra 16. oktober til 15. marts.
1. januar 1987: Timelærer Lene M. 
Tii/imermann Hansen i spansk.

Afsked
1. pktober: Skolesekretær Gudrun 
Pedersen.



Eleverne
3.a
Pernille Vorup Alnor, Janicke Bernth- 
Andersen, Minna Blom, Helle Broder
sen, Birgitte Giøe Brusendorff, Christina 
Glattre Dirks, Carina Due, Søren Frisk, 
Linda Hansen, Birgitte Hasberg, Ninna 
Hoegh, Hans Peter Lykke Holm, Ann 
Bettina Iversen, Anette Starke Jensen, 
Randi Hjorth Jensen, Getje Liebers, 
Anja Winther Lorenzen, Inge Løper, 
Maria C. Koldkjær Mortensen, Birgit 
Nissen, Mette Sundstrøm Olsen, Peter 
Nørgaard Pedersen.

3.b
Jeanette Christiansen, Kirsten Westphal 
Eriksen, Vibeke Hansen, Eva Jensen, 
Ida Helena Gert Jensen, Charlotte Møl
ler Jepsen, Hanne Jessen, Anders Peter 
Ehrenreich Kristensen, Helle Lengs- 
holm, Ane Marcussen, Helle Martens, 
Berit Charlotte Matzen, Pernille Mey- 
land, Lise Jul Nielsen, Pernille Hou- 
gaard Nielsen, Sinnet Christine Nielsen, 
Birgitte Nyland Nissen, Steen Due 
Pedersen, Nina Sepstrup, Gitte Steffen
sen, Paul Teichert, Helen Thomsen, Erik 
Thunø, Helle Zanchetta.

3.x
Peter Bek, Charlotte Mumm Brodersen, 
Jens Bøgner, Carsten Christiansen, 
Rasmus Dysted Dahl, Niels Horsbøl 
Eriksen, Niels-Otto Fisker, Hans-Albert 
Franck,Christian Gundesen, Bente Char
lotte Hansen, Kirsten Ihle, Joan Jepsen, 
Marie Louise Jespersen, Mette Juhler, 
Lis Jessen Jørgensen, Rikke Rahbek 
Kreilgaard, Joakim Marner, Jesper Rahr 
Pedersen, Corina Jenny Roig, Martin 

Sandø-Pedersen, Lars Christian Tan- 
drup, Hanne Skrydstrup Thomsen, Lis
beth Møller Thomsen.

3.y
Tom Andresen, Brit Bertram, Søren 
Brodersen, Charlotte Esbjerg Christen
sen, Jesper Erhardsen, Dorte Gadeberg, 
Claus Lindow Hansen, Henrik Rath 
Hansen, Susanne Have, Gitte Ager
mose Jensen, Steen Tom Riisager 
Knudsen, Lise Krogh-Nielsen, Kirsten 
Larsen, Anna-Marie Lauenstein Led, 
Knud Jørgen Christensen Lei, Annette 
Gøntha Lorenzen, Bo Enemark Mad
sen, Gitta Malling, Mette Møller Nielsen, 
Knut Robert Nægele, Peter Lange Nør
regård, Jan Semmelmann, Kim Taste
sen Vangsgaard, Tine Lindhardt Vinde
løv, Morten Thomas Westh.

3.Z
Lars Jørgen Alkemade, Annette Chris
tensen, Steen Christensen, Christian 
Clausen, Bente Danielsen, Helle Dyhr- 
Mikkelsen, Lars Ole Feddersen, Julie 
Frølich, Susanne Gudemoes, Lene Hel- 
weg-Larsen, Bo Hinrichsen, John Grenå 
Jacobsen, Martin Peter Jacobsen, 
Jesper Nørskov Jensen, Henrik Laurit
zen, Kirsten Løvschall, Vibeke Nicolai- 
sen, Jørn Schultz-Nielsen, Karin Blach 
Nielsen, Anette Paulsen, Klaus Petersen, 
Kim Raegaard, Henning Andersen 
Schjelde, Peter Høgh Stricker, Gitte 
Sørensen, Pernille Vieth.

2.a
Lisbeth Gariy Andersen, Helle Andre
sen, Marie Juul Christiansen, Trine

Bonde Eriksen, Dorthe Frandsen, Anne
mette Hansen, Lene Damkjær Hansen, 
Lotte Holdgaard, Peter Holm, Thomas 
Højmark, Iben Lykke Jensen, Jette 
Køhier, Per Møjgaard, Mai-Britt Guldin 
Nielsen, Tina Paulsen Nielsen, Lotte 
Hørlyck Nissen, Susanne Oxholm, Lone 
Vilslev Petersen, Kelly Denise Pinske, 
Turgay Sahin, Sabine Charlotte C. Stei
ner, Hanne Thomsen, Sanne Louise 
Thygesen, Henriette Elisabeth Wengel, 
Kristina Boitang Hansen.

2.b
Christina Aaberg Boldsen, Bo Bruhn- 
Carstens, Anita Çarlson, Vibeke Butz
bach Christensen, Hanne Nicolaisen 
Ernst, Marianne Hansen, Dorthe Char
lotte Bager Jensen, Kirsten Jensen, 
Charlotte Jessen, Lotte Skovborg Jes
sen, Lisbeth Krause, Thomas Kristen
sen, Randi Lunding, Henning Lyck 
Madsen, Anja Karina Madsen-Røsch- 
mann, Helle Lindegård Petersen, 
Susanne Petersen, Torben Thodsen 
Petersen, Kim Philipsen, Peter Schmidt, 
Maj-Britt Grøndahl Skipper, Lone 
Tams, Gitta Balzer Teichert, Jenny 
Thaysen.

2.x
Tine Bendtsen, Renate Blom, Yaseen 
Brink, Hans-Hehrik Winum Clausen, 
Anette Flindt Dähl, Lone Fredensborg, 
Stine Haag, Morten Dencker Hansen, 
Lise Jacobsen, Mette Møller Jensen, 
Jesper Krogh Jørgensen, Torben Kob- 
berø, Berit Mikkelsen, Lineth Nicole 
Mogensen, Charlotte Nielsen, Lise Niel
sen, Nina Okkets, Thomas Beck Olsen, 

19



Jesper Petersen, Trancy Lynn Pitt, 
Mads Rousing, Morten Smith, Jens 
Christian Kruse Sørensen, Merete Teic
hert.

2.y
Helle Brøgger, Lene Dail, Claus Erich
sen, Susanne Feldstedt, Torben Allan 
Glock, Karin Gottschalk, Anette Lund 
Hansen, Peter Theiss Holm, Tine Char
lotte Jessen, Bettina John, Brit Jørgen
sen, Dorthe Kidmose, Cherie Chanett 
B. Kristensen, Bjørn Lausen Madsen, 
Jan Michelsen, Else-Marie Møller, Mette 
Agnete Møller, Lars Nielsen, Brian Paul
sen, Søren Solkær Pedersen, Lis Pug
holm Petersen, Randi Petersen, Per 
Nicolai Thorsen, Paul Wissing, Anders 
Zeuner.

2.2
Dennis Hansen, Mads Hansen, Lena 
Hohwú-Christensen, Kristian Honore, 
Erik Ingstrup, Torben Kvistgaard Jen
sen, Eva Wiborg Lange, Henrik Lausen, 
Inger Skov Matthiesen, Susanne Mikkel
sen, Anders Helbo Mortensen, Pia 
Mylin, Lars Møller, Herdis Nielsen, Lars 
Nielsen, Tina Ohlsen, Annette Petersen, 
Mette Petersen, Kirsten Sahl, Morten 
Schleef, Adam Svendsen, Lotte Swienty, 
Jesper Thomsen, Helle Thun, Ken Due.

2.U
Connie Anker Aamann, Jette Sandvad 
Andersen, Trine Solberg Andresen, Tove 
Bladt, Philip Busch, Anette Bøjskov, 
Anne Dail, Thomas Dam, Jens Borgen 
Esmann, Bjarne Faurholm, Lone Dalvig 
Frederiksen, Camilla Gurevitsch, Pia 
Funda, Johanne Meder, Charlotte Hagn 
Meincke, Yrsa Petersen, Torben Bak 
Sørensen, Christian Raackmann Thue- 
sen, Lisbeth Winckelmann, Elsebeth 
Østergaard.
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1.a
Tina Andersen, Bettina Ruhe Christen
sen, Christopher Chris Clark, Lotte 
Dormann, Mette Gocht-Jensen, Karin 
Heuschkel, Nanna Jensen-Fangel, Lise 
Jornil, Ragnhild Charlotte Jørgensen, 
Jette Lassen, Bettina Lauritzen, Annette 
Katha Løper, Lone Marschner, Palle 
Ringgård Maschoreck, Mette Sofie Møl
ler, Aase Hartmann Nielsen, Jacob 
Norup, Pernille Solkær Pedersen, Hen
riette Kastrup Petersen, Naja Steg, 
Mette Sørensen, Vibeke Vorbeck, Orsi 
Winter, Jens Winther, Martin Thürle- 
mann.

l.b
Gurli Horsager Bjerrum, Nanna Her
strøm Boysen, Brigitte Carstensen, Maj- 
Britt Christensen, Vinnie Christensen, 
Lise Staugärd Clausen, Bettina Eriksen, 
Nora Eriksen, Jan Fangel, Søren Erik 
Flebbe, Mette Grete Hansen, Pia Jacob
sen, Camilla Jensen, Mette Jørgensen, 
Rikke Fregerslev Ludwigsen, Carsten 
Jørgen Møller, Henrik Nissen, Hanne 
Lindgaard Pedersen, Anne Sandholdt, 
Maria Sangiorgio, Claus Sepstrup, Sami 
Tchelebi, Marianne Staugaard Thyssen, 
Charlotte Østervang.

1.x
Britt Andersen, Maria Bille, Jens-Peter 
Brodersen, Malene Carlsen, Dorthe 
Clausen, Heidi Clausen, Søren Debell, 
Tommy Eckert, Pia Falkenhagen, Heino 
Norman Franck, Tina Hagensen, Jakob 
Lundbek Hansen, Karin Hansen, Pre
ben Struckmann Hansen, Thorkild Han
sen, Gitte Henningsen, Jens Vester- 
gaard Jensen, Knud Meldgaard Jensen, 
Michael Jensen, Susanne Kuntz, Lars 
Bo Lolby, John Lustrup Madsen, Jør
gen Madsen, Christina Kock Nicolaisen, 
Brian Peter Nissen, Allan Poulsen, Peter 
Bruvik Rühlmann, Lone Tandrup.

ly
Bente Nicolaisen Beyer, Lene Buch-Lar
sen, Linda Müller Christensen, Mari
anne Christensen, Mai-Britt Davidsen, 
Morten Dunø, Anne Elverskov, Helle 
Holm Hansen, Martin Hansen, Thomas 
Hansen, Bettina Hermersen, Peter 
Hoffmann, Lars Brehm Jakobsen, Tom 
Randrup Jensen, Bea Jensen-Fangel, 
Kirsten Grum Kjærgaard, Morten Krab, 
Gitte Dyrgaard Kühl, Christian Kenth 
Lindemann, Jeanette Nørlev, Rikke 
Højer Pedersen, Søren Grønlund Peder
sen, Jens Peter Lyck Rasmussen, Søren 
Sibbersen, Kim Strand, Lea Kaminsky, 
Stephanie Bock.

1 .Z
Peter Baum, Ole Beierholm, Rikke 
Dohrmann, Søren Gadeberg, Brian 
Hansen, Sanne Hess, Kim Jacobsen, 
Torben Nørskov Jensen, Allan Jørgen
sen, Dorthe Beck Jørgensen, Johanne 
Helene Labansen, Ahne Grethe Carlsen 
Lorentzen, Jan Mikkelsen, Heidi Mygil, 
Mikkel Kroll Møller, Aksel Julius Niel
sen, Anette Refshauge, Britt Raegaard, 
Flemming Silberg-Pedersen, Lars Erik 
Fynboe Sommer, Lone Klinge Thom
sen, Lotte Mi Thordsen. Susanne Thy
bo, Jakob Vibild, Britta Weber, Kenneth 
Florin Zimmer.

1 .U
Helle Andersen, Maja Hune Andresen, 
Maiken Boysen, Lars Bøgner, Allan 
Beck Christensen, M^tte Fink-Nielsen, 
Trine Hansen, Susanne Hansted, Bent 
Iversen, Lotte Rye Jeppesen, Mikkel 
Fahnøe Jørgensen, Øonni Klingenbjerg, 
Lise Aagaard Mortehsen, Dorthe Wraae 
Nielsen, Rikke Hougaard Nielsen, Jan 
Thomas Ottersen, Marianne Petersen, 
Britta Sahl, Jacob Sune Sørensen, Jytte 
Theilgaard, Peter Westermann-Rasmus 
sen, Bent Fischer.



2 .p
Ulla Ballegaard, Lotte Bech, Tina 
Bonde, Jette Wandahl Clausen, Mette 
Drue, Karen Guldbrandsen, Berit Hal
lenslev, Søren Peter Hansen, Tania Hol
lænder, Dorthe Brandt Jensen, Janne 
Jønsson, Gitte Wolf Jürgensen, Jan 
Kaslander, Heidi Leth, Allan Gammel
gård Nielsen, Yvonne Olesen, Yvonne 
Olsen, Annie Karina Petersen, Kirsten 
Petersen, Poul Erik Petersen, Søren 
Samuelsen, Jette Stærkær, Anja Søren
sen, Anja Wedam.

2.q
Susanne Landergreen Andersen, Lone 
Brammann, Jette Christensen, Bettina 
Christiansen, Iben Elesabeth Dohn, 
Rikke Wilia Eriksen, Karin Frederiksen, 
Susan Adler Gall, Pia Heesch, Bente 
Thagaard, Michael Carlos Grandelag 
Iversen, Anne Sylvest Jensen, Grethe 
Leni Jensen, Charlotte Jürgensen, 
Dorthe Larsen, Helle Madsen, Thomas 
Ringgaard Maschoreck, Susanne Møller, 
Gitte Petersen, Vibeke Yvonne Petersen, 
Niels Sandø-Pedersen, Inge Schranken
müller, Betina Stubberup.

2.r
Anette Andersen, Stig Andersen, Ghita 
Burkal, Anne-Dorthe Carstens, Vera 
Christensen, Merete Christine Duus, 
Mette Trandberg Frandsen, Pia Merete 
Høyer Grau, Henning Hansen, Tina 
Iversen, Henrik Gert Jacobsen, Yvonne 
Høj Jakobsen, Betina Urban Jensen, 
John Laue, Iben Fregerslev Ludwigsen, 
Christian Lund, Annemette Lynge, Pia 
Nielsen, Tina Traberg Nielsen, Jette 
Paulsen, Grethe Roth, Claus Primdal 
Sørensen, Kim Thomsen, Carina Vogt.

2.t
Helle Bonde, Lisbet Carstensen, Anita 
Bouet Dalager, Anders Fahrendorff,

Addi Frandsen, Ninna Hakanowitz, 
Glen Hviid, Kerstin Merete Iversen, 
Hanne Grohnheit Junk, Hanne Bach 
Jønsson, Birgitte Kjær, Thomas Kahr 
Knudsen, Hanne Kalb Kock, Frank 
Lindholm Kristensen, Alice Lützen, 
Annette Volander Nielsen, Jonna Kjes- 
tine Nielsen, Mette Ove, Annette 
Rasmussen, Birgitte Sandholdt, Søren 
Schantz, Manuela Schulz, Helle Valen
tin, Anja Wilkens.

Lp
Torben Albrecht, Lenette Borchers, 
Christen Duus Børgesen, Mette Chris
tensen, Helen Christiansen, Anette 
Clausen, Ann Katharina C. Fleischer, 
Helle Klovgaard Gorrsen, Bettina Dolly 
Hansen, Dorte Ebbesen Hansen, Gitte 
Hoffensets Hansen, Ulla Hansen, Bente 
Jacobsen, Jane Outsen Jensen, Gitte 
Kjeldsen, Mette Guldahl Millek, Mads 
Christian Blichfeld Mortensen, Trine 
Valborg Oksen Møller, Troels Fløe 
Pedersen, Ingelise Staadsen Petersen, 
Claus Damgård Schmidt, Kirsten Skel- 
gaard, Henriette Skov, Kirsten Wollesen.

Lq
Anette Barfoed, Dorthe Hansen Bay, 
Søren Bock, Kirsten Bragh Clausen, 
Claus Per Elholm, Tina Eriksen, Heidi 
Grau, Bettina Hansen, Mette Hansen, 
Karin Lind Iversen, Elsebeth 
Johannsen, Ulla Jørgensen, Lone 
Kaslander, Janne Lorenzen, Jeanette 
Madsen, Lars Mathiesen, Ulrich Kyhn 
Møller, Lotte Højer Pedersen, Bent 
Sandholdt, Anne Birgitte Schantz, 
Susan Gantriis Lillelund Sørensen, Lise
lotte Thorup, Lena Tiettje, Marianne 
Tychsen, Britt Tang Ørnebjerg.

l.r
Jette Harriet Gohlke Andersen, Lene 
Vincent Brunemark, Annette Østergård 

Hansen, Gitte Bolvig Hansen, Gitte 
Neumann Hansen, Hanne Søgaard 
Hansen, Inken Marie Hansen, Kirsten 
Nørret Hansen, Vivi Jefsen, Bitten Nøhr 
Meyland Jensen, Ghita Jessen, Marlene 
Jürgensen, Ole Kapper, Karl Kristian 
Kongsted, Susanne Gramstrup Kristen
sen, Dorte Bondo Krogsgaard, Mari
anne Lassen, Mogens Nielsen, Ulla 
Nielsen, Tina Vinther Pedersen, Inge 
Fabricius Petersen, Lone Petersen, Ole 
Reinsborg, Anette van Straaten, Claus 
Christian Sørensen.

Lt
Gurli Bertelsen,!Alida Brusch, Nina Car
stensen, Birgitte' Christensen, Pia Hede
gård Christenseh, Tina Christensen, 
Katja Eichmeier, Jutta Hansen, Niels 
Christian Hansen, Lotte Holm-Jensen, 
Dennis Boyer Husted, Karin Høgel, 
Annette Jensen, Hanne Bodil Jørgen
sen, Jens Jørgensen, Karen Lintrup, 
Christian Lund, Sussi Lützner, Dorthe 
Annette Madsen, Maj-Britt Nielsen, 
Gholam Hossein Safikhany, Helle Bir
gitte Schmidt, Jette Falkenløve Simon
sen, Lene Overgaard Thier, Axel 
Thrams, Hans Peter Zethsen.

Gæsteelever
I indeværende skoleår har følgende 
været gæsteelever på skolen: 
Kelly D. Pinke, 2.a, USA.
Trancy L. Pitt, 2.x, USA.
Christopher Clark, l.a, USA.
Martin Thürlemann, l.a, Schweiz.
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Praktiske oplysninger
Ringetider:
1. time, kl. 8.00- 8.45
2. time, kl. 8.55- 9.40
3. time, kl. 9.50-10.35
4. time, kl. 10.45-11.30
5. kime, kl. 12.00-12.45
6. time, kl. 12.55-13.40
7. time, kl. 13.50-14.35
8. time, kl. 14.45-15.30

Kontakten skole-hjem
Skolen lægger stor vægt på at formidle 
et godt samarbejde med forældrekred
sen.
Hvert år i november måned afholdes en 
række forældremøder for l.g’s foræl
dre. Her vil der være rig mulighed for at 
kontakte de enkelte klassers faglærere 
og blive informeret om elevens stand
punkt, ligesom skolen får mulighed for 
at høre om de problemer, der evt. 
måtte være for de enkelte elever.
Også forud for grenvalget arrangerer 
skolen forældremøder i marts måned. 
Den orientering om de forskellige 
grene, som studievejlederne har givet, 
vil ved denne lejlighed blive uddybet. 
Studievejlederne giver en kort oriente
ring om de forskellige grene, og der vil 
samtidig være mulighed for at tale med 
faglærerne og stille yderligere spørgs
mål.
Skolens studievejledere: 
Leif Aas Andersen (AA). 
Ida Bendix Jørgensen (BJ). 
Karin Pedersen (KP). 
Ragnhild Rhode (RR).

Studievejledning
AA - 3.x, 3.y, 2.y, 2.z, l.y, l.z, l.q.
BJ - 3.a, 2.a, 2.x, l.a, 1.x, 2.q.
KP - 2.q, 2.Z, 2.t, l.p, l.t.
RR - 3.b, 3.Z, 3.U, 2.u, 2.b, l.u, l.b, l.r.

Studievejledning for 
gymnasiet
Hver gymnasieklasse har tilknyttet en 
studievej leder. Studievej ledernes 
arbejde er en blanding af de opgaver, 
klasselæreren og skolevejlederen påta
ger sig i folkeskolen. Studievejlederen 
giver dels de enkelte klasser kollektiv 
vejledning, dels individuel vejledning til 
den enkelte elev.

Kollektiv vejledning
Til den kollektive vejledning er der iflg. 
gældende regler afsat 20 timer til hele 
gymnasieforløbet.
Tidligt i l.g gives nogle timers undervis
ning i almen studieteknik (bl.a. notatte
knik, forskellige læsemetoder, tilrette
læggelse af skolearbejdet). I løbet af 
forårssemestret skal eleverne i l.g 
vælge den gren, de vil fortsætte på i 2. 
og 3.g. For at forberede eleverne til 
dette valg gennemgår studievejlederen 
de forskellige muligheder for grene, 
nogle af de faktorer, der evt. har betyd
ning for grenvalget, og hvilke konse
kvenser grenvalget evt. kan medføre. 
I 2.g. tages for alvor fat på studie- og 
erhvervsorienteringen. Af emner kan 
nævnes: hovedstrukturer i vores uddan
nelsessystem, adgangsregulering til de 
forskellige uddannelser samt diskussion 
af problemer, der i det hele taget knyt

ter sig til uddannelsesspørgsmål.
I 3.g gennemgås emner som generel 
ansøgningsteknik, økonomi- og bolig
forhold under uddannelse og optagel
sessystemet ved de forskellige uddan
nelser. Problematikken omkring et evt 
sabbatår med erhvervsarbejde eller 
udlandsophold tages også op.
Endelig er studievejlederne medarran
gører af to store studie- og erhvervs
orienterende møder for afgangsklas
serne.

Individuel vejledning
Det meste af den tid, studievejlederne 
har til deres rådighed, bruges imidlertid 
til den individuelle vejledning. Man kan 
træffe sin studievejleder på studievejle
derkontoret i de faste kontortider.
Den enkelte elev kan her frit henvende 
sig for at drøfte problemer af faglig, 
social, økonomisk og personlig art, der 
har med uddannelsessituationen at 
gøre. Det være sig problemer med f.eks. 
lektielæsning, videre ¡uddannelse, studie
støtte, eller mere personlige problemer 
indenfor eller instanser udenfor skole
området, men som tynger og påvirker 
skolegangen. Det skål pointeres at stu
dievejlederne ikke er| en del af skolens 
administration. Du kan derfor trygt gå 
til studievejlederen rrjed dine problemer. 
Han/hun har tavshedspligt overfor alle 
med mindre andet aftales.

Studievejledning for HF
HF studievejlederen kan ligeledes træf
fes på sit kontor på faste træffetider. 
Det er HF studievejlederens opgave at 
bistå skolens rektor bed udvælgelsen af 



egnede ansøgere til kursus og at vare
tage rådgivningen af de unge, der over
vejer at blive optaget på et 2-årigt HF 
kursus.
Derudover står HF studievejlederen til 
rådighed som de studerendes konsulent 
i alle de spørgsmål og situationer, der 
kan være en hindring for en planmæs
sig gennemførelse af det 2-årige kursus
forløb.
I praksis er disse problemer af vidt for
skellig art: studiemæssige (fagligt, læse
vanskeligheder, koncentrationsproble
mer m.v.), personlige, økonomiske, 
sociale osv. En opgave, der i de senere 
år har fået stadig stigende betydning er 
kursisternes individuelle vejledning vedr. 
studie og erhvervsvalg.
Ved studievejlederens hjælp kan der 
skabes kontakt til erhvervsvejledning, 
arbejdsformidling samt til de videregå
ende uddannelsesinstitutioner. Studie
vejlederen fremskaffer og udlåner end
videre et omfattende studie- og 
uddannelsesorienterende materiale. Af 
hensyn til kursusforløbet og det videre 
uddannelsesforløb er det meget væsent
ligt, at kursisterne vælger de rigtige til
valgsfag. Dette vil i regelen sige, at man 
vælger, hvad lyst og evner motiverer en 
til. Tilvalgene drøftes derfor hyppigt 
med studievejlederen. Andre vejled
ningssituationer opstår i forbindelse, 
med reeksamination, selvstudium og 
mange andre spørgsmål og personlige 
problemer. Man er altid velkommen til 
at henvende sig på studievejlederens 
kontor.
Til en grundigere gennemdrøftelse af 
problemerne er det bedst at komme i 
træffetiderne eller at træffe aftale om 
en særlig tid.

Forbedring af 
eksamensresultat på HF 
Der skelnes mellem reeksamination, 

sygeeksamen og omeksamen.
Reeksamen er kun mulig for kursusstu
derende, der ved prøverne efter det 1. 
kursusår har opnået karateren 00 eller 
03 og for studerende efter 2. kursusår, 
der ikke har bestået den samlede eksa
men. Disse reeksaminander kan efter 
eget valg lade sig eksaminere i enkelte 
prøver. Sygeeksaminander er sådanne 
kursusstuderende, der på grund af syg
dom ikke har deltaget i eksamen. Også 
disse eksaminander kan efter eget valg 
lade sig eksaminere i enkeltprøver. 
Omeksaminander er alle de kursister og 
selvstuderende, der aflægger eksamen 
anden eller tredje gang i et fag for at 
forbedre standpunktet. Foretages omek
samen, lægges fuldt læsepensum til 
grund for eksaminationen, som for selv
studerende.

Mødepligt
I gymnasiet og på HF er der mødepligt. 
Denne pligt betyder, at skolen fører 
regnskab over fravær (herunder mang
lende udførelse af skriftligt arbejde). 
Antager en elevs fravær et sådant 
omfang, at skolen nærer betænkelighed 
over for fortsat undervisning, skal ele
ven underrettes herom. Fortsætter fra
været, underrettes eleven og forældre
myndighedens indehaver skriftligt om, 
at der kan blive tale om at tage forbe
hold ved tilmelding til eksamen ved sko
leårets slutning. Såfremt lærerforsamlin
gen finder, at der for en af disse elever i 
et eller flere fag på grund af fravær vil 
være betænkelighed ved at tilmelde ele
ven til eksamen, indsendes en erklæring 
til direktoratet, der afgør om eleven kan 
deltage i eksamen ved skoleårets slut
ning.

Oprykninger
I gymnasiet er der afsluttende eksamen 
i enkelte fag ved slutningen af både 1. 

og 2.g. En elev, der på grund af mange 
forsømmelser ikke har fået direktoratets 
tilladelse til at dieltage i disse eksaminer, 
kan ikke fortsætte i næste klasse.
På et lærerforsamlingsmøde ved skoleå
rets slutning behandles de øvrige elevers 
fortsættelse i næste klasse. Hvis der 
ikke er enighed om, at elev bør fort
sætte, beslutter lærerforsamlingen, om 
eleven skal rådes til at gå om eller gå 
ud af skolen. Afgørensen af, om eleven 
fortsætter i næste klasse træffes af ele
ven eller af forældremyndighedens inde
haver.

Regler for studierejser
og ekskursioner

1. Hver elev må i hele gymnasieforlø
bet max. rejse 12 skoledage, incl. 1 
og 2. dages ekskursioner.

2. Hver elev må max. deltage i 2 
udlandsrejser.

3. En udlandsrejse, som involverer 
elever der allerede har deltaget i en 
udlandsrejse - eller for hvem en 
udlandsrejse allerede er planlagt, 
vil blive prioriteret lavere end alle 
andre rejser.

4. Der må i hele gymnasieforløbet 
kun foretages en udlandsrejse med 
et grenhold og en udlandsrejse 
med en stamklasse - og for a og 
x-klassers vedkommende en

5.

6.

udlandsrejse i 3. fremmedsprog.
Rejseuger:
a.ugen før efterårsferien: fællesfag

2.g, og 3. g og 3. fremmedsprog.
b. 1. uge i september: 3.g grenhold, 
c. ugen før vinterferien: 2-dageseks- 

kursioner og HF. (eller uge 6).
Den fastlagte rejseuge kan kun flyt
tes, såfremt de lærere, der er invol
verede i de aktuelle rejser, er blevet 
enige herom, og senest et halvt år 
før rejserne; skal finde sted har 
orienteret lærerrådet.
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6a. Rejser, der strækker sig over mere 
end en kalenderuge, skal indeholde 
den relevante rejseuge.

7. Til helt specielle arrangementer (en 
»Strassburg-invitation« el.lign.) som 
involverer få elever fra flere klasser, 
skal lærerrådets accept indhentes.

8. Disse regler offentliggøres hvert år i 
»Statstidende« (jan.) samt i årsskrif
tet. Derudover forpligtes faglære
ren til at minde eleverne om de 
vedtagne regler, når en evt. rejse 
diskuteres.

9. Når en rejse er under overvejelse, 
skal den noteres i »rejsekalen
deren«.

10. Den endelige accept af ekskursio
ner og studierejser gives af lærerrå
det efter indstilling fra ekskursions
udvalget.

11. Ikrafttrædelse: Ovenstående regler 
gælder for elever, der går i l.g/ 
l.HF i 1986/87 og følgende 
årgange.

Der skal gøres opmærksom på, at der 
vil ske revision af reglerne i begyndelsen 
af skoleåret.

Transport
Du kan få godtgjort dine transportudgif
ter, hvis afstanden mellem bopæl og 
skole og tilbage er mindst 22 km.
NYE ELEVER sender ansøgning om 
transport i udfyldt stand sammen med 
foto påført navn og adresse til Sønder
jyllands Amtskommune, undervisnings- 
og kulturforvaltningen, Skelbækvej 2, 
6200 Aabenraa.
TIDLIGERE ELEVER (der skal søges 
hvert år) oplyser gammelt stamkort nr. 
på ansøgningsskemaet. Kortene udleve
res på skolens kontor den første skole
dag.
Hvis du selv kører i bil, på knallert 
el.lign., kan du kun undtagelsesvis få til
skud. (Se pjecen fra Sønderjyllands 
Amtskommune).

Bolig
Kontoret har adresserne på byens kolle
gier, men udleverer ikke ansøgnings
skema. Dem får du på

Kollegiernes kontor 
Indstillingsudvalget 
Skovvej 20 
6400 Sønderborg 
Tlf.: 04 42 48 49 kl. 11-13.

Statens Uddannelsesstøtte
Du kan få SU, når du er fyldt 18, og 
forholdene ellers er sådan, at du kan til
komme støtte, men søg i god tid, inden 
du fylder 18 år af hensyn til den lange 
ekspeditionstid.
Skema til ansøgning om SU fås på kon
toret. Her afleveres det igen, når det er 
udfyldt. Skemaerne indsendes samlet 
hver 14. dag, og ca. 8. uger efter fore
ligger svar, der vil blive udsendt til jer 
herfra. Læs vejledningen godt igennem, 
det er vigtigt, at skemaet er udfyldt rig
tigt, ellers sker der bare yderligere for
sinkelse.
Grænser for forældreindkomstafhæn
gigheden er nedsat fra 22 til 20 år. 
Du skal søge hvert år.

Legater og stipendier
Ansøgning om skolens legater med 
oplysning om ansøgerens eksaminer, 
økonomiske forhold og om, hvilke lega
ter man i sin studietid har haft såvel fra 
skolen som fra anden side, må være 
kontoret i hænde senest den 1. juni. 
Sønderborg Samfundets lånefond yder 
lån til videre uddannelse til tidligere ele
ver fra Sønderborg Statsskole. Ansøg
ning om lån indsendes til rektor. Søn
derborg Statsskole har fået et legat: 
Grænsevagtmester Kristian Langvad 
Christensen og Hustru Anna, født Hüb
ners Legat til »værdigt trængende stu
denter udgået fra Sønderborg Stats
skole, som er under videreuddannelse 

ved et universitet, DTH, Landbohøjsko
len eller Tandlægehøjskolen«.
Ansøgning om en legatportion indsen
des senest 1. marts til Sønderborg Stats
skole.

Bogdepotet
Bogdepotet finder du i kælderen under 
forhallen og kantinen. Det er åbent alle 
skoledage kl. 9.40 til 9.50, altså i 2. fri
kvarter. Dog dage med morgensamling i
3. frikvarter.
Vi beder dig om at behandle de bøger, 
du får hos os, godt.

Bogdepotet
Bogdepotet finder du i kælderen under 
forhallen og kantinen. Det er åbent alle 
skoledage kl. 9.40 til 9.50, altså i 2. fri
kvarter. Dog dage med morgensamling i
3. frikvarter.
Vi beder dig om at behandle de bøger, 
du får hos os, godt.

Sønderborg Gymnasiums 
bibliotek
Sønderborg Gymnasium har sit eget 
bibliotek med en blandet samling af 
bøger, hvoraf dé fleste er placeret på 1. 
sal i den gamle fløj. De fleste af 
bøgerne i denne afdeling vedrører 
fagene dansk, historie, psykologi, reli
gion og fremmedsprog. En del faggrup
per har placeret! biblioteksbøger i faglo
kaler, dette gælder biologi, fysik, 
geografi, kemi og samfundsfag.
Udover den moderne bogsamling ejer 
biblioteket en mindre samling af 
sjældne historiske værker, der til daglig 
opbevares i deplat.
Et velfungerende uddannelsesbibliotek 
er en vigtig forudsætning for, at ele
verne kan lære at arbejde selvstændigt 
med emner og problemer og give dem 
en alsidig belysning. Skolens bibliotek 
er et vigtigt led i den daglige undervis
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ning; det skal ikke erstatte folkebibliote
ket, men supplere det. I forbindelse med 
gruppearbejde er det et velegnet 
arbejdssted. Ved opgaveskrivning - og i 
særdeleshed ved udarbejdelsen af spe
cialerne og de større HF-opgaver - har
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man behov for at kunne skaffe supple
rende litteratur på biblioteket. Desuden 
giver biblioteket også eleverne mulighed 
for at udnytte mellemtimer og venteti
der på en fornuftig måde.
I Hovedafdelingen er bøgerne ordnet 
ener decimalsystemet, og der findes 
bejde et emnekartotek og et alfabetisk 
kartotek, som er til rådighed for elever 
og lærere.
Biblioteket indeholder også en mindre 
tidsskriftsamling af fortrinsvis aktuelle 
og tværfaglige tidsskrifter, hvoraf nogle 
er placeret på biblioteket og kan udiå
nds ved henvendelse til bibliotekarerne.

Vejledning i udlån af bøger fremgår af 
opslag på biblioteket.
Biblioteket er åbent i skoletiden, og 
bibliotekarerne er til stede hver dag i 3. 
og 5. frikvarter.

Helle Christiansen 
Inge-Lise Henneberg Nielsen

Skolens kontor
Skolens kontor er først og fremmest et 
kontor, som administrerer skolens 
daglige drift og forholdet mellem skolen 
og de forskellige myndigheder; men 
kontoret er også et ekspeditionskontor 
for eleverne: Flytninger skal omgående 
meddeles os. Alle sager vedrørende SU, 
befordringsgodtgørelse, o.lign, tager 
kontoret sig af. Hvert år indsamles ske
maer af forskellig art, f.eks. vedr. gren
valg og tilvalg. Vi beder indtrængende 
om, at afleveringsfristerne overholdes. 
Skolens kontor kan ikke påtage sig: 
- at kalde eleverne over skolens samta
leanlæg eller på anden måde give 
besked, med mindre det drejer sig om 
sygdom i hjemmet eller eventuelt døds
fald.
- at give oplysninger om årskarakterer 
eller skriftlige eksamenskarakterer 
(spørg faglærerne).
Til småtingsafdelingen hører udlevering 
af Albyl og plastre efter behov. Er du i 
tvivl om noget, så spørg. Vi kan som 
regel finde ud af, hvis bord det er. 
Glemte sager: Henvendelse til AV- 
inspektorerne eller pedellen.
Skolen har ingen forsikring, der kan 
dække de skader, der kan opstå for den 
enkelte elev, dog kan reparation af bril
ler, der er gået i stykker under udøvel
sen af idræt, godtgøres med op til 
350,00 kr. ved attestation af idrætslære
ren.

Mønttelefoner
Der er mønttelefoner ved kontoret og 
ved forhallen.
Ved kontoret: 04 42 64 89
Ved forhallen: 04 42 78 91

Ferier og fridage 1. : >! 7/88
1987

Sommerferie:
Mandag den 22. juni til tirsdag den 4.
august.

Efterårsferie:
Mandag den 19. oktbber til fredag den
23 oktober.

Juleferie:
Torsdag den 24. december til fredag 
den 1. januar.

1988

Vinterferie:
Mandag den 15. februar til fredag den
19. februar.

Påskeferie:
Mandag den 28 marits til mandag den
4. april.

St. Bededag:
Fredag den 29. april.

Kristi Himmelfartsdag:
Torsdag den 12. maj.

Pinseferie:
Mandag den 23. maj

Sommerferie:
Mandag den 20. juni
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Oplevelse fra nogle af de sidste dage...



Kælder (gi. fløj).

Kælder (ny fløj).

Bogdepot

Toilet
Drenge

Tunnel til hil'I 
Indergàrd

Stuen (ny fløj).

Stuen (gi. fløj).

Indgang Kongevej
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1. sal (ny fløj).
I-ll M2 1-13 1-14

1-9

1. sal (gi. fløj). 1-8

1-5 
Hist. 

' Film

Huma
nistisk 
labor.

1-4

Bibliotek

1-3
Stu
die- 
vejl.

GYMN.

EDB 
1-2

_______ L

Samfunds
fag 
1-1

2. sal (gi. fløj).
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