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Skoleåret 1986/87 fik en brat opvågnen, da man i Søndags Politiken den 3.
august 1986 kunne læse, at Københavns Amtskommune gik med planer om
at nedlægge Søborg Gymnasium.
Et elev-, forældre- og personaleinitiativ fik i løbet af august overbevist
politikerne i amtsrådet om, at tidspunktet og sagligheden i planen på ingen
måde var overbevisende, og en høring den 17. september 1986 med amts
borgmester Per Kaalund og undervisnings- og kulturudvalget skrinlagde
det amtskommunale initiativ. Under hele sagen havde skolen en god og ak
tiv støtte i Gladsaxe Kommune ved borgmester Ole Andersen.
Så kunne vi tage fat på at fejre skolens 25 års jubilæum, som blev gen
nemført den 3. og 4. oktober 1986. Mange taler, gaver, lykønskninger,
åbent hus, stor fest og et jubilæumsskrift markerede dagene. Et fint arran
gement som alle på skolen kan være stolte af.
Tilmeldingen til 1 .g var på grund af efterårets diskussioner imødeset med
spænding. Skolen fik samme ansøgertal som i 1986 og omsattes i to l.g
sproglige og tre 1 .g matematiske klasser. Selv om ansøgertallet var det sam
me som i 1986, var der store forskydninger Gladsaxe Kommune, Værløse
Kommune og Københavns Kommune imellem.
Søborg Gymnasium har altid fået hovedparten af sine elever fra Glad
saxe Kommune. Derfor var det særdeles glædeligt, at der var en stigning på
89% (!!) (i forhold til ’86) af elevansøgere fra Gladsaxe Kommune. De fæl
les bestræbelser for at »bruge det lokale gymnasium« har således båret
frugt. Det var iøjnefaldende, at Værløse-ansøgere svigtede. Vi tror, det
hænger sammen med rygterne fra skoleårets begyndelse - så til næste år
forventer vi den samme solide mængde ansøgere fra Værløse.
Den 1. og 2. maj 1987 afholdt skolen en konference for personale, elever
og forældre. Emnet er »skolen som serviceinstitution«. 1 skrivende stund
kendes resultatet ikke - men forhåbningerne til udfaldet af konferencen er
store.
Alt i alt var skoleåret 1986/87 ikke et af de mest stille i skolens historie.
Vel mødt til et nyt arbejdsår den 10. august 1987. Nye elever møder kl.
10.00 og gamle elever kl. 11.00.
Maj 1987

Ralf Nielsen
Rektor

Ralf Nielsen med redningskrans. Gave fra Gladsaxe Kommune til skolen. —>
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Søborg Gymnasiums 25-års jubilæum
oktober 1986
»Skolen er død - skolen leve!«, sådan oplevede elever, forældre og lærere
sommeren og efteråret 1986. Næppe havde amtets undervisnings- og kul
turudvalg med forkvinde Birthe Nielsen i spidsen, bistået af amtsborgmes
ter Per Kaalund, på et stort fællesmøde den 17. september skrinlagt embedsmændenes planer om at nedlægge vores skole, før repræsentanter fra
amtet mødte op igen til jubilæumsfesten, fredag den 3. oktober.

Den officielle del
Festlighederne indledtes med: »Hvor smiler fager den danske kyst«, hvor
efter viceamtsborgmester Helle Jarlmose og forkvinde Birthe Nielsen gav
fødselaren de bedste ønsker for en lang, lykkelig og aktiv fremtid.
Gladsaxes borgmester Ole Andersen overrakte en redningskrans til sku
den Søborg G - hjemmehørende i Gladsaxe Kommune.
Vi forblev i det våde element - i det mindste i mosen - da tidligere elev og
nu skuespiller Poul Henrik Borup-Jørgensen foredrog tidligere lærer nu in
formationschef på Kanal 2, Thomas Rørsigs tekst: (se side 7).
Elever og lærere overrakte med en sketch deres gave til skolen: roser til
Grønnegården. Vi fik smagsprøver på jubilæumsforestillingen »Jagten«
og rektor Ralf Nielsen afsluttede sin tale med følgende bemærknigner om
korallers liv: »Koraller kan kun trives i helt rent saltvand, som er i stadig be
vægelse. Derfor dør koraller på læsiden af et rev, men på vindsiden, hvor
bølgeslaget og strømmen er stærkest, vokser de og udvikler sig i store smuk
ke kolonier. Det hører imidlertid også med til billedet, at det er de ældre og
mere forkalkede dele af revet, som giver det styrke og kraft til at modstå
bølgeslaget gennem århundrede«. For koraller såvel som for Søborg G gæl
der det: »I stilheden døden - I strømmen næres livet«.
Afslutningen på et meget festligt program før en lille let frokost til alle
var Aksel Jørgensens gendigtning af Kringsatt: (se side 8).

Åbent hus
På gøglervis bl.a. med optog havde elever og lærere været ude med løbesed
ler i Gladsaxe på nogle regnfulde dage for at slå på tromme for vort åbenthus arrangement lørdag den 4. oktober.
Vi var velsignet med godt vejr på selve dagen og mange glade gæster. På
skolen var der kunst- og fotoudstilling, boder med ringspil, pilekast, fløde6

Melodi: »Kom hjem, kom hjem«
Titel: »Mosefundets svanesang« - Søborg synger sin historie!

Da min første sten blev lagt
var jeg kry og uforsagt,
min forventning højt belagt,
fremtidsdrømmen gennembagt.
Jeg blev klædt i uskyldshvidt,
her sku’ man ku’ ånde frit,
der kom vognlæs tavlekridt
til kulturens første skridt.
Nitten-én-og-tres var skøn,
jeg blev helt fantastisk køn,
rundt omkring var marken grøn,
kun fra mosen lød der støn.
Der var slam og gamle dæk,
ingen kørte skidtet væk.
Min vugge stod
blandt grønt og rod.

Nu blev kursen helt lagt om,
jeg fik skyld for dårligdom
blandt eleverne, der kom.
Huens plads blev ganske tom!
Denne nye ungdomsstil
var mig lidt for imbecil,
jeg der før var domicil
for en kommende cand.phil.
Holdningen var også sløv,
og hvert andet ord var »røv«,
ja, jeg var jo ikke døv,
hvor var åndens stjernestøv?
Det var feset af i fjor«,
eller »gået i sin mor«.
Og skæbnens spil?
»ad Helved’ til!«.

Og jeg fyldte et par år,
så det lange Beatleshår,
lærerne fik mavesår:
»Sikken fremtid landet får!«.
Drengene fandt stort behag
i en lovlig lårkort smag,
der krøb opad dag for dag,
der lå vistnok noget bag!?
Der kom hash og blomstertøj,
selv den mindste gnom blev høj,
beatmusikken var kun støj,
rektors øregang blev sløj.
68’ var som et chok:
»Nu har vi sgu fået nok!«
Så blev der kivog kollektiv.'

Firserne er godt i gang,
svinestiens vej er trang,
madpapir har første rang,
ingen kender Herman Bang.
Pigerne er rene nips,
her er intet syrligt ribs,
mange bærer øreclips,
drengene er iklædt slips.
Ambitionerne er ny yuipieyeah og yuipi-yh.,
fremtids lyse morgengry
er en tegnedreng som bly.
Jeg er firkantet, men rund,
blot et gammelt mosefund.
Ak, mon jeg står til næste år?

Thomas Rørsig
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Mel.: Kringsatt
Søborg Gymnasium, gå ind i din tid!
Her i dit jubelår, giv dig i strid!
Kæmp for din fremtids mål, frejdig og åben,
troen på eget værd, den er dit våben!

Søborg Gymnasium, her er din hær:
værn om din egenart, den er dit sværd.
Værn om den fælles arv, vedbliv at skabe,
kast dine kræfter ind, ingen må tabe!
Søborg Gymnasium, vis hvad du vil!
Vis du er ung endnu, vis du er til!
Vis at du stadig har skønheden, varmen bær dine fremtidshåb varsomt på armen!
Aksel Jørgensen
frit efter Nordahl Grieg
bollekanon, tombola med flotte præmier fra de lokale handlende og café
med elevernes kulinariske præstationer m.v.
Den store jubilæumsforestilling »Jagten« opførtes denne dag og de ef
terfølgende dage. En funk-rock-ballade med ca. 50 medvirkende elever, der
var skuespillere, sangere, dansere, musik- og scenefolk.
Musical’en er bygget op med den gamle skole som ramme. En elev får en
røffel af musiklæreren for at spille falsk, falder hen i dagdrømme og scenen
skifter til Carmen og Alfredo’s verden, hvor vi oplever deres umulige kær
lighedskonflikt p.g.a. deres forankring i to grupper. Carmen som sigøjner/blomsterbarn og Alfredo, magtens repræsentant, som leder af den lo
kale rockerbande. Det bliver til kamp, kærlighed, ømhed, vold, iørefalden
de musik og flotte danseoptrin, inden vor elev igen vågner op af dagdrøm
mene og får sat musiklæreren på plads. Det var bare vor dygtige musical
maskine, der kørte på skinner. Mads Madsen og Lars Haagendal havde
skrevet tekster og sidstnævnte komponeret musikken. Danseoptrin var
iscenesat af forskellige elever, og kor- og blæserarrangementet stod Knud
Hentze for. Kun stykkets instruktør: Jean-Claude Flamant kom udefra.

Udsnit af gæster, lærere og elever ved den officielle del afjubilæumsfesten. —>
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Aftenfest
Jubilæet afsluttedes med en stor aftenfest for nuværende og gamle elever.
Inden spisningen og dansen til Street Beat og discoteket fik festdeltagerne
en højst utraditionel oplevelse: Lys, lyd og mimeshowet »Sort Messe«.
Festdeltagerne overværede showet fra l.sal, hvor de havde oversigt over
Grønnegården, der med en kæmpe gangbro var omskabt til kultisk indviel
sesplads for de sortklædte tekopræster. »Ofrene« blev enkeltvis kryds
fæstet midt på gangbroen, og deres blødende hjerter (svinehjerter fra slag
teren) blev revet ud af brystet og kastet i et violet flourescerende kar. Hjer
tet blev erstattet med noget, der lignede en walkmann. Da ceremonien var
færdig, tronede ypperstepræsten op på skolens tag med røde lysende øjne
mod den aftenblå himmel og de monotone indvielsesrytmer klingede ud i
vore ører med forestillingens eneste ord: »Teko siger tak!«. Forestillingen
var skrevet og sat i scene af 4 tidligere elever: Annemarie Madsen, Nick
Skovgaard, Jacob Haagendal og Ulrik Bak og opført af l.g klasserne.

Peter Skaarup
Scene fra indstuderingen af Teko-forestiHingen: »Sort Messe«.

Kære nye sproglige l.g’ere
Når du læser dette, har du sikkert lige fået meddelelsen om, at du er optaget
på Søborg G på sproglig linie.
Først vil jeg ønske dig til lykke, ikke alene med at du har valgt Søborg,
men også med at du er blevet sproglig.
Jeg tror ikke, du kommer til at fortryde det valg. I hvert fald ikke, hvis
du får de samme oplevelser, som jeg har haft de sidste 3 år, hvad jeg mener,
der bør være en rimelig chance for.
Som sproglig vil du blive forskånet for den altudslettende trussel om fy
sikrapporter, kemiopgaver og matematikbesvarelser, der hænger over ho
vedet på enhver matematiker.
Måske bliver din arbejdsbyrde som sproglig ikke mindre, men dit spille
rum for egne udfoldelser er større i en engelsk stil end i en opgave om natriumphosfat.
Når vi nu taler om arbejsbyrden, vil det første, du opdager, være, at tysk,
latin og fransk vil kræve det meste af din tid. Tysk, fordi du skal lære skrift
lig tysk, latin, fordi alle synes, at det er svært at arbejde så koncentreret med
grammatik, og fransk, fordi merci ikke er en billig vin, som du tror, fordi
du kun har haft faget i et år eller slet ikke.
Uden at tøve vil jeg vove at påstå, at 1 .g vil blive det af de 3 år, der vil
kræve den største arbejdsindsats. Men det betyder ikke så meget for alle de
nye indtryk, klassekammerater og aktiviteter på Søborg G. vil gi’ dig ener
gi, så du nemt klarer arbejdet.
Den bedste måde at komme godt i gang er at forberede sig hjemmefra,
(du skal ikke tro, du kan få lov til at passe dig selv og læse avis i et hjørne).
Det er heller ikke smart at være bagud med stile og opgaver, (du kan ikke
slippe for at lave dem, allerhøjst pludselig en dag skulle skrive 5 på én
gang).
Foruden dette vil jeg også råde dig til at komme til timerne og være aktiv.
Du lærer kun noget ved at stille spørgsmål og få svar, og det er den bedste
måde at få rimelige karakterer på.
Hvis du følger de her råd, vil du få en god tid på Søborg G., der ikke vil
give dig faglige problemer, og du vil finde ind i en arbejdsrytme, der vil blive
rutine.
Alt, hvad du har med Søbor G. at gøre, vil selvfølgelig ikke kun være lek
tier.
Hvis du tilfældigvis godt kan li’ at spille volleyball, deltage i elevrådsar
bejde, synge i kor og gå til fester, vil du få rigeligt at gøre på Søborg G.
Hvis du derimod har lyst til at lave drama, spille skak eller danne en film
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klub, er det nødvendigt, du selv har initiativ. Det gælder også for dine andre
sociale interesser. Du er nødt til at komme frem med dine ønsker. Du er med
garanti ikke den eneste blandt lærerne og dine kammerater, der ønsker at
få sat noget i gang.
Din indstilling skal være, at Søborg G. er et redskab for din faglige og ån
delige udvikling.
Du vælger selv hvordan og hvor intenst, du vil bruge det.
Held og lykke de næste 3 år.
Claus Hjortebjerg Mathisen
samfundssproglig student 1987

Kære »putter«
Som super G’er og nu forhåbentlig student, er jeg endt der, hvor I gerne
skulle ende om ca. 3 år (eller 4-5 som folk nu lyster). Og nu har jeg lovet
Ralf (vores rektor) at fortælle jer lidt om, hvordan det er at være matemati
ker på Søborg.
Når I møder den første dag efter sommerferien, vil I blive budt velkom
men af selvsamme Ralf. Han vil sikkert starte med at sige »go’morgen« (det
gør han altid) og derefter præsentere klasserne for deres klasselærer, som
vil lede jer ud til jeres klasseværelse. Her vil i så få udleveret et skema, og
senere på dagen vil I begive jer ned til bogdepotet, hvor I får udleveret en
masse bøger, ca. 20-30 kg. Hvordan I vil få dem hjem er op til jer selv, men
jeg kan anbefale en stor affaldssæk (husk dog at tage bøgerne op af sækken
i løbet af året).
Den første uge forløber stille og roligt for at man kan lære hinanden at
kende. Hvordan den forløber er forskelligt, nogle år tager 1 .g’erne på tur,
andre år laver de nogle aktiviteter på skolen, men en ting er sikker, ugen af
sluttes med en fest, hvor man rigtigt rystes sammen . . .
Efterhånden kommer undervisningen dog i gang. Der startes lidt blødt,
så overgangen mellem folkeskole og gymnasium ikke virker så stor. Når
man så er begyndt at vende sig til det hele, kommer de skriftlige opgaver,
dvs. stile, blækmatematik, fysikrapporter og hvad nu ellers lærerne kan
finde på. Om skriftlige opgaver kan der kun gives ét råd: få dem så vidt mu
ligt lavet til tiden, ellers kan de hurtigt hobe sig op, og inden man ved af det,
virker det fuldstændigt uoverkommeligt. I timerne skal du helst være no
genlunde vågen og prøve på at tage nogle gode noter, men det vil jeres stu
dievejleder også fortælle jer om.
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Og hvis man skulle have noget fritid tilbage efter at have lavet sine lektier,
er der masser af aktiviteter på tværs af klasserne efter skoletid, f.eks. kor,
frisport eller forskellige studiekredse. Ting, som skaber en bedre atmosfæ
re mellem lærere og elever. Sidst, men ikke mindst, skal der nævnes, at der
ind imellem holdes nogle suveræne elevfester på stedet, så mød op og se
vennerne på en anden måde end normalt.
Til sidst vil jeg bare ønske jer held og lykke og håbe, at I får en god tid
på Søborg.
Anders Brødsgaard
Mat.-fysisk student 1987

Matematisk-engelsk forsøgsgren
Vi står nu over for at kunne levere det første spillevende kuld studenter på
den nye mat.-eng. gren.
Da vi indførte grenen på Søborg Gymnasium for to år siden, vidste vi, at
vi imødekom et længe næret ønske om at råde bod på den skyggetilværelse,
faget engelsk i mange år har ført på matematisk linie. Nemlig, at faget af
sluttes efter bare ét år med en mundtlig eksamen, for derefter at ligge brak
i resten af gymnasietiden med de uheldige konsekvenser, det har for mate
matiske studenters kundskaber i dette vort vigtigste fremmedsprog. For at
skaffe timer nok måtte vi gå på strandhugst i andre fag, men samtidig påse,
at der ikke skete en generel niveau-sænkning. Vores løsning blev, at vi »lån
te« timer fra fysik, der fik B-status (som på biologi- og samfundsfaglig
gren), mens matematik bevarede det højst mulige niveau, og de andre fag
stort set var uændrede. Kravene i engelsk definerede vi som nogenlunde
svarende til samfunds-SPROGLIG gren - og så gik vi i gang.

Undervisningen
Det har været et spændende og udbytterigt forløb både for elever og lærer.
Og en specielt positiv oplevelse, fordi alle 17 elever - trods meget forskelligt
fagligt og personligt udgangspunkt - har valgt faget, og derfor har haft en
god motivation som drivkraft. Mange synspunkter, forventninger og ind
faldsvinkler har været afprøvet undervejs. Det er karakteristisk for dette
første hold, at eleverne har været meget interesserede og energiske med
hensyn til at læse tekster - de har konsumeret en del mere end de behøvede
- og de har med stor koldblodighed og entusiasme kastet sig ud i diskussio
ner om de læste tekster, om livet i al almindelighed og deres egen situation
i særdeleshed. De emner og temaer, som klassen har valgt at beskæftige sig
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'Mt

med, har været lidt anderledes, men fuldt så lødige som i en sproglig klasse.
Hvis det har knebet lidt med engagementet, har det været, når kravet om
sproglig præcision har været i fokus. Og det har det. Men det er altid en ba
lancegang for en lærer: På den ene side at fastholde elevernes umiddelbare
glæde ved at kunne udtrykke sig på et fremmed sprog, og på den anden side
at holde fanen højt mht. ret strenge krav om sproglig korrekthed både i
mundtlig og skriftlig fremstilling.
Undervejs med et sproghold sker der altid et mirakel, og dette hold har
ikke været nogen undtagelse i så henseende: Alle bliver radikalt bedre til at
udtrykke sig! Ordforrådet bliver større og mere nuanceret, der bliver læn
gere mellem de grammatiske og syntaktiske fejl osv. Hermed være ikke
sagt, at alle bliver så gode, som man kunne ønske sig, men når man fx sam
menligner de første opgaver, som eleverne på mat.-eng. holdet skrev, med
det sæt terminsprøver, de netop har afleveret, er forskellen i niveau ganske
imponerende. Og hvorfor er det så sket? Ja, hvis der var én fidus, ét smart
trick, man kunne anvende for at gøre elever bedre til sprog, så ville vi bruge
det hele tiden! Men det er der som bekendt ikke. Det er et kompliceret sam
spil mellem at tale, læse, skrive, blive rettet - og begynde forfra igen. For
slet ikke at tale om det vigtige i at have en god arbejdsmoral samt en rar
stemning i klassen. Det er forhåbentlig lykkedes engang imellem -.

Farvel
Det bliver med lidt vemod, jeg vinker farvel til vognene i år med vores første
forsøgshold i mat.-eng. Tak fordi I havde mod til at være med. I var en fin
årgang. Den første og en af de sidste som forsøg. Mat.-eng. bliver nu et til
bud til alle efter den nye gymnasiereform.
So long, 3mE - and be careful out there Inge Østergaard-Nielsen

Idrætsfaglig forsøgsgren
I år bliver Søborg Gymnasiums første idrætsfaglige hold studenter.
Hvad har de to år så givet dem? For det første en eksamen, der kvalifice
rer til alle videregående uddannelser på lige fod med de andre typer studen
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tereksamen. Derudover en række muligheder, og - på godt og ondt - ople
velser, som de traditionelle grene ikke indeholder.
Idrætsfaget har mange praktiske timer på skemaet, og de skal bruges
bredt, således at den idrætsfaglige student kan dokumentere en alsidig ud
dannelse.
Specialiseringen til en enkelt disciplin hører stadigvæk hjemme i klubregi
sammen med de andre specialister.
Men praksis uddybes til gengæld med en teoretisk overbygning. Man læ
rer at forstå de psykologiske faktorer, der får nogle idrætsudøvere helt til
tops på eliteplan, mens andre vælger at dyrke deres talent ud fra et mere so
cialt mål.
Biologi har haft en central placering i vores forsøg. Idræt og biologi
supplerer hinanden fint inden for områder som sundhed, ernæring og ad
færd, samt mange andre dele af fysiologien.

Ekskursion
En uge i september tog gruppen på tur til det jyske hedeland for at arbejde
med biologi og idræt. Klart i erindringen herfra står f.eks. den iver, hvor
med vore veltrænede idrætsfaglige elever søgte at finde busser, taxaer, ven
lige lastbilchauffører eller andre alternative transportmuligheder - for at
undgå at cykle. Og kanoturen, der hurtigst muligt skulle overstås (i bogsta
veligste forstand). Nogle troede vist, at idræt er noget, der kun kan dyrkes
på en firkantet bane.

Uddannelse i uddannelsen
Samarbejdet med den frivillige idræt har medført, at alle har bevis for
Dansk Idræts-Forbunds basiskursus med ret til at videreuddanne sig inden
for idrætsorganisationerne. Eleverne har i praktik en uge, hvor nogle arbej
dede i idrætsklubber og motionscentre, mens andre valgte den teoretiske
del på hospitaler og idrætsklinikker. Alle har deltaget i kursus i førstehjælp
og en del af holdet har taget livredderprøven som led i svømmeundervisnin
gen.
Dette hold er som sagt det første på denne forsøgsgren. Og også det sid
ste efter lige netop den model. Vores 2. og 3. g elever i skoleåret 1987-88 ar
bejder efter en anden model - bl.a. uden en sammenkobling med biologi,
men med samfundsfag inddraget. Mange elementer i undervisningen kan
dog genfindes i den nye model. En vigtig forskel er, at de sproglige nu er
kommet med, så alle elever har mulighed for at vælge idrætsgren.
Hanne Kunckel Bojsen &
Søren Møller-Madsen
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Frisport og stævner
Traditionen tro har der været pustet, stønnet og transpireret i spandevis un
der afviklingen af årets frisportstimer: tirsdag og torsdag. Aktiviteterne har
været de sædvanlige - fodbold, volleyball, basketball, håndbold og bad
minton. I flere af disse spil har skolen vanen tro deltaget i skoleturneringer,
hvor ingen af Søborgholdene dog har opnået de helt iøjnefaldende resulta
ter.
Håndboldholdene lagde ud i Kildeskovshallen, hvor de to pigehold blev
slået ud i deres respektive puljer. Ældste hold var dog takket være en flot
indsats af Tina ved at ryste de senere vindere. Drengene - specielt ældste
hold udmærkede sig mest ved deres flotte nye skolebluser og deres evne til
at spille publikumsvenligt, idet tempoet tillod alle at nyde håndboldens fi
nesser. Yngste hold havde mere fart på, og havde det ikke været for en lidt
uheldig debutkamp, så ville holdet fortjent have vundet stævnet.
Herlev og Kildegård var værter for henholdsvis drenge- og pigevolleystævne. Alle 4 hold deltog med liv og sjæl; men desværre var de fleste an
strengelser forgæves, dog vandt 1 .g drengene begge deres kampe. Træerne
gror dog ikke ind i himlen, for ved et ekstra stævne i Virum fik holdet et par
lærestreger - cifrene kan ikke nævnes her, da alle implicerede mærkværdig
vis har glemt (fortrængt?) dem.
I basketball mønstrede Søborg tre drengehold. 3.g havde fordel af hjem
mebane, men desværre tabte holdet den afgørende kamp til Ballerup. Det
må vel lige nævnes, at den indtil da relativt afholdte coach havde været så
venlig at lade Ballerup deltage i stævnet på trods af for sen tilmelding! (Ak
- ja! venlighed står for fald). De to andre hold skulle dyste på Rungsted
Gymnasium, som stillede med klare favoritter i begge rækker, hvilket da
også holdt stik, hvad angik 2.g, hvorimod Søborgs l.g’ere leverede en
fremragende indsat. I den afgørende match mod Rungsted vandt holdet
ganske klart med 1 point, coachet af en nu lidt mere gråhåret idrætslærer.
Til sidst skal badmintonholdets meritter omtales. Her startede holdet i
stor stil ved på hjemmebane at udradere sine modstandere; men ved semifinalestævnet på Borupgaard gik det galt, da holdet efter spillernes mening
sensationelt kun blev nr. 2. Hvorom alting er, så må skylden vist placeres
hos det »stærke« køn, men sig det ikke så højt til dem!
På skolen har der også været afholdt interne mesterskaber i basketball og
indendørs fodbold. Begge discipliner havde stor deltagelse og i begge tilfæl
de blev det outsidersejre. 2.x vandt officielt basketturneringen, da 3.x ikke
turde møde op til finalen (kilde 2.x). Senere forlydender vil dog vide, at de
to hold efter flere tilløb fik stablet en kamp på benene for at afgøre sagen
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definitivt. Fra denne kamp har min ellers pålidelige kilde fra 2.x dog været
lidet meddelsom om resultatet.
Fodboldturneringen indledtes med en overraskelse, da 2.z - sidste års
vindere - helt uforståeligt (for hvem tror du?) tabte til de sejt kæmpende
»møvere« fra 3.u. Disse måtte dog senere med tårer i øjnene og tyngede af
friske bemærkninger i badet medgive deres nederlag til ærkerivalerne 3.x i
finalekampen.
Som et glædeligt punktum for sæsonen skal det lige nævnes, at flere ele
ver på eget initiativ har arrangeret venskabskampe mod andre gymnasier.
Dette er en aktivitet, som idrætslærerne på det varmeste bakker op og håber
vil fortsætte i det nye skoleår.
Bent Kraag

Musikaktiviteter på
Søborg Gymnasium 1986/87
Sæsonens start stod i jubilæets tegn. Allerede før sommerferien var en stor
gruppe elever blevet enige om at fejre skolens 25 års jubilæum d. 3.-4. okto
ber med en musical. Forskellige arbejdsgrupper blev nedsat, og via Glad
saxe Kommunes Ungdomsskole blev skuespilleren Jean-Claude Flamant
engageret som instruktør. Sammen med manuskriptgruppe og aktører lyk
kedes det i løbet af august og begyndelsen af september at samle de forskel
lige dramatiske ideer i det, der blev til musicalen »Jagten«. Den handler om
unge skoleelever der i drømme jagter lykken, enten som voldelige rockere
eller fantasifulde sigøjnere, og oplever, at lykken ikke er vold og magt, men
kærlighed.
En gruppe elever stod selv for dansene, og Lars Haagendal, der blev stu
dent 1986, fortsatte efter ferien som medforfatter, komponist og musikalsk
instruktør. Musiklærerne fungerede som korinstruktører, arrangører og
praktiske koordinatorer. September måneds intense prøvearbejde gav bo
nus: Det blev en både spændende, smuk og velklingende forestilling, der fik
premiere lørdag d. 4. oktober ved det store åbent-hus-arrangement i for
bindelse med jubilæet. Smagsprøver havde man dagen før kunne høre ved
den officielle jubilæumshøjtidelighed og onsdag morgen forinden i Køben
havns Radio.
Efter jubijæet gik kor og samspilsgrupper i gang, og i november var vi på
den årlige musiklejrskole, hvor vi bl.a. arbejdede med programmet til jule
koncerten. Selve julekoncerten fandt sted i festsalen d. 11. december. Koret
sang julesange, gospel og et uddrag af Ramirez’ »Misa Criolla«, og gamle
og nye hold og grupper medvirkede.
Scener fra jubilæumsforestillingen »Jagten« (omslående sider).
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Ved forårskoncerten d. 2. april bidrog ligeledes musikhold, sammen
spilsgrupper og kor til en festlig aften. Stor succes havde ikke mindst to nye
grupper med elever fra l.g og en ny pige-vokalgruppe.
I anden halvdel af marts havde koret i øvrigt en travl tid. Vi deltog som
noget nyt i et samarbejde med 3 andre gymnasiekor fra Københavns Amts
nordvestområde i et fællesprojekt, Nordvestgymnasiernes Fælleskor, hvor
vi under ledelse af den unge dirigent Michael Bojesen indstuderede og op
førte hele »Misa Criolla« samt værker af Bach og John Højbye. Indstude
ringen foregik på Søborg Gymnasium i weekenden 20.3. - 22.3. med kon
cert søndag d. 22.3. om eftermiddagen i vores festsal og mandag d. 23.3.
om aftenen i Skovlunde Kirke. Samarbejdet blev så vellykket, at koncerten
blev gentaget ved 3 fællestimearrangementer fredag d. 3. april på de 3 øvri
ge skoler. Vi tog rundt i bus til Gladsaxe, Borupgård og Herlev gymnasier.
Det var dagen efter, at Søborg Gymnasiums kor havde medvirket ved vores
egen forårskoncert.
Til marts 1988 er planlagt et endnu større korsamarbejde, idet alle Kø
benhavns Amts gymnasiers kor har fået tilbud om et fælles koncertprojekt
med Danmarks Radios Bigband. Koncerten er planlagt til søndag d. 6.
marts 1988 i Radiohusets Koncertsal, og kendte jazzmusikere er i gang med
at komponere ny musik til denne begivenhed. Vi glæder os til at gå i gang
med dette spændende program til efteråret.
Den frivillige musiks aktiviteter - kor, orkester, sammenspilsgrupper - er
et tilbud til alle elever, der har lyst.
Susanne og Knud Hentze

Stjæl lidt mindre
Næsten hvert år har elever på Søborg Gymnasium opført teater eller musi
cal. I år var der en del lærere, der syntes, at nu var det også deres tur. Lærer
ne er i virkeligheden ikke så triste, som enkelte elever tror. Når vi er helt na
turlige, er vi faktisk rasende morsomme, og hvis nogle elever kan få det ind
tryk, at vi er lidt kedelige, er det fordi vi må tvinge os til at spille kedelige
roller i timerne, for at vore elever ikke skal få latterkrampe 6 timer hver
dag.
En snes af os besluttede os til at opføre Stjæl lidt mindre af Dario Fo. Da
rio Fos gamle læremester, Niels Thuesen Nielsen, påtog sig at organisere de
glade kolleger.
Vi gav os god tid, så der gik et årstid fra vi fik idéen, til de heldige fik os
at se. Kun tre aftener blev stykket opført (udsolgt alle aftener), men det var
en succes, som man ikke ser hvert år. Spørg de heldige, der så det! De ved,
at lærerne er muntre folk med store komiske evner, når de slipper for eleverne
—
FLLP (Front local de la libération des professeurs)
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Scener fra lærerforestillingen »Stjæl lidt mindre«. —>

2.a’s studierejse til Kreta, april 1987
Idéen til vores studierejse kom allerede efter én uge på Søborg G., nemlig
på hytteturen. Da var klassen allerede rystet godt sammen, og et lyst hoved
foreslog en studierejse. Valget stod mellem England og Grækenland. Efter
afstemning var klassen enig om, at det skulle være Grækenland. Det endeli
ge valg faldt på øen Kreta pga. en kombination af det gode klima og de
mange faglige muligheder, øen byder på. Her var nemlig mulighed for at
sammenfatte fagene historie, religion, oldtidskundskab og geografi. Såle
des blev kravene om fag- og eksamensrelevans opfyldt.
Ud fra praktiske og økonomiske grunde valgte vi en charterrejse. En stu
dierejse er naturligvis ikke nogen billig affære, og for at lette den enkelte
elev arrangerede klassen flere aktiviteter, bl.a. en fest på diskoteket Dad
dy’s Dancehall og en bingoaften for forældre og lærere. Alt i alt indbragte
disse fællesarrangementer 10.000 kr. til en fælles kasse, hvilket vil sige ca.
600 kr. pr. elev.
Udover at arrangere alt det praktiske skulle klassen også lave skriftlige
opgaver om Kreta, der så blev fremlagt som foredrag på turen, dels ved
øens mange seværdigheder, dels på hotellet.
Efter 1 Vi års planlægning stod vi endelig glade og forventningsfulde i
Kastrup Lufthavn. Vi efterlod os stressede kammerater samt diverse lede
stile, rapporter og andre af gymnasieelevens plager.
Ca. 4 timer senere var vi på vores hotel i byen Hersonisos; 2.a’s eventyr
var begyndt.
Den første dag fik vi for os selv og tilbragte tiden med at lære byen at ken
de, slikke sol etc., kun afbrudt af rejseselskabets informationsmøde. Afte
nen begyndte med fællesspisning på en hyggelig taverne, og derefter var det
op til den enkelte, om der allerede nu skulle tages hul på nattelivets glæder.
De syv øvrige af studierejsens dage forløb med daglige udflugter til Kre
tas mange seværdigheder. F.eks. besøgte vi to minoiske paladser, Knossos
og Festos, højsletten Lassithi, en drypstenshule, hvor Zeus siges at være
født, munkeklosteret Arkadi, det arkæologiske museum i Iråklion, en ve
netiansk fæstning, markedsgaden i Iråklion, og var desuden på en frisk
sejltur ud til øen Spinalonga, en tidligere spedalskhedskoloni, og på flere
ture ud i landet, som førte os til mange kretensiske byer. Alle dage kørte vi
med de græske lokalbusser og var med succés vores egne guider, bortset fra
en enkelt dag, hvor vi lejede en bus med en græsk guide.
Typisk begyndte dagen kl. 8 med morgenmad i hotellets restaurant, og
ca. en time senere startede dagens udflugt. Bortset fra de dage, hvor vi var
på heldagsudflugt, kom vi hjem ca. kl. 3 om eftermiddagen og havde så
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resten af dagen til fri disposition. V^ samledes så igen kl. 7 i hotellets restau
rant, hvor det daglige møde fandt sted. Her blev holdt foredrag og givet
meddelelser om morgendagens program. Disse møder benyttede vores læ
rere Svend og Annette til at byde os på græske specialiteter, f.eks. græsk slik
og brændevin. Møderne var således ikke blot foredrag og meddelelser, men
også hyggesnak om dagens opleveler. Det var også under disse møder, at
planer om aftenens videre forløb blev lagt, og eventuelle middagsaftaler
indgået.
Byen, vi boede i, var en udpræget turistby med mange restauranter, barer
og diskoteker. Det var dog også muligt at finde små græske musiksteder og
taverner, der ikke var alt for oversvømmet af turister. Vandhunde og tapre
vikinger kunne også tage sig en dukkert i Middelhavets turkisblå vand, og
således var der mulighed for, at alles ønsker kunne opfyldes.
Studierejsen var utrolig vellykket og en positiv og lærerig oplevelse for
såvel elever som lærere. Klassen blev rystet endnu mere sammen, og vi ople
vede hinanden på en ny måde. Turen har så afgjort også gjort sit til, at gym
nasietiden bliver sjovere. Vi ville ikke have undværet den, og vi kan bestemt
anbefale andre klasser at tage det samme initiativ. Det skal dog tilføjes, at
betingelen for en god studierejse er et godt forhold mellem lærere og elever.
Det var i høj grad tilfældet på vores studierejse.
Til slut vil vi gerne sige mange tak til vores to lærere, Annette Fugmann
og Svend Honoré for en god og vellykket studierejse.
2.a.
Elevforedrag om Knossos på Knossos.

Eksaminer 1986
Nysproglig studentereksamen:

3aN
Malene Flemmer, Christine Jacobsen, Marianne Hjelm Jensen,
Jeanett Schjørmann Kring, Jane Tonie Mikkelsen, Susan Nielsen,
Dorthe Nykvist Pedersen, Lisa Møller Sørensen.
3bN
René Søborg Alslund, Janey Enghoff, Pernille lanev, Kristine
Nørrekjær, Lotte Raben-Korch, Susanne Pileborg, Katja Ravn,
Bente Refshammer, Therese West, Jeanne Bodil Ørum.
Samfundssproglig studentereksamen:

3aS
Inge E. W. Andersen, Charlotte Kruse Hansen, Pernille Hoffmann,
Christine Holt, Sascha Justesen, Charlotte Koldbye, Pernille
Hampen Olsen, Camilla Torp-Pedersen.

3bS
Kim E. B. Andersen, Lina Andersen, Gert Rune Børjesen, Tine
Flyvholm, Jens Green, Gitte Høyer, Lars Haagendal, Jeanette Dam
Johansen, René Staalkjær, Thomas John Østrup.
Matematisk-fysisk studentereksamen:

3xF
Truels Mjelde Andersen, Flemming Dyhl, Martin Hvidberg, Bent
Jensen, Nina Løgstrup Madsen, Jørn Skovgård Petersen, Henrik
Koblitz Rasmussen, Frank Rostved.

3yF
Nikolaj Bentsen, Bodil Sick Børgesen, Jesper Engesgaard, John
Hansen, Merete Liddy Helt, Johnny Bech Jørgensen, Niels Ole
Laungaard, Kåre Lichtenberg, Henrik Lundgren, Dorthe Pedersen,
Svend Ringholm Poulsen, Ole Rejmers.
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3zF
Lene Pia Arberg, Ole Arendschneider, Christian Helvad, Stein
Durhuus Jakobsen, Michael Kapah, Michael Pedersen.
Matematisk-naturfaglig studentereksamen:

3xN
Berit Stougaard Andersen, Hanne Dan, Carina Pia Finne-Ipsen,
Tonny Fischer, Per Jørgensen, Anne K. (Trine) Mollerup, Jacob
Engelhard Nielsen, Jimmy Uhrbrand Nielsen, Vibe Henriette Skov.
3yN
Kim Enggaard, Alexander Green, Helle Hansen, Henrik Lars
Jensen, Rikke Skafte Jespersen, Jane Nymann Johansen, Anne
Mathiassen, Jeanette Føhns Nielsen, Lone Rydicher, Bent Valerius.

3zN
Ulla Byrlund, Lizzi D. Christiansen, Charlotte Hechmann, René
Jensen, Lotte Jørgensen, Jens Kolby, Katrin Nolsøe.
Matematisk-samfundsfaglig studentereksamen:

3xS
Bjørn Bo Andersen, Henriette Dall-Hansen, Mie Inger Elsberg,
Helle Hansen, Allan Jørgensen.
3yS
Lars Lyngholm Eriksen, Berit Lundstrøm Friis, Ole Skou Hansen,
Desiree Toft Nielsen, Henrik de Gier Olsen.

3zS
Torben Jensen, Christian Wibeck-Nilsson.
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Klasseaktiviteter, ekskursioner og
fællestimer 1986/87
1.-5.9.1986:

Friluftsliv og biologi ved Viborg. 3ml (MM/HK).

1.-5.9.1986:

Ekskursion: biologi/geografi, Enebærodde, Fyn.
3mN (BK/SJ).

5.9.1986:

Teknisk Museum i Helsingør. 3zuFSE (HO).

8.9.1986:

Synagogen, Krystalgade. 3a, 3x, 3y (AV).

3.-4.10.1986:

25 års jubilæumsfestligheder.

9.10.1986:

Radiohuset: generalprøve på torsdagskoncert.
2bxz og 3abSxuFENSy, mus (SH).

Oktober 1986: Geologisk Museum. 3yS, geo (AF).

Oktober 1986: Fotomontage om Kina. 2abS, geo (AF).

14.10.1986:

Filmen: »The Colour Purple«, eng (BL/AF).

5.11.1986:

1. div. damer basketball SISU - BMS. Idræt (BK/HK).

4.12.1986:

Folketinget og samtaler med Erling Olsen og Connie Hedegaard. 3abS (AJ).

9.12.1986:

Det dansk-brasilianske teater:»... og bag os dør skovene«.
Fællestime på skolen.

17.12.1986:

»Den danske slagtøjsgruppe«. Fællestime på skolen.

6.2.1987:

Botanisk Væksthus. 3mS, geo (AF).

10.2.1987:

ABC-bio, filmen: »One Flew over the Cuckoo’s Nest«,
eng (AF).

4.3.1987:

Handelsbankens administration og EDB-afdeling:
EDB (WH/BL/HO).
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4.3.1987:

Geologisk Museum. 2abS, 2mF, 3mE, geo (AF).

10.3.1987:

Filmen: »Gøgereden«. 2a, 2b, eng (AF).

10.3.1987:

Teater: Peter Shaffer’s Equus. eng (BL).

13.3.1987:

»Super Sound« i Skindergade. Virksomhedsbesøg under
edb-kursus for la(SH/PG).

16.3.1987:

Filmen: »The Colour of Money«. 3mE, eng (10).

18.3.1987:

Byrådssalen i Gladsaxe: Møde med borgmester Ole
Andersen. 3mS, samf (MB).

19.3.1987:

På DtH i Lundtofte. 3mF, fysik (PG/BH).

24.3.1987:

Folketinget - Arbejdsministeriet. 3mS, samf (MB).

27.3.1987:

Det kgl. Teater: »Romeo og Julie«. 3abN, eng (10).

30.3.1987:

Paladsteatret, ly, 3abS, eng (SB).

31.3.1987:

Arbejdermuseet, lx, hist (HO).

1.4.1987:

Foredrag ved Lars Okholm: »Bedre mad - et bedre liv«.
Fællestime på skolen.

1.4.1987:

Ekskursion til København i forbindelse med Københavns
historie. 2y, hist (MB).

8.4.1987:

Zoologisk Have: foredrag af Svend Andersen om latinske
betegnelser for dyr. la, lat (RMott).

8.-15.4.1987:

Historie-/geografiekskursion til Kreta. 2a (HO/AF).

6.5.1987:

Københavnske monumenter. 2y, hist (MB).

12.5.1987:

Klaptræet, filmen: »La viedevant soi«. lx, 2x, 2y, fra (1J).

13.5.1987:

Nationalmuseet, ly, hist (MB).
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13.5.1987:

Tibetansk buddhistcenter, Hellerup. 2a, 2b, 2y, rel (AV).

14.5.1987:

Ny Carlsberg Glyptoteket. 2x, old (RMott).

19.5.1987:

Sidste skoledag for 1 .-2.g. Fælles skovtur til Dyrehaven for
elever og personale.

Skolens administration
Skolen ejes af Københavns Amtskommune og er beliggende
Høje Gladsaxe Torv 4, 2860 Søborg.
Rektor:
Inspektor:
Boginspektor:
AV-inspektor:

Sekretær:

Studievejleder:

Bibliotekar:
Pedel:
Pedelmedhjælper:
Skolens telefon:
Lærerværelsets telefon:
Kantinen:
Elevtelefon:
Kontortid:
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Ralf Nielsen
Lektor Peter Skaarup
Adjunkt Bent S. Pedersen
Lektor Sven Behrend
Adjunkt Preben Andersen
Helle Skaarup
Grete Nielsen
Lektor Peter Skaarup
Lektor Tove Lund
Adjunkt Birthe Lundsgaard
Hansen
Kirsten Havelund Strøm
Gregers Flemming Petersen
Svend Aage Holm
01 69 70 00
01 69 48 97
01 67 00 72
01 67 66 36
8-15, træffetid efter aftale

Skolens lærere
navn, adresse

JA

Lek. Jørgen Andersen
ty/da
Langkær Vænge 10, 3500 Værløse
PA Adj. Preben Andersen
mat/fy/data
Frimestervej 13, st.tv., 2400 Kbh . NV
VA Adj. Vagn Andersen
mat/fy
Birkagervej 6, 2720 Vanløse
KA Adj. Kirsten Asaa
da/ty
Højeloft Vænge 246, 3500 Værløse
SB
Lek. Sven Behrend
fr/eng
Risvangen 44, 2700 Brønshøj
CB Adj. Cecilia Björkman
ke/fy
Bellisvej 22, 2970 Hørsholm
MB Adj. Marjon Boelskov
sam/hi
Voldumvej 96, 2610 Rødovre
HK Lek. Hanne Kunckel Bojsen
bio/geo/idr
Søvej 15, 2880 Bagsværd
BO Lek. Ivar Bojsen
da/fr
Søvej 15, 2880 Bagsværd
KF Lek. Kjeld Flensborg
da/lat/old
Parcelvej 37, 2840 Holte
AF Adj. Annette Fugmann
geo/eng
Kielshøj 132, 3520 Farum
PG Lek. Jens Peter Gjaldbæk
fy/mat
Kongstedvej 12, 2700 Brønshøj
BH Adj. Birthe Lundsgaard Hansen
mat
Brønsholmdalsvej 18, 2980 Kokkedal
OH Adj. Ole Haxthausen
eng/fra
Bakkevej 21A, 3460 Birkerød
KH Lek. Knud Hentze
mus/ty
Dalmosevej 26, 2400 Kbh. NV
SH Lek. Susanne Hentze
mus/da
Dalmosevej 26, 2400 Kbh. NV
HO Adj. Svend Honoré
hi/rel
Lundebjerggårdsvej 194, 2740 Skovlunde
WH Lek. Willy Håkonsson
mat/fy/data
Johan Jepsensvej 7, 2830 Virum

box nr. telefon nr.

26
02 48 31 35

32
01 85 05 50

20
01 71 57 85

30
02 48 42 10

3
01 60 46 37

36
02 86 95 07
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01 41 50 73
23
02 98 44 23

5
02 98 44 23

7
02 42 45 30

6
02 95 19 52

18
01 71 18 25
35

02 86 85 57
34
02 81 66 08

9
01 67 75 97

29
01 67 75 97

2
02 84 64 14
24
02 85 29 58
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Adj. Inge Jensen
sp/fr
Tryggevældevej 108, 2700 Brønshøj
sam/eng
AJ Adj. Aksel Jørgensen
Abildlunden 18, 3460 Birkerød
Adj. Simon Kastberg Jensen
bio/idr
SJ
Bindeledet 12, 3.tv., 2880 Bagsværd
geo/idr
BK Adj. Bent Luxhøj Kraag
Slagslunde Bygade 37A, 3660 Stenløse
TL Lek. Tove Lund
hi/da
H.C. Andersensvej 34, 3000 Helsingør
LJ
Lek. Lone Lykke-Jørgensen
mat
Hanevangen 15, 2730 Herlev
bio/idr
MM Adj. Søren Møller-Madsen
Sjællandsvej 23, 2800 Lyngby
BL Adj. Birte Lunau Nielsen
old/eng
Sandkrogen 13, 2800 Lyngby
NT Adj. Niels Thuesen Nielsen
fr/da
Lyngby Hovedgade 93, 2800 Lyngby
RN Rek. Ralf Nielsen
fy/ke/mat
Stjernevej 31, 3100 Hornbæk
BP Adj. Bent Stenberg Pedersen
fy/mat
Tryggevældevej 108, 2700 Brønshøj
Formn.1. Bodil Schaldemose
fo/kunst
BS
L.J. Brandes Allé 13, 1956 Kbh. V

21

Lek. Peter Skaarup
geo
Peder Godskesvej 4, 2830 Virum
Lek. Hanne Smidt
da/idr
Elverhøjen 56, 2730 Herlev
Lek. Inge Østergaard-Nielsen
end/idr
Vitus Beringsallé 22, 2930 Klampenborg
Cand.scient. Ole Larsen
kemi
Plantagevej 37, 3460 Birkerød

-

1J

PS
HS
10
OL

01 60 26 12

1
02 81 22 68

28

02 44 31 99

37
02 18 48 30
14

02 10 16 05
31

02 98 38 66

25
02 88 67 90

27
02 88 35 53

15
02 88 22 50

02 20 21 02

8

01 60 26 12
13

01 35 25 76
02 85 19 01

19
02 84 02 08

39
01 64 13 96

12
02 81 90 84

Skolens lærere og teknisk- administrative personale. ->
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Slutsang i 3.g’s revy på sidste skoledag
den 5/5-87
Melodi: »Kvinde min« af Kim Larsen

Søborg G. nu er det slut
og det er ej forbudt
at juble højt i kor
kom nu med syng det ud.
I tre år har vi været her
og det biir’ ej til mer
for nu er det forbi
og det er fedt, nu skal vi ud.
Ja vi skal nyde (uha, uha)
at kunne yde (uha, uha)
og gøre hvad vi vil
og vise vi er til
så alle ser vi er her, det er nu det sker
oh yeah, oh yeah..........
Ja alle ved at vi sled da vi målet sku’ nå
og alle ønsker sig nu: »en eksamen at få«
Eksamen forud sik’et ræs
det biir’ et værre mas
at kunne fire fag
bare det var, den sidste dag.
men alle går med hovedet op
humøret er i top
det går nu nok endda
vi må jo gøre, hvad vi ka’.
Nu skal der slides (uha, uha)
og viden smides (uha, uha)
rundt til hinanden her
vi ser jo hvad der sker
når ræset er igang, næsten som en sang
oh yeah, oh yeah..........
Ja denne sang som man synger den er svær
men vi lær.
og alle ved at en sang, den er ovre engang.
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I sommers, slut på 2.g.
vi måtte alle se
at Solvejg sa’ farvel
hun var en »sol«, vi står i gæld.
Hun altid smilte var parat
til hjælp i hurtig fart.
Et »tak« vi alle gir’
for de år, alle sir’
det var nu tider (uha, uha)
det nu vi glider (uha, uha)
det hårde ræs er slut
men ingen her er mut
alle ser’ tilbage, på de glade dage ....
oh yeah, oh yeah ....
og så en dag skal vi ses,
her på skolen igen
og snakke om hvordan livet
det er gået »Min ven«.

Når nu vi ser tilbage på
de 3 år vi lod gå
så har vi brugt en tid
på Tema-dag, sikken slid.
Men aldrig har vi prøvet at
sådan at få fat
vi rigtig prøvet blev
nogen efter, vejret hev ....
Mon det var det som (uha, uha)
hjalp til at vi kom (uha, uha)
og tog en lille tørn
for vi er ikke børn
man ku’ jo se, at det gjorde, Ralf’s øjne stor’
oh yeah, oh yeah ....
og nu i dag hver vi står her på scenen og ser
kan vi se at vi husker alt hvad på skolen der sker.

Ferieplan for skoleåret 1987/88
1987
Sommerferie:

(mandag den 22. juni) til fredag den 7. august.

Efterårsferie:

mandag den 19. oktober 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:

torsdag den 31. marts til mandag den 4. april.

Store bededag:

fredag den 29. april.

Kr. himmelfartsdag: torsdag den 12. maj.

Pinseferie:

mandag den 23. maj.

Sommerferie:

mandag den 20. juni til (fredag den 5. august).

De nævnte dage medregnet.
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Ringetider
1. lektion
8.152. lektion
9.103. lektion 10.05 4. lektion 11.00Spisefrikvarter
5. lektion 12.15 6. lektion 13.107. lektion 14.05 8. lektion 15.009. lektion 15.55 -

9.00
9.55
10.50
11.45
13.00
13.55
14.50
15.45
16.40

Ved særlige arrangementer kan de første 6 lektioner forkor
tes med 5 min.
1. lektion
8.15- 8.55
2. lektion
9.05- 9.45
3. lektion
9.55 - 10.35
4. lektion 10.45 - 11.25
Mødetid, spisefrikvarter
5. lektion 12.25 - 13.05
6. lektion 13.15 - 13.55
7. lektion 14.05 - 14.50
8. lektion 15.00- 15.45
9. lektion 15.55 - 16.40
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