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Administration og særlige hverv
Grindsted Gymnasium og HF-kursus
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7200 Grindsted
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Tlf. 75 32 10 13 (lærerværelset)
Tlf. 75 31 00 43 (elevtelefon)
Fax 75 32 45 21

Rektor
Poul Toft

Datavejleder
Finn Lunde Nielsen

Bestyrelsesformand
Tove Morell
Mølleparken 211
7190 Billund

Sikkerhedsrepræsentanter
Mogens Kjær Poulsen (lærerne)
Ingrid Kristensen (reng.ass.)

Inspektor(rektors stedfortræder)
Klaus Brorholt
A V-inspektor
Birgit Huss Nielsen
Boginspektor
Erik Jørgensen

Pædagogisk inspektor
Hanne Leervad

Sekretærer
Emma Munch
Inga Pedersen

Studievejledere
Otto Kjærgaard
Willi Matthies
Jens Dybro Sørensen
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Skemalægger
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Erik Jørgensen
Tillidsmand (reng.ass.)
Aase Madsen

Pedel
Kurt Nielsen
Kantineleder
Mona Halvorsen

Velkommen til Grindsted Gymnasium og
hf-kursus
Det kan være vanskeligt at begynde i en ny institu
tion med mange nye indtryk: nye kammerater, nye
lærere, nye fag og nye krav.
Skolen forsøger på mange måder at gøre over
gangen lempelig, og jeg håber, at du hurtigt vil
falde til i de nye omgivelser.
Hvis du ønsker det, kan du på Grindsted Gym
nasium og hf-kursus opleve nogle spændende år,
hvor du foruden en uddannelse også vil få mange
gode oplevelser.
Hertil kommer et godt kammeratskab, som du
sikkert aldrig senere får lov til at opleve.
Det kræver kun, at du gør en indsats.
Hjertelig velkommen til de kommende års sam
arbejde!
Poul Toft
rektor
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Første skoledag
Skoleåret 1993/94 begynder onsdag den 4. august.
Nye elever møder kl. 8.00.
Gamle elever møder kl. 10.00.
Som ny elev i Ig eller Ihf bliver du budt velkom
men i skolens festsal. Du får at vide, hvilken klasse
du skal gå i, og hvem der bliver dine nye klassekam
merater. Nogle ældre elever - de såkaldte tutorer vil vise din klasse rundt på skolen og fortælle dig

om alle de praktiske forhold, det er rart hurtigt at
blive fortrolig med. Du vil også få : it skoleskema
udleveret og få at vide, hvilke lærere du får. På den
første skoledag er der også afsat tid til nærmere
planlægning af den lejrtur, din klasse skal på kort
efter skoleårets start.
Klaus Brorholt
inspektor

Introtur - august 1992
En måneds tid efter vi startede på gymnasiet, var vi
(lu og Ix) på introduktionstur til Klegod ved Søndervig, som ligger helt ude på Vestkysten. Formå
let med turen var, at vi blev rystet sammen og lærte
hinanden rigtigt at kende både klassevis og samlet.
Hver klasse havde en lærer og to tutorer fra 2g
med. Lærerne var faktisk kun med for at holde
opsyn med det hele; det var tutorerne, der arrange
rede det, vi lavede, men vi havde dog også en vis
medbestemmelse.
Da vi ankom til hytten, der lå ca. 50 m fra havet,
og som var nyindrettet og velholdt, blev vi først
indkvarteret og gik ellers og hyggede os, til vi skulle
spise vores medbragte madpakke.
Om eftermiddagen samledes vi i opholdsstuen,
hvor vi skulle lære hinanden at kende ved at frem
lægge det, som vi havde lavet i bussen: To og to
skulle vi fortælle hinanden, hvem vi var, hvor vi
kom fra o.s.v. Derefter lavede vi nogle tillidsøvel
ser, og så gik vi en 4 km lang tur langs stranden ned
til et fyr. Om aftenen hyggede vi os til dansemusik,
sang omkring guitaren, med bordtennis, kortspil,
gåture ved stranden m.m., og det var tilladt at købe
øl og vin i løbet af aftenen.
Næste dag havde tutoterne planlagt et løb langs
stranden ind til Søndervig by. Vi blev inddelt i
grupper, som skulle finde på hver sin form for
underholdning til om aftenen. I løbet af turen skul
le vi løse forskellige opgaver, som f.eks. bestod i at
bygge det flotteste sandslot og lave den længste
tøjkæde. Endelig fik hvert hold et æg, som de på en
eller anden måde skulle bringe hjem til hytten fra
Søndervig, kogt eller spejlet. Selvom løbet var
langt, var det meget spændende, og vi fik en lækker
gåtur langs stranden.
Efter aftensmaden var der underholdning. Det
var rigtigt sjovt, og opfindsomheden var stor. Der

efter var der igen dans og hygge til langt ud på
natten.
Så kom dagen, hvor det gik hjemad igen - øv! Vi
brugte formiddagen på at gøre hovedrent i hele
hytten, og mens vi ventede på bussen, spillede vi
forskellige former for boldspil i klitterne eller nød
en sidste tur på stranden.
Vi havde en alletiders tur, og formålet med tu
ren blev helt klart opfyldt. På denne tur lærte vi
hinanden at kende på en lidt anderledes måde, end
vi kendte hinanden fra skolen, og det har vi nydt
godt af senere på skoleåret.
Mette og Annette, lu
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Bestyrelsen for Grindsted Gymnasium
og hf-kursus
Bestyrelsen er sammensat af repræsentanter for
amtsrådet, byrådet, kommuneforeningen, er
hvervsrådet, det pædagogiske råd, det teknisk-administrative personale, de hf-studerende, gymnasi
eeleverne og to forældrevalgte medlemmer.
Bestyrelser erstattede pr. 1. januar 1991 skolerå
dene og har nu eksisteret så længe, at en evalue
ring af arbejdet er i gang. Undervisningsministeriet
har udsendt et spørgeskema vedr. bestyrelsesarbej 
det, som bestyrelsen har besvaret. Bestyrelsen har
haft repræsentanter til to konferencer vedr. besty
relsesarbejdet.
I skoleåret 1992/93 har der indtil nu - marts 1993 været afholdt tre møder.
Bestyrelsen har bl.a. godkendt, at faget design
bliver tilbudt, at matematik og biologi på højt ni
veau tilbydes til sproglige gymnasieelever samt an
befalet en ansøgning om udvidelse af pedelnorme
ringen.
Desuden har bestyrelsen behandlet en Gymnasie-, hf- og VUC-plan, som er et oplæg til fremtidi
ge uddannelsesmuligheder i Ribe amt. Under be
handlingen fremgik det, at målet for bestyrelsens
arbejde er at være med til at sikre attraktive ud
dannelsesmuligheder i nærheden af det sted, hvor
man bor.
Bestyrelsen har også haft repræsentanter til en
konference om elektronisk kommunikation i un
dervisningen.
Tove Morell
Formand for bestyrelsen
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Elevrådet 1992/93: Meninger og madpakker
I Grindsted Gymnasium og hf-kursus’ elevråd sid
der godt 35 mere eller mindre idealistiske unge
mænd og kvinder. De mødes hver anden onsdag i
spisefrikvarteret, udstyret med madpakker og me
ninger.
Der er 2 elever fra hver klasse repræsenteret i
elevrådet, hvoraf mange vælger at engagere sig
yderligere i diverse udvalg, som indbyder til elev
deltagelse.
Der er et utal af udvalg, deriblandt Ekskursions
udvalg, Fællesudvalg, Skolebestyrelsen, Edb-udvalg O.S.V., i hvilke 1-4 elevrådsmedlemmer er re
præsenteret.
På onsdagsmøderne går tiden med den af formændene opslåede dagsorden, hvor bl.a. medlem
merne fra div. udvalg kommer til orde. Modtaget
post diskuteres; noget bliver man enige om at arki
vere lodret, andet tages der stilling til og evt. reage
res der på noget. Fra rektor kommer der en del
ting, som elevrådet bedes forholde sig til. Det kan
være forslag til ændring af fagudbud: Skal man
have idræt med sin klasse? Skal man som sproglig
kunne vælge matematik på højt niveau? eller det

kan være spørgsmålet om eleverne er tilfredse med
deres bustider, om Grindsted Gymnasium skal ha
ve en international klasse og så fremdeles.
Nytter elevrådsarbejdet og bliver vi reelt hørt?!
Selvfølgelig nytter det, selvom vi desværre ikke
altid har kompetence nok til at få ændret noget,
ved f.eks. at protestere. Men det skal med, at vi
ofte tages med på råd, og at lærerne og rektor
trods alt er interesserede i seriøs respons på et
givent udspil. Derfor nytter det, og derfor får også
DIT valg en betydning for din skolegang på Grind
sted Gymnasium. Du kan vælge at kaste dig ud i
elevrådsarbejdet, vælge bare at komme hver anden
onsdag eller at gå dybere ind i arbejdet. Personligt
opfatter jeg det som arbejde, men et overkomme
ligt og udviklende arbejde.
Lad elevrådslokalet blive din legeplads for per
sonlig udfordring: Det er absolut anbefalelsesvær
dig! at tage aktivt del i den institution, du og dine
venner skal være en del af i nogle meget spænden
de og vigtige år af jeres liv. Også din klasse bliver
bedt om at møde op med 2 repræsentanter, måske
har du lyst?
Jeanette Madsen, 3a
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Exaudio
Exaudio er en selvstændig, non-profit organisation
på Grindsted Gymnasium og hf-kursus, der ude
lukkende består af frivillige. Udvalget har kun ét
primært formål, og det er at arrangere fester på
Grindsted Gymnasium.
Festudvalget består af 16-18 elever fra Grindsted
Gymnasium, hvoraf der i øjeblikket kun er een
hf-kursist. Hvilken klasse medlemmerne stammer
fra, har dog ikke nogen stor indflydelse. I selve
udvalget er der nogle opgaver, der skal løses. De
største problemer ligger i tilrettelæggelsen af fe
sterne, blandt andet med hensyn til at finde den
rigtige dato for festen, indhente tilladelse, skaffe
musik m.v. Derudover kommer de praktiske ting
med at gøre klar til festerne, samt selvfølgelig at
rydde op, hvilket Exaudio også står for. Disse ting
kræver et stort samarbejde, ikke kun i udvalget
internt, men også med rektor, pedellen, andre læ
rere og booking-firmaer.
I det forgangne skoleår har der været holdt et
forholdsvist lavt antal fester på grund af manglen
de opbakning fra eleverne på Grindsted Gymna
sium. Dette er naturligvis beklageligt, og derfor
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forsøger vi i Exaudio at imødekomme de ønsker og
ideer for fornyelse, vi modtager. Vi mener, det er
vigtigt, at alle øvrige elever får mu ighed for at
komme til udtryk med deres meninger, og vi er
meget glade for alle former for respons. For at
finde grunden til den »manglende« interesse for
gym-festerne har vi i år sendt et spørgeskema rundt
i klasserne. (Ved årsskriftets redaktions slutning
var resultatet endnu ukendt). Vi håber på at kunne
imødekomme de mange ideer og skabe en »ny«
æra af gymnasiefester.
Selve festerne har i det sidste års forløb været
primært baseret på musik af lokale bands, hvilket
der har været forholdsvis stor interesse for. Dog
skal det ikke være usagt, at gymnasiefesterne igen
nem det sidste år generelt har mang et variation.
Dette ønsker Exaudio nu at lave om Då, og derfor
vil vi meget gerne modtage forslag, ideer, ris og ros
fra alle elever på Grindsted Gymnasium. Der er
mulighed for at give udtryk for sine meninger en
ten direkte til os eller gennem skolebladet »Pega
sus«.
Allan, 2a

Skolebladet PEGASUS
Facts om PEGASUS:
1. Navnet: PEGASUS kommer fra græsk: Pegasos, en hest som digtere forvandlede
til en vanskabt hest med vinger. A’et
skrives for det grafiske indtryks skyld
som et »nej-tak-atomkraft-A«!
2. Resten: Bladet udkommer hver måned, koster ■
5 kr., består af 12-16 sider og er godt.
Vi er 12 1., 2. og 3g’ere, der skriver,
redigerer og kopierer hvert nummer.
Men meget vigtigt er det også at re
klamere, så det gør vi også.

Indtil nu har vi i redaktionen oplevet en masse,
deriblandt kan nævnes spænding, intellektualitet,
forståelse, intelligens, sult, humørsvingninger,
morsomheder, vold og had!
SKRIV TIL OS - fordi så ska’ vi ikk’ selv skrive
det! - og bladet bliver sjovere.
Chresten, Ix - medredaktør i PEGASUS

Urøltte Vettig
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Et kunstværk bliver til
Tirsdag den 2. marts 1993 blev et nyt kunstværk
indviet på Grindsted Gymnasium.
Kunstneren Lis Andersen, Ribe, har ikke givet
vandkunsten noget navn, men hun fortalte ved
indvielsen om sine forestillinger med værket: det
rislende vand - »visdommens kilde« - løber gennem
skulpturen, der slides til af vandet, mens meget af
det ru - oprindelige - materiale bevares. Hun øn
skede således for gymnasiets elever, at de må beva
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re noget af det uspolerede og spontane i sig, mens
de præges af lærdommen.
Lis Andersen har under arbejdet med skulptu
ren fotograferet forløbet. Vi kan på de følgende
sider følge processen og se et kunstværk blive til.
Det færdige resultat kan ses på [årsskriftets om
slag.
Hanne Leervad

13

DRAMATIK - et nyt fag på
Grindsted Gymnasium
I det forløbne skoleår har vi gjort os de første
erfaringer med dramatik som valgfag i gymnasiet
og på hf. Ialt 23 elever fra 2g, 3g og 2hf havde valgt
faget og kom til at udgøre ét hold - et meget stort
hold, skulle det vise sig.
Faget har såvel en teoretisk som en praktisk
side, der skal vægtes nogenlunde lige og supplere
hinanden. Vi har således bestræbt os på at afprøve
teorien i praksis, og på at forholde os teoretisk til
vore udfoldelser på scenen.
Den teoretiske undervisning sigter på at give et
vist overblik over teatrets historie. I den forbindel
se undersøges f.eks. dramaets indhold og form,
teatersalen og sejenens indretning og spillestilen i
forskellige perioder. Desuden indgår drama- og
forestillingsanalyse i undervisningen, og i den for
bindelse er det oplagt, at eleverne selv opfører
sekvenser fra det pågældende drama.
Den praktiske del udgøres først og fremmest af
to større projekter, hvor der arbejdes frem mod
forestillinger.
I det første projekt arbejdede holdet samlet
frem mod en fælles forestilling. Vi valgte selv at
skrive stykket, og efter at have fundet frem til en
overordnet handling arbejdede vi i grupper med at
få »kød« på de enkelte scener. Med jævne mellem
rum fremførte disse grupper så på scenen deres
forslag for hinanden. Det kom der mange kon
struktive ting ud af.
Erfaringerne fra dette projekt skal så bruges i
det andet projekt, som er i gang i skrivende stund.
Her er holdet splittet op i seks små grupper samt to
enkeltpersoner, og de arbejder hver især frem mod
en forestilling, som skal ligge til grund for den
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praktiske del af eksamen. Der arbejdes med satire,
børneteater, danseteater, en monolog! - samt styk
ker af Gustav Wied, Knud Sønderby, Dario Fo og
August Strindberg. Det ser ud til, at der kommer
nogle spændende forestillinger ud af det!

Ole Dalsgaard Pedersen
dramalærer

Udvekslingsstudenter
Skolen har som sædvanlig haft nogle udvekslings
studenter, og to af dem har skrevet om deres erfa
ringer med skolen:
Jeg hedder Junior, og jeg kommer fra Brasilien.
Sidste juli kom jeg til Danmark for at tilbringe et år
hos en dansk familie og for at gå i en dansk skole. I
dette skoleår har jeg fulgt 2x (gymnasiet, matema
tisk linie).
Der er mange forskelle mellem det brasilianske
og det danske skolesystem. I Brasilien kan elever
ne ikke vælge forskellige fag, og alle har det samme
skema. Jeg synes, at det kan være både godt og
skidt at kunne vælge. På den ene side er det godt,
fordi man ikke behøver af følge fag, man ikke kan
lide, men på den anden side er eleverne måske ikke
modne nok til at kunne bestemme deres fremtid.
Personligt synes jeg, at det er mere godt end skidt,
fordi det giver eleverne muligheder for at prøve
forskelligt, og det skal nok hjælpe dem til selv at
finde ud af, hvad de bedst kan lide.
Jeg har lært en masse i dette år, både af at være
elev på skolen og også af at være fremmed i Dan
mark. Jeg ønsker, at mange elever kunne have
chancen for at være udvekslingsstudent, fordi man
udvikler sig meget. Jeg er meget taknemlig for at
have gået på Grindsted Gymnasium, for skolen
har, udover at have lært mig en masse skoleting,
været en stor hjælp i min daglige kamp for at
tilpasse mig.
Jeg hedder Celia og er fra Paraguay. Min skole i
Paraguay har et andet system sammenlignet med
de andre skoler, fordi min skole har samme system

som på universitetet. Når du slutter »folkeskolen«,
skal du bestå en eksamen for at blive optaget på
skolen. Du skal bestå en matematik- og en span
skeksamen (spansk er modersmål i Paraguay).
Omkring 80 studenter af måske 300 bliver optaget.
Det er også svært at fortsætte i skolen, fordi du
skal studere meget hårdt og har prøver hver må
ned, hvor karakteren er vigtig for, om du kan fort
sætte. Vi må ikke forsømme en time uden en me
get god grund. De andre skoler har ikke så mange
eksaminer, til gengæld har vi længere ferier.
På Grindsted Gymnasium har jeg haft en dejlig
tid. Jeg har mødt mange rare mennesker på skolen,
og atmosfæren der er god. Men at være udveks
lingsstudent er svært. Især i begyndelsen, fordi jeg
ikke forstod meget dansk og derfor ikke kunne
følge ret godt med i timerne, så de blev kedelige for
mig. For nogle fags vedkommende gjaldt det desu
den, at de ikke interesserede mig ret meget, og da
jeg ikke kan tage karakteren med hjem, kunne jeg
ikke bruge karaktermotivationen. Jeg tror, at ud
vekslingsstudenter i højere grad skulle følge selv
valgte fag i forskellige klasser, fremfor alle fag i
samme klasse.
En god grund til at være udvekslingsstudent er
at komme til et andet land og lære dets mennesker
og kultur at kende. Skolen spiller en stor rolle på
det område udover at være studiested. »Ikke for
skolen, men for livet«, som I siger på dansk.

Junior og Celia
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Af skolens dagbog 1992/93
August

24.
24.-26.

26.-28.

31.-2/9

Oktober

Dansk lektor i Estland, Gerd Lütken,
fortæller i en fællestime om den seneste
udvikling i de tre baltiske lande.
lp og Iq på introtur i Klegod sammen
med Vivi Bak Jensen og Yrsa Dam.
la og Ib på introtur i Klegod sammen
med Alice Knudsen og Johnny Quitzau.
Ix og lu på introtur i Klegod sammen
med Bo Vainø Søgaard og Bjarne Steen
Jensen.

September

2.
2.-4.

7.
14.

15.
17.

26.-5/10
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Valg af forældrerepræsentanter til sko
lens bestyrelse.
ly og Iz på introtur i Klegod sammen
med Mogens Kjær Poulsen og Ulla
Fomsgaard.
Den nye lektiecafé åbner i 8. og 9.time.
Den er åben to gange om ugen resten af
skoleåret.
lu deltager i bibliotekskursus på Grind
sted bibliotek. Overbibliotekar Søren
P.Nielsen vejleder og viser rundt. Arran
gementet gentages for alle de nye klas
ser i løbet af den næste måneds tid.
Fællestimer for hele skolen med ROCK
CLOCK.
Fællestime for skolens russiskelever:
stud.mag. Bjarne Christensen fortæller
om U års rundrejse i Rusland og SNG.
Studierejserne afvikles i denne periode
for alle 3g’ere og 2hf-kursister. Rejserne
går til Firenze, Krakow, Prag, Wien og
London.

Efterårsferie.
2PQ (fransk) på ekskurs on til århus
med Vibeke Theisen.
Holdet i erhvervsøkonom i (mellemniveau) besøger Brandtex i Br< nde sammen
Erling Hansen.

12.-16.
23.-24.

29.

November

5.
6.

10.

12.-13.
26.

Operation Afrika. Interest ■erede elever
arbejder for at skaffe pen >e til Opera
tion Afrika.
Orientering for interesser ide 2. og 3gelever samt hf-kursister on i videregående uddannelser. Eleven le tager til
Odense sammen med Willi Matthies,
Nu begynder folkesko eelever fra
Grindsted og omegn at kon ime på besøg
på skolen for at danne sig et indtryk af
Grindsted Gymnasium og hf.
2PQ (billedkunst) er på ekskursion i København sammen med Jens Oxlund.
Besøg af folkeskolelærere De overvæ
rer undervisningen og dre tter herefter
gymnasie- og folkeskole m id en gruppe
gymnasielærere og studiev ijledere.

December

4.

10.

Et drenge- og et pigehold leltager sammen med Bo Vainø Søgaar d i gymnasieskolernes volleyball-turher ng i Esbjerg.
Modstanderne er Varde og Vejen.
Fællestimer om AIDS. Gruppen Hiver
terne og Co. optræder med kabaret og
efterfølgende debat.

11.

18.

Der afholdes elevrådskursus, ledet af
Hanne Leervad.
Om aftenen løber Exaudios julefest af
stabelen.
Juleferien begynder efter julearrange
mentet, der i år indledes med fælles
morgenkaffe for alle i forhallen.

Marts

2.

6.

29.
Januar

11.-18.
18.-25.
25.-29.

30.-31.

3g’erne har fri fra undervisningen for at
skrive den store 3.-årsopgave. (Se artik
len herom inde i bladet).
2hf-kursisterne skriver deres store 2.årsopgave.
Orienteringskurser om gymnasiet og hf
for folkeskoleelever fra Grindsted Kom
mune. Eleverne undervises i fag, de vil
møde i gymnasiet eller på hf og overvæ
rer herefter undervisning i klasserne.
Studiekreds i danseteater, krop og be
vægelse, ledet af Henrik Broni.

Den nye vandkunst af ribekunstneren
Lis Andersen afsløres. Vandkunsten er
placeret lige ved indgangen til skolens
forhal.
Orienteringsmøde for kommende ansø
gere til Ihf.
-2/4
2g’erne tager på studierejse. Rejsemåle
ne er bl.a. Athen, Wales og London.

April

16.

Forårsfesten afholdes for skolens ele
ver, forældre, personale, ægtefæller og
for tidligere elever.

Februar

2.
4.

26.

Orienteringsaften for kommende ansø
gere til Ig og Ihf og deres forældre.
7 elever deltager i Georg Mohr-konkurrensen i matematik. Sidste år blev en af
gymnasiets deltagere tilbudt uddannelse
ved NASA efter denne konkurrence.
(Se herom i bladet).
I denne måned deltager Heidi Toft Ole
sen, 3x, i en kemikonkurrence, med hen
blik på optagelse på det danske lands
hold. Heidi er nu nået 2.runde. Læs hen
des beretning andetsteds i bladet.
Fællestimer: »En gal mands dagbog« af
Gogol opføres.
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En uge med Jung og H.C.Andersen
(om 3.-årsopgaven)
En uge i januar måned var for de fleste 3g’ers
vedkommende helliget »den store opgave«, der
indgår som et led i studentereksamen. Mit valg var
faldet på faget dansk, og emnet var en jungarisk
fortolkning af to af H.C.Andersens eventyr.
I ugerne forinden havde utallige biblioteksbø
ger, rykkere fra selvsamme biblioteker, små papirs
lapper med uforståelige notater og »biblen« - det
gule opslagshæfte indeholdende krav og regler om
indhold og udformning - belejret mit værelse og
umuliggjort enhver form for orden.
Jeg havde fra begyndelsen nøje planlagt arbejds
byrden dag for dag, og det så da også strålende ud
på papiret. Men lidt efter lidt faldt arbejdsplanen
fra hinanden, og nætterne blev længere - neglene
kortere. Den snigende deadline gjorde efterhån
den et ellers fornuftigt og medgørligt ungt menne
ske uudholdelig for resten af familien. De har i
deres stille sind talt dagene til afleveringen og en
forhåbentlig normalisering af familielivet.
Alle mulige undskyldninger blev taget i brug
over for sig selv, når man f.eks. bare ikke kunne
skrive om »det dyriske animaaspekt« i Den lille
havfrue eller om individuationsprocessen i Sne
dronningen. Plader skal jo vendes, aviser læses,
den obligatoriske Yi liter the pr. time laves, og ikke
mindst må man flere gange dagligt holde sig ajour
med de med- studerendes arbejdsgang, som enten
giver én selv dårlig samvittighed eller en følelse af
en vis samhørighed.
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Omkring torsdag indtraf min midtvejskrise, som
hverken Jungs psykoanalyse, natlige løbeture eller
2 timer ekstra i sengen om morgenen kunne af
hjælpe. Derfor blev der indkaldt til krisemøde: Så
sidder man sammen med nogle venner og forsikrer
hinanden om, hvor elendigt det hele er, mens man
griner desperat, fordi opgaven jo skal laves.
Det sidste useriøse forslag kommer på bordet:
Man kunne iføre sig bikini og tilbringe et par timer
på terrassen, hvilket efter planen skulle resultere i
en halsbetændelse og dermed en udsættelse af
opgaven.... Men tanken forbliver selvfølgelig ved
tanken.
Da jeg langt om længe nåede søndag kl. 10 (afle
vering mandag) kunne jeg sætte mig foran naboens
PC’er, for at blive der de efterfølgende 13 timer kun afbrudt af /2 times spisepause. Hvert år (jvf.:
danskopgaven i Ig og historieopgaveni i 2g) overra
skes jeg over, hvor lang tid det egen ig tager, når
man skal have alt det tekniske i orden.
At sidde med den færdige opgave i hånden er en
kæmpe forløsning, og man glemmer helt, hvor træt
man er, selvom det er ud på de små timer. Ganske
velfortjent kan man være stolt af sig selv og med en
ny viden se tilbage på opgaveforløbet som en lære
rig udfordring.
Tina Jensen, 3b

Idrætsaktiviteter
Grindsted Gymnasium og hf-kursus er kendt for et
aktivt og alsidigt idrætsliv med mange muligheder.
Også i år har eleverne fra gymnasiet og hf deltaget i
gymnasieskolernes landsturneringer samt lokale
og interne turneringer. Frisportsholdene har del
taget i sportsgrene som basketball, volleyball, fod
bold og hockey.

I skoleåret 1992/93 har vi (M/K) deltaget i gym
nasieskolernes landsturnering i volleyball, hvor vi
erfarede, at det (næsten) er lige så vigtigt at delta
ge som at vinde. Modstanderne rykkede senere op
i finalen. Men det skortede ikke på fightervilje,
sammenhold og godt humør, hvilket bevirkede, at
pigerne faktisk vandt over frygtede modspillere.
I de lokale og traditionsrige turneringer har bå
de piger og drenge spillet fodbold og håndbold
mod Handelsskolen som jævnbyrdig konkurrent også på det idrætslige felt. De klassiske lokalopgør
afvikles derfor altid i en atmosfære af spænding og
begejstring.
Desuden har der været afholdt klasseturnerin
ger i volleyball, basketball og hockey, hvor både
elever og lærere deltog med entusiasme.
Også i den lokale firmaidrætsturnering i volley
ball markerede Grindsted Gymnasium og hf-kur
sus sig med en sikker fremgang til l.division.
Bo Vainø Søgaard
idrætslærer
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Billedkunsttur til København
Torsdag den 25. februar stod en flok morgenfriske
billedkunstelever med søvn i øjnene sammen med
deres lærer Otto Kjærgaard på Grindsted rutebil
station og ventede på at komme til København for
at få nogle kulturelle og spændende oplevelser. Vi
var klar over de mulige farer, vi kunne støde på i
hovedstadens vilde liv, men vi stolede blindt på
Ottos evner som bodyguard, børnepasser og guide.
Rejsen derover forløb smertefrit på trods af, at
skoleelever er nødsaget til at rejse med bumletog.
Første stop på vores dannelsesrejse var Glypto
teket. Vi var enige om, at det var alletiders oplevel
se. Især de impressionistiske billeder gjorde stort
indtryk på os, fordi de farveindtryk, de virkelige
billeder giver, er meget stærkere, end de indtryk
man får af billeder fra en bog.
Efter museumsbesøget tog vi ud til vore respek
tive værtsfamilier, som var en blanding af ældre
familiemedlemmer og gamle elever fra Grindsted
Gymnasium
Fredag formiddag var helliget et besøg på Louisianna. Vi så museets specialudstilling »På kanten
af kaos«, - en udstilling vi havde delte meninger
om. Vi synes, at dele af udstillingen var uforståeli
ge og svære at forholde sig til, men Otto kæmpede
en brav kamp, og derefter fattede selv de mest
tungnemme af os udstillingens budskab. Den per
manente udstilling gav derimod en hel anden posi
tiv respons fra alle. Desuden var museets beliggen
hed i sig selv en stor oplevelse. Turen tilbage til
København bød også på store oplevelser. Et møde
med Gry Johansen var lige ved at slå benene væk
under os.
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Dagens andet museumsbesøg var) på den Hirschprungske samling. Museet indeholder blandt andet
mange skagensmalerier, men efter mødet med Gry
havde vi svært ved at koncentrere os. Vejret var
alletiders, og vi brugte resten af dager på enten at
slappe af eller gå i Planetariet.
Fredag aften spiste vi samlet på Alexanders
Pizzabar, hvorefter Otto guidede os ned gennem
Københavns vilde gader som en anden tamburma
jor med en flok kaglende høns bag sig. Vi endte på
Scala med en kop varm kakao og en øl.
Lørdag formiddag var vi forberedte på en gang
gru og rædsel på Statens museum for Kunsts »In
ferno-udstilling«. Udstillingen berørte os dybt.
Den provokerede og visualiserede) virkelighedens
mørke sider. På museet gennemgik vi også den
permanente samling, hvis billeder vi alle syntes
godt om.
Senere på eftermiddagen gik turen hjem i sne
vejr, og stemningen var mat på grund af Ottos
udtærende marchtempo og en masse gode oplevel
ser.
Turen var en succes, og vi har alle fået udvidet
vores kulturelle horisont. At se de billeder, vi har
arbejdet med hele året, er helt fantastisk. Farvespil
og detaljer er meget tydeligere i virkeligheden, og
de museer vi besøgte, viste et bredt udsnit af de
»-ismer«, vi har gennemgået. Derfor håber vi, at
kommende billedkunsthold også får mulighed for
at komme til København.

Billedkunst melleniniveau 92/93

Vekselstrøm i fængsel
Denne overskrift var aktuel for et par år siden, da
Vekselstrøm og 3g musik-højniveau gav koncert i
statsfængslet i Sdr. Omme. Vi præsenterede meget
forskelligartet musik for de indsatte, men de tog
pænt imod det hele, også det helt moderne med at
slå i klaveret med hele underarmen. Vi havde en

meget god og morsom tur ud af det, og glæder os til
at lave noget lignende i april måned.
Christian Møller
musiklærer
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Grindsted-kor sammen med Etta Cameron
150 korsangere - heriblandt 45 fra Grindsted Gym
nasium - samledes i aug./sept. 1992 til fælles prøver
for at indstudere korarrangementer, som skulle
ledsage Etta Cameron ved koncerten den 20. sept.
i gymnasiets festsal.
Ved den anden fællesprøve kom dirigenten Mo
gens Dahl for at lede det store kor. Om lørdagen koncerten skulle holdes om søndagen - havde vi en
lang og spændende prøve med Etta Cameron. Det
var en kæmpe oplevelse at møde dette charmeren
de energibundt, der udstrålede en varme og glæde,
som hurtigt smittede af på koret.
Pianisten Ole Kock Hansen tryllebandt os alle
med sine præcise instruktioner og overbevisende
spil. De to musikere hoppede på - direkte til kon
certen.
Koncerten søndag eftermiddag trak salen fuld.
Kombinationen af 150 amatørsangere og det pro
fessionelle team af musikere, dirigent og ikke
mindst Etta Cameron gav en uforglemmelig ople
velse - helt tydeligt også for tilhørerne.

Niels W. Jacobsen
musiklærer
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Student fra Grindsted Gymnasium til NASA
Anders Labich Nielsen, 3y (1991/92) tog i efteråret
1992 til USA for at tage en uddannelse ved NASA.
Anders deltog i foråret 1992 i en landsomfattende
matematikkonkurrence, hvor NASAs talentspej
dere fik kontakt med ham.
Anders fortalte om sin særlige interesse for pla
neten Mars, hvorefter han blev indbudt til en sær
lig prøve, arrangeret af NASA. Her blev han eksa
mineret i sin paratviden om Mars - og klarede

prøven så godt, at han - sammen med 7 andre
talentfulde matematikere fra hele verden - blev
tilbudt en uddannelse ved NASAs eget universitet
i byen Titusville i Florida.
Ud over at gennemgå en spændende uddannelse
får Anders herved mulighed for at undgå studie
gæld, idet uddannelse og rejseudgifter betales af
NASA.
Hanne Leervad
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Kemi-Olympiade
Den 29.-30. januar deltog jeg i 2. runde af KemiOL i København. Vi mødtes om eftermiddagen
den 29. på Eksperimentarium. Her skulle vi først
igennem to timers skriftlig prøve, hvorefter der var
fri rundgang på stedet. Om aftenen spiste alle 33
deltagere middag sammen på Gentofte HF.
Næste dag skulle vi mødes på H. C. Ørsted
Institutet, hvor en tidligere olympiadedeltager la
vede demonstrationsforsøg for os. Herefter var det
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vores egen tur til at gå i laboratoriet, idet der
endnu ventede os to eksperimentelle : røver.
Dette var sidste punkt på programmet, så heref
ter skiltes vi, alle en oplevelse rigere - lire af delta
gerne mødes dog igen, når de skal repræsentere
Danmark ved Kemi-OL i Italien til s orimer.

Heidi Toft Olesen, 3x

Studiekreds i dans
I weekenden 30.-31. januar var der på Grindsted
Gymnasium en studiekreds i dans, hvor både ele
ver og lærere deltog. Koreografen Henrik Broni
var gæstelærer. Henrik var meget spændende og
inspirerende. Han arbejder med kroppens eget
sprog som udtryksmiddel og havde evnen til at få
os til »at slå os løs« og selv kreere små udtryksfulde
dramatiske sekvenser i musik og bevægelse. Som
en udløber af studiekredsen opstod der en danse
gruppe, som selv arbejder videre med ideer fra
studiekredsen.
Hanne Møller, 2a og
Johnny Quitzau, idrætslærer
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Firenze
I perioden 26/9-2/10 1992 var matematik højniveau
og billedkunst mellemniveau på studietur i Firen
ze. Med på turen havde vi Ilse Haugaard og Jens
Oxlund, som begge havde sørget for, at vi inden
turen vidste alt om renaissance og centralperspek
tiv.
Da vi stod af toget på stationen i Firenze, afleve
rede vi bagagen på pensionatet og gik så igang med
ugens program. Vi var bl.a. på byrundtur og på
Ufficierne (kunstmuseum svarende til Louvre).
Endvidere så vi adskellige kirker og andre bygnin
ger - alle i renaissancestil. Det, der fængslede mest,
var den imponerende domkirke og den berømte
David-statue, lavet af Michelangelo.
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En dag tog vi med toget til Pisa. Her så vi selvføl
gelig det skæve tårn og andre seværdigheder. Efter
fællesspisning i byen tog vi tilbage til Firenze.
Næste punkt på programmet var et jymnasiebesøg. Vi blev vist rundt på skolen og overværede
forskellige undervisningstimer. Vi opnåede endvi
dere kontakt med nogle af eleverne, som vi senere
mødtes med.
Foruden det ovennævnte program gjorde det
sociale samvær også sit til, at det blev en sjov og
spændende studietur.

Mette, 3y, Lone H.,3x og Heidi, 3x
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Studietur til Wien
Søndag den 27. september drog musikholdet
(3MU) afsted for at opleve Mozarts stad. Der var
afgang fra Grindsted banegård, og alle mødte op
med ukuelig spejderånd.
Vi ankom til Wien tidligt mandag morgen, og
efter tre timers sightseeing ankom vi til vor desti
nation: Hotel Europahaus. Efter at have installe
ret vor medbragte bagage, drog vi i løst sammen
satte grupper ud for at finde noget at spise. Det
viste sig imidlertid at være et større problem, idet
vor hotels beliggenhed ikke var så central som
håbet. Senere lærte vi dog at omgå det lille pro
blem v.h.a. Wiens udmærkede offentlige trans
portsystem.
Ugen igennem frekventerede vi en del bodegaer,
restaurationer o.s.v. - i øvrigt overraskende billigt.
Men nu var det jo sådan, at det var en studietur, så
endelig ikke noget med at tro, at vi var der for
vores fornøjelses skyld. Vi skulle naturligvis se en
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del attraktioner. Vi så bl.a. Mozarts hus, og det var
en skæg tanke, at disse rum engang havde været
beboet af selveste Mozart. Jugendsti vil jeg kun
med allerstørste afsky nævne som en parrallel til
Hundertwasser Haus, som jeg stadig med fryd tæn
ker tilbage på. Det var virkelig rigtig gadt.
En af dagene besøgte vi Wiens roya e musikkon
servatorium, hvis standard på klaver var utrolig høj
(de har en temmelig gammel og interessant tradi
tion for netop det instrument!), mens vi blev noget
skuffede over niveauet på klassisk guitar.
Men alt i alt: det var fantastisk rart, at vi var så
forholdsvis få afsted. Det gav en ret gpd stemning,
og vi fik mange gode oplevelser. . 'å„ vores
-------------sidste
aften var vi alle ude at spise kinesisk, og det var
også alle tiders.
Turen som helhed: meget vellykket!

Janus - 3MU

2p’s studietur til Krakow
Vi rejste fra Grindsted Gymnasium lørdag morgen
kl. 9.00, efter at bussen var pakket, og der var taget
afsked m.m. Ved grænsen holdt vi indkøbspause,
derefter fortsatte turen til Berlin. Men rundturen i
Berlin var lidt mislykket. Vi skulle først have fun
det guiden, og da vi fandt ham, var det blevet
mørkt, så bygningerne, han fortalte sjove historier
om, kunne vi ikke se fra bussen.
Så fortsatte turen mod Krakow. Ved 23-tiden
lavede vi bussen om til sovebus. Det var lækkert.
Så kunne vi sove resten af vejen.
Vi ankom til hotellet ved 7-tiden søndag mor
gen, og en halv time senere fik vi morgenmad. Vi
læssede bagagen af på hotellet, og guiden hentede
os til en rundtur i byen med besøg på Wawelslottet.
Mandag startede vi med at køre til stålværket
Nova Huta, hvor vi fik rundvisning af en direktør.
Han var utrolig stolt af værket, selvom det var
temmeligt gammeldags og møgbeskidt. De havde
kun en computer, den viste han frem, som havde
det været kronjuvelerne. Men det var da spænden
de at se, hvordan deres arbejdspladser så ud. Vores

fotografiapparater måtte vi aflevere inden indgan
gen. De ville undgå industrispionage.
Efter det kørte vi ud til en skole, hvor vi skulle
besøge nogle klasser og snakke med eleverne. De
var helt vilde efter at snakke med os. De ville vide
alt om Danmark og Europa. Vi snakkede med dem
et par timer, hvorefter vi aftalte at mødes med dem
onsdag aften. Da vi kom hjem, havde vi aftenen for
os selv.
Tirsdag skulle vi have været en tur i saltminerne,
men der var oversvømmelse p.g.a. et stenskred - så
vi fik en tømmerflådesejlads i Tatrabjergene i ste
det! Det var en utrolig flot tur, men det begyndte at
regne, så vi var glade, da turen var færdig. Godt
gennemblødte skulle vi så i fortsat regnvejr på
indkøbstur i Zakopane. Vi købte allesammen store
uldtrøjer og uldstrømper. Da vi kom tilbage den
aften, spiste vi alle på hotellet, og mange blev vist
hjemme på hotelværelset under dynen.
En god tur - trods de mange forkølelser.
Vinni og Heidi, 2p.
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Dimittender 1993
3a

Andersen, Jens Ravn
Donslund, Tanja Helene
Esbensen, Anette Seehusen
Gammelgaard, Bjørn
Jepsen, Tina
Kristiansen, Mette
Madsen, Jeanette Grøn
Madsen, Sanne Pia
Nielsen, Susanne Søby
Nissen, Jane Borg
Nørgaard, Mai-Britt
Poulsen, Charlotte
Rasmussen, Kurt Bjørn Due
Refstrup, Pernille
Schrøder, Jane
Sloth, Rikke Bjerregård
Sørensen, Lars Linaa
Thomsen, Yvonne Martine
Villadsen, Stinne
Warberg, Lise
Wraae, Anne Louise
3b

Andersen, Majbritt
Andersen, Søren Bloch
Askjær, Susie Birkelund
Bech, Ann-Sofie
Bork-Pedersen, Karen
Gade, Frederik
Hansen, Ninette Toft
Iversen, Bo Benned
Jensen, Marie Skovbo
Jensen, Tina
Jørgensen, Jane Højgaard
Knudsen, Hanne Vestbjerg
Kristensen, Marianne Thorø
Kristensen, Tommy Borg
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Madsen, Henrik Lysgaard
Mikkelsen, Christina Arvad
Nielsen, Annemette Ladefoged
Rise, Pernille
Simonsen, Rikke
Skovmose, Inger Marie Hye
Svarre, Jacob
Sørensen,Jesper
Sørensen, Malene
Sørensen, Rikke
Sørensen, Winnie
Thomsen, Janus Engelbrecht
3x

Bech, Mickael
Christiansen, Malene Kjær
Graakjær, Jesper
Hansen, Birgit Aarup
Hermansen, Vicki Sparvath
Hjortbak, Lone
Hovgård-Nielsen, Mette
Høybye, Catrine
Jensen, Lars Nørholm
Jensen, Martin Sigaard
Jensen, René Sundahl
Just, Morten
Klausen, Charlotte Brun
Kristensen, Torben Borch
Madsen, Dann Bergholdt
Marcussen, Martin Vittrup
Nielsen, Camilla Raether
Nielsen, Karsten Nygaard
Nielsen, Mark Birksø
Olesen, Heidi Toft
Pedersen, Lone Møller
Pedersen, Morten
Ross, Aslak
Seiersen, Lone Fuglsang

Velling, Birgitte
Vestergaard, Thomas
3y

Andreassen, Pia Hatt
Berg, Søren Mikkel
Borg, Trine
Christiansen, Lena
Danvøgg, Lena Bjerregaard
Hansen, Torsten K ems
Jensen, Bo Bladsgaard
Jensen, Lone Toftegaard
Jørgensen, Andreaj; Egense
Kristensen, Malene Thorø
Larsen, Carsten Brmch
Larsen, Svend
Lauridsen, Anna Kirstine
Lykke, Mette
Madsen, René Brink
Mikkelsen, Susanne Hvolgaard
Mortensen, Allar Skaarup
Nissen, Marianne Moesgaard
Schmidt, Rikke
Steffensen, Lone Husted
Thomsen, Rita Øhlenschlæger
Tøstesen, Gitte
Viuff, Lene Hjort
Winther, Poul Erik
2p

Andersen, Lasse Egelund
Bendsen, Anne
Borg-Holst, Susanrte
Bruun, Jette
Dahl, Helle
Enemark, Inge Maigrethe
Fisker, Kim Jørgen
Frandsen, Gitte

Fyhn, Randi Teglgaard
Hansen, Jørn Rahbek
Jacobsen, Eva Vindbjerg
Jacobsen, Heidi
Jensen, Brian
Jensen, Hanne Birgitte
Jensen, Vinni Møbjerg
Johansen, Lillian
Jørgensen, Kirsten Eva
Kristensen, Birgitte
Kristoffersen, Ellen Margrethe
Laustsen, Poul Kristian
Lilholm, Pia Rigmor
Nielsen, Karin Søgård
Rasmussen, Charlotte Ventzel
Sode-Carlsen, Annika
Thomsen, Jette
Washuus, Marianne

Madsen, Allan Bau
Nielsen, Ulla Noer
Nissen, Susanne
Plaugborg, Søren
Sørensen, Rikke
Thomsen, Henriette

2q

Absalonsen, Jeanette K.Møller
Andersen, Karina Akstrup
Arentsen, Tina Guldbæk
Bekker, Randi
Bylov, Rikke Heller
Carlsen, Brian
Eising, Thomas Sevelsted
Hansen, Jean Dennie
Horup, Christina Elisabeth
Højrup, Signe K.Møller
Jensen, Bettina Nørbo
Jensen, Britt Gejl
Jensen, Laila
Jensen, Tanja Gaardsholt
Johansen, Trine Schjødt
Kristensen, Dorte Trøstrup
Langvad, Jane Thiemer

7 Ml
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Personale

Bjørn Paulli Andersen (PA)
studielektor engelsk-fransk
tlf. 75 65 62 28

Karin Berg (BG)
historie-engelsk
tlf. 75 32 43 08

Jens Bredlund (JB)
idræt-geografi
tlf. 75 76 1Ö 25

Klaus Brorholt (KB)
inspektor samfundsfag
tlf. 75 33 57 45

Yrsa Dam (YD)
musik
tlf. 75 32 35 93

Børge Ebbesen (BE)
tysk-fransk
tlf. 75 32 07 23

Hanne Eskildsen (HE)
cngelsk-tysk
tlf. 75 32 31 89

Ulla Fomsgaard (UF)
musik
tlf. 75 12 28 43

Kjeld Graudal (KG)
matematik-fysik-naturfag
tlf. 75 32 35 22

Ilse Haugaard (IH)
matematik-datalogi
tlf. 75 33 57 20

Hans Hostrup j(HH)
kemi-fysik-teknikfag
tlf. 75 32 21 01
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Peder Iversen (PI)
matematik-fysik-naturfag
tlf. 75 32 18 83

Niels W.Jacobsen (NJ)
musik-geografi
tlf. 75 32 49 24

Bjarne Jensen (BJ)
tysk-historie
tlf. 75 32 48 12

Vivi Bak Jensen (VB)
dansk-matematik-datalogi
tlf. 75 32 47 23

Hans Johnsen (HJ)
biologi-idræt
tlf. 75 34 31 61

Erik Jørgensen (EJ)
boginspektor historie-rel.-old.
tlf. 75 32 04 20

Ellen Lund Kirk (EK)
fransk-spansk
tlf. 97 35 22 11

Otto Kjærgaard (OK)
studievejl. eng.-billedk.-design
tlf. 75 32 25 52

Alice Knudsen (AK)
dansk-idræt
tlf. 75 32 32 39

Jesper Friis Kromann (JK)
samfundsfag-historie
tlf. 75 32 41 89

Pernille Kviesgaard (KV)
biologi
tlf. 97 19 14 16

Poul Køppen (PK)
historie-oldtidskundskab
tlf. 75 32 20 10
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Bente Langelund (BL)
engelsk-erhvervsøkonomi
tlf. 75 32 30 06

Hanne Leervad (HL)
pæd.insp. russisk-latin-old.
tlf. 75 8150 85

Margrethe Lundorf (ML)
international sekr. tysk-dansk
tlf. 75 33 52 46

Ove Skov Madsen (SM)
historie-religion-old.
tlf. 9718 20 87

Willi Matthies (WM)
studievejleder geografi
tlf. 75 32 27 73

Lotte Maybom (LM)
dansk
tlf. 75 53 24 72

Jan Friis Mikkelsen (FM)
dansk-samfundsfag
tlf. 75 32 40 13

Knud
dansk-kemi
tlf. 75 32 27|34

Emma Munch (EM)
skolesekretær
tlf. 75 32 05 22

Christian Møller (CM)
tysk-musik
tlf. 75 32 40 04

Birgit Huss Nielsen (HN)
AV-inspektor matematik
tlf. 75 32 02 96

Finn Lunde Ntylsen (LN)
datavejl. mat .-fysik-naturfag
tlf. 75 32 02 96
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(KM)

Gurli Nielsen (GN)
biologi-kemi
tlf. 75 33 50 11

Kurt Nielsen (KN)
pedel
tlf. 75 32 18 33

Olaf Nielsen (ON)
fysik-matematik-naturfag
tlf. 75 32 37 12

Jens Oxlund (JO)
historie-billedkunst
tlf. 75 38 30 60

Hans Aagaard Pedersen (ÅP)
studielektor mat.-naturfag
tlf. 75 32 18 96

Inga Pedersen (IP)
skolesekretær
tlf. 75 32 25 34

Jørn Skoven Pedersen (JP)
matematik-fysik
tlf. 75 32 31 03

Ole Dalsgaard Pedersen (OD)
dansk-d rama tik
tlf. 75 34 21 83

Mogens Kjær Poulsen (KP)
biologi-teknikfag
tlf. 75 39 62 75

Johnny Quitzau (JQ)
idræt-tysk
tlf. 6613 58 29

Hans Schou (HS)
dansk-engelsk
tlf. 75 32 40 76

Birgit Rud Skovgaard (BS)
fransk-spansk
tlf. 75 32 36 31
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Niels Skovgaard (NS)
samfundsfag-filosofi-rel.
tlf. 75 32 36 31

Tom Stubdrup (TS)
religion-fransk
tlf. 75 32 07 84

Bo Vainø Søgaard (VS)
dansk-idræt
tlf. 75 33 95 19

Vibeke Theisen (VT)
dansk-fransk
tlf. 75 73 98 41

Poul Toft (PT)
rektor matematik-fysik
tlf. 75 32 07 45

Birgit Wamberg (BW)
biologi-idræt
tlf. 75 33 57 14

Rengøringspersonalet

Elin Watts (EW)
engelsk-russisk
tlf. 75 33 30 89
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Jeremy Watts (JW)
engelsk
tlf. 75 33 30 89

Birrit Hansen
Inger Hansen
Edith Jensen
Ingrid Kristensen
Sonja Larsen
Aase Madsen
Britta Noer
Ellen Starup
Ase Sørensen

Jens Dybro Sørensen (DS)
studievejleder dansk-psykologi
tlf. 75 33 52 46

i

(WH)
tlf. 75 32

Personalia
Jubilæum

1. august
Rektor Poul Toft og lektor Finn Lunde Nielsen
holdt 25-års jubilæum.
Nyansættelser

1. august
Jens Bredlund, lektor i idræt og geografi. Ulla
Fomsgaard årsvikar i musik. Ellen Lund Kirk
adjunkt i fransk og spansk. Jesper Friis Kromann adjunkt i samfundsfag og historie. Lotte
Maybom årsvikar i dansk. Ole Dalsgaard Pe
dersen adjunkt i dansk og dramatik.
9. november
Jørgen Vork Nielsen ansat som pedelmedhjæl
per indtil den 7. juni 1993.
Kortere vikariater

1. august
Carsten Sander Christensen - engelsk og fransk
indtil den 15. november 1992.
1. september
Erling Hansen - erhvervsøkonomi - barselsvi
kar for Bente Langelund indtil 15. februar 1993
23. september
Annelise W.Johansen - engelsk - sygevikar for
Hanne Eskildsen indtil den 30. november 1992.
Jens Eybye Sørensen instrumentalundervis
ning i trompet.
Afskedigelser

Ruth Schlein Jensen gik på pension den 1. august
1992 efter 24 år på Grindsted Gymnasium.
Inden ansættelsen i 1968 havde hun været lærer i
folkeskolen i en årrække.
Ruth Jensens stil har ikke været de store armbe
vægelser. Ord som loyalitet, grundighed og omhu
vil være mere dækkende for hendes virke. Gen

nem alle årene har hun trofast tjent skolen og dens
elever med sin store interesse for undervisningen
og for elevernes og skolens vel. Flere gange er
Ruth Jensen uden betænkelighed sprunget til som
dansklærer i en klasse, hvor der var problemer. Og
som noget selvfølgeligt har hun hver gang bragt
undervisningen tilbage i god gænge.
Med sine mange interesser vil hun ikke komme
til at kede sig i sit otium. Skolen ønsker at takke for
de mange år og medgiver Ruth Jensen de bedste
ønsker for fremtiden.
Med udgangen af september 1992 fratrådte kan
tineleder Ester Christensen efter 26 års ansættelse
på Grindsted Gymnasium, først som rengøringsas
sistent og fra 1985 som leder af skolens kantine.
Skolen takker Ester Christensen for mange års vel
udført arbejde og for et godt samarbejde. Vi øn
sker Ester held og lykke i hendes nye tilværelse og
håber, hun må få et indholdsrigt otium.

Lektor Tom Stubdrup går på pension den 1.
august 1993. Dermed forlades skolen af den sidste
lærer, der har været ansat siden gymnasiets opret
telse i 1961.
Hans undervisningsfag er religion og fransk,
men når det kneb med at skaffe lærere i skolens
første tid, veg Tom Stubdrup ikke tilbage for at
undervise i andre fag. Hans viden er legendarisk,
ikke blot i egne fag. Han behersker en lang række
fremmedsprog og har stor viden om bl.a. historie.
Med sin direkte og bramfri stil har hans timer
været ugens lyspunkter for utallige elever på
Grindsted Gymnasium.
Skolen er Tom Stubdrup tak skyldig for hans
store arbejdsindsats gennem 32 år og ønsker ham
et langt og godt otium.
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Lektor Birgit Wamberg fratræder af helbreds
mæssige grunde sin stilling med udgangen af au
gust 1993. Hendes ansættelse ved Grindsted Gym
nasium er faldet i to perioder: skoleåret 1970/71 og
igen fra 1. august 1980. Ud over sin undervisning i
biologi og idræt har Birgit Wamberg i en årrække
været formand for skolens kunstudvalg og et stort
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aktiv i lærerkoret. Hun får nu tid til at dyrke sin
store interesse: hundeopdræt og spin dommer ved
konkurrencer i ind- og udland.
Skolen takker Birgit Wamberg for de mange år i
skolens tjeneste og ønsker hende alt godt i fremti
den.

Råd og udvalg
Bestyrelsen
Lissi Møller Kristensen (Ribe Amtsråd)
Inge Ib Pedersen (Grindsted byråd)
Peter Kirk Jensen (Kommuneforeningen i Ribe
Amt)
Ole Kongshaug (forældrevalgt)
Tove Morell formand (forældrevalgt)
Harry Lorentsen (Grindstedegnens Erhvervsråd)
indtil den 1/3 1993
Erling Nielsen (Grindstedegnens Erhvervsråd) fra
den 1/3 1993
Peder Iversen (formand for pædagogisk råd)
Karin Berg (pædagogisk råd)
Inga Pedersen (teknisk-administrativt personale)
Karina Dalsgaard (hf-studerende)
Poul Erik Winther (gymnasieelev)

Samarbejdsudvalget
Rektor Poul Toft (formand)
Inspektor Klaus Brorholt
Lektor Erik Jørgensen
Skolesekretær Inga Pedersen
Rengøringsassistent Aase Madsen
Pedel Kurt Nielsen
Fællesudvalget
Rektor Poul Toft (formand)
Adjunkt Bente Langelund (sekretær)
Adjunkt Bjarne Steen Jensen
Adjunkt Johnny Quitzau
Lektor Peder Iversen
Pedel Kurt Nielsen
Torben Kristensen, lp
Hanne Møller, 2a
Lars Haahr Klemmensen, 2z
Ann Sofie Bech, 3b

Kantinebestyrelsen
Rektor Poul Toft (formand)
Lektor Kjeld Graudal
Lektor Niels Skovgaard
Pedel Kurt Nielsen
Tina Arentsen, 2q
Jacob Svarre, 3b
Ekskursionsudvalget
Adjunkt Alice Knudsen (formand)
Adjunkt Hans Schou
Lektor Ove Skov Madsen
Rektor Poul Toft
Tina Arentsen, 2q
Pernille Refstrup, 3a

Pædagogisk råds forretningsudvalg
Lektor Peder Iversen (formand)
Lektor Karin Berg (næstformand)
Studielektor H.Aagaard Pedersen (sekretær)
Økonomiudvalget
Lektor Karin Berg (formand)
Adjunkt Hans Johnsen
Lektor Olaf Nielsen
Adjunkt Jørn Skoven Pedersen
Elevrådet 92/93
HF
Karina Dalsgaard, lp
Torben Kristensen, lp
Brian Møller, lq
Maiken Refsing, lq
Jette Thomsen, 2p
Tina Arentsen, 2q
Jeanette Absalonsen, 2q
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Gymnasiet
Jacob Nielsen, la
Joan Olsen, la (formand)
Iben Bindesbøll, Ib
Eva Bach, Ib
Chresten Ibsen, lx
Kenneth Brødløs, ly
Ebbe Høy, ly
Lene Andersen, Iz
Jeanette Fischer, lz
Camilla Jansen, lu
Peter Nielsen, lu
Ulla Eriksen, 2a
Hanne Møller, 2a
Lotte Jensen, 2b
Elsebeth Warnich-Hansen, 2b
Lars Bladt, 2x
Anja Pedersen, 2x
Tina Øllgaard, 2y
Tine Jacobsen, 2z
Lars Haahr Kristensen, 2z
Jeanette Madsen, 3a (formand)
Pernille Refstrup, 3a
Ann Sofie Bech, 3b
Jacob Svarre, 3b
Birgit Hansen, 3x
René Hansen, 3x
Poul Erik Winther, 3y
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