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Det nye skoleår begynder mandag den 9. august 1976.
1 . g og 1. HF møder kl. 8.00.
2 . og 3. g samt 2. HF kl. 9.00.

Jørgen Weiss-Pedersen.



1975-76

»Og sine ønsker opfyldt får«.

I den gamle fødselsdagssang, som de fleste sikkert husker fra 
deres skoletid, antydes det, at menneskers tilfredshed afhænger 
af fuld behovdækning - og vi må da også indrømme, at helt 
bortset fra teoriens noget tvivlsomme holdbarhed, så er det nu 
ganske opmuntrende med lidt pakkepost i ny og næ.

Og særlig glad bliver man naturligvis, når gymnasiet, som i 
dette tilfælde er i modtagers rolle, pludselig ser en række væsent
lige ønsker realiseret.

Således har gymnasiet opnået tilsagn fra Fyns amtskommune 
om en kraftig forbedring af vore idrætsanlæg. I løbet af forsom
meren vil 100 m løbebanen og tilløbsbanerne til længdespring 
blive forsynet med specialbelægning, som både giver vore atletik
folk de rigtige træningsbetingelser, og som samtidig er let at ved
ligeholde.

Inde i huset har vi fået indrettet et særligt EDB lokale, og 
selv om apparaturet er placeret i umiddelbar tilknytning til 
fysikafdelingen, er det tanken, at datamaten skal kunne udnyttes 
af samtlige fag, der anvender statistisk materiale.

Af hensyn til vore elevers senere fagstudier er det vigtigt, at 
de allerede i gymnasieskolen sikres indblik i EDB-teknikkens mu
ligheder - ikke mindst som videnskabelig hjælpedisciplin.

Vore bænke i opholdsgangene når teknisk set ikke helt de 
samme højder som datamaskinen, men alligevel er vi særdeles 
tilfredse med, at eleverne nu ydes rygstøtte i allerbogstaveligste 
forstand. Ikke alle mennesker er programmeret til at lege grøn
smutter på gulvtæppet.

Og for at blive i det trivselsmæssige: Som følge af megen vel
vilje fra de koncessionerede trafikselskaber er det lykkedes at 
få rykket busafgangene mod Bogense, Brenderup og Assens frem 
til kl. 13.50 fra Middelfart Banegård. I de efterhånden 6 år, 
gymnasiet har eksisteret, er vore trafikforbindelser jævnlig ble
vet reguleret og hver gang i positiv retning. Vi er meget tak
nemlige for den nye ordning, der må karakteriseres som ideel.
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1. y
Arne Finn Andersen, Røjle.
Maren Kirstine Andersen, Nr. Aby. 
Lars Christian Bang, Ejby.
Lars Thøger Christensen, Strib.
Torben Christensen, Vissenbjerg.
Susanne Gade Ebbesen, Gelsted.
John Jakobsen, Gelsted.
Henning Bent Jensen, Vissenbjerg.
Keld Moestrup Jensen, Vissenbjerg.
Lene Jensen, Strib.
Per Bang Jensen, Gelsted.
Jane Jessen, Middelfart.

Klaus Jørgensen, Røjle.
Peer Borg Knudsen, Røjle.
Peter Vang Larsen, Røjle.
Søren Binderup Larsen, Vissenbjerg.
Otto Møbjerg Lindskov, Røjle.
Niels Logstrup, Middelfart.
Jakob Ellegaard Rasmussen, Ejby.
Lars Christian Rasmussen, Ejby.
Tormod Martin C. Rasmussen, 

Vissenbjerg.
Helle Engel Schultz, Middelfart.
Preben Tinghus, Vissenbjerg.

1. z
Margit Ahrens, Middelfart.
Dorthe Andersen, Middelfart. 
Lars K. Gcrlev Andersen, Arup. 
Allan Kent Bruus, Middelfart.
Jette Margrethe Dehlbæk, Bogense.
Bente Fiirgaard, Middelfart.
Peder Winther Hamborg, 

Middelfart.
Bo Hansen, Middelfart.
Hans Kurt Hansen, Middelfart. 
Elisabeth Jacobsen, Middelfart. 
Clementine Kortenbach, Brenderup.

2. HF p
Ib Olander Andersen, Fredericia. 
Margit Dalgaard Andersen, Ejby. 
Anne Mette Christensen, Vejle. 
Birthe Clement, Middelfart.
Jette Erdmann, Middelfart.
Jens Eriksen, Middelfart.
Lone Winther Hamborg. Voldby.
Leif Hansen, Husby.
Morten Hviid Hansen. Middelfart.
Briand Flemmingsen, Arup.
Poul Frederik Mathiesen, Middelfart. 
Jørgen Hauge Mikkelsen, Middelfart.

2. HF q
Anne Merete Agger, Nr. Aby. 
Karin-Annette Andersen, Kolding.

Else Larsen, Nr. Aby.
Karen Liselotte Larsen, Brenderup.
Kirsten Larsen, Nr. Åby.
Anne Mette Beenfeldt Nielsen, 

Asperup.
Asger Rabølle Nielsen, Brenderup.
Carsten Bo Petersen, Bogense.
Anne-Marie Schmidt, Middelfart.
Søren Slot, Arup.
Merete Stang, Arup.
Tim Storgaard, Bogense.
Flemming Sundahl, Nr. Aby.

Conny Stenberg Mortensen, 
Middelfart.

Lene Mähl, Erritsø.
Birthe Astrup Møller, Skåstrup.
Jytte Nielsen, Middelfart.
Jan Steffen Petersen,Middelfart.
Jytte Poulsen, Middelfart.
Inge Lohmann Rasmussen, 

Middelfart.
Sonja Schrøder, Kolding.
Liselotte Sondergaard, Kauslunde.
Jan Vikkelsøe, Middelfart.

Børge Ingolf B. Andersen, Nr. Aby. 
Niels Nygård Christensen, Brenderup.
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Anni Gräs, Nr. Åby.
Jørn Bjarne Hansen, Assens.
Marianne Hansen, Assens.
Vibeke Jensen, Fredericia.
Bente Jespersen, Nr. Äby.
Bente Orry Knudsen, Nr. Åby.
Peter Knudsen, Middelfart.
Anne Bagge Kristiansen, Middelfart.
Jette Lund, Middelfart.
Else Vibeke Madsen, Middelfart. 
Maj Britt Flöche Madsen, Årup. 
Kurt Madsen, Vedelsborg.

2. HF r
Peter Løvbjerg Christensen, Strib. 
Lone Frederiksen, Middelfart.
Hans Halskov, Årup.
Birthe Hansen, Strib.
Find Richard Hansen, Bogense.
Klaus Hansen, Middelfart.
Mette Harbo, Ejby.
Jørgen Chr. Iversen, Gamby.
Lene Thorup Jacobsen, Assens. 
Erling Hauge Jensen, Fredericia. 
Hanne Pagh Jensen, Brenderup. 
Linea Tove Marie Jensen, Middelfart. 
Dorte Lyngbo, Middelfart.

1. HF p
Sven-Aage Alexandersen, Middelfart. 
Søren Andersen, Vejle.
Susanne Balle, Kolding.
Birthe Stougård Baunbæk, Middelfart. 
Lars Bilde, Middelfart.
Susan Juul Christoffersen, Røjle.
Sonja Guldager, Årup.
Birthe Vester Jensen, Fredericia. 
Bente Møller Jørgensen, Båring. 
Kirsten Kjeldsen, Nr. Åby.
Johnny Larsen, Middelfart. 
Hanne Marie List, Nr. Åby.

1. HF q
Bo Primdahl Andersen, Middelfart. 
Karin Andersen, Ejby.

Niels K. Madsen, Middelfart.
Kirsten Egebjerg Pedersen, 

Vissenbjerg.
Jan Reimark Rasmussen, Kauslunde. 
Lissi M. Dybdal Rasmussen, Nr. Åby. 
Sven Erik Greve Rasmussen, 

Middelfart.
Elsebeth Merete Storm, Middelfart.
Jette Hougård Sørensen, Middelfart. 
Lene Nørregård Petersen, Middelfart. 
Karl Flemming Rasmussen, Nr. Åby. 
Kirsten Skov, Middelfart.

Henning Mortensen, Middelfart.
Birgit Neess, Middelfart.
Hanne Beck Nielsen, Bogense.
Kay Robin Nielsen, Odense.
Yvonn Heilmann Nielsen, Vejle.
Ejnar Pedersen, Middelfart.
Jan Billy Pedersen, Fredericia.
Niels Kam Rasmussen, Årup.
Marianne Gisela Schultz, Børkop.
Conny Skjerning Thomsen, 

Middelfart.
Niels Arne Varneskov, Vejle.
Jytte Bonde Aamand, Brenderup.

Annette Kirkeby Lærke, Vissenbjerg.
Børge Helge Madsen, Middelfart.
Jørgen Chr. Kolte Marcussen, Assens.
Jesper Møller-Sørensen, Assens.
Hartley Nielsen, Middelfart.
Jette Nielsen, Bogense.
Jane Pedersen, Harndrup.
Gert Ivan Petersen, Harndrup.
Lis Hanne Petersen, Middelfart.
Jette Rasmussen, Assens.
Karen Schelde-Jensen, Middelfart.

Rudi Kiholm Andersen, Middelfart.
Yvonne Birgit Andersen, Asperup.
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Albert Rudi Halkjær Hansen, 
Middelfart.

Anny Margrethe Hansen, Middelfart.
Bo Hansen, Ejby.
Inge Pia Henriksen, Nr. Aby.
Lene Birgitte Iversen, Gamby.
Claus Kaiberg, Bogense.
Annette Kramer, Middelfart.
Christian Nygaard Larsen, Middelfart.
Dorte Bloch Larsen, Assens.
Dorte Annette Lindgreen, Middelfart.

1. HF r
Inger Balle Andersen, Nr. Åby.
Lone Mary Andersen, Rojle.
Peter Axel Andersen, Middelfart.
Finn Grønmar, Nr. Åby.
Helene Hartung, Middelfart.
Lis Hellegård Jacobsen, Ejby.
Gitte Quist Jensen, Middelfart.
Klaus Kastrup, Assens.
Janne Kloch, Fredericia.
Inge-Lise Kristensen, Nr. Åby.
Anne Bodil Larsen, Fredericia.
Niels Erik Larsen, Asperup.
Jørgen Hindsgaul Madsen, Ejby.
Annette Geneser Nedergaard, Årup.

Henning Gramm Mogensen, Haarby. 
Else Marie Nielsen, Fruens Bøge. 
Jane Nielsen, Middelfart.
Thommi Nielsen, Middelfart.
Hanne Vibeke Orby, Årup.
Kurt Ole Petersen, Middelfart.
Karen Margrethe Sørensen, 

Middelfart.
Sonja Krohn Therkildsen, Årup. 
Annemette Wiuff, Fredericia.

Knud Rabølle Nielsen, Juelsminde.
Pia Nielsen, Middelfart.
Annemarie Pedersen, Middelfart. 
Erik Kolind Pedersen, Fredericia. 
Birthe Petersen, Røjle.
Jan Petersen, Assens.
Lene Kampmann Petersen, Middelfart. 
Lars Posselt, Middelfart.
Arne Gunnar Rasmussen, Harndrup. 
Vivian Jeannette Schultz, Fredericia. 
Hans Rudolf Sørensen, Middelfart. 
Karen Merete Sørensen, Middelfart. 
Lone Vasegaard, Asperup.

Skolens lærere 1975-76
Adjunkt Torben Giver Andersen (GA). Fransk, italiensk.
Adjunkt Christian Bek (CB). Dansk, religion.
Adjunkt Ulla Bek (B). Biologi.
Adjunkt Anders Bcrggrecn (AB). Historie, engelsk.
Adjunkt Per Brogaard (PB). Historie, tysk.
Adjunkt Bjarne Dinesen (BD). Musik, formning.
Musikpædagog Helene Frank (F). Musik.
Adjunkt Ole Halding (OH). Historie, samfundsfag, 

oldtidskundskab.
Adjunkt Bent Hansen (BH). Historie, dansk.
Adjunkt Birgit Ekeroth Hilberg (Ek). Engelsk, dansk.
Adjunkt Torben Hilberg (TH). Kemi, matematik.
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Adjunkt Kristian Hjerrild (KH). Fysik, matematik.
Adjunkt Per Holm (H). Fysik, matematik.
Adjunkt Else Jacobsen (Ja). Tysk, pigegymnastik.
Adjunkt Egon Jensen (EJ). Matematik, samfundsfag.
Stud. psyk. Per Jensen (PJ). Psykologi.
Adjunkt Synnøve Klemensen (SK). Dansk, engelsk.
Adjunkt Lisbeth Ladehoff (LL). Dansk, religion.
Adjunkt Birthe Larsen (BL). Dansk, engelsk.
Adjunkt Grethe Møller (GM). Dansk, pigegymnastik.
Gym. pæd. Nurit Neuman (Ne). Pigegymnastik.
Adjunkt Anne Kierbye Nielsen (AK). Engelsk, fransk.
Adjunkt Hans Nissen (Ni). Geografi.
Adjunkt Jonna Oversø (JO). Engelsk.
Adjunkt Gerner Pedersen (GP). Matematik, fysik.
Adjunkt Jens E. Pedersen (JP). Dansk, formning.
Lektor J. Franch Pedersen (FP). Matematik.
Adjunkt Per L. Pedersen (P). Matematik.
Stud. mag. Elisabeth Rasmussen (ER). Fransk.
Exam. art. Poul Rasmussen (PR). Drengegymnastik.
Exam. art. Astrid Raun (AR). Engelsk.
Adjunkt Palle Rossen (Ro). Tysk, dansk.
Adjunkt Mogens Schwenger (MS). Latin, oldtidskundskab.
Adjunkt Helle Stub (S). Fysik, matematik.
Adjunkt Henrik Stub (HS). Fysik, matematik.
Adjunkt Birgitte H. Svinth (BS). Dansk, religion.
Adjunkt Else Thomsen (ET). Engelsk, tysk.
Adjunkt Poul Tønder (PT). Drengegymnastik, fransk.
Rektor Jørgen Weiss-Pedersen (WP). Historie.
Lektor Bente Voigt (V). Fransk, tysk.
Lektor Jens Voigt (JV). Biologi, geografi.

Gaver
Bente Søgaard Rasmussen, 3. xN: 1 hestefoster.

Samarbejdsudvalget
Samarbejdsudvalget, der er kontaktorgan mellem rektor, læ

rerråd og elever, består af rektor som formand, formanden for 
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lærerrådet, 2 lærere valgt af lærerrådet og 3 elever valgt af og 
blandt eleverne. Er der oprettet elevråd, er elevrepræsentanterne 
elevrådets formand og 2 elever valgt af elevrådet blandt eleverne.

Hvor der er oprettet kursus til højere forberedelseseksamen 
på gymnasiet, jfr. § 1, stk. 2, vælger lærerrådet yderligere en læ
rerrepræsentant, der underviser pä kursus, og eleverne/elevrådet 
yderligere en repræsentant blandt eleverne ved dette.

Valgene, der gælder for et skoleår, foretages snarest efter sko
leårets begyndelse.

Samarbejdsudvalget indkaldes af rektor. Indkaldelse skal fore
tages, når mindst 3 medlemmer forlanger det.

Samarbejdsudvalgets opgave er gennem gensidig information 
og forhandlinger at fremme samarbejdet mellem lærere og elever, 
fremskynde sagers løsning og koordinere læreres og elevers be
stræbelser.

Samarbejdsudvalget træffer, inden for de bevillingsmæssige 
rammer afgørelse vedrørende fællestimer og studiekredse samt 
i følgende sager, der vedrører elevernes trivsel: a) faciliteter, b) 
praktiske forhold, c) fritidsaktiviteter, d) fællesarrangementer 
så som skoleballer, skolekomedier, sportsstævner m. m.

Samarbejdsudvalget affatter desuden skolens/kursus’ ordens
regler. Kan der ikke opnås enighed herom i samarbejdsudvalget, 
træffer rektor afgørelse i sagen. Denne afgørelse kan af ethvert 
af samarbejdsudvalgets medlemmer forelægges for undervisnings
ministeriet, direktoratet for gymnasieskolerne og højere for
beredelseseksamen.

Samarbejdsudvalget kan ikke udtale sig om eller på dagsor
denen optage sager, som vedrører skolens/kursus’ fag- og time
fordelingsplan eller den enkelte lærers forhold eller undervis
ning. Sager vedrørende enkelte elever kan kun behandles, hvis 
den pågældende elev er indforstået hermed.

Skoler, hvortil der er knyttet kursus til højere forberedelses
eksamen, suppleres med en lærer- og elevrepræsentant for kursus.

Samarbejdsudvalgets virke 1975-76
Efter valg af repræsentanter blandt lærere og elever konsti

tuerede samarbejdsudvalget sig under rektors forsæde 8. septem
ber 1975 med lærerrepræsentanterne Kristian Hjerrild, Per Bro- 
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gaard, Ulla Bek og Hans Nissen. Eleverne repræsenteredes af Sven 
Felsby, Anne Rabølle Nielsen, Arne Skriver og Kay Robin Niel
sen. Sidstnævnte udgik senere og blev erstattet af Knud Rabølle 
Nielsen.

Samarbejdsudvalget har ved skoleårets slutning afholdt ti mø
der.

I forbindelse med en bevilling på kr. 16.000 fra Fyns Amts
kommune til kunstindkøb har der været nedsat et kunstudvalg, 
som foreslog indkøb af følgende værker: Per Kirkeby: maleri, 
Frede Trodsen: stenskulpturer samt to malerier af Preben Hor
nung.

De pligtige fællesarrangementer havde meget forskelligt ind
hold. I efterårssemesteret er der afholdt arrangementer med Poul 
Dissing, elevorganisatoriske problemer ved GLO, DGS og LAK, 
Panoptikoncert ved Gunnar Møller Pedersen, energidebat med 
indlæg fra Riimfaxe og oplysningsmøde om adgangsbegrænsning. 
Juleafslutningen blev i år forestået af skuespiller ved Odense 
Teater, Jan Schou.

I forårssemesteret var der foredrag ved forfatteren Hans 
Scherfig, som talte om sit forfatterskab. Der var diskussion om 
Christiania ved Christianit Jørgen Corona og redaktør Børge 
Nygaard. Endnu en forfatter, nemlig Tage Skou Hansen, besøgte 
gymnasiet og talte om sit forfatterskab. Endvidere lykkedes det 
omsider at få besøg af undervisningsminister Ritt Bjerregaard, 
som efter et indlæg om de 16-19-åriges uddannelse, besvarede 
spørgsmål fra salen.

Også Berufsverbot har været behandlet, idet et offer for Be
rufsverbot redegjorde for forholdene. Der var i forbindelse med 
dette arrangement uddelt en skriftlig redegørelse fra den Vest
tyske Ambassade, der belyste Forbundsrepublikkens holdning, 
da det desværre ikke lykkedes at få en repræsentant fra ambas
saden til at komme.

Det sidste arrangement var idrætsdagen, som atter blev en 
succes.

Ulla Bek.
Elevrådet 1975-76

Efter de sædvanlige startvanskeligheder (som vi nu prøver at 
undgå for næste års vedkommende) valgtes ERs forretningsud
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valg: Formand: Sven Felsby, 3. y, kasserer: Anne R. Nielsen, 3. a, 
sekretær: Elizabeth Jacobsen, 1 z. Endvidere blev ER repræsen
teret i samarbejdsudvalget (SUV) med formanden, kassereren 
samt Arne Skriver, 1. b. Vor første opgave var en repræsentation 
på DGSs 2. repræsentantskabsmøde, idet vi, uanset fortsat med
lemskab, måtte have interesse i at være tilstede blandt en stor del 
af landets elevrådsrepræsentanter.

Som det næste punkt arrangerede ER et totimers fællesarran
gement, hvor man dels diskuterede ER’s arbejdsformer, dels tog 
stilling til et fortsat medlemskab af DGS. Organisationen var 
repræsenteret ved den daværende formand, Torben Möger Pe
tersen, mens et ønske om modvægt blev imødekommet ved til
stedeværelse af en repræsentant fra GLO, Peter Zink. Uden at 
tage parti kunne vi til vor beklagelse konstatere, at dialogen mel
lem de to repræsentanter efterhånden tog form af et indbyrdes 
skænderi. Umiddelbart efter afholdtes afstemning om ERs fort
satte medlemskab af DGS, hvor resultatet blev et knebent flertal 
mod DGS.

Næste arbejdsopgave blev spørgsmålet om vinterferie. En elev
afstemning viste 5/g flertal for vinterferie, mens et lille flertal i 
lærerrådet gik imod. Efter diskussion i SUV sendtes en ansøg
ning om vinterferie til myndighederne, som syltede sagen. Ferien 
blev dog bevilget efter et møde mellem de to elevrådsformænd, 
rektor og tre repræsentanter fra de lokale myndigheder.

Et ønske fra nogle ER-repræsentanter om oprettelsen af en 
samfundsfaglig gren resulterede i, at der blev nedsat et udvalg 
inden for ER, som fik til opgave at undersøge mulighederne for 
oprettelsen af en sådan gren. Udvalget kom til at bestå af Knud 
Pedersen, 2 x, Elizabeth Jacobsen, 1 z, Arne Skriver, 1 b, samt 
Maren Andersen, 1 y. Det foranstaltede først en opinionsunder
søgelse blandt l.g’erne, som viste et udbredt ønske om oprettelse 
af en samfundsmatematisk gren, mens ønsket om en samfunds
sproglig gren mildest talt ikke var særlig markant. Da loven nor
malt ikke tillader en ren samfundsmatematisk gren, undersøgte 
udvalget på hvilke skoler, dette alligevel var tilfældet. Endvidere 
sendte udvalget forespørgsler rundt til disse gymnasiers elevråd 
for at undersøge forholdene omkring dispensationerne fra Direk
toratet for gymnasieskolerne og HF. Desværre måtte vi konsta
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tere, at kun en skole tog sig sammen til at svare. Efter grenvalg 
blandt 1. g’erne blev en ansøgning om samfundsmatematisk gren 
godkendt af direktoratet.

I lighed med de forrige år blev en »bureauvirksomhed« (ekstra
undervisning under elevlcdelse) oprettet. Tilslutningen syntes i år 
at være større, men en bedre organisering af dette foretagende må 
efterlyses til næste år.

I samarbejde med HF-ER nedsattes et boligudvalg, hvis formål 
var at klarlægge boligsituationen for de uddannelsessøgende i Mid
delfart. Udvalget bestod af Kurt Madsen, 2 p, Knud Nielsen, 1 r, 
Arne Skriver, 1 b, og Maren Andersen, 1 y. Udvalgets første 
møde resulterede i, at man foretog en undersøgelse af elevernes 
boligforhold m. v. Undersøgelsen viste, at 84 af eleverne på MG 
havde ønske om bolig i Middelfart. Med velvillig økonomisk bi
stand fra FUN indrykkede ER’ene i Melfarposten 3 annoncer, 
som efterlyste ledige værelser. Resultatet var magert. Kun 3 sva
rede på annoncerne. Da det på denne måde er bevist, at det pri
vate værelsesmarked i Middelfart er utilstrækkeligt, må vi kræve 
en opførelse af et kollegium. I skrivende stund er boligudvalgets 
arbejde (naturligvis) ikke afsluttet; endvidere er det blevet ved
taget at udvide udvalget, så alle interesserede elever kan optages.

På baggrund af regeringens planer om adgangsbegrænsning til 
de videregående uddannelser arrangerede ER et fællesarrangement 
med en repræsentant fra De Uddannelsessøgendes Samarbejds
udvalg. Han berettede om de aktiviteter, som var planlagt på lan
dets øvrige gymnasier. Eleverne på MG vedtog at markere deres 
stillingtagen med en gadeaktion, som bestod af gadeteater, planche
udstilling og uddeling af løbesedler. På denne måde blev elevernes 
modstand mod planerne om adgangsbegrænsning kraftigt marke
ret - gadeteatret havde form af »hvid slavehandel«, hvor auktio
narius solgte adgangsbegrænsede studenter og HF’ere. ER havde 
af hensyn til slavernes videre skæbne organiseret 3 pengestærke 
købere. Aktionen var den første væsentlige manifestation af elev
synspunkter uden for gymnasiets mure, og generelt kan vi være 
tilfredse med dens forløb, specielt da et stort flertal bakkede op 
om aktionen. løvrigt blev løbesedlens tekst udsendt til pressen, 
mens en læserbrevskampagne, organiseret af ER’ene, med en en
kelt undtagelse løb ud i sandet.
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Til DGS’s landsmøde i februar sendte ER. to observatører for 
at få føling med aktiviteterne på landets øvrige gymnasier. Efter 
3 hektiske dage vendte observatørerne hjem med nye initiativer 
fra gymnasieelevernes største fagorganisation.

Da ER kunne konstatere en utilfredsstillende forretningsgang, 
blev der lavet et forslag til forretningsorden. Det af eleverne revi
derede forslag vedtoges med overvældende majoritet. Vi må dog 
konstatere, at dette ikke har medført en bedre disciplin blandt 
ER-repræsentanterne. Vi vil derfor håbe, at eleverne til næste 
år vil udvise en endnu højere grad af interesse omkring ER, så 
en bedre forretningsgang sikres.

For at styrke ER’s økonomi solgte vi op til jul et antal plakatsæt 
med klækkelig fortjeneste.

ER har specielt medvirket i arrangeringen af følgende fælles
arrangementer: Debatteater om atomkraft, opført af teatergrup
pen Rimfaxe og rapport om det vesttyske »Berufsverbot» (ansæt
telsesforbud). Det faktum, at foredragsholderen var medlem af 
det tyske kommunistparti (DKP) medførte kritik i pressen, som 
et enigt SUV dog kunne tilbagevise under henvisning til, at 
skolen bl. a. uddelte en redegørelse om Berufsverbot fra den vest
tyske ambassade til samtlige elever. Vi må i øvrigt udtrykke vor 
varmeste tak til adjunkt Palle Rossen, som ydede et stort ar
bejde ved oversættelsen af ovennævnte redegørelse.

Som nogle af ER’s seneste aktiviteter kan nævnes: 1 observatør 
sendt til DGS’s 1. repræsentantskabsmøde samt en udarbejdelse 
af et forslag til introduktionsuge for de nye 1. g’ere. ER måtte 
desværre indse, at vi kom en postgang for sent med dette forslag, 
men håber på en bred diskussion af forslaget i det næste skoleår.

For at opnå en hurtig start af næste års ER vil repræsentanter 
for de kommende 2. og 3. g’ere blive valgt allerede i dette skoleår.

Generelt må vi konstatere en betydelig organisatorisk styrkelse 
af ER i forhold til sidste år, men vi må understrege nødvendig
heden af en fortsættelse af denne linie.

På gymnasieelevrådets vegne
Sven Felsby, 3 y, — Kai Poulsen, 3 z, 

Arne Skriver, Ib, - Knud Pedersen, 2 x.
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Biblioteksopbygningen
For at lette orienteringen på skolens bibliotek er der i løbet af 

foråret 1975 foretaget følgende ændringer:
Bogbestanden er blevet delt op i 9 grupper:

A: Ordbøger,
B: Andre sproglige hjælpemidler,
C: Litteraturhistorie,
D: Monografier,
E: Litterær analyse, kritik m. v.,
F: Teater- og filmhistorie,
G: Antologier,
H: Skønlitteratur, enk. forfattere, 
K: Diverse.

Heraf er faglitteraturens 6 grupper (A-F) placeret på den ba
geste endevæg, medens skønlitteraturens 2 grupper (G-H) + di- 
verse-gruppen (K) er anbragt på langvæggen.

En hylde, mærket L, ved siden af kartoteksskabet er beregnet 
til afleverede bøger.

Endvidere er der blevet opsat tekster på hylderne med angivelse 
af de nævnte gruppers bogstav og betegnelse samt skillestøtter 
mellem bøgerne til markering af undergruppernes indhold.

For at formindske antallet af fejlplaceringer vil hver bogs ryg
side blive forsynet med gruppens mærke.

Endelig vil der blive oprettet et kartotek over bogbestanden, i 
hvilket kortene vil blive anbragt gruppevis i den orden, hvori de 
står på hylderne.

BL

Gymnasiets deltagelse i idrætsarrangementer
Gymnasiet har atter i skoleåret 1975-76 deltaget i en række 

sportsstævner både på regions- og landsplan. Drengene har del
taget i landsdækkende turneringer i atletik, håndbold, volley
ball og basketball.

På regionalt plan har drengene deltaget i en fodboldturnering 
for de fynske gymnasier.

Pigerne har deltaget i landsdækkende turneringer i volleyball 
og håndbold.
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FRISPORT:
Der har i det forløbne skoleår været tilbudt frisport i en lang 

række discipliner, tilslutningen har dog været noget varierende.
Følgende discipliner har været tilbudt:
Volleyball, basketball, håndbold, fodbold, badminton, atletik, 

svømning, trampolinspring, styrketræning og gymnastik.

Kor
I efteråret optog gymnasiekoret samarbejde med en række 

andre kor og var den 14. november vært ved et vellykket kor
stævne med deltagere fra gymnasierne i Fredericia, Glamsbjerg, 
Nyborg og Odense (Mulerne). Der arbejdedes her hovedsageligt 
med større fællesopgaver, men der blev også tid til for de enkelte 
kor at fremføre sei vinstuderede korsatser og folkedanse.

Ved juleafslutningen opførte koret bl. a. en utraditionel jule
kantate af Erik Damberg.

I foråret videreførtes samarbejdet med Nyborg Gymnasium. 
De to kor indstuderede en række opgaver, der blev sunget sammen 
under et weekendophold i Nyborg Gymnasiums feriehytte ved 
Kissendrup. Disse værker indgik i Middelfart Gymnasiums for
årskoncert den 27. april og blev gentaget på Nyborg Gymnasium 
2 dage senere, hvor koret fra Middelfart endvidere opførte 3 
sange af Chr. Alvad.

Sideløbende med koret har der på gymnasiet været forskellige 
andre musikalske aktiviteter såsom et blokfløjteensemble og pe
riodevis et blues/beatorkester.

Helene Frank I Bjarne Dinesen.

Middelfart Gymnasiums venner

Bestyrelsen består af følgende forældrevalgte medlemmer;

Købmand Kaj E. Jensen (formand) 
Fuldmægtig Thage H. Jeppesen (kasserer) 
Overbibliotekar Knud Møller (næstformand) 
Fru Anne Bang (sekretær).
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Gymnasiets repræsentanter:

Rektor J. Weiss-Pedersen
Adjunkt Torben Hilberg.
Jesper Hougaard, 3. sb.

Foreningens virke i det forløbne år
Igen i år har vi mødt stor tilslutning og velvilje fra forældre

side. Vi har et godt og stabilt medlemstal, der er en stor op
muntring for bestyrelsen i det daglige arbejde.

Når man ser på det område, Middelfart Gymnasium dækker, 
vil man kunne forstå, at man er i en lykkelig situation, hver 
gang man får lov til at komme og fortælle om foreningen, når de 
nye elever med forældre møder op på gymnasiet for at hilse 
på lærerne.

Vi har som de andre år efter bedste evne prøvet på at hjælpe, 
når der har været brug derfor, men der skal mange penge til, 
hvis vi skal klare alt det, der er på venteliste.

Vi har holdt et foredrag med lysbilleder ved provst Wieth for 
medlemmerne.

Til slut en hjertelig tak for godt samarbejde i det forløbne år, 
adresseret til rektor og lærerstaben, vore medlemmer og besty
relsesmedlemmer.

Kaj Erik Jensen.

DAGBOGEN 1975-76

2. september: Introduktionsmøde for forældre og elever i 1. g 
og 1. HF.

8. september: 3. xyzN på ekskursion til Vejrs og Esbjerg under 
ledelse af Jens Voigt og Hans Nissen.

9. -10. september: Besøg af 21 gymnasieelever fra Norge, Sve
rige og Finland. Arrangør: Foreningen Norden.

10. september: l.a og l.b på ekskursion til Vejrs, Esbjerg og 
Ribe. Leder: Hans Nissen.

11. september: 2. xyN på ekskursion til det østlige Sønderjylland 
under ledelse af Ulla Bek og Hans Nissen.
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16. september: Fællesarrangement. Poul Dissing synger Svantes 
viser.

17. september: Middelfart Gymnasium stod som arrangør af de 
fynske gymnasieskolers regionsstævne i atletik.

30. september: 2. x på ekskursion til Clausholm, GI. Estrup, Au- 
ning kirke, Rosenholm og Hornslet kirke. Ledere: Lisbeth 
Holmskov og Bent Hansen.

1. oktober: Fællesarrangement: Orientering om elevorganisato
riske problemer.

13. oktober: Fællesarrangement: Panoptikoncert ved Gunnar 
Møller Pedersen.

7. november: Fællesarrangement: Teatergruppen Riimfaxe op
førte debatspil om atomkraft.

3. december: Fællesarrangement: Gymnasieklasserne og HF in
formeres vedr. planerne om adgangsbegrænsning til højere 
uddannelser.

22. december: Amtsskolekonsulent Klint-Jensen orienterer lærer
kollegiet om den nye folkeskolelov og besvarer spørgsmål. I 
samme tidsrum overværer eleverne en film om Danmark under 
2. verdenskrig.

23. december: Juleafslutning. Gymnasiets kor indleder og skue
spiller ved Odense Teater Jan Schou underholder.

6. januar: Forældre- og clevkonsultationer i gymnasieklasserne.

20. januar: Orienteringsmøde for kommende 1. g elever.

29. januar: Christianiahøring ved Jørgen Corona. Børge Nygaard 
indleder.

3. februar: Orienteringsmøde for kommende 1. HF-elever.

9. februar: Fællesarrangement: Hans Scherfig fortæller om sit 
forfatterskab.

25. februar: 40 elever fra afgangsklasserne på studieorienterings
besøg på Kolding Seminarium.
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26. februar: Fællesarrangement: Forfatter Tage Schou Hansen 
fortæller.

3. marts: Studieorientering ved 10 tilrejsende studerende.

4. marts: Skolekomedien opføres for byens pensionister. Arran
gement i forbindelse med Kulturel forvaltning.

5. marts: Skolefest: Elever fra 2. g og l.HF opfører »Kjærlig- 
hed uden strømper«. Instruktion: Lisbeth Holmskov og Jens 
E. Pedersen.

10. marts: 2. b overværer en retssag ved underretten.

11. marts: Middelfart Gymnasium stod som arrangør af semi- 
finalestævne i gymnasieskolernes volleyballturnering for dren
ge i Lillebæltshallen.

15. marts: Fællesarrangement: Undervisningsminister Ritt Bjerre
gaard redegør for aktuelle problemer på uddannelsesområdet.

18. marts: Fællesarrangement: Berufsverbot. To vesttyske stats
borgere redegør for deres syn på problemet.

26. marts: 3. xyz på ekskursion til Risø, Teknisk Museum, Loui
siana og Folketinget under ledelse af Palle Rossen, Kristian 
Hjerrild, Jens Voigt og Jens E. Pedersen.

26. marts: 2. xyN på ekskursion til Østjylland: Århus, Vildtbio
logisk station Kalø. Ledere: Ulla Bek og Hans Nissen.

1. april: Idrætsdag i Lillebæltshallen.

6. april: Ekskursion til Odense Universitet for 2. HF-idræt (Gym
nastikteoretisk institut), 2. HF-biologi (biologisk basisuddan
nelse) og 3. xyzN (biologisk basisuddannelse). Derefter be
søgte alle Anatomisk institut. Ledere: Poul Tønder, Ulla Bek 
og Jens Voigt.

27. april: Forårskoncert.

12. maj: 2. y på ekskursion til det vestlige Sydslesvig: Tønning og 
Eiderstedt. Leder: Jens Voigt.

17. maj: 2. x på ekskursion til det vestlige Sønderjylland og Vade
havsområdet under ledelse af Hans Nissen.
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FORÅRSKONCERTEN 1976

Klaver: J. S. Bech: Præludium og fuga i Es-dur, 
Peter Nørgård, 3. a.

Sang: R. Romero: El joropo og Come Back Liza, 
elever fra 1. a og 1. b.

Ensemble: Samuel Scheidt: Fra »Tabulatura nova«,
Cantio Gallica (tema og 1. var.), Allemande, Allemande,
Cantio Belgica (tema og 2. var.).
Hanne Thøger Christensen, 3. a, Lotte Kofoed, 3 b, 
Helene Frank, Susan Knopp Nielsen, 3. a, 
Finn Breddam, 2 x, og Charlotte Erdmann, 2 x.

Kor: Klaus Brinch: Forår i træbenet, 
elever fra Nyborg og Middelfart gymnasier.

Pause - Besøg af repræsentanter for Røde Kors.

Kor: W. A. Mozart: Ave verum, A. Bruckner: Tantum ergo.

Klaver: G. F. Handel Suite i d-mol (Allemande, Courante, 
Sarabande, Gigue) - Peter Nørgård.

Sang: Chr. Alvad: Måske en martsnat (tekst: Gr. Risbjerg Thom
sen), Morgensang (tekst: Gr. Risbjerg Thomsen), Poor Widow. 
Buffalo gals (amerikansk melodi, sats: Ejnar Kampp), 
elever fra Middelfart Gymnasium.

Ensemble: Bela Bartok: Die kleine Gasse, Lied eines Vagabunden, 
Haschemann, Liebesklage, Lustiger Tanz.

Sang: 2 danske folkemelodier: Drømte mig en drøm i nat, 
Katten i sækken - elever fra Nyborg Gymnasium.

Trombone: Sid Lippman: Too Young, 
Tormod Rasmussen, 1. y, Helene Frank.

Kor: The Ribber ob Jerdon, spiritual, 
Sv. Asmussen: Oh, What a Day.

El-musik: Benno Jeppesen, 3 y, Kurt Ole Petersen, 1 q, 
og Ingolf Andersen, 2. q.
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