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Rektor træffes i reglen hver skoledag kl. 12-13.
Tlf. (08) 52 08 55. I øvrigt efter aftale.
Privat telefon (08) 52 03 05.
Skolens pedel, Harry Nielsen, har telefon nr. 
(08) 52 18 68.
Skolens adresse: Amerikavej 5, 9500 Hobro.
Skolekode: 80042.
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Skolenævnet

Amtsrådsmedlemmer:

Amtsborgmester Grete Kirketerp Nielsen, Kirketerp, Hobro, 
formand.

Borgmester Poul F. Christensen, Kongerslev.
Dyrlæge A. Th. Riemann, Hobro.

For ældrevalgte:

Pastor Johs. Lovmand, Hobro.*)
Fru Lis Lund, Stenild, Hobro.

*) Ved sin fraflytning pr. 1. maj 1977 efterfulgt af suppleanten fru Anna Møller 
Andersen, Arden.
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HOBRO GYMNASHJM (fot. 1965)



HOBRO GYMNASIUM OG HF-KURSUS

Skolen blev oprettet som gymnasium pr. 1. august 1961 og havde 
sine første 4 år på den gamle tekniske skole (nu handelsskole) i 
Skibsgade. 1 sprogligt spor, 1 matematisk spor og 1 realspor var, 
hvad der var plads til. August 1965 skete indflytning i den nye 
gymnasiebygning på Amerikavej. Her udviklede skolen sig til nor
malt at have IV2 sprogligt spor, l'/i matematiske og 2 realspor. Fra 
1971 optoges efter ministeriel beslutning ikke flere realklasser ved 
gymnasierne. Derfor dimitteredes de sidste realister i 1973. De af
løstes imidlertid af HF-kursister, idet kursus var blevet oprettet i 
1972. Fra 1. august 1975 oprettedes matematisk-naturfaglig gren, 
på hvilken de første studenter dimitteres i sommeren 1977. Fra 
august 1976 oprettedes samfundsmatematisk gren, og fra august 
1977 oprettes samfundssproglig gren.

I 1976 dimitteredes følgende studenter:

på den nysproglige gren (ialt 27):

Mette Lyngsø Thaagaard Andreasen, Lene Roesdahl Borre, Bir
gitte Bruun, Ellen Jansen, Annie Aarup Jensen, Birgitte Sejer Jo
hansen, Inger Grete Jørgensen, Anne Katrine Karlsen, Helle 
Schøler Kjær, Lene Houtved Lybech, Bente Melgaard, Jens Aksel 
Mortensen, Hanne Nielsen, Jane Lakmann Nielsen, Susanne 
Bugge Nielsen, Kirsten Østergaard Pedersen, Helle Therkelsen, 
Birgit Andersen, Lise Hansen, Hanne Hvims, Susanne Quist 
Jensen, Bente Larsen, Bente Nielsen, Betty Solveig Nørgaard 
Nielsen, Maren-Elisabeth Arden Pedersen, Kirsten Kaas Vad, 
Marianne Klitgaard Würtz.

på den matematisk-fy siske gren (ialt 50):

Gunnar Møller Andersen, Palle Bjærge, Niels Erik Christensen, 
Bodil Agnete Jensen, Hans Jensen, Jytte Elise Jensen, Else Kri
stensen, Per Nørgård Mouritsen, Allan Bo Nielsen, Vilhelm
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Holste Nielsen, Bent Pedersen, Kim Herluf Thomsen, Per 
Enevold Andersen, Anders Bech, Jesper Engholt Eriksen, Kamma 
Serup Hedegård, Steen Davidsen Kristensen, Martin Lawaetz, 
Gert Damgaard Mortensen, Noomi Mortensen, Asger Folke 
Nielsen, Peter Skak Nielsen, Bruno Olsen, Annette Worsaa 
Pedersen, Finn Pedersen, Ole Pedersen, Torben Pedersen, Birthe 
Petersen, Klaus Hærvig Rasmussen, Svend Erik Sahl, Sigrid 
Aagaard Sørensen, Hanne Vestergaard, Inger Margrethe Skaaning 
Andersen, Mogens Busk, Jørn Lund Christensen, Henrik Ham
mer, Karin Birgitte Thers Hansen, Inger Jensen, Kenneth Jensen, 
Lise Jensen, Jan Justesen, Poul Lundsgård Larsen, Henrik Mund- 
bjerg, Preben Weller Nielsen, Bent Olsen, Birgit Spanggaard 
Petersen, Søren Poulsen, Benedicte Riis, Lars Udby, Flemming 
Uldbjerg.

samt følgende HF-kursister (ialt 24):

Ole Gregers Andreasen, Jørn Lybech Christensen, Lene Chri
stensen, Kirsten Christoffersen, Birte Anine Hermansen, Dorte 
Ipsen, Anne-Grethe Damgård Jensen, Bente Stougård Jensen, 
Lars Riis Jørgensen, Birgitte Klitgård, Gerda Benner Knudsen, 
Ole Mogensen, Keld Stenbæk Mortensen, Finn Møller, Anders 
Krogh Nielsen, Gorm Lynge Petersen, Birgit Sandfeld Porse, 
Henny Schjødt, Jopny Schmidt, Inge Gjedde Skouboe, Birgit 
Anette Svenstrup, Klaus Kaas Vestertjele, Grith Baaje van Wier 
Wierdsma, Birgitte Bidstrup Ostergaard.

OPTAGELSE I GYMNASIEAFDELINGEN

Skema til ansøgning om optagelse fås på den skole, hvor eleven 
går. Forældrene udfylder skemaets forside og afleverer det til den 
hidtidige skole, som udfylder bagsiden og videresender skemaet. 
Fristen for indsendelse af ansøgninger til det primært ønskede 
gymnasium er 20. marts.

Bestemmelserne vedr. optagelse i 1. gymnasieklasse findes i 
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undervisningsministeriets bekendtgørelse af 15. december 1966. 
Bestemmelserne er under ændring.

I januar måned afholdes på gymnasiet et møde for de afleveren
de skolers ledere og lærere samt for forældre til de elever, der søges 
optaget i 1. gymnasieklasse eller HF. Til dette møde er også aspi
ranterne selv velkomne. Der bliver her gjort nærmere rede for 
optagelsesproceduren og for de muligheder, som eksamen indebæ
rer.

Hvert forår tilbyder skolen at sende lærere og elever ud på de 
»afleverende« skoler for at orientere om gymnasium og HF. Til- 
buddet bliver modtaget af de fleste skoler. — Tak for god modta
gelse og forøget kontakt.

OPTAGELSE PÅ HF-KURSUS

Ansøgning indsendes til kursus inden 1. april.
Følgende har mulighed for at blive optaget:
1) ansøgere, der går i 3. realklasse,
2) ansøgere, der går i 10. klasse og læser 2 fremmedsprog samt 

matematik i samme omfang som til teknisk forberedelseseksa
men,

3) ansøgere, der tidligere har taget realeksamen eller 10. klasse
prøve (som ovenfor),

4) ansøgere uden de ovennævnte prøver, som på anden måde har 
skaffet sig det nødvendige grundlag.

Man skal være fyldt 16 år inden den 1. februar i det år, hvor man 
søger optagelse.

Ansøgere kan blive indkaldt til en samtale med rektor, studie
vejlederen eller andre lærere på kurset.
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Elevernes fordeling på kommunerne pr. 11. marts 1977

Gymnasiet
Arden................................................................ 55
Hadsund .......................................................... 71
Hobro .............................................................. 107
Mariager .......................................................... 50
Møldrup .......................................................... 6
Nørager............................................................ 10
Skørping .......................................................... 2
Aalestrup.......................................................... 2

-------------- 303

HF
Arden................................................................ 8
Hadsund .......................................................... 14
Hobro .............................................................. 38
Mariager .......................................................... 13
Møldrup ................................................................... 3
Nørager..................................................................... 1
Randers..................................................................... 4
Skørping .......................................................... 1
Aalestrup.......................................................... 3 85

lait .................................................................... 388

KARAKTERSKALAEN

13: Gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præsta
tion.

11: Gives for den udmærkede og selvstændige præstation.
10. Gives for den udmærkede, men noget rutineprægede præ

station.
9: Gives for den gode præstation, der ligger lidt over middel.
8: Gives for den middelgode præstation.
7: Gives for den ret jævne præstation, der ligger under middel.
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6: Gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende 
præstation.

5: Gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation.
03: Gives for den meget usikre, men mangelfulde og utilfreds

stillende præstation.
00: Gives for den helt uantagelige præstation.

Følgende to betingelser skal være opfyldt, for at HF-eksamen 
eller studentereksamen er bestået:
1) Summen af samtlige karakterer skal være mindst 5,5 gange 

karakterernes antal.
2) Summen af de to laveste karakterer plus gennemsnittet af de 

resterende karakterer skal være mindst 13.
Efter årsprøverne kan lærerforsamlingen i visse tilfælde fraråde, 

at eleven fortsætter i næste klasse. Men eleven og forældrene har 
den endelige afgørelse.

ALMINDELIGE ORDENSREGLER

§1.
Cykler, knallerter og motorcykler skal trækkes på skolens om

råde og stilles i cykelkælderen. Motorerne må ikke være i gang i 
kælderen af hensyn til eksplosionsfaren. Rygning i kælderen er 
ikke tilladt.

§2.
Det er fodbudt at kaste med sne på skolens område.

§3.
Skolen kan gøre erstatningskrav gældende, hvis en elev udsætter 

skolens bygninger og materiel for overlast.

§4.
Skolen påtager sig intet ansvar for glemte eller bortkomne sager.
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§5.
Efter den sidste time i hvert lokale skal eleverne sætte alle 

stolene op.

§6.
Hver elev far anvist en plads til bøger og taske i centralgarde

roben. Taske og bøger anbringes i de anviste rum. Al ophængning 
på reolerne er forbudt.

§7.
Det er ikke tilladt at opholde sig i atriumgårdene i timerne.

§8.
Spisning foregår i spisesalen i 4. frikvarter. Bøger må ikke med

bringes. Spisesalen forlades senest kl. 11,45. Rygning er ikke 
tilladt i det første kvarter. Inden spisesalen forlades, rydder hver 
elev op efter sig og sætter sin stol op. Ordensduksene fra l.g’erne 
bliver tilbage, aftørrer bordene, fjerner evt. madpapir o.lign., 
sartter evt. stole op og retter bordene ind.

§9.
Rygning er kun tilladt i spisesalen og gårdene.

§ 10.
Første ordensduks er den elev, der star først på listen. Hans/ 

hendes funktionstid er en uge. Er han/hun fraværende, træder 
næste elev på listen i hans/hendes sted. Før ordensduksen forlader 
lokalet, sørger han/hun for, at lokalet er i orden, hvorved forstås, 
at tavlen er tørret af, vindue åbnet, lyset slukket, og at borde og 
stole står ordentligt.

SKOLEBØGER

Skolen stiller bøger til rådighed som lån. Straks efter modtagelsen 
skal eleven skrive navn og klasse på indersiden af bindet.
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Bøgerne skal forsynes med omslag. Der må ikke indlægges 
notesbøger i dem, og det er ikke tilladt at tegne eller skrive i dem.

Bortkomne eller beskadigede bøger erstattes af eleven.
Når eleven går ud af skolen, skal alle bøger afleveres. Ved afle

veringen skal vedlægges en liste over bøgerne, forsynet med 
elevens navn. Omslaget, papirlapper o. lign, skal være fjernet 
inden afleveringen.

Eksamensbeviser udleveres principielt først, når de af skolen 
lånte bøger er afleveret (evt. erstattet).

MØDEPLIGT

Samtlige elever (både gymnasieelever og HF-kursister) har ubetin
get mødepligt på alle skoledage. Den eneste lovlige grund til for
sømmelser er sygdom, med mindre en speciel tilladelse i forvejen 
er indhentet hos rektor. Sygdommen skal ved tilbagekomsten 
dokumenteres skriftligt enten af forældrene eller af eleven selv, 
hvis han/hun er over 18 ar. I henhold til ministerielle bekendtgø
relser og cirkulærer påhviler det skolen at føre nøje kontrol med 
og bog over ikke blot forsømmelser (dage, timer), men også 
forsømmelighed med hensyn til aflevering af opgaver eller rappor
ter.

Manglende overholdelse af de gældende regler kan medføre ind
stilling til direktoratet om bortvisning eller om, at eleven ikke ind
stilles til eksamen. En elev, der ikke er indstillet til en af de afslut
tende prøver efter 1. eller 2. gymnasieklasse, kan under ingen om
stændigheder rykkes op i næste klasse.

For skoleåret 1977/78 er fastsat følgende fridage og ferier, de 
nævnte dage medregnet:

1977:

Mandag den 17. oktober til
fredag den 21. oktober: efterårsferie
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Fredag den 23. december til 
onsdag den 4. januar 1978:

1978:

Mandag den 20. marts til 
tirsdag den 28. marts:

Mandag den 5. juni:

Mandag den 19. juni til 
fredag den 4. august:

juleferie

påskeferie

Grundlovsdag

sommerferie

Spørgsmålet om en eventuel vinterferie er i årevis blevet drøftet 
på skolen, men uden, at der har kunnet opnas enighed om at frem
sætte et forslag. Vanskeligheden består i at finde »afløsningsdage«, 
f. eks. synes ingen at have interesse i at genoptage mandag og tirs
dag efter Palmesøndag som skoledage og derved »ødelægge« 
påskeferien. I givet fald skal et forslag vedtages i samarbejdsudval
get for at kunne gå videre til skolenævn og amtsråd.

PERSONALEO VERSIGT

Adjunkt Bjarne Albrechtsen (A): en - da.
Adjunkt Steen Bach (Ba): fy - ma.
Adjunkt Mette Bendixen (B): da - ge.
Adjunkt Jens O. Birch (Bi): ge (ansat pr. 1.8.76).
Adjunkt Wivian Borg (WB): en.
Adjunkt Ole Carstensen (C): bi - idræt.
Adjunkt Henrik Damsgaard (Da): da - fo (ansat pr. 1.8.76).
Adjunkt Jan Daugård (D): da - re
Studielektor Else Fynbo (F): en - ty.
Timelærer Kirsten Hassing (Ha): psy (ansat pr. 1.8.76).
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Adjunkt Kirsten Heide (He): ty - fo (ansat pr. 1.8.76).
Adjunkt Agner Hessner (H): fr.
Timelærer Irma Hundborg (Hu): idræt.
Adjunkt Elis Iversen (Iv): ma - idræt.
Adjunkt Kaare Stissing Jensen (Je): sf - idræt (ansat pr. 1.8.76).
Rektor Sejer Johansen (J): ty.
Adjunkt Mogens Kappelgård (K): fy - ma.
Timelærer Birgit Koefoed (BK): gy (ansat pr. 1.8.76).
Adjunkt Asger Landsfeldt (L): mu - da.
Adjunkt Ole Bent Larsen (La): da - re.
Adjunkt Henrik Ringbæk Madsen (RM): hi - erhvervsvejledning.
Adjunkt Kirsten Madsen (KM): hi - ol - idræt.
Adjunkt Ingrid Martinsen (Ma): ru - en.
Adjunkt Jørgen Mentz (M): hi - gy.

(pr. 1. april 1977 udnævnt til rektor for Odense Katedral
skole).

Timelærer Vagn Mortensen (Mo): gy.
Adjunkt Gert Mølgaard (GM): ma - fy.
Adjunkt Jørgen Møller Nielsen (N): ma - fy.
Adjunkt Johannes Nilsson (JN): ty - la.
Adjunkt Hans Henrik Lynge Ottosen (O): fy - ma.
Lektor Erik Skjødsholm (Sk): da - re - ol.
Lektor Vagn Sperle (Sp): ma - fy.
Studielektor Ib Juhl Søndergård (Sø): en - la - ol.
Lektor Henning Thomsen (T): ke - ma (lektor pr. 1.6.77).
Adjunkt Ebbe Tørring Jensen (Tø): ty - en.
Adjunkt Per Wolthers (W): fr.
Adjunkt Michael Wulff (Wu): bi.
Pedel Harry Nielsen.
Sekretær Else Gildsig.
Sekretær Benthe Budolfsen.

Særlige hverv

Formand for lærerrådet:
adjunkt Mogens Kappelgård.

Administrativ inspektor og rektors stedfortræder:
studievejleder Ib Juhl Søndergård.
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Studievejleder for HF: 
Adjunkt Steen Bach.

Bibliotekar:
lektor Erik Skjødsholm.

Indvendig inspektor:
adjunkt Kirsten Madsen.

Tilsyn med biologi- og geografisamling:
adjunkt M. Wulff og adjunkt Mette Bendixen; 
kemisamling: lektor Henning Thomsen;
fysiksamling: adjunkt Mogens Kappelgård.

Lærer i erhvervsorientering for gymnasieklasserne: 
adjunkt Henrik Ringbæk Madsen.

Medlemmer af samarbejdsudvalget: adjunkt Mogens Kappelgard, 
lektor Ib Juhl Søndergård, adjunkt Ebbe Tørring Jensen, 
adjunkt Hans Lynge Ottosen og rektor (formand).

Lærerkandidater

I foråret 1976 gennemgik følgende kandidater kursus i undervis
ningsfærdighed på Hobro Gymnasium.

cand mag. Jens Søndergård Bønløkke, 
cand. mag. Jørn Ole Poul Jensen.

I efteråret 1976 gennemgik følgende kandidater samme kursus: 
cand. mag. Erik Andersen, 
cand. mag. Jørgen Pedersen, 
cand. phil. Bodil Irene Sørensen.

I forårssemestret 1977 har skolen haft følgende lærerkandidater: 
cand. scient. Flemming Brouer, 
cand. mag. Søren Brücker-Kristensen, 
cand. mag. Ole Dausell, 
cand. mag. Jens Ejnar Olesen, 
cand. scient. Jens Mogens Olesen, 
cand. mag. Gisela Jepsen Schmidt, 
cand. mag Inger Vad Touray.

Alle kandidaterne bestod prøven.
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MORGENSAMLING

afholdes på 3 ugentlige dage kl. 8 i samlingssalen. Skolen besidder 
ikke noget internt samtaleanlæg, hvorfor morgensamlingen har 
betydning for kommunikationen. Foruden at der gives korte 
meddelelser af enhver art og fra enhver side, synges der som regel 
en fællessang. Denne erstattes dog jævnligt af en kort optræden 
ved skolekoret eller af en kortfilm eller andet.

STUDIE- OG ERHVERVSORIENTERING

Orienteringen af gymnasiasterne og HF-eleverne strækker sig over 
hele skoleforløbet. I l.g og 1. HF startes lige efter skoleårets be
gyndelse med en generel indføring i studieteknik, hvor målet er at 
skabe hensigtsmæssige arbejdsvaner og klargøre indlæringstekni
ske problemer for eleverne. Denne introduktion følges op af speci
el fagorientering ved faglærerne.

Senere i 1 .g og 2.g samt 1 .HF orienteres om problemer omkring 
studie- og erhvervsvalget, en problematik, der nu er særlig aktuel 
ved adgangsbegrænsninger til videregående uddannelser.

I 3.g og 2.HF er det bolig, studiefinanciering, militærtjeneste 
samt konkrete erhvervs- og studieønsker, der behandles. Den 
kollektive rådgivning suppleres i høj grad af individuel rådgivning, 
og mange gange kan en personlig samtale løse problemer i gymna
sieforløbet.

Skolen råder over et særligt lokale, hvor ajourført erhvervs- og 
studiemateriale står til elevernes rådighed, og hvor den individu
elle rådgivning kan finde sted.

Som supplement til rådgivningen har skolen haft besøg af en 
gruppe studenter og erhvervsvejledere, der ud fra personligt 
kendskab og erfaringer orienterede om studieforhold ved videre
gående uddannelser. Dette møde var beregnet på alle skolens 
elever i HF og de sidste to klassetrin i gymnasiet. Vi har yderligere 
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afholdt et diskussionsmøde omkring militærtjeneste med deltagel
se af repræsentanter for militærnægterforeningen og officerer fra 
forsvaret.

Orienteringen af de HF-studerende tager i stor udstrækning 
sigte på denne uddannelsesretnings særlige problemer og på 
orientering om tilvalg og specialeskrivning. De HF-studerende har 
endvidere mulighed for individuel vejledning gennem HF-studie- 
vejlederen Steen Bach. RM.

IDRÆTTEN

Af udendørs discipliner beskæftiger man sig med atletik, svøm
ning, fodbold, håndbold og volleyball. I vintersæsonen dyrkes 
gymnastik, basketball, volleyball, indendørs fodbold, badminton 
og håndbold; desuden har man lejlighed til at dyrke terrænløb hele 
året.

Stævneaktiviteter omfatter bl.a.:
Fodboldturneringen mellem Års, Randers A., Grenå og Hobro 

(Hobro vandt 1977).
Gymnasieskolernes håndbold-turnering for piger (Hobro G. 

var i 1976 arrangør af et indledende stævne, hvor Hobro’s ældste 
pigehold vandt sin gruppe og gik videre til finalestævnet i 
Randers)

Gymnasieskolernes håndbold-turnering for drenge.
Gymnasieskolernes volleyball-turnering; DDGU’s turnering.
Gymnasieskolernes basketball-turnering for piger (yngste 

gruppe).
Trekantstævnet mellem Ars, Viborg A. og Hobro (arrangør i 

1976: Års), omfattende disciplinerne: basketball og volleyball.
Interne turneringer i fodbold, volleyball og basketball.
Frivillig idræt: to timer for piger og to timer for drenge om 

ugen. C.
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MUSIKUNDER VISNINGEN

indenfor timeplanen omfatter 2 ugentlige timer for alle elever i 1 .g, 
hvorefter faget kan vælges i 2. og 3.g.

For HF-kursets vedkommende kan faget vælges i første og 
andet semester, hvor undervisningen ligger på fællesfagniveau, 
hvorefter man i 3. og 4. semester kan få faget på tilvalgsniveau, 
hvilket bl.a. betyder, at man får undervisning i instrumentalspil, 
talspil.

Generelt gælder for såvel l.g som l.HF, at undervisningen især 
søger at få lagt et godt elementært grundlag for arbejdet med 
musik. At synge, at spille og at lytte bevidst til musik er hoved
punkterne støttet af den nødvendige teori.

Korsang

Der vil være mulighed for at deltage i korsang udenfor normal 
skoletid. I indeværende skoleår har der imidlertid været store pro
blemer - ligesom på mange andre gymnasier - idet timeplan og de 
ofte ret store afstande mellem skole og hjem har gjort det 
vanskeligt for eleverne at deltage, men et nyt forsøg vil blive startet 
i det nye skoleår, så forhåbentlig vil både elever og forældre bakke 
interessen op. Et samarbejde med Hobro Bykor skulle også gerne 
etableres i forbindelse med løsning af større opgaver.

Programmet for den årlige forårskoncert så i april 1977 således ud:

1. Carl Nielsen: Festpræludium. (Asger Landsfeldt).
2. Johs. Brahms: Ungarsk dans nr. 6.

(Inga og Britta, 4-hændigt klaver).

3. a. Apache -
b. Song for jelly -

»Bror Bløddyrs Kapel«
(Alex, Jacob og Morten).
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4, Negro Spiritual: »I stood on de Ribber ob Jerdon«. 
(3.g’s musikhold).

5. a. Victor Jara -
b. Me and Bobby Mc.Gee -
c. Whiskey in the jar
(Lars Petter).

6. Ragtime, jvnf. punkt 3.

7. 3 danske sange:
a. Hvad var det dog, der skete.
b. Chrysillis.
c. For alle de små blomster.
(Charlotte).

8. Norsk folkemelodi: »Bukkevisa«.
Gastoldi: Amor, den sejrrige.
Josef Haydn: Die Beredsamkeit.
(Hobro Bykor - dir. Asger Landsfeldt).

9. Carl Nielsen: »Fynsk Forår«.
Ingelise Suppli Jespersen, sopran.
Børge Boyding, tenor.
Peter Jürgensen, bas.
Birgitte Bauer Sørensen, klaver.
Hobro Bykor og Hobro Musikskoles Børnekor 
(sidstnævnte under indstudering af Knud Øbo).

SKOLEKOMEDIE OG SKOLEFEST

Hvert år opføres af 2.g-klasserne en skolekomedie i begyndelsen 
af februar. Lærerne instruerer på skift. Normalt holdes general
prøve den første eller anden torsdag i februar — aftenen efter spil
les der for 1.-klasserne med forældre og om lørdagen for 2.-3.g— 
klasserne og 2.HF med forældre. Efter den sidste opførelse er der 
bal for alle elever og forældre.
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I 1977 opførtes »Teaterleg« af Sandro Key Åberg med adjunkt 
Asger Landsfeldt som instruktør, assisteret af adjunkt Henrik 
Damsgaard.

Tidligere er opført:

1963: Kjeld Abeil: Eva aftjener sin barnepligt.
1964: C. E. Soya: To tråde.
1965: William Saroyan: Livet er jo dejligt.
1966: Jean Baptiste Poquelin: »Moliére«: Tartuffe.
1967: Edward Albee: Sandkassen.

og Fernando Arrabel: Frokost på slagmarken.
1968: Georg Büchner-Erik Knudsen: Det er ikke til at bære.
1969: Miguel Mihura: De tre klaphatte.
1979: Jean Anouilh: Becket.
1971: Ludvig Holberg: Ulysses von Ithacia.
1972: Kjeld Abell: Melodien, der blev væk.
1973: Jules Romains: Dr. Knock.
1974: Pirandello: Henrik den Fjerde.
1975: Per Wolthers: Herminie.
1976: Hostrup: Genboerne.

KUNST

Kunstudvalget består af lærere og elever. For en bevilling fra 
Nordjyllands Amtskommune er indkøbt billeder af Bent Karl Ja
cobsen, Hans Bendix, Mandeville, Fatih Saad, Lars Bo, Folke 
Lind, La Giraudiere, Grethe Balle, Ina Bodin og Zora Staack.

Hobro Kunstforening har på skolen vist seks udstillinger, som 
foruden malerier har omfattet grafik, fotografier, collager og 
batik. Også Hobro Kommunes kulturelle udvalg har benyttet fest
salen til en præsentation af projekter til kunstnerisk udsmykning 
af byen. Til alle disse udstillinger har eleverne haft fri adgang i 
skoletiden.

Kulturelle arrangementer (kunst, teater m.m.) i Nordjylland og 
andre steder orienteres der om på opslagstavlerne ved biblioteket.

Sk.
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ELEVRÅDET

Elevrådet består af en repræsentant for hver klasse. Repræsentan
terne vælges hvert år i september.

Til at varetage det daglige arbejde vælger elevrådet blandt sine 
medlemmer et forretningsudvalg, som består af 3 medlemmer.

Elevrådet er repræsenteret i samarbejdsudvalg, stipendieudvalg, 
kunstudvalg, morgensamlingsudvalg, lærerråd og skolenævn.

For tiden repræsenteres eleverne således:
Tremandsudvalg: Ingeborg Graae Rasmussen, la, Søren To

strup, 2q, bjarne hvirring, 3a. - Samarbejdsudvalg: Steen Peder
sen, ly, Knud Pedersen, lp, Mette Jeppesen, 2p, Henrik Her
mann, 3y. - Lærerråd og Skolenævn: Ingeborg Graae Rasmussen, 
la, Heinrich Hermann, 3y. - Stipendieudvalg: Niels Lorenz Niel
sen, 3x, Anne Margrethe Dahl, 3z. - Kunstudvalg: Signe .Birkbøl 
Jensen, 3a, Anne Mette Steenfeldt, 3a.

FÆLLESTIMER

Januar 1976: 2 »rødstrømper« (Lisbeth Jensen og en kam
rat til hende) fortæller og viser billeder.

Marts 1976: En LAK-repræsentant orienterer om finans
lovforslaget ang. uddannelsesstøtte.

December 1976: Den danske Kvartet.

Lasse Helner og Mathilde med »Pigesind«.

Februar 1977: Undervisningsdirektøren for gymnasiesko
lerne og HF - Rikard Frederiksen - bruger en 
time af sit besøg til at besvare spørgsmål fra 
eleverne.
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Vælgermøde med Poul Mortensen (S), Hen
ning Mysagcr (V) og Erik Jensen (Z). Thio 
Tyroll (VS) var inviteret, men dukkede ikke 
op.

Marts 1977: Diskussion mellem militærnægter Helge Rät
zer og premierløjtnant J. Kristiansen.

HEUS!

hedder skolens blad, af hvilket der hvert år udkommer nogle 
numre. Bladet blev tidligere drevet ved hjælp af annoncer. Disse er 
nu sløjfet, og bladet betales af elevrådet, elevforeningen Paren
tesen og skolen. Trykningen sker på skolens offset (med bistand af 
lektor Erik Skjødsholm og adjunkt Gen Mølgård). Redaktører er 
p.t.: bjarne hvirring, 3a, Kim Rothmann, ly, Jørgen Svoldgaard, 
3z og Hans Peter Lund, 3z.

PARENTESEN

er skolens elevforening. Der afholdes 5 fester årligt: velkomstfest 
for nye elever, efterårsfest, julefest, karneval og bøgebal. Der 
afholdes også andre arrangementer som Thor-ture og Grenå- 
Varberg-ture.

Fra august 1976 bestod bestyrelsen af Thomas Kold, 2b (for
mand, Hans Peter Lund, 3z (næstformand), Hanne Vagn Nielsen, 
2x (kasserer), Hans Jørgen Andersen, 2p, Lone Just Nielsen, 3x, 
Mette Udby, 3x, og Anne-Mette Ribe, 2a.

I april fomyedes bestyrelsen næsten helt, idet dog Thomas 
Kold, 2b, fortsatte som formand. Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 
Pia Andersen, Ib (næstformand), Kim Rothmann, ly (kasserer), 
Torben Jespersen, 2y, Søren Schlander Andersen, 2y, Anne An
dersen, Iq og Anne Albertsen, la.

Redaktøren af nærværende lille skrift (S.J.) vil gerne notere, at 
samarbejdet mellem Parentesens bestyrelse og skolens ledelse nu 
som før er prima.
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HOBRO GYMNASIUMS VENNER

Generalforsamlingen afholdtes den 27. april 1977. Alle valg var 
genvalg. Bestyrelsen består af følgende: Politimester Kai Harne, 
formand, lektor Erik Skjødsholm, sekretær, bankdirektør K. 
Zachariassen, kasserer, tandlæge E. Vad, prokurist H. L. Lade
foged, lektor V. Sparle og rektor Sejer Johansen. Revisorer er bog
handler Kibsgaard og kommunebogholder Bersan Poulsen. Revi
sorsuppleant er cigarhandler Jens Gade.

I skoleåret 1976-77 var der af bestyrelsen som i tidligere år be
vilget 1200,00 kr. til disposition efter rektors skøn (til elever i 
akutte nødssituationer).

Af særlig betydning for forståelsen af foreningens virke er ved
tægternes §§ 2-4 inkl., hvorfor disse aftrykkes:
2. Foreningens formål er at støtte Hobro Gymnasium på om

råder, hvortil der ikke på anden måde kan tilvejebringes 
midler, herunder f. eks. støtte til kulturelle formål, uddeling 
af legater og flidspræmier, tilskud til skolerejser samt andre 
formål efter bestyrelsens bestemmelse.

3. Som medlemmer kan optages privatpersoner, foreninger, sel
skaber og institutioner. Det ordinære årskontingent er for pri
vatpersoner 30 kr., for foreninger, selskaber og institutioner 
mindst 100 kr. og for tidligere elever under uddannnelse 5 kr. 
Kontingentet betales forud for ét år ad gangen, og kontingen
tets størrelse fastsættes på hvert års generalforsamling.

Privatpersoner kan tegne sig som livsvarige medlemmer for 
et bidrag på 300 kr. Udmeldelse af foreningen skal ske til 
formanden eller kassereren med mindst én måneds varsel til en 
1ste august.

4. Bidrag fra livsvarige medlemmer og gaver i almindelighed ind
går i en særlig fond, Hobro Gymnasiums Fond, hvis hoved
stol aldrig må angribes, og hvis renter kan anvendes efter for
eningens formål. Indtil fonden når en nominel størrelse af 
mindst 20.000 kr., indgår mindst 5 kr. af hvert kontingent 
under 50 kr. og mindst 20 kr. af hvert kontingent på 50 kr. og 
derover i fonden. Fondens midler skal indestå i et penge- 
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institut eller anbringes i børsnoterede obligationer eller andre 
sikre papirer.

STIPENDIER

Statens Uddannelsesstøtte: Fonden stiller et beløb til rådighed for 
elever i hele skolen. Ansøgningsskemaer udleveres på skolen. 
Hensigten med stipendieordningen er, at ingen egnet ansøger hin
dres i at påbegynde og fuldende uddannnelse.

I skoleåret 1974-75 har skolens stipendienævn bestået af: ad
junkt Bjarne Albrechtsen, formand, adjunkt Elis Iversen, adjunkt 
Jørgen Mentz (1.4.77 afløst af adjunkt Steen Bach) samt de under 
omtalen af elevrådet nævnte elever.

Øvrige stipendier

Skolen disponerer over nedennævnte rentebeløb, der årligt forde
les af lærerrådet blandt de elever, der indleverer skriftlig ansøgning 
til rektors kontor - senest den 10. juni.

Stipendierne tildeles fortrinsvis elever, der forlader skolen efter 
bestået eksamen.

Hobro Banks præmiefond .................................. kr. 3.500,00
Anonym givers fond........................................... kr. 1.000,00
Eoreningen af Arbejdsgivere på Hobro havn . . ca. kr. 300,00
Hobro Banks humørlegat.................................... kr. 250,00

AF SKOLENS DAGBOG I ØVRIGT

19.03.76: 3x, 3y, 3z og 2 PQ-FY på ekskursion til Risø.

30.04.76: 3g og 2HF opfører revy.
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04.05.76: Forårskoncert.

18.06.76: Dimissionsfest for 3g og 2 HF.

09.08.76: Det nye skoleår begynder med 408 elever.

02.09.76: Besøg af fagkonsulenten i matematik, lektor Viggo 
Petersen.

28.09.76: 3xyzN på ekskursion til Rold med Michael Wulff.

04.11.76: 3y på ekskursion med Henrik Damsgaard (kalkmale
rier).

17.11.76: 2xyzN på geografisk ekskursion med Jens 
Birch.

25.11.76: lp på ekskursion til Fyrkat med Henrik Ringbæk 
Madsen og Jørgen Pedersen.

25.11.76: 2b på ekskursion til København med Henrik Ringbæk 
Madsen.

02.12.76: Forældremøde for Ig.

08.12.76: 2b på besøg i Flobro ret med Kirsten Madsen.

22.12.76: Juleafslutning i salen.
Adjunkt Jan Daugård læser op.

Januar 77: Jørgen Overgaard, 2 HF, og bjarne hvirring, 3a, på en 
nytårsrejse til Moskva og Leningrad. De var vindere af 
en stilekonkurrence udskrevet af Landsforeningen til 
Samvirke mellem Danmark og Sovjetunionen.

02.02.77: Orienterende møde for ansøgere til 1. gymnasieklasse 
og 1HF samt for interesserede forældre og lærere.

03.02.77: Besøg af lektor Halberg, fagkonsulenten i samfunds
fag.

Febr. 77: Oplysningsmøder på de aflevrende skoler om opta
gelse i lg og 1HF.
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10.02-77: 5 blinde underviser på skolen som led i AVG (alment 
voksenpædagogisk grundkursus).

11.02.77: Skolekomedie for 1.-klasserne med forældre. Med ad
junkt Asger Landsfeldt som instruktør opførtes: »Tea
terleg« af Sandro Key Åberg.

12.02.77: Skolefestens store aften med bal blev ikke så stor 
endda - på grund af snestorm. Skolekomedien kunne 
ikke opføres denne aften, men blev i stedet opført 
torsdag den 17. februar. Efter forestillingen afholdtes 
en ekstra-ordinær Parentesfest.

23.02.77: Besøg af fagkonsulenten i fransk, lektor Tage Øster- 
gaard.

24.02.77: 2xyzS på samfundsfaglig ekskursion til København 
med Kaare Stissing Jensen.

25.02.77: De fleste elever fra 3mf og 3 mn samt 2PQ-FY på eks
kursion til Risø med deres fysiklærere.

04.03.77: 3z på ekskursion til Göteborg med Erik Skjødsholm.

30.03.77: Forældremøde for lg vedr. grenvalg.

22.04.77: Besøg af 5 gymnasielærere fra Hadsunds svenske ven
skabsby Tranemo.

27.04.77: Forårskoncert. Se under afsnittet om musikundervis
ningen.

28.04.77—
29.04.77: Iz på ekskursion til Sydslesvig med Henrik Ringbæk 

Madsen.
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Det nye skoleår begynder 
mandag den 8. august 1977 kl. 10. 
En stor taske medbringes.
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