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Årsskriftsredaktionen består af Torben Niel
sen, lp, Mogens Rasmussen, 3y, Lise Lotte 
Trondheim, 3y, Klaus Veltzé, Arne Mørch og 
Jens Raagaard. Det har været redaktionen 
magtpåliggende at lave et årsskrift, der i 
første række var en praktisk hjælp for nye 
elever, en erindringsforlængelse for nuværen
de elever og en forståelig fortælling for om
verdenen om, hvem og hvad Midtfyns Gymnasium, 
er. Signerede artikler står for forfatterens 
egen regning. Kun usignerede artikler vedr. 
administrative forhold er officielle indlæg.

2



Foræringer til gymnasiet 1976-77.

Fra fru Gormsen, enke efter læge G. Christi
an Gormsen, har skolen modtaget en omfatten
de sommerfuglesamling.
Fra Steenstrups Boghandel i Ringe har skolen 
modtaget en bog om Norges historie.
Fra Fyns Amtsråds Kulturudvalg har man modta
get malerier af Asger Andersen og af Frank 
Hammershøj samt et grafisk arbejde af Mads 
Stage. Endvidere 3.5oo kr. til kunstindkøb. 
Disse penge er anvendt således: Malerier af 
K. Brücher Henriksen og af Paul-Rene Perdnard 
samt et litografi af Jens Uffe Rasmussen.
Fra Håndværkersparekassens Fond har gymnasiet 
via Provinsbanken modtaget 2.ooo kr. til hjælp 
i forbindelse med ekskursion til Berlin. Til 
samme formål har skolen modtaget 1.73o DM fra 
Pädagogischer Austauschdienst via BRD's ambas
sade .
Gymnasiet takker for disse gaver.
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I anledning af en påtænkt revision af "Skolesty
relsesloven" er der under Undervisningsministe
riet nedsat et udvalg til at gennemgå og stille 
forslag om bl.a. ændring af skolenævnets sammen
sætning og kompetence. Så vidt det er skolenæv
net bekendt,er det tanken at erstatte skolenæv
net med et "Skoleråd" bestående af: 3 amtsråds
medlemmer, rektor, 2 lærere, 2 elever og en re
præsentant fra det tekniske og administrative 
personale, således at alle har stemmeret. Kom
petencen skulle være uændret, idet dog ansæt- 
telses-og afskedigelsessager ikke skulle behand
les i skolerådet. Som det ses skulle forældre- 
repræsentationen bortfalde. Da skolenævnet fin
der at dette forslag vil få betydelige konse
kvenser for dets arbejde, diskuterer nævnet i 
øjeblikket om og hvorvidt, der skal reageres 
heroverfor.
Det er et af skolenævnets fornemmeste opgaver 
at støtte enhver enkeltperson eller gruppe med 
tilknytning til skolen, hvorfor enhver er vel
kommen til at rette henvendelse til ethvert 
af nævnets medlemmer om ethvert problem der ved
rører skolen.

Hans Hasling, formand.
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LÆRERRÅDET.

For skoleåret 1976-77 valgtes adj. Kaj
Verdelin Jensen til sekretær, adj. Torben 
Smith til næstformand og adj. Flemming 
Frandsen til formand.
I forhold til sidste år, er der sket den æn
dring af arbejdsopgaverne, at næstformanden er 
blevet fritaget for at føre regnskabet for læ
rernes "frokostklub”. Dette hverv er i det for
løbne år blevet varetaget af rektor. Sekretæren 
har fungeret som fast referent ved lærerrådsmø
derne. Der har i årets løb været afholdt ca. lo 
lærerrådsmøder og et antal ekstraordinære lærer
rådsmøder. Af vigtige punkter på dagsordenen kan 
nævnes fordeling af undervisningsmiddelkontoen.
Lærerrådsmøderne starter normalt kl. 14.3o og 
det er på trods af en til tider omfattende dags
orden normalt lykkedes at blive færdig i løbet 
af 2 å 3 timer.

Flemming Frandsen

SAMARBEJDSUDVALGET.

Samarbejdsudvalget ved Midtfyns Gymnasium har 
et meget bredt kompetenceområde, idet det be
handler alle sager der kan have trivselsmæssig 
betydning, f.eks. udarbejder det ordensregler, 
der godkendes af skolenævnet. På en række om
råder: studiekredse, fællestimer, m.v., træffer 
samarbejdsudvalget beslutning indenfor budget
tets rammer.
Fyns Amtsråd har i konsekvens heraf bevilget 
kr. 34.000,- til elevaktiviteter i kaldender- 
året 1977. Samarbejdsudvalget har besluttet at 
fordele dette beløb således:
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1. Sportsstævner (gebyrer og rejser) kr. 3.ooo,-
2. Kulturelle arrangementer (fællestimer, kon

certer, foredrag m.v.) kr. lo.ooo,-
3. Elevfester: kr. o,-, skal hvile i sig selv.
4. Ekskursioner (geografiske, biologiske, hi

storiske, m.v.) kr. 15.ooo,-
5. Andet (skolekoncerter - fest for alle med 

tilknytning til skolen, - revy, komedie m.v. 
kr. 6.000,-

Samarbejdsudvalget består af: rektor, 4 repræ
sentanter for lærerne og 4 repræsentanter for 
HF-kursisterne og gymnasieeleverne. Alle disse 
har stemmeret. Rektor, der er født formand, har 
meddelt, at han i enhver afstemning vil afholde 
sig fra at stemme, hvorfor lærer/elev-fordelin- 
gen er 4/4. Samarbejdsudvalget har anmodet sko
lens pedel og skolens sekretærer om at deltage 
i samarbejdsudvalgets forhandlinger, men de 
kan desværre efter reglerne ikke få stemmeret. 
Afstemninger har været få og spredte. Møderne 
kan overværes af enhver på skolen, ligesom en
hver kan tale sine egne sager i udvalget.
Under samarbejdsudvalget er der nedsat stående 
åbne udvalg til behandling af specielle sags
områder. Enhver kan træde ind i disse udvalg 
efter sine interesser:
1. Sportsudvalget: Fritidssport, turneringer, 

skolehold, sportsrejser.
2. Kul turudvalget:Fællestimer, koncerter, tea

ter, foredrag, kunstindkøb, udstillinger 
m.v.

3. Festudvalget: Elevfester, skolefest.
Endvidere nedsættes underudvalg efter behov.
For at få en ide om samarbejdsudvalget har jeg 
bladet mødereferaterne igennem for perioden 
1/4-76 til 1/4-77. Udvalget har i dets 17 møder 
bl.a. behandlet følgende emner (antallet i pa- 
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rantes angiver antallet af gange emnet har væ
ret behandlet.):

Sportsudvalgets område (2), Kulturudvalgets om
råde (13), Festudvalgets område (9), studie
kredse (8), emneuge (1), ekskursioner (2), for
søgsundervisning (2), bibliotek/aviser (3), 
skolekomedie/-fest/-revy/-koncert (8), erhvervs
orientering (2), skolens skema/ringetider (5), 
ferier og fridage (7), årsprøver (2), oriente
ring af ansøgere til HF og gym/elever i folke
skolens ældste klasser (4), bygninger og inven
tar (6), budget/bevilling/regnskab (3), kanti
nen (4), orden (4), skolepolitisk arbejde (4), 
sociale sager (3), andet (18).

Ole Sv. Andreasen, formand.
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ELEVRÅDET.

Vi har haft fremgang overalt undtagen økono
misk, der er her et tydeligt bevis på at ak
tivitet koster penge. Vi går dog ikke fallit 
foreløbig og vi har desuden pengeskabende ak
tiviteter på planlægningsstadiet.
Elevrådet kører i år mere effektivt end nogen
sinde, og mødeprocenten ved møderne er forbedret. 
Elevrådets kontakt med skolens øvrige elever har 
hovedsageligt foregået gennem klasserepræsen
tanterne og ved fællesmøder, men vi har også en 
elevrådstavle, (i forlængelse af vægavisen) hvor 
man kan finde en hel del interessante oplysnin
ger, vedtægter, dagsordner, referater, klasse
opgørelse og forskellige oplysninger.
I forhold til sidste år, hvor elevrådet næsten 
kun beskæftigede sig med interne problemer, har 
vi i år begyndt også at beskæftige os med ydre 
problemer (adgangsbegrænsning, amtscentralsagen, 
mother terese indsamling m.m.).
Vi har i nogle sager, til forskel fra sidste år, 
givet elevrepræsentanterne i samarbejdsudvalget 
bundet mandat til at stemme som elevrådet og 
dermed som flertallet af eleverne på MfG vil ha
ve. Samarbejdsudvalget er det sted hvorigennem 
vi bedst kan øve indflydelse på vores arbejds
plads. SaU’s kompetance er trivsel”. - specielt 
til 1 g’erne: gå ind i elevrådsarbejde og vær 
med til at skabe et effektivt og godt kørende 
elevråd.
Der er stadig en del at tage fat på.

Anders Djursaa, 2b , formand.
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ÅRSBERETNING FRA FESTUDVALGET.

Festudvalget er et åbent udvalg. Nuværende 
faste medlemmer:
Carsten 3a, Jesper 3x, Peter 3x, Henrik 3y, 
Ole 2x, Karen 2a, Jette 2a, Lone 2a, Susan
ne 2a, Kirsten la, Helle la, Ebbe Iz.
Ved den første fest efter sommerferien (3.9.) 
spillede DAISY (fra Århus). På grund af mang
lende kendskab til DAISY’s kvalitet mødte ad
skillige elever og gæster op - og blev vist 
ret skuffede! Derfor svigtede antallet af op- 
mødte ved næste fest den l.lo., hvor gruppen 
HÆS & BLÆS spillede.
Næste punkt på programmet var skolens store 
etårs fødselsdag, som alle så frem til med for
ventning. Fødselsdagen blev afholdt den 3.12.
I fællesområdet spillede GNAGS, i kælderen spil
lede jazzorkesteret KANSAS CITY STOMPERS. Arne 
Mørch og Jens Rågård spillede palmehavemusik i 
blok 2, der var indrettet som palmehave. I lø
bet af aftenen var der underholdning ved ad
skillige af skolens elever. Festen var alt i 
alt vellykket og der var mødt mange op såvel 
elever som forældre.
Det var de fester, vi har hold indtil nu, men vi 
stadig to fester på programmet. Den første af
holdes den 25. marts i forbindelse med en revy. 
Til denne fest skal SKOUSEN OG INGEMANN med 
STIG MØLLER BAND spille. Den sidste fest i det
te skoleår holder vi i forbindelse med for
årskoncerten den 29.4. Vi ved endnu ikke hvem, 
der skal spille til denne fest.
Der har desværre været et minus ved de sidste 
fester, vi har holdt. Der er nemlig opstået 
"et lille problem" med hensyn til oprydningen 
efter festerne. Det har hidtil været sådan, at 
folk skulle blive frivilligt efter en fest, for 
at rydde op, men efter sidste fest var der kun 

36



5-6 stykker til at rydde op. John (pedel) hjalp 
også til, selvom det ikke er hans arbejde.
Dette problem blev taget op på et morgenmøde, 
samtidig med at festen den 25. 3. blev aflyst, 
indtil problemet var løst. Denne trussel fik 
folk til at interessere sig lidt mere for pro
blemet, og så blev der holdt en fællestime, 
hvor man forsøgte at løse problemet. Resultatet 
blev, at festudvalget skulle organisere opryd
ningen bedre end hidtil, og at det stadig skal 
være frivillige, der rydder op. Vi håber, at 
denne løsning er effektiv - det vil jo vise 
sig efter næste fest.

Festudvalget.
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FÆLLESTIMER.

Fællestimerne planlægges formelt af samar
bejdsudvalget, der imidlertid har delegeret 
ansvaret videre til et underudvalg, det så
kaldte kulturudvalg. Dette udvalg fungerer 
som et åbent udvalg d.v.s. at alle, både ele
ver og lærere er velkomne til udvalgets møder, 
og at alle fremmødte har stemmeret. På trods 
heraf har der dog til udvalgsmøderne som regel 
kun været en lille flok elever og lærere, et 
forhold, der måske kan skyldes manglende kom
munikation og manglende information om hvad 
fællestimer egentlig er. For at råde bod herpå 
og for i det hele taget at skabe et engagement 
overfor fællestimerne afholdt vi et møde den 
3.3.77 for hele skolen, hvor problemerne blev 
gennemdrøftet. Vi håber, at dette møde sammen 
med den diskussion der hermed er lagt op til 
vil bære frugt i næste skoleår, således at for
håbentlig mange, evt. ad nye planlægningsveje, 
vil være med i arbejdet omkring fællestimerne. 
Vi har i år haft følgende fællesarrangementer: 
Den 13.9. talte professor Svend Holm Nielsen 
om situationen i Mellemøsten. Den 5.lo. havde 
vi besøg af den amerikanske,men herboende pia
nist Mark Schneider, der talte om og spillede 
musik af rag-time-komponisten Scott Joplin.
Den 4.11. optrådte forfatteren Per Højholt med 
sit litterære show. Den 15.lo. og 22.lo. havde 
vi aftenarrangementer, hvor ikke blot elever 
havde adgang, men hvor alle interesserede kun
ne komme. Ved det første arrangement spillede 
guitaristen og sangeren Stefan Grossman, ved 
det andet arrangement holdt forfatterinden Eva 
Esman et foredrag med lysbilleder om Christia
nia. (Desværre har vi i dagtimerne ikke mulig
hed for at vise film eller lysbilleder for he
le skolen på en gang, hvilket afskærer udval
get fra nogle oplagte fællestimemuligheder).
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Den 29.11.hvade vi en dobbelt fællestime om 
uddannelsesproblematikken. Disse timer var 
arrangeret af elever. I sidste fællestime før 
jul havde vi besøg af en indiansk pige, der 
talte om indianernes problemer. I forårsse
mesteret har vi indtil redaktionens slutning 
haft to fællesarrangementer: Pianisten John 
Damgaard spillede den 13.1. Beethoven og Niels 
Viggo Bentzon og den 8.2. holdt pastor Niels 
Lilleør et foredrag om Argentina. Følgende 
arrangementer er under forberedelse: Foredrag 
af Johannes Møllehave, Christianiatrioen el
ler Lasse Helner og Mathilde, Jacob Holdt: 
"En rejse gennem negrenes USA" (aftenarrange
ment) .

Kulturudvalget.
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BESLUTNINGSVEJE

1. Økonomi':

Fyns Amtsråd<-------> Skolenævn

i
Undervisnings- og kulturudvalget

rektor

lærerråd Samarbejdsudvalg

2. Demokrati:

5. Pædagogik:

Folketing

Undervi sningsmini steri et

Direktoratet for Gymnasieskolerne og HF

lærerråd

rektor

lærerforsamling samarbejdsudvalg
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ELEVRÅDETS PLACERING PÅ MfG.

Efter gennemlæsning af indholdsfortegnelsen 
i dette årsskrift, hvor en lang række udvalg, 
nævn, grupper m.v., er opregnet, vil mange 
sikkert stille sig disse relevante spørgsmål: 
Hvordan står disse udvalg i forhold til hin
anden? Hvad laver de?
Dette vil jeg prøve at besvare her.
På skolen findes de på tegningen anførte ud
valg opført efter kompetence samt de udenfor 
skolen liggende overordnede organer.

tegning.

Hvad bestemmer Folketing, Direktorat?.
Da skolen er et amtsgymnasium gælder andre 
regler end for statsgymnasier. På visse om
råder er reglerne dog de samme. Folketingets 
afgørelser vedrørende retningslinjer for gym
nasieuddannelsens formål, struktur, indhold og 
kompetence skal begge former for skoler følge; 
ligeså har direktoratet for gymnasieskolerne 
og HF det pædagogiske ansvar for både amts-og 
statsgymnasium. Direktoratet afgør ansøgninger 
om forsøgsundervisning.
Hvad bestemmer undervisningsministerium og amt?
Til amtsgymnasium laver undervisningsministeriet 
retningslinjer i økonomiske forhold, men amtet 
fastlægger det endelige budget, ansætter rektor 
og lærere, samt giver bevillinger til skolens 
almindelige drift. Amtet udbetaler også befor
dringsgodtgørelse samt behandler ansøgninger 
om optagelse i l.g. efter retningslinjer fra 
undervisningsministeriet. Amtet kan ikke blan
de sig i undervisningsmæssige- og pædagogiske 
forhold.
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Hvad bestemmer rektor?
Rektor skal sørge for at bestemmelserne der er 
gældende for gymnasiet og HF bliver overholdt. 
Rektor er alene ansvarlig for, at budgettet 
overholdes, og har derfor den endelige afgø
relse i sager omkring budgettet.
Rektor indstiller eleverne til eksamen efter 
samråd med lærerne. Rektor har dog den endelige 
afgørelse.
Rektor afgør ansøgninger om optagelse i løbet 
af skoleåret. Rektor afgør på MfG altid efter 
samråd med SAU om der kan holdes fællestimer 
udover de fastlagte 12.
Rektor har populært sagt det pædagogiske og 
økonomiske ansvar.
Hvad bestemmer skolenævnet?
Skolenævnet består af 3 amtsrådsmedlemmer og 2 
forældrerepræsentanter, alle med stemmeret.
Uden stemmeret er rektor, 1 lærer og 2 elever, 
der deltager i møder, der ikke omhandler person
sager.
Skolenævnet skal høres i følgende sager:

( I praksis vil det sige, at den udtalelse 
skolenævnet afgiver følges af amtet. Skolenæv
net har altså ret stor magt, hvis det ønsker 
at benytte den, hvilket det gør på vores skole).
Skolenævnet skal høres i spørgsmål om:
1. budget
2. byggesager
3. anskaffelse af nyt inventar
4. ordensregler
5. Indstillingsret ved rektor-og læreransættel

se .
6. diskutere diciplinære afstraffelse af elever.
Punkterne 5 og 6 må ikke-stemmeberettigede med
lemmer ikke overvære. Ad. pkt. 4 har skolenæv
net på MfG valgt at overlade til SAU udarbej
delsen og godkendelsen af disse.
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Hvad bestemmer lærerrådet?
Lærerrådet består af samtlige overenskomstan
satte og tjenestemandsansatte lærere samt ti
melærer, som har været ansat i mere end 2 år.
Lærerrådet afgør spørgsmål om:
1. indstillinger vedr. forsøgsundervisning. 
2. anskaffelse af mindre inventar og under

visningsmateriel .
Lærerrådet skal høres om:
1. budget
2. byggesager
3. oprettelse af grenhold
4. optagelse af elever i løbet af skoleåret
5. stillingsopslag
6. elever med mundtlig og skriftlig advarsel skal 

indstilles til eksamen.
7. årsprøver og deres form 
8. skemaet
Lærerrådsmøderne overværes af en elevrepræsen
tant, der ikke har stemmeret og han/hun må ikke 
overvære mødet, hvis der behandles et af punkter
ne 4,5 og 6.
Her på skolen synes lærerne meget villige til 
at lytte til elevernes udtalelser og elevrådet 
har her en god mulighed for at få en række elev
ønsker igennem.

Hvad bestemmer SAU ? (samarbejdsudvalget).
SAU består af 4 elever, 4 lærere og rektor. Rek
tor på MfG deltager ikke i afstemninger. Nogle 
kalder SAU en narresut, idet dette udvalg af 
ministeriet blev nedsat netop for at sikre ele
vernes medindflydelse, men da de områder hvor 
SAU træffer afgørelser er meget små, betyder 
elevindflydelsen reelt meget lidt. SAU skal sør
ge for trivslen på skolen og godkende de 8-12 
fællesarrangementer, der skal løbe af stablen 
pr. år. Oprettelse af studiekredse afgøres og
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så af SAU. Som noget nyt har SAU også fået 
beføjelse til efter lærerrådets beslutning un
der påvirkning af elevrådet at fordele ekskur
sionskontoen. Endvidere har SAU fastsat de to 
ordensregler der gælder for skolen og som man, 
for sin egen skyld, bør følge:
Opfør dig ordentligt! 
Læs opslagstavlen!

Hvad bestemmer lærerforsamlingen?
Lærerforsamlingen består af samtlige lærere og 
rektor.
Lærerforsamlingen holder kun få møder, fordi 
den kun skal behandle to punkter:
1. elevernes standpunkter med henblik på op

rykning til næste klasse.
2. 3 g’ernes indstilling til eksamen.
Elevrepræsentanter må ikke overvære disse møder.

Hvad bestemmer elevrådet?.
Elevrådet består i øjeblikket af 1 repræsentant 
fra hver klasse både gymnasie-, HF- og 9.-lo. 
klasser. Elevrådet er ikke lovfæstet endnu, og 
kan derfor selv bestemme, hvor mange og hvem 
der kan vælges til elevrådet. Elevrådets møder 
er åbne for alle.
At elevrådet ikke er lovfæstet betyder også, at 
det ingen kompetence har.
Elevrådet har kun stemmeret i SAU, og da SAU’s 
kompetence er lille, har elevrådet reelt ingen 
magt. Dog kan elevrådet som omtalt under læ
rerrådet fremføre udtalelser i alle sager elev
rådet finder relevant overfor den pågældende 
instans, d.v.s. rektor, lærerråd, skolenævn m.m. 
Her på skolen finder jeg, at disse instanser 
måske med undtagelse af sidstnævnte er ret vel
villige til at lytte og i nogen grad "rette sig" 
efter udtalelserne.
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Øvrige faste underudvalg sorterer under SAU
1. sportsudvalg
2. kulturudvalg
3. festudvalg
Disse udvalgs sammensætning beskrives andet
steds .
Sportsudvalget er et nyt udvalg der endnu ik
ke rigtigt fungerer, men det skulle fremlægge 
sportsarrangementer af forskellig art til 
SAU’s godkendelse.
Kulturudvalget fremlægger forslag til fælles
arrangementer samt arrangerer disse og evt. 
aftenarrangementer. SAU skal godkende arran
gementerne .
Udover alle disse råd og udvalg findes en række 
underudvalg og selvstændige udvalg.
Af selvstændige udvalg findes kantineudvalget 
og stipendienævn.
Stipendienævnet skal hjælpe elever med at ud
forme klager over SU, lån o.lign, og burde op
lyse eleverne om støttemuligheder, samt se efter 
om skemaerne er korrekt udfyldt samt udtale sig 
om elevernes studieegnethed-og aktivitet. 
Når jeg skriver burde, er det fordi, rektor 
"har påtaget sig" dette hverv og fordi stipendie
nævnet er meget inaktivt. En opgave for dig.’

Kantineudvalget.
Kantineudvalget består af 3 elever og 3 lærere 
samt pedel. Dette udvalg fastsætter priser, 
åbningstider og sortiment. Kantinen må ikke ha
ve noget egentlig overskud og må derfor regu
lere priserne så dette påbud overholdes. Der 
er ansat to personer til tilberedning og salg 
af varerne samt til opvask.
Kantineudvalget skal aflægge beretning overfor 
SAU.
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Festudvalget planlægger fester efter SAU’s god
kendelse, dvs. bestiller orkestre, øl og soda
vand, samt sørger for oprydning.’ Det kniber 
altid med at få ryddet op, så vi forsøger i 
øjeblikket med nye ordninger.

Udvalg delvis under elevrådet.
DGS-gruppen og LAK-gruppen.
Om disse to udvalgs arbejde, se disse rapporter.
Under hvert af disse faste underudvalg, selv
stændige udvalg, lovfæstede nævn, råd og udvalg 
kan der til enhver tid nedsættes underudvalg 
bestående af lærere og elever til varetagelse 
af specielle opgaver.
Valg til disse mange underudvalg foretages i be
gyndelsen af skoleåret og det er mit håb at dis
se udvalg endnu en gang vil blive gennemgået og 
diskuteret i introduktionsdagene, så alle ved, 
hvad de indeholder og derfor har endnu mere lyst 
til at deltage i et af disse.
Specielt for dem der bliver medlem af elevrådet 
vil der blive afholdt en såkaldt elevråds-weeken« 
hvor elevrepræsentanten bl.a. vil blive sat ind 
i sit arbejde. Fra næste skoleårs begyndelse vil 
dette arbejde være betydeligt at gennemføre, da 
elevrådet ved rektors hjælp har fået gennemført 
at vi nu har en såkaldt vandrende fællestime 
fra og med skoleåret 1977/78, efter følgende 
retningslinjer:

1. uge er mandag 2 time fællestime
2. uge ” ” 3
3. uge " " 4 "
- og så fremdeles, dog medtages hverken 1. 
eller 6., 7. og 8. time, da elever af er
faring så går hjem.

I denne fællestime skal afholdes fællesarrange
menter, elevrådsmøder, elevforsamlinger, lærer
rådsmøder m.m.
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Det er det gamle elevråds ønske og specielt 
mit eget at elevrådet kommer hurtigt i gang 
og at det bliver effektivt således elever
nes indflydelse forbedres.
Mange indvender sikkert at arbejdet i et så
dant udvalg er krævende, dertil kan jeg kun 
sige, at det er det, men hvis opgaverne for
deles og alle er aktive og årvågne er arbej
det både spændende og sjovt, og man lærer en 
masse man formentlig ellers aldrig ville have 
læst. Man lærer forhandlingsteknik, at disku
tere, argumentere og man får indblik i de 
"studehandler" der laves, for at få en sag 
igennem. Man lærer hvordan man manipulerer med 
folk og sidst men ikke mindst man lærer at for
mulere sig præcist. Dette er altsammen ting 
man har brug for i timerne! (Forøvrigt er det 
et af undervisningens formål, at oplære dig i 
demokratisk tankegang, og her er den bedste 
undervisning arbejdet i et udvalg).

Min opfordring lyder derfor:

Vær aktiv; meld dig eller sørg for at blive 
valgt ind i et udvalg og arbejd i det!

Britta 3y.

KANTINEN.

På Midtfyns Gymnasium forefindes en kantine. 
Den drives af "kantineudvalget" uafhængigt 
af skolen og dermed offentlig støtte. I ud
valget sidder 3 elever, 2 lærere og pedellen. 
Kantinen har 2 damer ansat på timeløn. Vort 
formål er at kunne tilbyde elever og lærere 
en rimelig varieret kost så billigt som over
hovedet muligt.
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Vareudvalget har hidtil bestået af: te(o,75), 
kaffe(l,25), forskellige mejeriprodukter til 
ca. butikspris, sodavand(1,75), lys 01(2,25), 
smørrebrød(1,5o), diverse almindelige fritu- 
reretter, frugt og brød. Sortimentet tænkes 
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udvidet med pølser og kartoffelsalat.
Kantinen er efter vores egen mening gået jævnt 
godt i det forløbne år. Der har været et min
dre underskud på driften i skoletiden, men det
te er vundet ind igen ved salg til forskellige 
arrangementer afholdt på gymnasiet uden for 
skoletiden. Hvis der skal trækkes et særligt 
problem frem, så er det oprydningen. For at 
holde priserne nede er der selvoprydning, hvil
ket desværre heller ikke i kantinen altid har 
fungeret lige godt.
Lidt skuffende var det også, at salget af smør
rebrød gik så kraftigt tilbage i den periode, 
hvor prisen var sat op til 2,oo kr. Det med
førte, at prisen på pommes frites måtte sæt
tes op for at klare økonomien, da smørrebrø
det igen måtte ned. Kan det virkelig passe, 
at lærerne mener vores smørrebrød ikke er 2,oo 
kr. værd, sådan at det skal gå ud over elev
varer?
Som så mange andre udvalg vil vi også meget 
gerne have nye elevmedlemmer. I øvrigt vil vi 
bare sige tak til dem, der f.eks. har givet en 
hånd med til at passe automaterne, og "Velbekom
me" til alle vore kunder

Erik 2y.
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LAK.

Landsammenslutningen Af Kursusstuderende.

LAK er den studieorganisation, der repræsen
terer de kursusstuderende ved studenterkurser, 
HF-kurser, forberedelseskurser og realkurser. 
Landssammenslutningen blev oprettet i 1964, 
og har siden sin oprettelse haft til opgave 
at arbejde for at forsvare de kursusstude
rendes rettigheder. Organisationens opgave er, 
til enhver tid at forbedre de kursusstuderen
des forhold både økonomisk, socialt og uddan
nelsesmæssigt. LAK arbejder udelukkende for 
de kursusstuderende, men i samarbejde med an
dre uddannelsessøgende er LAK med til at sik
re de uddannelsessøgende bedre forhold. LAK 
arbejder i De Uddannelsessøgendes Samarbejds
udvalg (DUS), hvor de fleste uddannelsesorga
nisationer er tilsluttet. LAK arbejder også i 
forskellige organer indenfor Undervisningsmi
nisteriet, og Direktorater der har tilknyt
ning til ministeriet. LAK’s øvers te organ er 
den årlige kongres. Delegerede fra kurserne 
deltager i denne. Bestyrelseskomitemøder afhol
des 2 gange årligt, hvor det også er delegere
de, der deltager. På kongressen vælges en ho
vedbestyrelse (HB) på ialt 45 personer. HB af
holder jænvlige møder året igennem. På kongres
sen vælges der også et forretningsudvalg (FU), 
som står for den daglige ledelse af LAK. Lige
ledes vælges der også fem andre udvalg, der er 
med til at opfylde LAK's arbejds-og princippro
grammer, der vedtages på kongressen hvert år. 
LAK er medlemmer af Samarbejdskomitéen for fred 
og sikkerhed og tilsluttet solidaritetskomiteen 
Salvador Ailende, fordi LAK vil være med til at 
bevare freden, og yde solidaritet til undertryk
te folk. De uddannelsessøgende er blevet udsat 
for mange angreb de seneste år. Klassekvotien
terne er sat op, så undervisningen har sværere 
ved at gennemføres, fordi der er for mange i
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klassen, uddannelsesstøtten er blevet halveret 
og gennemførelsen af adgangsbegrænsninger, som 
vil betyde at vores uddannelsesmuligheder vil 
blive indskrænket. Retten til en uddannelse vil 
ikke være sikret. For at bekæmpe disse overgreb 
er det nødvendigt med aktivitet på lokal og på 
landsplan. Derfor må vi finde sammen (uanset 
politisk mening), og diskutere os frem til 
fælleskrav, der skal stilles og aktionere sam
men - også sammen med andre grupper, som er 
enige med os. Midlet til denne kamp er en kamp 
gennem LAK.
Derfor meld dig ind i LAK.
LAK opnåede i år, at få fjernet de faglige lands
udvalgs indstillinger, som opstod i september 
1976. LAK protesterede hele tiden mod disse ind
stillinger, som gik ud på at forringe HF-eksamens- 
værdi overfor studentereksamensværdi. LAK havde 
gentagne gange henvendt sig til Ritt Bjerregård 
og rundt opkring på kurserne, blev der vedtaget 
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en deponering af tilvalgsønskerne, og der blev 
samtidig udarbejdet resolutioner og pro
testudtalelser (også fra Midtfyns Gymnasium), 
der blev sendt direkte til Ritt Bjerregård. 
Efter et stykke tid i uvished gav aktiviteter
ne resultat. Det blev klarlagt, at de endeli
ge adgangskriterier ikke ville
HF’erne ringere end studenterne. Alle krav om 
specielle tilvalg for HF’erne blev taget af 
bordet, med undtagelse af kravene fra det pæ- 
dagogisk/psykologiske landsudvalg, og disse 
krav kom kun til at omfatte universitetsuddan
nelserne og ikke lærerseminarierne. Meld dig 
ind i LAK.
En for en forslårvi ikke - Sammenhold er kam
pens krav.

LAK v/Kim Christiansen, Iq.
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GLO

Gymnasieelevernes Landsorganisation.

GLO er gymnasieelevernes faglige organisation 
og varetager som sådan vores uddannelsesmæssige 
interesser på et tværpolitisk grundlag.
På landsplan arbejder GLO for forbedringer af 
gymnasierne og gymnasieelevernes vilkår. Det 
sker dels ved forhandlinger med de besluttende 
myndigheder, dels ved at oplyse gymnasieelever
ne om alle deres rettigheder og pligter. I år 
har der især været arbejdet med (mod) adgangsbe
grænsning og studiefinanciering.
GLO-lokalforening på MfG har i det forløbne år 
haft en væsentlig fremgang, både i medlemstal 
og hvad angår aktiviteterne. Vores blad, GLO- 
lokalf oreningsbladet , der financieres gennem 
annoncer, har igen i år været vores vigtigste 
middel til oplysning om vores synspunkter i ak
tuelle sager, debat om uddannelsespolitiske em
ner og referater af møder o.lign. Som noget nyt 
har vi i år udgivet nogle pjecer, som er blevet 
delt ud til alle på gymnasiet. Der er bl.a. kom
met en almen orientering om GLO og et oplæg om 
nedsættelse af fagudvalg. Der har været afholdt 
en del lokalforeningsmøder, hvor vi har disku
teret adgangsbegrænsning, studiefinanciering, 
elevindflydelse m.m. Det har dog knebet lidt 
med at få alle medlemmer til at møde op, men 
på trods af at det næsten er de samme, der kom
mer hver gang, har vi fået meget positivt ud af 
disse møder.
Inden for GLO-Fyn, et samarbejde mellem lokal
foreningerne på de fynske gymnasier, har vi mar
keret os stærkt, idet vi i december arrangerede 
møde på MfG, vi har hjulpet lokalforeningen på 
Odense Katedralskole med at starte et blad og vi 
har stået for fremstillingen af nogle plakater. 
En del af lokalforeningens arbejde er at hjæl
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pe de enkelte elever, f.eks. med vejledning om 
hvordan man kan få økonomisk støtte (vi udleve
rer bl.a. ansøgningsskemaer til ungdomsydelse), 
hvordan man skal forholde sig hvis man ikke bli
ver indstillet til eksamen, hvis forsømmelsespro
centen bliver for stor og.m.m., og også på det
te område har vi i år udført en del arbejde.
Den fremgang, der har været for GLO, både lokalt 
og på landsplan, skulle gerne fortsætte i det 
kommende år, og da et stort medlemstal er grund
laget for vores arbejde, håber vi, at alle nye 
l.g'er og endnu flere af de "gamle" elever vil 
melde sig ind i GLO i det nye skoleår.

GLO v/ Anders Espelund 3y.
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DGS

Danske gymnasieelevers Sammenslutning.

DGS- Danske gymnasieelevers Sammenslutning - 
er gymnasieelevernes fagforening; i forenin
gens formålsparagraf hedder det: DGS har til 
formål - uafhængigt af partipolitiske inte
resser - at arbejde for gymnasieelevernes in
teresser ....
et er således DGS, der sidder i de udvalg under 
ministerierne, der behandler problemer vedrø
rende gymnasieuddannelsen m.v. f.eks. "Statens 
Uddannelsesstøtte".
DGS er en organisation af elevråd, således at 
det sikres at DGS’s politik bliver et produkt 
af alle medlemskolernes elevers meninger.
Da uddannelsessøgende i høj grad har fælles 
interesser og problemer lægger DGS stor vægt 
på samarbejdet i DUS - De uddannelsessøgendes 
Samarbejdsudvalg - der er en sammenslutning af 
lærlinge og ungarbejdere, lærerstuderende, kur
susstuderende, pædagogstuderende og gymnasie
elever. Desuden arbejder DGS sammen med de 
universitetsstuderende.
DGS’s største arbejdsopgave i øjeblikket er så 
afgjort kampen mod adgangsbegrænsning til de 
videregående uddannelser, der er et voldsomt an
greb på hele uddannelsessystemet. På de enkel
te skoler mærkes DGS’s drbejde på følgende om
råder: DGS yder elevrådet hjælp i det daglige 
arbejde bl.a. ved at udgive pjecer og bøger om 
arbejdet i elevrådet, om aktuelle uddannelses
problemer, om, hvad der foregår i uddannelsesmi
nisteriet m.v. ( en gang hver 14. dag modtager 
skolen en postsending fra DGS’s sekretariat). 
DGS yder hjælp til enkelte elever, der mener, 
at de er blevet trådt over tæerne ved eksamen, 
snydt for SU m.v.
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Vores DGS-aktiviteter:
Kontakten mellem DGS’s sekretariat og vores elev
råd formidles af DGS-gruppen, der består af et 
svingende antal mer eller mindre aktive folk.
Gruppens arbejde består i at være med til at op
lyse om uddannelsesspørgsmål og udvikle akti
viteter i snævert samarbejde med elevrådet og 
LAK (landssammenslutningen af kursusstuderende 
altså HF-elever og 9/lo klasseelever).
Her skal nævnes de vigtigste af disse aktivi
teter:
LAK og DGS lavede sammen før jul 76 en undersø
gelse af behovet for et kollegium i Ringe, og 
undersøgelsen viste et ret stort behov hvorfor 
vi henvendte os til kommunen, der nu har lovet 
et møde og til pressen, der fulgte sagen inte
resseret op.
DGS og LAK og elevrådet har i fællesskab kørt 
en protest i samarbejde med DUS-Odense mod at 
gymnasieelever og kursusstuderende er blevet 
"repræsenteret" i Amtscentralen for Undervis
ningsmidler ved et medlem af splittelsesorgani
sationen GLO, der ikke repræsenterer andre end 
nogle få gymnasieelever og ingen HF-elever. 
Protesterne har foreløbigt ikke resulteret i 
andet end kraftig presseomtale.
DGS, LAK og elevrådet har sammen arrangeret 
en aktivitetsuge 17.-21. januar 1977, hvor vi 
ugens løb havde møder og diskussioner om em
nerne adgangsbegrænsning, studiefinanciering, 
boligproblemer og enhedsarbejde. Ugen endte 
med, at skolen vedtog to resolutioner, der 
blev sendt til folketing og presse.

DGS v/ Mogens Rasmussen, 3y.
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Idrætsdagen
1500 Meterfinale
Foto: K. Kjær
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SOLENERGI

Netop inden ’deadline' for indsendelse af 
indlæg til årsskriftet startede studiekredsen 
med emnet "Solenergi", og medens skriftet går 
i trykken, arbejdes der ihærdigt i kælderen 
og i "solenergilaboratoriet ved Midtfyns Gym
nasium" med færdiggørelsen af et solfangeran
læg. 17 elever under kyndig ledelse af Jens 
Olsen, undertegnede og med faglig bistand af 
John Nielsen vil i marts og april indfange so
lens flygtige stråler og omdanne dem til var
meenergi .

Sigtet med projektet er at foretage målinger 
af ydeevnen af et anlæg, der kan betragtes som 
en skalamodel af et "rigtigt" solfangeranlæg, 
forstået på den måde, at ydelsen af et rigtigt 
anlæg vil kunne findes ved at multiplicere 
effekten af forsøgsanlægget med forholdet mel
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lem arealet af det "rigtige" anlæg og forsøgs
anlægget. Endvidere er det tanken, at oplyse 
om solfangeranlægs anvendelse til boligopvarm
ning samt de bestræbelser der gøres for at 
realisere dette.
Det er vort håb at kunne fortsætte målingerne 
med faste mellemrum året ud, for derved at sam
le materiale til en rapport om solfangeren.

Birgir Norddahl.

STUDIEKREDSE.

1. Marxisme.
På elevopfordring blev der i efteråret 1976 op
rettet to parallelle studiekredse i marxisme - 
en ved stud.mag. Bruno Hansen og en ved under
tegnede. Udgangspunktet var ønsket om en af
klaring af, hvad marxisme og marxistiske ideo
logier som leninisme og maoisme egentlig er for 
nogle størrelser - hvilke grundtanker og ana
lyser går man ud fra, og hvilke teoretiske 
slutninger og praktiske konsekvenser når man 
frem til? Tre aftener gik derfor med at sætte 
sig ind i filosofien, politikken og økonomien 
i den oprindelige marxisme (Marx og Engels), 
hvorefter yderligere tre aftener forløb med 
diskussion af leninisme, maoisme og andre ny
marxistiske strømninger. Selvom marxisme, når 
man først giver sig tid til at se den efter i 
sømmene, er en noget kompliceret affære (med 
mange perspektivrige og umiddelbart anvende
lige aspekter!), var det mit indtryk, at vi 
fik arbejdet os igennem de forskellige cen
trale problemstillinger på en givende måde.

2. Psykiatri og familie.
I februar-marts 1977 "kørte" der under min le

59



delse en studiekreds i nutidig psykiatri, her
under analyser af forholdet mellem patient, 
familie og terapeut. Studiekredsens formål var 
dels at fremlægge og diskutere nogle afgørende 
personlighedsmodeller (hvad er et menneske? 
hvilke psykologiske mønstre er mennesket under
lagt?), dels at få belyst det psykiatriske syg
domsbegreb (rask/syg, normal/unormal) og de for
skellige nutidige, psykiatriske terapiformer. 
Vor disposition var følgende: 1. Medicinsk psy
kiatri (diagnose, medicinsk behandling - 
psychopharmaca, elektrochok, insulincoma og 
"det hvide snit"), 2. Psykoanalyse (Freuds model
ler, frie associationer, overføringssituatio
nen etc.), 3. Vegetoterapi (Reich) og primalte
rapi (Janov), 4. Eksistentiel psykologi og 
psykiatri, 5. Familieteorier (sygdom og fa- 
miliestruktur/adfærd) og 6. Antipsykiatri (Laing). 
Gennem en stadig problematisering af de enkelte 
psykologiske teorier og psykiatriske terapier - 
specielt deres forhold til den givne, institu
tionaliserede psykiatri på medicinsk grundlag - 
fik vi trukket nogle meget centrale problemstil
linger vedrørende den menneskelige natur og ved
rørende behandlingen af psykiske lidelser frem. 
Film og forskellige sygehistorier (case-stories) 
indgik i arbejdet som eksempelmateriale.

Peter Thielst.
FRITIDSFORMNING.

Fra slutningen af august har formningsloka
let hver mandag og tirsdag eftermiddag ef
ter skoletid stået åbent for formningsaktivi
teter. Mange elever har i årets løb benyttet 
sig af tilbuddet, der gælder alle skolens ele
ver og således også giver de elever, der ikke 
har formning på skemaet til hverdag, mulighed 
for valgfrit at arbejde med de mange forskel
lige materialer, der findes i formningsloka-
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let. I år har deltagernes interesse især sam
let sig omkring disciplinerne foto, batik og 
keramik, med drejning og modellering. 
Linoleumssnittet herovenfor er lavet af sko
lens franske elev, Ghislaine Samuel. Kopier 
af dette findes nu rundt om i Frankrig i 
form af julekort.

Gunna Larsen
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DRAMATIK

Efter et par forsøg, lykkedes det at få 
startet et dramatikhold på MfG i september 
1976. Holdet kom til at bestå af Susanne, 3y, 
Lene 3y, Bette 2a, Hans 3y, Ebbe 3y og under
tegnede. Det skuespil holdet nåede frem til, ef
ter forskellige overvejelser blev "Den Skaldede 
Sangerinde" af Ionesco. Holdet ønskede at give 
sig i kast med noget, der var morsomt, uden at 
være farceagtig og som havde et budskab, der
for slog man ind på det absurde teater, hvor 
det udvalgte skuespil hører under. Man afholdt 
til at begynde med prøve en gang om ugen. Først 
med almindelige læseprøver, senere prøvede man 
direkte på en scene, for at man kunne vende sig 
til det afgrænsede areal en scene er. Jo nærme
re man kom præmieredagen, desto mere øvede hol
det. Først mødtes man, som nævnt en gang om u- 
gen, så to gange om ugen og de sidste otte dage 
før præmieren øvedes der hver dag. Opførelsen 
fandt sted 14. januar 1977, og efter publikums 
reaktion at dømme, blev det en succes. Som 
"fødselshjælpere" havde Britta 3y stillet sig 
til rådighed som sufflør, Bodil 3y som sminkøse 
og Nuga 2a tog sig af kulisser. Lad os håbe, at 
de nye årgange vil føre ideen videre.
Livet er som et skuespil; man kommer ind, siger 
sine replikker og går ud igen. (W.Shakespeare).

Bernhard, 3b.
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MfG BIG BAND 76-77

(som ikke har noget navn).

I år forsøgte vi at gentage sidste års suc
ces med en beatgruppe. Det blev et år som 
kom til at stå i forandringens tegn, idet kun 
to af musikerne fra sidste års band var tilbage^ 
de to acceptionelle guitarister Carsten Dam 3y 
og Carsten Ingemann, 3a, så der måtte stables en 
helt ny gruppe på benene. Der blev annonceret ef
ter nye musikere, og se, der var også nogen, der 
meldte sig frivilligt. I september startede vi 
med stor tilslutning. Der var fra forskellig si
de ytret ønske om at arbejde udover de "norma
le" grænser for et kro-balsorkester med hensyn 
til sammensætningen af gruppen, så derfor til
føjede vi som en spændende nyhed i musiklivet 
på Midtfyn en blæsergruppe bestående af 5 kompe
tente og kanonfulde musikere nemlig: Tage, 2x, 
Tommy, Iz begge sax, Claus, Iz og Claus, la på 
trompet og endelig Lars Ig trombone.
Rytmesektionen kom heller ikke til at mangle: 
Per, 2x bass, guitar og John,2y trommer, Peter, 
la, piano og orgel. Sidstnævnte kan man iøvrigt 
uden at overdrive den mindste smule påhefte den 
lovende betegnelse "the piano-monster from Ko
rinth". Hans teknik er ganske uovertruffen, men 
vanskelig at beskrive, men man kan sige, at det 
er noget med at flytte fingrene frem og tilbage 
på tangenterne. Til endnu mere at glorificere or
kesterets omdømme, har vi på toppen den hæse 
smørtenor Jens Jørgen, 2b (han svarer nogenlunde 
til at Elvis Presley og Bob Dylan fik et barn sam
men) .
Bandet debuterede med stor succes på skolens fød
selsdag den 5. december med bl.a. numre af Blood, 
Sweat and Tears, Chicago og Little Richard. Af 
lettere materiale har vi fortolket Stevie Won
ders "you are the Sunshine of My Life" til en 
moderat blævrende hyldest til vanvittige akkor-
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der (bare spørg Carsten Dam). Her bør måske næv
nes Ingemann’s særligt indlevelsesfulde spil på 
sit pedalarsenal. Masser af slaginstrumenter: 
conga trommer, tamburin og diverse rasleinstru- 
menter leder tanken hen på den tidlige Santana- 
gruppe.
Der er iøvrigt en tendens, som har været meget 
fremherskende i år: lysten til at eksperimente
re med diverse former for musik. Her hentydes 
ikke til de ragnarok-lyde, der af og til høres 
fra øvelokalet. Det er bare almindeligt øveflip 
og falske fløjter og feedback fra Carsten fuzz- 
pedeal, slugte saxofoner og folk, der ikke kan 
spille på mundharpe, men alligevel gør det, og 
nogen der skruer op for bassen og spiller lidt 
for avancerede funk-rytmer, som de ikke kan 
finde ud af at slå.
Men alt i alt kan vi se tilbage på et positivt, 
meningsfyldt musikliv i bandet.
Håber vi ses til næste år.
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SPILLEMANDSGRUPPEN "KAPEROLLIKA".

AT VÆRE ELEV PÅ MfG kan og bør være andet 
end blot skolegang. Blandt andet derfor er 
vi 15, som i det forløbne år har gjort livet 
lidt lystigere, ikke blot for os selv, men 
(forhåbentlig) også for en masse andre. 
Som nævnt består Kaperollika af ikke mindre end 
15 spillemænd, og vi må vel hellere for en ordens 
skyld præsentere os selv:
Melodigruppen er sammensat af 4 violiner, 2 fløj
ter, 2 harmonikaer og én klarinet. De bliver 
pisket frem af en særdeles slagkraftig rytmesek
tion bestående af mandolinbanjo, 3 guitarer, kon
trabas og trommer.
Violinerne bliver spillet af: Jens, der udover 
at være vores førsteviolinist også har det til 
tider meget brydsomme arbejde, at være orkester
lederen, der sikrer en bare nogenlunde ro mellem 
numrene.
Dernæst har vi Torsten, som foruden at være vio
linist, sekunderer Jens, når der springer en 
streng midt i et nummer, og Jørgen, der tidli
gere spillede tolvstrenget guitar, men som nu 
udelukkende filer kattetarme og sidst Per, der 
i lighed med Jørgen er nybegynder på fiolen.
På fløjte har vi dels Emil, vores tværfløjtenist, 
der tilhører den gamle garde i orkestret, og dels 
Tommy, der har spillet blokfløjte i orkestret i 
omtrent et år.
Spindesiden i gruppen udgøres af vores to har
monikaspillere, Birgitte og Marianne.
Tage er vores klarinetist, når han da ellers kan 
finde frem til det sted, hvor vi skal spille. 
(Han har en tendens til at køre forkert undervejs).
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Mandolinbanjoen bliver spillet af Torben, der når 
vi optræder, plejer at sidde og hygge sig mellem 
harmonikaerne.
Endvidere har vi tre guitarspillende herrer, 
Lars, Arne og Fin. De har en dobbelt funktion, 
idet de foruden at spille guitar danner en lyd
dæmpende kødrand foran gruppens hårdtslående 
trommeslager, John.
Sidst i rækken, men absolut ikke med det mindste 
instrument, kommer undertegnede, som spiller kon
trabas .
Gruppens navn - Kaperollika - har vi hentet fra 
vores kendingsmelodi, en gammel bornholmsk vals. 
Kaperollika er, efter hvad vi erfarer, navnet 
på en speciel madkasse, som man fik med, når man 
skulle på arbejde i marken.
Gruppens repetoire er selvfølgelig hovedsageligt 
gammel spillemandsmusik, men derudover spiller 
vi også en stor del balkanmusik, en musikform 
til hvilken orkestrets besætning er særdeles 
velegnet. Endvidere har vi også indøvet nogle 
dansenumre fra renaissancen af Prætorius 
og Susato.
Gennem de to år vi har eksisteret, har vi 
fået oparbejdet et temmeligt stort repertoire 
og efter vore mange engagementer at dømme, er 
Jens Rågård og hans lystige spillemænd - (en 
nutidig parallel til Robin Hood) blevet ganske 
godt berygtede på Midtfyn. Foruden at vi selv
følgelig har spilletved MfG’s egne koncerter 
har vi spillet mange steder rundt omkring ved 
sognemøder, aftenkoncerter, foreningsarrange
menter, på plejehjem, i fællestimer, "legestuer" 
m.m.
Vi håber at vore tilhørere har moret sig; vi har 
det i hvert fald enormt skægt sammen. Desværre 
for orkestret mister det ved dette skoleårs 
udgang tre spillemænd, idet Jørgen, Birgitte 
og undertegnede forlader MfG. (Hvis vi, mod 
hvad der er sædvane fælder en tåre ved afskeden, 
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så er det fordi vi skal tage afsked med Kaperol- 
lika. - Wah, hulk - hulk).

Hans Havelund, 3x.
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BASKETBALL:
Den største sportslige præstation i MfG’s 
snart 4-årige historie.

Arrangementet startede kl. 8,45 i MfG’s hal 
en tirsdag morgen, vejret var fint, solen skin
nede fra en skyfri himmel (tror vi nok), og det 
blæste slet ikke.
Vores første kamp var mod Skt. Knud. Vi fandt 
det ikke nødvendigt med nogen særlig opvarmning 
da det Skt. Knudske hold ikke så ud til at ha
ve meget begreb om dette spil.
Vi startede med at lade Skt. Knud lege lidt, og 
på den konto kom de foran med 16-o. S Å tog vi 
fat og kom i løbet af få sekunder op på 2o-4 
(Skt. Knud er desværre stadig nævnt først).
På dette tidspunkt gik det op for os, at vi vist 
havde taget fejl af rugby-reglerne og basketball
reglerne (Otto, Elmer og Steffen blev smidt ud 
ved stillingen 2o-4 (ca.), fordi de havde for 
mange fejl). Dette var nok lidt af et handicap, 
fordi de tre nævnte er de højeste spillere på 
holdet, men måske netop af den grund kan vi væ
re stolte af resultatet, især Palle som blev 
topscorer med 4 points.
I anden periode lagde Skt. Knud hårdt ud ved at 
komme foran med 52-lo, hvorefter MfG kom stærkt 
igen og reducerede til 68-14, som blev kampens 
resultat. Ufatteligt at det kunne gå sådan. Vi 
måtte altså indrømme, at vi havde givet dem 
for lang snor, de burde ikke have fået de sidste 
6o points.
Kloge af skade tog vi efter frokost fat på Ny
borg med en del mere alvor end før, dog uden 
særligt held. En ting havde vi dog lært: KROPS
LIG KONTAKT ER FORBUDT. Denne gang blev der kun 
smidt to mand ud. Nå, men tilbage til det næsten 
(men også kun næsten) lige så nedslående resultat
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SKOLETURNERING I VOLLEYBALL.

I marts måned blev den traditionelle vol
leybal 1 turnering mellem skolens klasser af
holdt .
Der blev spillet i 3 grupper: Pigehold, hvor 
der kun havde meldt sig to hold. Sidste års 
mestre 3y forsvarede ikke engang titlen, og 
finalen blev en kamp mellem la og Ib, som sidst
nævnte trak sig sejrrig ud af.
Drengeholdenes række blev en stor række med lo 
hold. Efter at have spilletos gennem puljerne, 
fik vi en finale mellem lz og 2x. På finaleda
gen viste 2x størst styrke og slog lz med 2 
sæt mod o.
Den tredie række, vi havde lavet, var en blan
det række, hvor der mindst skulle være 2 pi
ger på holdet. Denne række fik størst tilslut
ning, ialt 12 hold, og efter ihærdig og sam
menbidt spillen kvalificerede Ix og 2x sig til 
finalen. I finalen vejrede tilskuerne en sensa
tion i første sæt, idet lx kom bedst fra start 
og fik en god føring; men det lykkedes for 2x 
at få hold på deres spil og vinde 2-o. 
som før, nemlig 53~3o.
Når man nu flere måneder efter sidder og tænker 
tilbage på de festlige begivenheder, er det sta
dig ufatteligt, at det kunne gå som det gik. En 
ting ved vi dog, det var ikke vejrets skyld.
P.S. Alle nye såvel som gamle elever med blot en 

smule respekt for sig selv (og skolens ære) 
bør straks melde sig til BASKETHOLDET 
(basket-kundskaber er ingen hindring, men 
heller ingen forudsætning!’.!)

Bertel Kjærulff, 2x 
Preben Mortensen, 2x.
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Galla-finalen skulle så stå mellem 2x og et 
hold af lærere (fortrinsvis idrætslærere). Den
ne finale var imødeset med stor spænding, idet 
begge hold var fulde af selvtillid og sejrstro. 
Resultatet blev, at lærerholdet vandt en kom
fortabel sejr med 2 sæt mod nul og løb med præ
mierne .

Annette Andersen

IDRÆT PÅ MIDTFYNS GYMNASIUM.

Dette skoleårs idrætsstævner startede med 
skolemesterskabet i atletik, hvor vi fik lej
lighed til at indvi vort dejlige atletikan
læg. Deltagelsen i dette stævne var ganske pæn, 
og efter de resultater, der blev opnået her, ud
tog idrætslærerne hold, der skulle deltage i 
Fyns regionens atletikstævne, som i lighed med 
tidligere år blev afholdt på Odense Stadion. Af
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de hold, der deltog her, klarede drengenes æld
ste gruppe sig bedst, idet de vandt deres grup
pe og kvalificerede sig til deltagelse i fina
lestævnet, hvor resultatet blev en femte plads.
I løbet af efteråret deltog pigerne og drengene 
i hver sin fodboldturnering. Desværre regnede 
det den dag, pigerne havde aftalt at træne, så 
vi nøjedes med at snakke taktik på det mere 
"teoretiske" plan, og som følge heraf (måske) 
tabte vi vores første kamp mod Nyborg. Drengene 
gik det heller ikke meget bedre, idet de heller 
ikke kom længere end til første runde, hvor de 
blev besejret af Skt. Knud.
Sidst i oktober blev der afholdt et håndbold
stævne i vores hal, og her klarede vi os vir
keligt fint, idet pigerne vandt deres række, 
mens vores ældste drengehold nåede til finalen, 
hvor de dog måtte se sig besejret.
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Kort tid efter var pigerne til et gigant volley
ball stævne i Middelfart. Men desværre er vores 
volleyball-formåen ikke på højde med det vi kan 
udrette i håndbold, og det bedste der resultat
mæssigt kan siges om det stævne set fra vores 
synsvinkel er, at vi var lige ved at vinde --  
et sæt i en kamp mod Vestfyn.’ Med bortset fra 
det så vi nogle velspillede kampe mellem de an
dre skoler. Erfaringen var, at det kun kunne gå 
fremad, og det gjorde det stort set også, da 
vi selv i januar var vært for et fynsk regions
stævne i volleyball. Vi vandt flere points end 
sidst, men dog ikke så mange, at vi kom nær en 
sejrschance, bortset fra vort gruppe C hold, 
som var ganske tæt på en sejr, igen i en kamp 
mod Vestfyns Gymnasium. For drengenes vedkommen
de var der i volleyball lavet en indledende run
de for ældste hold i Vejle, hvor vort hold kla
rede sig godt og blev nr. 2. Ved selve regions
stævnet, der blev afholdt hos os, deltog vores 
yngste hold, som formåede at give nogle af de 
stærke hold god kamp.
I badminton blev der for første gang afholdt 
turnering mellem de fynske gymnasier. Den blev 
også afviklet i vores hal. Holdene bestod af en 
pigesingle, en drengesingle, en herredouble og 
en mixeddouble. I denne turnering blev vi nr. 3 
ud af 5 skoler.
I marts måned blev vi inviteret til et inden
dørs fodboldstævne i Svendborg, hvor vi stil
lede op med to pige-og to drengehold.
Endelig blev der også afholdt basketballstæv
ne for drenge hos os. Her deltog vi med to 
hold, som begge klarede sig ganske pænt, men da 
vi heller ikke her har den store rutine at træk
ke på blandt spillerne, nåede vi ikke en place
ring blandt topholdene. Efter udløbet af fris
ten for indlæg til årsskriftet regner vi med at 
der bliver afholdt en basketturnering for pi
ger, idet der efterhånden er ret stor interes
se for spillet også hos pigerne. Skulle der mod 
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forventning ikke blive arrangeret en turnering, 
vil vi forsøge at kontakte nogle hold til ven
skab skampe .

Annette Andersen

KORET

Lige siden skolen startede engang i for
dums tid, har der blandt eleverne og lærerne 
eksisteret et behov for at flippe ud "på en 
eller anden måde". En af de, efter min mening, 
bedste måder at gøre dette på, har været at op
rette det allerede berygtede M.f.G Kor. Vi er 
en del (mange i begyndelsen af året og færre nu) 
der med liv og sjæl (men dog mest med stemmen) 
synger hvad vi får besked på! Vi oplader vore 
skiønne røster (i hvert fald i dette år 1976-77) 
hver torsdag eftermiddag kl. 14,3o - 16,oo, idet 
vi der øver os i at betage vort publikum til når 
der er et sådant. Disse festlige lejligheder 
(altså opførelserne) har i år været MfG fødsels
dagen, julekoncerter, forårskoncert, fællestime 
på Rubjerglundskolen m.m.
A propos forårskoncert, så har vi i den anled
ning en aftale med et lige så berygtet kor i 
Vallensbæk (ved København) om, at vi farter der
over og hjælper dem med at betage deres publikum 
hvorefter de den næste uge rejser herover, hvor 
vi så hjælper dem med at hjælpe os til at få 
vort publikum til at klappe (Det lykkes som 
regel!)
Koret bliver ledet af de to musiklærere på Gym
nasiet. Den ene hedder Jens, mens den anden 
hedder Jens. Jens klarer som regel den ældre 
musik, mens Jens, altså ikke Jens, men Jens; 
altså Jens klarer den nyere genre. Ind imel
lem hjælpes de dog ad, de to (altså Jens og Jens 



Nu kan jeg vel snart ikke koge mere suppe på det 
te. Det skal dog pointeres, at hvis du har lyst 
(hvad jeg er sikker på, at du har) til at synge, 
slappe af, få rørt lattermusklerne etc., så ta' 
at ta’ til kor. Du behøver ikke at være opera
sanger for at være med (men det er selvfølgelig 
heller ingen hindring, hvis du er det!) --  
Der holdes ingen test (optagelsesprøve) overho
vedet. Vi er ikke et konkurrencekor, og vil hel
ler ikke være det (tror jeg da nok).
Alle er velkomne, dog især dem der er basser, 
tenorer, alter og sopraner (dirigenter haves).

Emil, 2x

DEN SKALDEDE SANGERINDE.

I vintermånederne 76-77 var vi 6, som var gået 
sammen for at opføre den absurde komedie "Den 
skaldede sangerinde". Premieren gik af stablen 
den 14. jan. 1977 med bragende succes (om vi så 
må sige).
Vi instruerede, spillede, agerede dekoratører 
og lignende selv; men indtil juleferien for
drev vi hver fredag eftermiddag fra kl. 13,3o - 
16,oo med pjank, føde-og drikkelseindtagelse, 
samt en del mindre uoverensstemmelser: "Men 
hvordan skal jeg være?", "Nu vil jeg altså!" 
"I taler kun om jer selv!". 
Fredag fjzfr juleferien opdagede vi, at der kun 
var to fredage tilbage inden uropførelsen, og 
vi blev enige om, at det kunne være vi så 
småt skulle begynde at øve og lære rollerne.
Den sidste uge før opførelsen stiftede vi be- 
kendskab med vores fantastiske suffløse, der 
ikke helt var indstillet på vores mentalitet 
med at det når vi nok, hvorfor vi gemte hende 
bort i to kasser.
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Til selve opførelsen engagerede vi to sminkører 
som også fik til opgave at stå for lysanlægget. 
Trods ihærdige forsøg lykkedes det først at 
sprænge pærerne til sidst, så det kun var vo
res buk og nejen de ærede tilskuere gik glip 
af .
At vi i det ovenstående ikke har nævnt et ord 
om vores instruktør, skyldes simpelthen at en 
sådan ikke fandtes. Vi arbejdede alle seks på 
lige fod, satte os først selv ind i rollerne, 
hørte stykket igennem utallige gange, og fandt 
efterhånden ved fælles hjælp frem til, hvordan 
personerne skulle være. Alt i alt et virkeligt 
godt eksempel (synes vi selv) på godt sammen
arbejde uden leder af nogen art. Alle der har 
lyst til at prøve et lignende projekt, må vi 
på det kraftigste opfordre til at komme igang. 
Men pas på’. Med et stykke som den skaldede 
er der fare for førligheden, vi har eksempler 
på folk,der under prøverne faldt hovedkuls ud 
over ryglænet på en sofa, andre der ganske 
roligt trimlede ned fra puderne og rundt på 
gulvet samt flere optræk til latterkramper.

Mrs.Smith: Lene Pedersen, 3y
Mr. Smith: Hans Chr. Jus tesen, 3y 
Mrs. Martin: Elisabeth Heindorff, 2a 
Mr. Martin: Ebbe Hansen, 3y 
Stuepigen Mary: Susanne Mann Jensen,3y 
Brandmanden: Bernhard Hansen, 3b
Sufflør: Britta Jepsen, 3y
Smikører + lysmester: Lone Kræmmer,2a

Bodil Skov, 3y.
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VÅR-TID - MfG-revyen 1977.

Det hele begyndte med, at Harald en dag midt 
i februar passede mig op på vej ned mod blok 1 
og spurgte - halvt hviskende som ved en spi
rende sammensværgelse: "Du, sku"vi ikke snart 
lave en revy?". Ideen og initiativet var nærlig
gende efter succesen med Cirkus Prik ved fød
selsdagsfesten, men med sidste års revyafblæs
ning in mente naturligvis også dristigt. Ved 
første sammenkald viste der sig imidlertid en 
ca. 3o revyinteresserede, og dermed var start
signalet givet for Haraids og mine hidtil mest 
vilde planer (NB! hidtil .....’)
Da vi skulle i gang med at bygge forestillingen 
op efter vinterferien - skrive tekster, finde 
på gags og situationer og gå fra spontanspil 
til egentlige prøver - var holdet i første om
gang skrumpet ind til omkring lo, så vi begynd
te at hverve og organisere på egen hånd. Og da 
vi sluttede fredag den 25/3 med den store fore
stilling på godt 2| time, var der efterhånden 
blevet involveret over 6o aktører, musikere, 
sminkører, scenemestre etc.
Adskillige eftermiddage, aftener, lørdage og 
søndage (og pilsnere) gik med at få tingene op 
at stå, med at få de mange indfald skrevet ned 
og organiseret og med at gennemprøve de enkel
te scener - morgenscenen, hvor familien Svend
sen vågner op, går på toilettet, spiser morgen
mad og hører radio; formiddagsscenerne, hvor vi 
følger Herman S. til hans kontor på ostejuice- 
fabrikken Lacto-Rimi, Ellen S. til hendes halv
dagsjob på Ringe nye Pensionistdepot, og hvor 
vi endelig følger Randi, Hugo Børge og Lawrence 
til Midtfyns Gymnasium med alt, hvad det inde
bærer; aftenscenen i hjemmet (bl.a. TV-avisen); 
og endelig de afsluttende scener fra Espe For
samlingshus, hvortil familien drager for at 
overvære "Turnéen" i bedste Leisner-stil.
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Indholdsmæssigt var revyen i hus onsdag den 
23/3, men teknisk var vi først bragt flot et par 
timer før starten fredag kl. 19- interimistisk 
scene uden tæppe i en hal, der så at sige mang
ler akustik og elektriske installationer. Netop 
p.g.af tæppe-problemet var vi nød til fra be
gyndelsen at operere med en s.k. dobbeltscene, 
der muliggjorde rimelige sceneskift - og i en 
revy er timing noget af det vigtigste. Nå, alt 
klappede jo, og vi havde det alle 60 (alle 5oo?) 
skideskægt.

Peter Thielst

ELEVUNDERSØGELSEN.

I efteråret 1976 foretog 2xyS en undersøgelse 
angående gymnasie-og HF-elevernes bolig-,tra
fik og økonomiske forhold. Baggrunden for un
dersøgelsen var, at vi ville be-eller afkræfte 
nogle problemer, som måtte være aktuelle for 
skolens elever i forbindelse med omtalte for
hold. Fra de lokale resultater håbede vi, at 
vi kunne være i stand til at fremhæve en ge
nerel betragtning over forholdene for gymnasie- 
og HF-elever i hele landet.
Følgende gennemgang af undersøgelsen er tænkt 
som dels en orientering til skolens kommende 
elever om nogle af de problemer, som givetvis 
vil blive aktuelle for dem, og dels som et 
debatoplæg til skolens nuværende elever og elev
organisationer. De fleste elever har et ugent
ligt timetal på 3o timer. Men arbejdsugen er ik
ke gjort med det; der kommer mere til. Trans
porttiden til og fra skole udgør i gennemsnit 
ca. 6 timer om ugen pr. elev - mange har endda 
lo-15 timers ugentlig transporttid, hvilket 
hænger sammen med, at MfG er et typisk oplands
gymnasium.
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Hjemme skal vi læse lektier. Til det bruger vi, 
ifølge undersøgelsen, gennemsnitligt 13 timer 
om ugen pr. elev. Men også her er der tale om 
stor forskel. Hjemmearbejde bliver der mere og 
mere af op igennem gymnasiet, og især 3.gerne 
men også mange 2.gere,bruger omkring 2o timer 
eller mere.
Udover alt dette er der endda nogle, der påtager 
sig erhvervsarbejde. Det er dog næppe af ren og 
skær lyst, men øjensynlig fordi man ikke kan få 
offentlig støtte eller, at den smule man får, 
slet ikke kan slå til. Det gennemsnitlige ugent
lige antal erhvervsarbejdstimer er ca. 4.
Lægger man disse tal sammen, får man ialt en ar
bejdsuge på ca. 54 timer, og så er det kun gen
nemsnitligt; mange har en arbejdsuge på 6o timer 
Desuden kræves der, at man holder sig samfunds
orienteret, dvs. at man læser aviser, hører ra
dio og ser tv, hvilket er lige så væsentligt 
som lektielæsning.
På skolen er der oprettet studiekredse i friti
den - et tilbud ud over den almindelige skolegang. 
Studiekredsene er interessante, men må desværre 
ofte aflyses, fordi der er manglende tilslutning 
p.g.af tidsmangel. Undersøgelsen viste, at jo 
længere transport-og ventetid man har jo mindre 
deltager man i studiekredse.
De kommende elever skal dog ikke lade sig af
skrække af arbejdsugen, men blot være klar over, 
at det kræver noget at gå i gymnasiet. Dette er 
dog ikke ensbetydende med, at vi accepterer al
le de beskrevne forhold - en effektivisering af 
de kollektive transportmidler så ventetiderne 
bliver mindre og en rimelig uddannelsesstøtte til 
trængende, må være et rimeligt krav.

På 2xyS vegne Sven og Kristen.
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"VOVN OP"

"VOVN OP" er navnet på MfG’s vægavis. Den 
har til formål at virke som et kommunikations
middel for hele skolen.
Til daglig fungerer avisen således at den en
kelte bare kan hænge sit indlæg op på den tavle 
(side) denne anser for værende den rette. Væg
avisen er nemlig delt op i flere sider med 
forskellige emner, som f.eks. debatsiden, infor
mationssiden og kultursiden for at den er let-
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tere at overskue. Den eneste betingelse for at 
hænge sit indlæg op er, at "ophængeren" skri
ver dato, navn og klasse på det, idet han/hun 
er ansvarlig for det skrevne. Når indlægget 
har været på vægavisen i 14 dage, bliver det 
taget ned af vægavisudvalget (som så arkiverer)
Vægavisudvalget, som iøvrigt har ændret navn 
fra K.T.P.O. (Komiteen til pøbiens oplysning) 
til K.T.P.V. (Komiteen til pøbiens vækkelse), 
har dog ikke kun til opgave at sørge for nedtag
ning af indlæggene. Det har som hovedopgave og 
formål at holde vægavisen igang således, at der 
er nyt stof på den. K.T.P.V. har bl.a. i det 
forløbne år foretaget en undersøgelse om op
rydningsproblemet her på skolen, interviews med 
visse personer og en forbrugerundersøgelse af 
vægavisen. Desuden har K.T.P.V. fået lavet en 
kontaktmandsordning på skolen. Det vil sige at 
udvalget har fået valgt en kontaktmand i hver 
klasse som har til opgave at kontakte K.T.P.V., 
hvis klassen laver et eller andet spændende pro
jekt, som kan have interesse for resten af sko
len. K.T.P.V. vil så sørge for at der bliver 
skrevet en artikel, som bliver hængt op på væg
avisen .
Og så et lille nødråb fra K.T.P.V. Det forholder 
sig nemlig sådan, at der sidder nogle 3.g-ere i 
udvalget, som naturligvis ikke kan tage del i 
arbejdet (minimalt) til næste år. Vi i udvalget 
opfordrer derfor de nye elever til at gå aktivt 
ind i vægavisudvalgets arbejde (sevfølgelig må 
de gamle også gerne tage del.), således at der 
kan komme ligeså mange gode indlæg til "VOVN OP" 
som i det forgangne år.

K.T.P.V.
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EMNEUGEN

Efter beslutning i lærerråd og samarbejdsud
valg og efter godkendelse i Direktoratet af
holdt vi i dagene 11. okt. - 15. okt. en em
neuge. Et udvalg bestående af elever og læ
rere havde besluttet at det overordnede emne 
skulle være "FYN". Det var udvalgets opfat
telse, at et så bredt emne ville have de 
største tværfaglige perspektiver og dermed vil
le kunne engagere alle både lærere og elever. 
Hovedemnet blev derefter delt op i underemner, 
som eleverne så på tværs af klasserne kunne 
melde sig til. Følgende grupper blev oprettet: 
Amtskommunal styring, Fynske herregårde, Kommu
nikation, Befolkningsprognoser, Sallinge Å, 
Fredningsplanlægning, Fynske dialekter, Musik
livet på Fyn, En sociologisk undersøgelse af 
musikvaner i Ringe, Fynsmalerne, Bi liedrepor
tage om Fyn, H.C.Andersen (oversættelse til 
engelsk). Endvidere dækkede et videohold og 
et filmhold ugens begivenhed. Sidste dag i em-
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neugen holdt vi et møde for hele skolen hvor 
nogle grupper fremlagde deres resultater. Det 
vil føre for vidt her at gå i enkeltheder; in
teresserede henvises til den rapport, som blev 
det konkrete resultat af dagene. Jeg tror der 
er enighed om, at vi havde en god uge, hvor 
vi prøvede nye arbejdsmetoder og hvor vi lær
te hinanden at kende på en anden måde end til 
daglig.

Jens Raagaard.

BERLINTUREN lab og lx(ty).

Turen startede fra Ringe station fredag den 1. 
april 1977 kl. 18,15 i tårnhøjt humør.
Indtil færgen i Gedser kl. oo,56 var der stor 
aktivitet i vores vogn, men så begyndte gemyt
terne at blive mere afdæmpede. I enkelte kupeer 
blev der endog gjort forsøg på at sove, hvilket 
dog sjældent lykkedes.
Omsider nåede vi til Øst-Berlin, hvor vi bl.a. 
skulle igennem en lidt besværlig procedure ved 
grænsen, før vi endelig kom til Jugendgästehaus 
"Central", hvor mange tog et par timer på øjet. 
Resten af dagen gik med en 3-timers rundtur i 
Berlin, og om aftenen teaterstykke i et lille 
værksteds teater - en lidt blandet fornøjelse -
Næste dag:
Man tog i Zoo, eller på Schloss Charlottenburg, 
og spredtes derpå over det meste af byen på egen 
hånd. Om aftenen tog man på diskotek "Riverboat" 
enkelte tog på jazzhus "Leierkasten". Det kunne 
konstateres, at rygterne om, at "Riverboat" er 
et enormtgodt sted, er pure opspind. Det behage
de næsten ingen af os.
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Mandag formiddag hørte vi et ret interessant 
foredrag om Vestberlin, og om eftermiddagen om 
Øst-Berlin. Om aftenen, der var fri, blev Ber
lins forlystelsesliv grundigt gået efter i søm
mene. Og af de minimale spirituskvanta, som blev 
indtaget på hele turen, blev en ret stor del ind
taget på denne aften.
Tirsdag den 5: Turen til Øst-Berlin:
Turen over grænsen forløb helt smertefrit, hvis 
man da ser bort fra de 2 timer, hvor vi stod og 
gloede, medens de østtyske vagter hidsede sig op 
over latterlige småting: vi stod ikke i alfabe
tisk orden?’.
Vi blev kørt på en rundtur i Øst-Berlin, på hvil
ken vi gennemkørte de samme 4 gader en masse 
gange. Vi besøgte Pergamonmuseet og fik derefter 
middag i en lille beværtning, - den bedste mid
dag på hele Berlinturen. Et foredrag som ikke 
blev til noget, var skyld i, at eftermiddagen 
var fri. Nogle var oppe i den 2o3 meter høje ud
sigtsaltan på det nye fjernsynstårn, og herfra 
kunne man tydeligt se, at Alexanderplatz er 
Øst-Berlins eneste nybyggeri af betydning.
På et tidspunkt lige før aftensmaden, som fore
gik på samme beværtning, viste det sig, at en 
af deltagerne var blevet væk, hvilket berøvede 
de fleste appetitten, men da staklen omsider 
blev fundet, spiste alle videre med fornyet 
appetit, der var endda ham, som måtte have en 
ekstra portion.
Aftenens planlagte biograftur blev heller ikke 
til noget, så vi tog tilbage til Vest-Berlin, 
hvor det denne gang gik mere glidende ved over
gangen på grund af en nøje indstuderet rækkeføl
ge. Og nogle genoptog den foregående aftens 
aktiviteter med fornyet heftighed.
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Onsdagen var sidste dag. Om formiddagen be
søgte man rigsdagsbygningen med foredrag og 
rundvisning. Eftermiddagen var fri og Berlin 
blev støvet igennem for sidste gang, og de sids
te sukkerfri "sodavand"er" blev indtaget på en 
mælkebar. Kl. 21,oo var der afgang med de sæd
vanlige procedurer ved grænsen. Denne gang var 
vagterne dog mere medgørlige. Men alligevel, 
hvilken fryd at høre en dansk paskontrollør, 
hvis eneste bemærkning var: "Nu er I vel alle
sammen danskere?" . Kl. 11,3o var vi i Odense, 
hvorfra de fleste blev hentet og enkelte tog 
videre mod Ringe. Det var slut på en dejlig tur 
med masser af kammeratskab og fuld af nye er
faringer og en hel ny beundring for lærerstabens 
endeløse tålmodighed.
Sidst, men ikke mindst, må det nævnes, at den 
overordentligt billige pris alene skyldtes nog
le velplacerede og meget velkomne tilskud fra 
Håndværkersparekassens fond (Provinsbanken, 
Ringe) og Forbundsrepublikken Tyskland.

Deltagende elever.

85



3xyS - TUR TIL KØBENHAVN.

I ugen før efterårsferien 1976 drog det meste 
af 3xyS til København sammen med onkel Niels.
Forud for turen havde vi alle været med til at 
tilrettelægge det vi skulle se i den store by.
Mandag morgen drog vi afsted fra Ringe med mad
pakke og en enkelt ren skjorte i tasken, da vi 
nåede København omkring middag gik vi op af 
mange trapper for at finde bussen.der skulle 
køre os til vores hotel iRyesgade. Efter at ha
ve hvilet os lidt måtte vi afsted igen, vi 
skulle nemlig om eftermiddagen ud til Brede for 
at se udstillingen "Det daglige brød" - det var 
en udmærket udstilling,blot var den lidt uover
skuelig.
Der var nogle der flere gange i løbet af afte
nen var ude efter øl, efter øl. Virkningerne 
udeblev heller ikke, selv onkel Niels måtte 
næste morgen bede om hovedpine-piller. Denne 
dag spadserede vi hele den lange vej ind til 
Metals hovedkontor, hvor vi blev modtaget af 
redaktøren på "Metal". Medens vi blev oriente-
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ret om metalforbundet blev vi trakteret med 
rundstykker og kaffe - senere sodavand derefter 
havde vi en times tid fri inden vi mødtes uden 
for Dansk arbejdsgiverforenings hoveddør. Denne 
aften var der nogenlunde ro i lejren, da selv 
vi kan blive trætte. På fondsbørsen var vi 
onsdag formiddag, det var uhyggelig forvirren
de. Om eftermiddagen var vi en tur i folketin
get sammen med nogle fra 2 HF - ca. 25 frysen
de mennesker ventede her på de hr lærere som 
endelig dukkede op - efter at have set lidt på 
debatten i salen havde vi (3 xyS) et møde med 
Fhv. MF. Kristine Heltberg, det var belærende.
Den næste dag var der igen rigeligt brug for 
hovedpinepillerne - sikke noget!
Torsdag troede vi, at vi skulle se hele Dan
marks pengebeholdning i den nye Nationalbank 
med pæretræspaneler fra Italien, men vi blev 
klogere, vi kom nemlig blot til at høre på en 
meget lært mand^som fortalte om Danmarks øko
nomiske situation.
Inden vi skulle ud i TV-byen gik vi en rund
tur i den sorte firkant, for at lære om elen
digheden. TV-byen var det meste af en fiasko -
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vi kom forsent og deres fjernsyn var i stykker. 
Et par stykker af flokken var på tæerne’ denne 
sidste aften - andre sov.
Den sidste dag, fredag, var vi på udflugt til 
Koefod skole - frysende ventede vi uden for til 
klokken blev lo. Det var et aldeles udmærket mø
de .
Den store afslutning på denne fantastiske tur 
var fotografering foran frihedsstøtten med en 
kæp i øret.

Vi nåede en hurtig middag på hovedbanegården 
inden vi "fattede" hjem igen.
Morale - tager I på en sådan tur, så husk: En 
varm frakke og hovedpinepiller!.’

FINLANDSTUREN. Kirsten 3 yS

Vi - 3 g samfundssproglige - var i perioden 
mandag d. 11. okt. til søndag d. 17. oktober 
1976 på en ekskursion til "De Tusind Søers 
Land" - FINLAND - medbringende Harald og Vibe
ke samt diverse rygsække og kufferter indehol
dende det nødvendige polarudstyr.
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Efter at have rejst uafbrudt i ca. døgn 
(tog Odense-Nyborg, færge- , tog til Helsing
ør - færge - tog fra Helsingborg til Stockholm 
(ophold på 2 timer) luxusliner til Terku, tog 
til Helsinki!!!) ankom vi ret så udmattede til 
Helsinki, hvor Vibeke dog fik lokket os med 
på en tur til en gammel borg - Sveaborg. Efter 
"vellykket" indlogering på Vandrehjemmet i den 
olympiske by, endte dagen med vor nyligt til
lagte vane - saunabesøg. Løb derefter ind i 
turens eneste problem: vanskeligheden ved at 
finde et værtshus, hvor man på trods af at væ
re danskere, under 2o år og dårligt påklædt 
kunne få sig en "olut".
Onsdagen forløb ret så køligt. Vi trodsede dog 
vejret og gennemførte med mere eller mindre 
succes den grundigt planlagte byundersøgelse. 
I grupper famlede vi os rundt i de forskelli
ge bydele og trods enorme sprogvanskeligheder 
og kulden må resultatet af undersøgelsen siges 
at være tilfredsstillende. Vi skal undlade at 
trætte med interessante detaljer. Varmen fik 
vi igen da vi klemte os sammen på en restaurant 
for at fejre Haraids fødselsdag. Efter den sto
re middag overrakte vi ham de nu så velkendte
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orange-grøn-gulternede lange underbukser og en 
flanske Ballantine som hjælp til at holde var
men. Aftenen sluttede med et besøg på et jazz- 
hus - og sneve jr I.’
Torsdag: meget interessant og lærerigt besøg på 
Helsinkis byplanlægningskontor og derefter med 
tog til Tampere hvor vi indlogeredes på lækkert 
vandrehjem med restaurant og svømmehal og sauna 
ved siden af. Aftenen forløb med forgæves for
søg på at blive lukket ind på en "ravintola" 
og sluttede med guitarhygge på drengenes væ
relse.
Om formiddagen fredag blev vi modtaget med 
Dannebrog og sodavand på byens største papir
fabrik. Arrangementet var nøje planlagt og vel
lykket. Virksomhedsbesøg nr. 2 foretoges om 
eftermiddagen til Nokia, hvor en lille misfor
ståelse resulterede i at vi blev transporteret 
i direktørbil og taxier fra fabrikken Nokia 
til vandkraftværket, hvor vi blev vist rundt. 
Om aftenen lykkedes det os (én for én) at bli
ve sluset ind på en dødssyg restaurant, som 
vi hurtigt forlod.
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Lørdag morgen stod vi tidligt op og tog med 
bus til en lille landsby, i hvis omegn vi fo
retog en dejlig naturvandring og endda nåe
de at røre en finsk sø. Trods vanskeligheder 
med at afværge diverse overfald og andre til
nærmelser forlod vi byen i forholdsvis god 
behold og fortsatte turen til Lakti, hvorfra 
vi med bumletog blev fragtet tilbage til 
Helsinki. En times ophold og vi vendte næsen 
hjemad. Rejsen forløb under megen humorudfol
delse og sauna-og natclubbesøg på luxuslineren 
og vi nød atter udsigten over det berømte Fenno
skandiske skjold på den lange togrejse gennem 
Sverige.
Søndag aften ankom vi til Ringe - Virkelig vel
lykket - godt planlagt tur!

Anne Marie og Lone, 3b.
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