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Alle gode gange er tre.
Af kgl. bygningsinspektor, arkitekt Preben Hansen, M.A.

Tivoli:

Det hellige tal - eller 3 gange stævnet for at blive domt eller bedomt for projekter til 3 koncertsale, har fristet mig til et kort til
bageblik.
Det tilkommer visselig ikke mig selv at skulle bedomme resulta
terne - det har andre allerede gjort. Forst akademirådet, så musi
kere og tilhørere i Aalborghallens store sal og i Sankt Annæ Gym
nasiums koncertsal.
Tivolisalen, som var det centrale rum i akademiets guldmedal
jeopgave i 1933, om et nyt koncerthus i København, måtte blive
på papiret, selvom projektet virkelig gav mig medaljen - og for
den 25-årige arkitektstuderende, både start og selvtillid i et senere
virke.
Det var en uanseelig lille grå bog fra Ullsteins Verlag i Berlin,
»Elementare Raum-akustik«, 6 mark og 30 pfennig, skrevet af
akustikeren Ernst Petzold i slutningen af tyverne, som gav mig
mod og lyst til at gå igang med opgaven. Pludselig følte jeg mig
ikke alene.
Allerede forordet og indledningen, hvor forfatteren gik i rette
med de store højskoler og ærværdige akademiers urealistiske un
dervisning i arkitektur - var musik i en ung og revolutionær stu
derendes øre.
»Tænk Jer« skrev han, »her i Tyskland har vi kun 3 højskoler,
Charlottenburg, Hannover og München, hvor faget rumakustik er
indbygget i arkitektuddannelsen. Alle andre steder tegner de ba
re ubrugelige teatre og koncertsale, som kun har den eneste for
del. at de bliver på papiret.«
Det at projektere eller bygge et akustisk rum uden kendskab til
rumakustik var altså det samme, som at arbejde med en sta
tisk kompliceret konstruktion uden kendskab til statik. Petzold
var på den anden side klar over, at læren om rumakustik ikke
var i stand til, med en enkelt formel at angive den fuldkomne
losning.
Enhver rumform kan hjælpes gennem eksperimenter, men selv
det mest perfekte, arkitektonisk godt virkende rum lader sig ikke
tvinge til den bedst mulige høremulighed.
Med hans ord - fortjener eksercerhusct med god akustik lige så
lidt ros som det arkitektonisk harmoniske rum, hvor man horer
dårligt.
Spisebordet i min mors stue med de første løse skitser var plud
selig for snævert - og inden længe sad jeg hos Ernst Petzold i den

lille saksiske by Zittau mellem bjergene ved grænsen til Czekoslovakiet. - Mødet med denne mand var den store oplevelse, en
lærd matematiker, musikalsk, den gang lærer ved byens tekni
ske skole - men med tid og en lille plads til den eenlige danske
studerende i specialet.
Han mestrede alle orkestrets instrumenter, vikarierede gerne hvor
det blev nødvendigt, og jeg fulgte ham ofte alene til orgelspil i
byens store gamle kirke.
På bagsiden af brugte skrivelser og regninger gennemgik vi kon
struktivt stoffet omhyggeligt, næsten pedantisk og i løbet af få
måneder tog projektet form.
Forholdene var dårlige i Tyskland i begyndelsen af trediverne.
Arbejdsløshed, krise og politisk uro prægede hverdagen. Kun
lørdag eftermiddag slappede vi af og tog turen til »Lille Maries«
kælderbeværtning for at få et krus øl, noget bøf-tatar gerne efter
fulgt af en portion flødeskum i dyb tallerken. Det blev Petzold
altid syg af - opholdet ved østfronten under den 1. krig havde
ødelagt hans fysik og gamle visioner fra den tid. og tiden der
fulgte efter, plagede ham ofte.
Så kom Hitlers udnævnelse til rigskansler med de berlinske na
zisters utålelige parader og demonstrationer foran Hotel Kaisers
hof. Rigsdagsbygningen brændte. Terroren var begyndt - jeg så
ham aldrig mere.

Aalborg:

Fortæppet i
Aalborghallen

En anden brand skulle blive årsag til at prøve kræfterne igen. I
vinteren 1941 blev Aalborgs første hal - jeg havde nær sagt hel
digvis - totalt ødelagt under den tyske besættelse. Selvom tiden
ikke var moden til at tænke på nyt byggeri - var borgmester Ma-

rius Andersen og et byggeudvalg parat og allerede i efteråret
1944, inden krigens slutning, udskrev Aalborg kommune en of
fentlig arkitektkonkurrence om forslag til en ny Aalborghal. Teg
nestuen var heldig - vi vandt konkurrencen med et nyt, meget
stort, men klart og overskueligt projekt.
Der skulle dog gå både vinter og vår, for materialemangelen ef
ter krigen var endnu følbar, og betænkeligheder ved anlæggets
størrelse kom nu og da til orde - med frygt for, »at et sådant hus
efter få ganges brug ville ligne et billigt og ramponeret fjællebodsteater«.
Den gamle hal havde imidlertid været konstant optaget af strå
lende gæstespil af Det kgl. Teater med både skuespil, opera og
ballet - koncerter, kongresser og store møder - så et nyt hus, det
måtte man have.
De mangler og den svigtende fleksibilitet, som havde præget den
gamle hal skulle selvsagt undgås i den nye Aalborghal.
Det spændende ved udformningen af det nye hovedrum var, at
en forskydelig lydisoleret væg efter behov, kan dele rummet op
således, at det er muligt at have 3.400 siddepladser for en kon
gres eller et møde, medens det ved koncerter eller teaterfore
stillinger giver plads for henholdsvis 1.800 og 1.400 personer i
polstrede stole i amfiteatralsk opbygning.
Byggeteamet var nødvendigvis bredt - næsten et helt orkester med
alle stemmer fra statik, teknik, akustik, æstetik, praktik o.s.v.,
o.s.v. som gennemprøvede mange detaljer i såkaldte mock-up’s
- Det vil sige med prøver i fuld størrelse.
Aalborghallen fejrede sin 25-års dag i januar i år - og som alle
af alder - med nye træk, som huset er stærkt nok til at bære.
Sankt Annœ:

Opgaven at skulle bygge et nyt gymnasium for Københavns kom
mune, i stedet for den gamle skole i Hindegade, kom ikke til mig
som resultat af nogen egentlig konkurrence. Hvis jeg skal gætte,
må det have været de resultater, min tegnestue havde opnået ved
opførelsen af en række statsgymnasier i de glade 60’ere.
Som borgmesteren i Aalborg havde sagt - ja og nej og nej og ja på rette tid og rette sted - gav den forudseende borgmester i Kø
benhavn og hans embedsmænd os ikke megen betænkningstid nu eller aldrig.
Ikke fordi den gamle skole i det karakterfulde gamle kvarter mel
lem Store Kongensgade og Borgergade var uden atmosfære - den
havde simpelthen sprængt sine rammer - den var med sine mere
end 100 år på bagen ved at være udslidt.
Den nye grund på Sjælør Boulevard forekom heller ikke nem, og
da det var en absolut forudsætning, at skolens adgangsforhold og

udenomsfaciliteter skulle deles med koncertsalen, var puslespillet
igang.
Vi fik det løst og bevillingen lykkeligvis rettidig hjem i 1971.
Idag har skolen eller skolcanlægget, som det retteligen burde kal
des på grund af sin størrelse - være i flittigt brug gennem de for
ste 5 år.
Ligesom en maler har svært ved i ord at skulle skildre sine bil
leder og tankerne bag dem - er jeg ked af her at skulle karak
terisere dette det tredie af mine musiske børn, for det må både
ses og høres.
Med de 1.000 pladser - med det dejlige orgel og med den efter
min mening meget fint samarbejdende dekoration og akustikre
gulering er Sankt Annæ Salen sin egen.
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Hvorfor og for hvem er disse linier nu skrevet?
Teksten kan vist hverken kaldes saglig eller faglig.
Emnet har jeg selv måttet vælge og det fortæller vel blot, at skæb
nen har villet, at alle gode gange er tre. - Jeg tror helst på, at
vi ikke skaber arkitektur for arkitekturens skyld, men at vi sam
men bygger huse til mennesker og alt det, de har brug for. Mon
man virkelig nogensinde kan fatte, hvad der rorer sig inde i ar
kitekten selv - når det vidunderlige ojeblik indtræffer, da et nyt
hus skal tages i brug - da det ikke mere er hans - men fyldes af
liv, varme, farver - lys - når spillet begynder.
Lynhurtigt forsvinder erindringen om de mange arbejdstimer ved
tegne- og mødeborde. Tilbage foles en klump i halsen - jeg til
står det ærligt - en taknemmelighed over oplevelsen af de men
nesker som blev modt - medarbejderne i de forskellige fag - men
allermest det enkelte menneske, uden hvis kunnen og stædige tro
på sagen, det hele ikke kom op at stå.

Var det den elskelige videnskabsmand, akustikeren Ernst Pet
zold dernede i Zittau? - var det borgmesteren i Aalborg, Marius
Andersen?
Så var tredicmanden i hvert fald Poul Nielsen - Sangskolens og
Sankt Annæ Gymnasiums rektor.
Preben Hansen

Da Sankt Annæ
Salen blev afleveret
af bygmesteren,
arkitekt Preben
Hansen (th) til
bygherren,
borgmester Borge
Schmidt,
oktober 1972

Tak
Borgmester Borge Schmidt, Kobenhavns kommunes skoleborgme
ster, måtte forlade sit embede på grund af alder i forbindelse
med det nyligt afholdte kommunevalg.

Normalt tilkommer det ikke en enkelt institution officielt at takke
en afgående borgmester; det tilkommer rettelig andre, og det er
også fortjent blevet gjort over for Borge Schmidt med en lang
række rosende ord. Når Sankt Annæ Gymnasium - og særlig i
sin egenskab af Kobenhavns kommunes Sangskole • alligevel i sit
årsskrift gerne vil blande sig i hyldesten, skyldes det Borge
Schmidts aldrig svigtende indsats for os i arbejdet med at lade os
repræsentere som en af de mange kulturelle institutioner, som by
en Kobenhavn på beundringsværdig måde giver liv ved økono
misk og moralsk støtte.
Da Børge Schmidt trådte til, havde hans forgænger gjort et stort
og værdifuldt forarbejde for at sikre byggeriet af en ny Sangskole.
Men bevillingerne manglede, og de økonomiske forhold blev
truende dårlige.
Uden Børge Schmidts positive indstilling til vort arbejde, blandt
andet som medlem af Københavns Drengekors bestyrelse, uden
hans aktive indsats for at skabe forståelse for bevillingernes nød
vendighed og uden hans tillid til skolens lærere og leder i god
forståelse med skoledirektøren, var vor skolebygning på Sjælør
Boulevard aldrig blevet bygget. Det havde betydet, at vi skulle
være blevet i Hindegade, hvor Sangskolen - omend langsomt ville være sygnet hen, og dansk musikliv have mistet en af sine
mest betydningsfulde institutioner.

Vi er på Sangskolen meget taknemmelige for Borge Schmidts
indsats for os, og det har igennem årene altid været os en glæde
at lade vore piger og drenge i alle aldersklasser synge og spille
for byen København og for dens mange gæster fra indland og
udland.
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Vi håber Børge Schmidt og hans kone må få lov til at nyde et
langt otium, hvor vi også engang imellem kan få lejlighed til at
lade vore borns sang glæde dem.
Poul Nielsen

Sankt Annæ Gymnasium
Skolens
struktur

Sankt Annæ Gymnasium er en kommunal gymnasieskole under
Københavns kommune. Skolen omfatter en 4-sporet folkeskole fra
3.-9. klasse, en 2-sporet 10. klasse og en 5-sporet 3-årig grendclt
gym nasiea fdel i ng.

Sangskole

Skolen har sang som speciale, og dens elever får i hele skolefor
løbet en meget grundig undervisning i dette fag. Drengene ud
dannes til medlemmer af Københavns Drengekor.
Sankt Annæ Gymnasium indtager en særstilling blandt landets
gymnasier ved at være en lukket skole, hvor optagelse normalt
kun kan finde sted i skolens nederste klasse, 3. folkeskoleklasse.
Denne er åben for drenge øg piger, bosat i Københavns kommu
ne, hvis de er særligt begavede med hensyn til stemme og tillige
klarer sig tilfredsstillende i dansk og regning.
Dette sidste er nødvendigt, da det sanglige arbejde i perioder stil
ler store krav til skolens elever samtidig med, at læsefagene skal
passes med samme timetal og pensakrav som på enhver anden
skole.

Optagelse i
skolen

Fra Københavns kommunes skoler indstilles fra samtlige 2. klas
ser et antal stemmebegavede elever til prøver på skolen, og efter
omhyggelig udvælgelse, bl.a. omfattende lægeundersøgelser af
stemmeorganerne ved skolens halsspecialist, optages 72 drenge og
40 piger i 3. klasse. Med dette elevmateriale går vil til afslutten
de prøver og eksaminer i 9. og 10. klasse og i gymnasiet. / dette
sidste ville klasserne dog undertiden blive for små, hvis vi udeluk
kende var henvist til at optage egne elever, og der sker da en und
tagelse fra reglen om den lukkede skole, idet vi i gymnasiet
hvert år optager et beskedent antal piger og drenge, som har en
sanglig eller instrumental uddannelse.
Fra august 1973 optog vi for første gang piger i 3. folkeskole
klasse. Det er tanken at optage ca. 40 stemmebegavede piger
hvert år for at give dem en musikalsk uddannelse på samme
niveau som drengene. Delte berører ikke drengenes uddannelse
og ændrer ikke Kobenhavns Drengekors virksomhed.

Koncertarbejdet
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På grund af skolens særlige formål betragtes Drengekorets og
Pigekorets prøve- og koncertarbejde som en del af det normale
skolearbejde. Deltagelse her gælder følgelig alle syngende elever.
Det er derfor vigtigt, at eleverne ikke lægger fast fritidsbeskæf
tigelse på de aftener, der er forbeholdt prøve- og koncertar
bejde. Således må det frarådes at søge fast medlemskab i en
sembler med optræden for øje.

I lighed med Det kgl. danske Musikkonservatorium er det ikke
vore elever, piger såvel som drenge, tilladt at deltage i andet kor
arbejde, at indehave kirkepladser uden aftale med skolen eller at
modtage engagement til offentlig optræden.
Folkeskolens elever følges ad i klasserne til 9. klasse, hvorefter
mange optages i gymnasiet og resten fortsætter i 10. klasse. Op
rykning i 1. gymnasieklasse sker efter lærerkollegiets indstilling
gennem et særligt fordelingsudvalg.
Ved et møde i januar for forældre og elever på 9. og 10. klasse
trin orienterer rektor om de regler, som er gældende for opta
gelse i gymnasiet. Ved oprykning fra l.g til 2. g kan der vælges
mellem forskellige gymnasiegrene.
Ved oprettelse af en gren kræves, at mindst 10 elever melder sig.
Iler på skolen har vi indtil nu haft nysproglig gren, matematisk
fysisk gren og matematisk-naturfaglig gren.
Fra august 1973 indfortes samfundssproglig gren, og fra august
1974 samfundsmatematisk og musiksproglig gren.
Endelig har skolen fået tilladelse fra undervisningsministeriet til
at oprette musikmatematisk forsøgsgren.
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Eksaminer bestået 1977
Nysproglig
studentereksamen

Pia Bergquist, Hanne Christensen, Inge Fynbo, Lea Henckel,
Helle Jensen, Iben Bruun Jensen, Susanne Preisler Jensen, Tom
my Hagel Jensen, Helle Jespersen, Marianne Brun Knudsen, Bir
gitte Larsen, Lene Munch Larsen, Linda Passarge, Hanne Pe
tersen, Nina Petersen, Birgitte Regnar, Morten Rindhok, Kir
sten Schmidt, Marianne Sørensen, Ulla Timm.

Musiksproglig
studentereksamen

Stig Bergqvist, Finn Byrhard, Tom Mike Cholewa, Susanne Bjørn
Jensen, Lene Kristensen, Louise Sylvest Petersen, Iben Charlotte
Piesner, Jan Hugo Saabye, Vibeke Sandberg, Birgitte Sloth.

Sa mfun dssproglig
studentereksamen

Jette Brodersen, Torben Lendorph Christensen, Kim Estoft, Ka
ren Ruth Hansen, Dorte Juul Jensen, Mariette Lykke Jensen,
Svend Lausen, Elsebeth Melgaard, Anne Birgitte Müller, Henrik
Ditlev Petersen, Per Falk Petersen, Henrik Ernst Specht, Susan
ne Svenningsen, Jørgen Wellendorph.

Matematisk
naturfaglig
studentereksamen

Carsten Hedegaard Christensen, Lone Christiansen, Ann Egeskov,
Johnny Fjellander. Lars Hviid, Marianne Jensen, Anne-Mette Jør
gensen, Susanne Kragh-Jakobsen, Erik Bønning Larsen, Jan Juul
Larsen, Finn Overgaard Sørensen.

Mat ematisk-fysisk
studentereksamen

Susanne Aaen, Dan Andersen, Marianne Christensen, Steen Ei
lertsen, Turid Hansen, Anette Holmfred, Doris Hovgaard, AnneDorte Jensen, Kim Glies Nandfred, Joan Friis Nielsen, Birgit Ol
sen. Elise Olsen, Lise Gerd Pedersen, Ingrid Schlippe, Bente Git
te Harding Sorensen, Tine Tetzchner.

Matematisksa mfun dsfaglig
student ereksamen

Claus Berthelsen, Jesper Buhl, Karen Meicte Lunding, Gitte
May Olesen, Marianne Petersen, René Poulsen.

Mate mat isk-m usisk
st udentereksa men

Henrik Balling, Niels Bo Foltmann, Bo Anker Hansen, Dorte
Heering, René Hypel, Palle Lykke Jensen, Ida Knudstrup, Per
Juul Larsen, Peter Mikkelsen, Carsten Frank Morsbol, Hanne Sø
rensen.

Realeksamen

Alex Andersen. Søren Rask Albret, Claus Christensen, Flemming
Christensen. Mikael Dalberg, Birte Droob, Henrik Ekberg, Helle
Estoft. Kai Boje Hansen. Linda Henriksen, Steen Bjarne Henrik
sen, Pia Honoré. Thomas Hye-Knudsen, Tinna Hover, Carsten
Hoyer, Henrik Irmov, Ellen Katrine Jensen, Per Jensen, Marianne
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Elise Johansen, Irene Juliussen, Helle Rønne Jørgensen, Michael
Holger Kalving, Ingelise Knudsen, Dorthe Kristiansen, Anitta
Mia Kronquist, Flemming Larsen, Sanne Larsen, 'lom Larsen,
Ken Lauritsen, Leif Madsen, Svend Âge Monnerup, Carsten
Aagård Nielsen, Jan Bundgaard Nielsen, Mette Buby Nielsen,
Hans-Henrik Olsen, Jean Olsen, Lene Olsen, Hans Henrik Peder
sen, Dorte Susanne Petersen, Hanna Petersen, Irene From Peter
sen, Marianne Petersen, Erik Rasmussen, Jeanne Boel Rasmus
sen, Thomas Risell, Lars Roskam-Hemmingsen, Anne Ryding,
Susanne Simonsen, Bente Sonne, Carl Altofte Sponholtz, John
Sørensen, Rene Torp, Anders Ulbæk, Jan Vinjebo, Jens Winther,
Steen Aalstrup.
Bestået realeksamen
med bortvalg af
prøve i enkelte fag

Lise Heering, Johnny Ole Jørgensen

Den statskontrolle
rede prøve for 10.
klasse

Randi Christiansen, Anne Fletting, Bodil Høholt, Anette Kramer,
Susanne Kraul, Lene Larsen, Jørgen Madsen, Dan Faxø Nielsen,
Michael Engel Rasmussen, Dorte Schlichting, Lars Worning.

Den statskontrolle
rede prøve for 9.
klasse

Kim Bendixen, Henrik Bergsbo, Janne Brøndum, Dan Christen
sen, Ole Lüchau Hansen, Martin Hem, Jeff Jensen, Lars Kølbæk
Jensen, Bettina Juhlin, Janech Larsen, Hans Aagaard Nielsen,
Jeanet Nielsen, Lise Nielsen, Tommy Olsen, Lars Henrik Peder
sen, Flemming Runeby, Annette Svendsen, Ulrik Gram Wilken.
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Eleverne pr. 1. april 1978
Elevtallet pr. 1. maj 1977 var 1198. Indtil 1. august udgik 91 stu
denter, 43 realister og 9 10. klasseelever.
Ved skoleårets begyndelse optoges 174 elever. I løbet af året blev
yderligere 13 elever optaget og 43 ophørte med at gå i skole eller
overførtes til anden skole. Det samlede elevtal pr. 1. april 1978 er
således 1149 elever (549 piger og 600 drenge).

3.a

3.b

3. C
13

Klasselærer: Tove Brøndum
1. Andersen, Jannie, abcS
2. Bach, Annette, aN
3. Durholm, Mette, aN
4. Gullestrup, Hanne, abM
5. Gårdsvoll, Marianne, aN
6. Hannil, Lene, aN
7. Hansen, Susan, aN
8. Hansen, Tina Lyng, abcS
9. Harild, Mette-Marie Sonne,
abM
10. Hedegaard, Mette, aN
11. Juul, Claus, aN
12. Kieffer. Gitte, aN

Klasselærer: Ilans-CarlJensen
1. Andersen, Anne Sindal,
bcN
2. Andersen, Harriet Schott,
bcN
3. La Beet, Jette Néné, abM
4. Eriksen, Flemming, abM
5. Hansen, Eva Vedel, bcN
6. Hartsteen, Asger, abcS
7. Hye-Knudsen, Henriette,
abcS
8. Hye-Knudsen, Michael,
abcS
9. Jensen, Jens Langdal, abcS
10. Jørgensen, Grethe Joan
Riis, abM
Klasselærer: Povl Meisner
1. Andersen, Gordon
Alsing, cM
2. Andersson, Henrik, cM

13.
14.
15
16.
17.
18.
19.
20.

Koch, Anne Charlotte, aN
Lund, Claus, aN
Lyngbye, Anne Mette, abM
Munk, Peter, abcS
Neumann, Lea, abM
Nielsen, Frank Dam, abcS
Petersen, Susanne, abcS
Rasmussen, Michael
Højlund, abM
21. Rothe, Pia, aN
22. Svendsen, Winnie, aN
23. Weise, Angela, aN

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Kristensen, Jeanette, abcS
Leweson, Tina, abcS
Olsen, Laila, bcN
Pedersen, Rikke, bcN
Petersen, Helle Guldager,
bcN
Petersen, Helle Qyortrup,
bcN
Raun, Anne, abcS
Risvad, Kim, abcS
Schultz, Lise, abcS
Siberg, Jesper, abM
Simonsen, Ulla, bcN
Svendsen, Anne-Mette, abcS

3. Brocher, Eva, cM
4. Christensen, Gitte, cM
5. Fessel, Niels, cM

6. Hansen, Annette Lend, cM
7. Hillersdal, Karsten, cM
8. Jensen, Mette Løgstrup,
bcM
9. Jorgensen, Karen Anncgrethe, bcN
10. Keller, Maria Benedicte,
abcS
11. Krog, Inge, abcS
12. Lindsgaard, Karin, bcN

3.x

14

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Lousdal, Mikala, cM
Madsen, Helle, abcS
Nielsen, Sos Inger, bcN
Birthe Bjømskov, cM
Petersen, Nina, abcS
Simonsen, Annette, cM
Thorup, Malene. cM
Vil heimsen, Linda, cM
Aagaard, Annemette, abcS

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Jensen. Preben Sloth, xyM
Johansen. Finn, xyF
Koman-Petersen. Ulla, xyF
Nielsen, Dennis, xyF
Olsen, Helle, xyN
Pedersen. Vickie, xyN
Petersen, Steen Erland,
xyF
Philipsen, Ulla Kær, xyS
Precht, Tina Marie, xyF
Roed, Birgitte, xyM
Rossing, Ole, xyF
Stegmann, Tonnie, xyN
Teglbjærg, Niels, xyF
Vonsild, Henrik, xyM

Klasselærer: Birgitta Rudelfelt
1. Bagge, Bjørn Jarl, xyS
2. Bang, Annette, xyF
3. Becher, Susanne, xyS
4. Brandtberg, Hanne. xyF
5. Christensen. Pia Troels,
xyN
6. Christiansen. Margrethe,
xyN
7. Häuser, Karin, xyA’
8. Henriksen, Frank, xyF
9. Henriksen, Tommy
Nordberg, xyAz
10. Hornung, Niels, xyS
11. Jacobsen, Lene, xyN
12. Jensen. Claus Norklit. xyF

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Klasselærer: lb Schaufuss
1. Birk, Kitty Lübker, xyS
2. Clausen, Jesper, xyA’
3. Guld, Benny, xyS
4. Hansen, Kith Gunni, xyA7
5. Hansen, Suzanne Aaholm,
xyS
6. Hansen, Tom Bangslund,
xyA”
7. Jensen, Lars Peter, xyF
8. Lauridsen, Jens-Henrik,
xyN
9. Lewerissa, Runi Toghoj,
xyS

Meyer. Jonna, xyN
Mortensen. Berit, xyA’
Nielsen, Anne Mette, xyF
Ottosen. Jan Lund, xyN
Petersen, Anette, xyF
Petersen, Claus Moller, xyF
Petersen. Kim. xyF
Schmidt, Michael Bull,
xyAr
18. Skaarup, Soren, xyF
19. Ter-Boch, Gitte Bente, xyF
20. Willumsen. Anne-Birgitta.
xyM
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Louise Sylvest Petersen . Per Falk Petersen . Nina Petersen . Jorgen Wellendorph . Pia Bergquist
Kim Estoft . Jette Brodersen . Inge Fynbo . Marianne Sørensen . Mike Cholewa . Vibeke Sandberg . Hanne Christensen
Svend Lausen . Lene Munch Larsen . Susanne Bjørn Jensen . Marianne Knudsen . Birgitte Sloth . Lea Henckel . Hanne Petersen

2.a

2.b

2.x

16

Klasselærer: Bente Moller
1. Beck, Vibeke, abN
2. Christensen, Anders, abM
3. Christensen, Mette, abN
4. Clemmensen, Birgitte,
udmeldt: okt. 71
5. Dahlberg, Christian, abM
6. Enevold, Tina, abM
7. Hansen, Annette, abS
8. Hansen. Pernille, abM
9. Heinsen, Abelone, abM
10. Holst-Hansen, Birgitte,
abM
11. Hvid, Lone, abS
12. Kristensen, Bent. abN

Klasselærer: Poul Andreasen
1. Andersen, Gitte, abN
2. Bjarlert. Bettina, abN
3. Bojesen, Michael, abM
4. Brügmann. Marianne, abN
5. Fischer. Helle, abS
6. Fjeldsted-Holm. Vibe,
abN
7. Gjaldbæk, Helle, abN
8. Hansen. John Volmer.
ab M
9. Hansen. Morten, abN
10. Hvilested, Pernille, abM
11. Jensen, Palle Steen, abS
12. Jensen, Vibeke. abN
13. Kløczl, Susi. abM

Klasselærer: Ulla Boris
1. Andersen, Flemming, xyzM
2. Boesen, Lene, xA
3. Christensen, Johnny, xA'
4. Ettrup, Charlotte, xyzS
5. Frederiksen, Vita, xA'
6. Fuglsang, Lars Guld, xyzS
7. Hansen, Iben Karin, xN
8. Jarlsfelt, Frank, xyzM udm. marts 1978
9. Jensen, Lena-Susanne, xyzF

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.
23.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22,
23.
24.
25.
26.

Larsen, Helle, abS
Lillie, Susanne, abN
Moller, Pia, abN
Nielsen. Anders Højby, abN
Nørregård, Susanne, abM
Persson, Dorte, abS
Petersen, Jette, abM,
udmeldt: okt. 77
Rasmussen, Djina, abN
Sorensen. Mette Wiskum,
abM
Torp. Morten, abM
Weisser. Cleo, abS

Kristensen, Charlotte, abN
Leander, Vicky, ab S
Meibom, Lene, abN
Møller, Linda, abN
Nielsen, Niels Henrik, abS
Petersen, Annette, abN
Petersen, Bettina, abS
Petersen, Lykke Lindborg,
abM
Richter, Anette. abN
Sandqvist, Anna Pia, abS
Skovgaard, Pernille. abS
Sommer, Elsebeth. abM
Zinck, Dorthe. abN

Kristensen, Esther, xyzM
Kronbach, Bo, xN
Laursen. Kim Friis, xyzF
Lundsgaard, Ane Malene. xN
Marquart. Kim, xAr
Mylenberg, Liselotte, xN
Nielsen, Katrine Borgen,
xyzS
17. Nor by, Merete, xyzS
18. Rasch. Henrik. xyzF
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Tommy Jensen . Henrik Petersen . Morten Rindholt . Mariette Lykke Jensen .Jan Saabye . Finn Byrhard . Henrik Specht
Stig Bergquist . Birgitte Larsen . Lene Kristensen . Kirsten Schmidt . Anne Birgitte Müller . Iben Plesner . Helle Jensen . Karen Hansen
Iben Jensen . Linda Passarge . Ulla Timm . Dorte Juul Jensen . Helle Jespersen . Elsebeth Melgaard . Susanne Preisler Jensen . Birgitte Regnar

2.Z

1.3

18

19. Rasmussen, Janne, xyzF
20. Rasmussen, Peter Bjorn,
xN
21. Schnedler-Meyer, Pia,
xyzS

22. Sorensen, Annelise, xyzS
23. Ventegodt, Soren Ole, xyzF
udmeldt: jan. 78
24. Vindsmark, Jeanet Yvonne,
xN

Klasselærer: Ib Lucas
1. Agerholm, Susanne, xyzF
2. Canger, Sonja, yzN
3. Clausen, Anne Mette, yzN
4. Clausen, Marianne, xyzS
5. Dinter, Leslie, xyzM
6. Eilertsen, Lis, xyzF
7. Ewald, Susanne, xyzF
8. Fenstra, Erik, yzN
9. Hansen, Peter, xyzM
10. Helminen, Jari, yzN
11. Holm, Anne Elisabeth, xyzS
12. Jensen, Hanne Lis, xyzF
13. Jeppesen, Susanne, yzN
14. Kreutzfeldt, Pia, xyzF

15. Lewerissa, Remi, yzN
16. Lundsgaard, Hans Henrik,
yzN
17. Pedersen, Charlotte Kaae,
xyzF
18. Schultz, Henrik Lassen,
xyzF
19. Schultz, Simon Bondo,
xyzM
20. Wegge-Olsen, Nils-Erik,
xyzF
21. Ostergaard, Anette Kjær,
xyzS

Klasselærer: Kristian Cordtz
1. Christensen, Hanne, xyzM
2. Damkjær, Ame Olesen,
xyzF
3. Dithmer, Susanne, yzN
4. Forsberg, Henrik, yzN
5. Framholt, Bent, xyzS
6. Hjorth, Michael, xyzM
7. Ivarsson, Soren, xyzF
8. Jensen, Henrik Skotte, yzN
9. Jensen, Tina, xyzS
10. Jespersen, Helle, xyzM

Klasselærer: Eva Toft
1. Agersnap, Else
2. Andersen, Pia
3. Christensen, Per Lundgaard
4. Dinitzen, John Bak
5. Elbo, Soren
6. Estoft, Helle
7. Gotfredsen. Vibeke
8. Haff. Jakob
9. Jacobsen. Solweig Zwerger

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Jorgensen, Jette, yzN
Kryger, Pia Inge, xyzS
Neisig, Margit, xyzS
Nielsen, Anette Osther, yzN
Nielsen, Birgit Dahlbæk,
xyzS
Nielsen, Helle, xyzM
Pedersen, Ella Kirsten, xyzF
Værgman, Lis, xyzM
Ostergaard, Gitte, yzN

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Jensen. Majbritt Norager
Johansen, Marianne Elise
Karlsen, Susanne Valman
Kramer, Anette
Kristensen, Aino Roscher
Morch, Helle
Nielsen. Annette Holmgrün
Nielsen. Betina
Nielsen. Lif Henriette

Gitte Harding Sorensen . Bo Anker 1 lansen . Johnny Fjellander . Carsten Morsboll . Palle Lykke Jensen . Peter Mikkelsen . Carsten Hedegaard Christensen
Turid Hansen . Doris Hovgård . Karen Merete Lunding . Steen Eilertsen . Claus Bertheisen . René Poulsen
Ingrid Sehlippe . Hanne Sorensen . Susanne Kragh-Jakobsen . Marianne Jensen . Ann Egeskov . Eine Tetschner . Lise Gerd Pedersen . Lone Christiansen

Olsen, Charlotte Witt
Olsen, Lene Avlund
Petersen, Birgitta Maria
Petersen, Marianne
Petersen, Rikke Koch

24.
25.
26,
27,
28.

Ronnefeld, Katharina
Ryding, Anne
Skytte, Mette
Timmermann, Charlotte
Steenwijk, Michael van

Klasselærer: Lis Pihl Hansen
1. Abelgren, Sussie
2. Albtet, Soren Rask
3. Bonke, Jannie
4. Dan, Liselotte
5. Elsner, Birgitte
6. Frederiksen, Paul
7. Hansen, Mikael
8. Hansen, Tina
9. Holch, Sofia
10. Jensen. Birgit
11. Jensen, Lisbeth Hagel
12. Jensen, Susie
13. Jorgensen, Helle Rönne
14. Krog, Hanne

15.
16.
17.
18.
19.

25.
26.

Kronquist, Anitta Mia
Larsen, Anette Hvidberg
Larsen, Sanne Ingolff
Lauritsen, Ken
Monnerup, Svend Age,
udmeldt: Nov. 77
Mosegaard, Stefan Wcinell
Pehrson, Jannie
Schäffer, Lone,
opt.: jan. 78
Tangby, Kirsten Esbjerg
Thorup, Jorgen,
udmeldt: feb. 78
Thogersen, Ulla
Værgmann, Anne

Klasselærer: Birte Pedersen
1. Andersen, Hanne Vivi
2. Bokehnann, Vibeke Irene
3. Buch, Henrik
4. Byrsting. Jannie
5. Ekberg, Henrik
6. Eriksen, Helle
7. Frankmann, Jeanne Grete
8. Hansen, Kai Boje
9. Holm. Jesper Bay
10. Hoyer, Carsten
11. Jahn. Tina
12. Jakobsen, Marianne
13. Klausen, Gitte Elise

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Lcfcldt, Merete
Mains, Jorgen Moeslund
Orenæs, Terje
Pedersen, Flemming Steen
Plungjan, Michel Hamre
Rasmussen. Helle Birgitte
Risell, Thomas
Rostock, Jette Karin
Sorensen, Bent Halling
Thams, Henning
Thrane, Ingrid-Margrethe
Wecke, Ulla Rung
Ostergaard, Dorte Kjær

Klasselærer: Lise Høj
1. Andersson, Allan
2. Bendixen, Henrik
3. Bjork, Anita
4. Damsholt, Kirstine
5. Darving, Kim
6. Engdahl, Tom

7. Fabricius-Lauritsen,
Claus-Erik,
udmeldt: dec. 77
8. Henningsen, Jan
9. Jakshoj, Karsten
10. Johansen, Allan Gorm

19.
20.
21.
22.
23.

1 .b

1 .X

1 .y

20

29.
21.
22.

23.
24.

Henrik Balling . Kim Nanfred . Marianne Petersen . Gitte Olesen .Jan Juul Larsen . René riypel . Susanne Aaen
Per Juul Larsen . Niels Bo Foltmann . Jesper Buhl . Finn Overgaard Sorensen . Ida Knudstrup . Erik Bönning Larsen . Dorte Heering . Joan Nielsen
Margrethe Christensen . Elise Olsen . Birgit Olsen . Lars Hviid . Anne Dorte Jensen . .Anne-Mette Jorgensen . Dan Andersen . .Anette Holmfred

11. Julin, Henrik
12. Kalving, Michael Holger,
udmeldt: dec. 77
13. Lorentzen, Ann Vibeke
14. Lundsgart, Ulla Merete
15. Nielsen, Kim Thorstein
16. Nilsson, Carina
17. Olsen, Conny
18. Pedersen, Betina
19. Pedersen, Carsten Kaae

l.z

3. ar
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Pless, Joel
Poulsen, Thomas Gert
Povlsen, Merete
Skjoldby, Peter Nicolai
Thomsen, Anne Iben Moser
Vinde, Ann
Vinjebo, Jan,
udmeldt: dec. 11
27. Zandcrscn, Ingrid
28. Aalstrup, Steen udmeldt: feb. 18
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Klasselærer : Bent KistrupSteffensen
14. Larsen, Flemming Kejs
1. Andersen, David Kim
15. Larsen, Ole Graff
2. Andersen, Henrik
16. Larsen, lom
3. Christensen. Flemming
udmeldt: Nov. 11
Lindgren, udmeldt: Nov. 11
17. Magnusson, Hjalmcr
1. Dahl, Lene Engelbreth
18. Olsen, Jean Jacob
5. Halle, Jørgen Egholm
19. Pedersen, Maibritt. Lange
6. Hansen, Anette Marie
20. Petersen, Michael Bo
Nordrup
Stoltenberg
7. Hoj, Karin
21. Schumacker, Finn
8. Jensen, Lone
22. Schwartz, Pierre Rene
9. Jensen, Per
23. Stroyurs, Obuvo Mai
10. Kragh-Jakobsen, Per
24. Strømfeldt, Mette
11. Kristiansen, Dorthe
25. Thastum, Iben Maria
12. Kugler, Peter
26. Vaabensted, Tanja
13. Larsen, Britt Istoft

Klasselærer: Axel Truels Jensen
1. Andersen, Jan Stampe
2. Carlsen, Frank Jorgen
3. Flctting, Anne
4. Høyer, Merete
5. Jacobsen, Henrik
6. Jensen, Morten Fürst
7. Jørgensen, Nicole,
opt.: Sept. 11
8. Karle, Hanne Blichfeldt
9. Kretzschmer, Flemming

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Kristensen. Miriam Lystlund
Larsen, Michael Bønning
Madsen, Marianne Holst
Meyer, Fina
Morsbol, Kirsten Elisabeth
Moller, Anette Fasting
Nielsen, Jens Korfix
Terp. Mette
Tregart, Max Guttfeldt
Willum, Jeanett

3. ar

Irene Petersen . Erik Rasmussen . Jens Winther . Claus Christensen . Mikael Dalberg . Thomas Hye Knudsen . Helle Estoft Birte Droob
Dorte Kristiansen . Irene Juliussen . Henrik Irmov . Johnny Jorgensen . Carl Altofte Sponholtz . HansHenrik Olsen Lais Roskam Hemmingsen . Ken Lauritsen
Anitta Kronquist Helle Rønne Jørgensen . Mette Buby Nielsen . Per Jensen . Bente .Sonne . Thomas Risell Hanna Petersen . Lene Olsen . Ellen Jensen

3.br

Klasselærer: Hans-CarlJensen
1. Andersen, Jan Steen
2. Bjelbæk, Kim
3. Gran vig, Jens
4. Henriksen, Peter Christian
5. Holmstrom, Kåre
6. Jensen, Ariders Logstrup
7. Jørgensen, Anni
8. Jørgensen, Helle Schou
9, Kristensen, Majbritt Minna
10. Liticherski, Sveta

lO.u

Klasselærer: Jan Ilemmingsen
1. Bendixen, Kim
2. Bcrgsbo, Henrik
3. Christensen, Dan
Svendsgård
4. Hansen, Ole Lüchau
5. Hem, Martin Kildegaard,
udmeldt: Nov. 11
6. Jensen, Jeff Wentzel

9.U

9.V
24

Klasselærer : Bjarne Hjaltason
1. Ahlbo, Erik
2. Andersen, Pia Steenberg
3. Andersen, Steen
4. Andersen, Susanne Alsing
5. Bjerregaard, Agnes
6. Christensen, Dorthe Borum
7. Fomsgaard, Jan
8. Hansen, Berit Buchardt
9. Hansen, Michael
10. Jensen, Stig
11. Jørgensen. Kim Frank
12. Larsen, Bcetje Oldenstadt
13. Larsen, Claus
14. Mattissen, Tonny
15. Nielsen, Jens Henrik

11. Madsen, Kristian Ovesen
udmeldt: Jan. 78
12. Mogensen, Robert
13. Nielsen, Gert Friis
14. Pedersen, Lars Holbech
15. Poulsen, Johnny
16. Starholm, Henrik
17. Stormly, Uffe Frank
18. Svendsen, Lena
19. Weinell, Tine

7. Larsen, Janech Jarl
8. Nielsen, Hans Jakob
Aagaard
9. Nielsen, Lise
10. Olsen, Tommy
udmeldt: Nov. 77
11. Runeby, Flemming
12. Wilken. Ulrik Gram

16. Nielsen, Lars Ole Aagaard
17. Nielsen. Lasse,
udmeldt: Dec. 77
18. Pedersen, Jette
19. Pedersen, Lars William
20. Petersen, Helle Erland
21. Petersen, Kim Åge
22. Petersen, Kim Bergquist
23. Petersen, Lars-Henrik
Keller
24. Petersen, Michael
25. Schneider, Charlotte Linda
26. Stäcker, Nanna
27. Sorensen, Henning Bo
28. Tuxøe, Jan Erik

Klasselærer : Anne-Birgitte Lindbo
1. Andersen, Manuel Sjodahl
4. Drøidal, Hanne
2. Andersen, Mikael
5. Gehrs, Michael Verner
3. Astrup, Majken
6. Hansen, Lars-Ole Hedegaard

Flemming Larsen . Tom Larsen . Flemming Christensen . Alex Andersen . Jean Olsen . Anders Ulbæk . Kai Boje Hansen . Henrik Ekberg
Steen Aalestrup . Marianne Johansen . Carsten Hoyer . René Torp . Svend Monnerup . Steen Henriksen . Soren Albret . Carsten Aagaard Nielsen . John Sorensen
Leif Madsen . Susanne Simonsen . Marianne Petersen . Anne Ryding . Sanne Larsen . Jeanne Boel Rasmussen . Lise Heering . Pia Honoré Jan Nielsen

7. Hansen, Stine Bøgebjerg
8. Hartsteen, Nils
9. Heitmann, Berit
Lilienthal
10. Hendriksen, Charlotte
Børner
11. Henriksen, Henrik Kruse
12. Hjorth. Per
13. Jensen, Anette
14. Jorgensen, Heidi Tørner
15. Jørgensen, Jimmy
16. Jorgensen, Trine
Elisabeth

9.X

9.y

26

Klasselærer: Kaj Romer
1. Christensen, Jorgen Struve
2. Christensen, Vibeke
3. Frederiksen, Jorgen
El lega ar d
4. Friis, Charlotte
5. H alken, Mögens
6. Hansen, Morten
7. Hansen, Tina Vilstrup,
udmeldt: Okt. 77
8. Houby, Maybritt
9. Jakobsen, Mette
10. Jensen, Anne Marie
11. Juhlin, Eva Henriette
11. Juhlin, Bettina Marianne
12. Koch, Eva Henriette
13. Lind-Jensen, Henrik

Klasselærer: May Andersen
1. Bojstrup, Per Rønager
2. Christensen, Cert Mandix
3. Christiansen. Hanne Lyng
4. Fogh, Mette
5. Fridericia, Elisabeth
6. Hansen, Birgitte Spühler
7. Hübbe, Camilla Marie
8. Jensen, Marianne Volhoj
9. Jessen, Tina
10. Johansen, Linda
11. Kristoffersen. Tina

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Melgaard, Katja
Mortensen, Jacques Duelund
Nielsen, Jan Christian
Nielsen, Kasper Højby
Norby, Vibeke
Olsen, Anni
Olsen. Martin Siegfried
Petersen, Elsebeth Soltoft
Samuelsen, Frank
Skov, Lene
Sorensen, Poul Asbjørn
Villa Marco Palludan

14. Lyngberg-Larsen, Lars
Henrik
15. Michelsen, Kenneth
16. Nielsen, Anders Hejgaard
17. Nielsen, Jens Michael
18. Otto, Niels Erik Boris
19. Rasmussen, Johnnie Jesper
20. Schmidt, Claus Henrik
21. Sinding. Karen
22. Starholm, Winnie
Hasselbalch
23. Stevnsborg. Eva
24. Stolle, Thomas John
25. Svendsen, Annette
26. Sorensen. Jorgen Anker
27. Sorensen, Lone

12. Monnerup, Inger
13. Munkgaard, Casper
14. Monsted, Ellen
15. Nandfred, Bo dies

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Nielsen, Henrik Karlsson
Nielsen, Johnny Michael
Pedersen, Dorte Aagaard
Pedersen, Kim Ravn
Petersen, Frank Soholdt
Petersen, Kåre Isholm
Rasmussen, John

10.u

Dan Faxo Nielsen . Lars Woming . Jorgen Madsen . Michael Rasmussen
Anette Kramer . Lene Larsen . Bodil Hoholt . Susanne Kraus . Anne Fletting . Dorte Schlichting

23. Schou, Boline von Stocken
24. Schoustrup-Thomsen,
Charlotte
25. Steffensen, Bo

8.u

8.V

28

26. Stormly, Dennis Brian
27. Sorensen, Dorte
28. Ågård, Vicki

Klasselærer: Mogens Felskov
1. Aller, Jan
2. Bjarlert, Lise Lotte
3. Brogård, Kirsten Margrethe
4. Carlsen, Lotte
5. Dirckinck-Holmfeld, Mads
6. Friis, Anders Colding
7. Hansen, Bjørn Otto
8. Hansen, Henrik Palle
9. Hansen, Mette Kirschner
10. Hansen, Peter Domtorp
11. Jakobsen, Kim
12. Jensen, Christian John
13. Jensen, Erik
14. Jensen, Marianne Connie
15. Jorgensen, Anette

16. Jorgensen, Mogens
Christian
17. Kirst, Anne-Katrine
18. Larsen, Karsten Kabell
19. Lintrup, Helle Kirstine
20. Nielsen, Jens Peter
21. Nielsen, Thomas Peter
udmeldt: Jeb. 78
22. Olsen, Jens Peter Due
23. Olsen, Lise Plougmann
24. Plesner, Peter Igor
25. Rasmussen, Lisbet
26. de Renouard, Michael
27. Simonsen, Hans-Henrik
28. Thorsen, Kim Tvergaard

Klasselærer: Jan Hemmingsen
1. Andersen, Annemarie
2. Andersen, Dorte
3. Andersen, Gitte
4. Andersen. Henrik Palsmar
5. Fuglsang, Esben
6. Greisen, Henrik Gerner
7. Hansen, Marianne Qyist
8. Holm, Elisabeth Hansen
9. Holm-Hansen, Henrik
10. Jensen, Jannie Liborius
11. Jensen, Lone Pia
12. Johansen, Jonny
13. Jürgensen, Mette
14. Knudsen, Karsten

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Landberg, Lars
Malmstrom. Mia Böök
Mejlsing, Martin
Mortensen, Kjeld
Nielsen, Jan Kurt
Nielsen, Stig
Nielsen, Soren Hejgaard
Owe, Anja de Coninck
Owe, Rebekka de Coninck
Palmqvist, Nils
Vanning, Jakob
Vestbjerg, Susanne Sejr
Zeller, Andreas
Ost, Niels Tybjerg

Klasselærer: Erling Johansen
1. Albeck, Marianne
2. Christensen, Jan Dalgaard,
udmeldt: Nov. 77
3. Ekman, Bo
4. Engell-Hansen, Niels

5.
6.
7.
8.
9.

Hansen, John
Haugård, Per Christian
Hapiach, Susanne
Hedemann, Birgitte Caecilia
Heeris, Henrik Bo

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

8.y

7.U

29

Jensen, Jesper Bo
Jensen, Nanna Lüders
Jensen, Peter Moller
Kristiansen, Mari Helene
Larsen. Jan
Larsen, Jan Harritshoj
Larsen, Karsten
Larsen, Kenneth Pagh
Lauritsen, Bettina
Lorentsen, Nina

Klasselærer: René Andersen
1. Adrian, Inge Signe
2. Andersen, Charlotte
Othmar
3. Andersen. Jimmi Peter
4. Andersen, Morten Bo
5. Christensen, Michael
6. Elleboe, Henrik
7. Gledorf, Rene
8. Hansen, Charlotte
9. Holm, Per Norby
10. Holm, Thomas,
udmeldt: feb. 78
11. Johansen, Knud Henrik
Palsbro
12. Johman, Kathleen Berit
13. Kiclstrup, Charlotte
Klasselærer: Axel Rech
1. Achille, Marcel
2. Andersen, Karin Elisabeth
3. Andersson, Leif
4. Bjerregaard. Birgitte
5. Christensen, Erik Struve
6. Danneværn, Marie
7. Hansen, Lisbet
8. Holmstrom, Hans Jorgen
9. Håkonsson, Kurt Hedelund
10. Jensen, Lone Ørtoft
11. Jensen, Peter Logstrup
12. Johansen, Morten Palsbro
13. Jorgensen, Kim Kjær
14. Jorgensen, Michael Makne

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Meyer, René Kent
Nilsson, Birgitte
Nilsson, Henriette
Norrevig, Mikal Skat
Petersen, Anna Pia
Petersen, Gert
Svensson, Karina Stanley
Thilgreen, Diana Vicki
Omann, Louise,
opt.: Mar. 78

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Kjærgaard, Dennis
Koch, Lise Marianne
Larsen, Michael
Nielsen, Birgitte Skrostrup
Nielsen, Helle Osther
Nordlund, Vibeke
Olsen, Lars Esholdt
Petersen, Kenn
Poulsen, Maj-Britt Juhl
Richter-Olesen, Anne
Rothe, Claus Jesper
Schmidt, Tine Rode
Skaanderup, Henrik
Søby, Kent Mogens
Terkelsen, Dan
Vorborg, Martin

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Kristensen, Tommy Jens
Larsen, Kjeld
Leth, Kjeld Bjerre
Lyderik, May Darnstedt
Marek, Pia
Müller, Anders Peter
Nilsth, Annie Irene
Obling, Soren
Paludan, Anders
Pedersen, Yvonne
Petersen, Claus Erland
Spatzek, Lars Ljungmann
Zierau, Mette

7.V

7.x
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Klasselærer: Anne-Birgitte Lindbo
1. Adrian, Gry Louise
2. Andersen. Mark Esben
3. Bavnhøj, Jon
4. Bech, Frank
5. Hansen, Boris Preben
6. Hansen, Lars Slevens
7. Haun, Ann
8. Hye-Knudsen, Holger
9. Jensen, Kristian Lind
10. Jensen, Pia
11. Johansen, Pia
12. Jorgensen, Anders
13. Jorgensen, Tim Ørting
14. Kristensen, Birgith
Lystlund

Madsen, Dorthe Riis
Nielsen, Dennis Bjerring
Nielsen, René
Nielsen, Susanne
Halgreen Olsen, Lars
Pedersen, Ellen Fribert
Petersen, Annemette Moller
Petersen, Kim
Smith, Pernille
Sorensen, Jan
Tuxøc, Jon Ivar
Aaberg, Gitt,
udmeldt: Sept. 11
27. Åstrup, Anne Kristine

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Klasselærer: Freddy Gleisner.
1. Almar, Lars Paasch
2. Andersen, Henrik Skovgaard
3. Bjørnson, Michael
4. Christensen, Anja Strom
5. Christiansen, Lisbeth Steril
6. Christiansen. Nina
7. Christoffersen, Peter
8. Dahl, Jan
9. Falk, Martin
10. Guttormsen, Signe
11. Hansen. Finn Knygberg
12. Hansen, May
13. Hoffmann, Jan Terry
14. Krøyer, Katja

19.
20.
21,
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Löwe, Stephan Green
Norbye, Cæcilie
Nygaard, Peter Flemming
Olsen, Marianne
Kampmann
Pazdecki, Tine
Pedersen, Helle Charlotte
Pedersen, Rune Andreas
Schwenker, Bjorn
Sinding, Anna
Skovbon,Inge
Valgren, Torben Amt
Weidich. Hans Jørgen
Willems Peter

Klasselærer: Birthe Overgaard
1. Andersen, Jens Christian
2. Bærentzen, Anja
3. Christensen, Lennart
4. Christiansen. Helle
5. Clemmensen, Helle
6. Comeliussen, Martin
7. Dybbro, Lau
8. Ellehoj, Karen Margrethe
9. Frederiksen, Benny
10. de Fries, Vivi Neve

11.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Garff. Lotte Kirschner
Hansen, Nana Aarup
Jacobsen, Jesper Nyholm
Juul, Christian Bargholz
Lapiki, Peter Nicolai
Larsen, Ivan Kejs
Marchmann, Per
Mikkelsen. Lars Dittmann
Munck, Lene
Nielsen, Michael

15.
16.
17.
18.

22. Nilsen, Johnny Trygve
23. Olsen, Henrik Nordberg
24. Szankowski, Stefan

6.u

6.V
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Klasselærer: Bjarne Hjaltason
1. Bloch, René
2. Caspersen, Jeanet Majken
3. Ellebye, Jorgen
4. Frederiksen, Lars Heindorff
5. Frederiksen, Peter
6. Hansen, Lars Bjorn
7. Jensen, Jannie Duelund
8. Jorgensen, Johnny
9. Kristensen, Johnny Peter
10. Kromann-Andersen,
Mary Davis
11. Larsen, Henrik Ejby
12. Larsen, Majbritl Juul
13. Larsen, Michael Ejby
14. Lauridsen, Jeanette
Klasselærer: Sigurd Christensen
1. Achille, Maria
2. Andersen, Betina
3. Andreassen, Keld
4. Bjergegaard, Charlotte
5. Carlsen, Niels-Flemming
6. Christensen, Hanne
Lundgaard
7. Dalsgaard, Kenneth
8. Galler, Teddy Michael
9. Hansen, Soren Thue
10. Henningsen, Claus
11. Holm, Martin Bay
12. Jersholm, Carsten
13. Knudsen, Hans Christian
14. Kristensen, Tommy
Ronning
15. Löwe, Michael Green
Klasselærer: Axel Bech
1. Ahlbo, Inger
2. Bavnhoj, Birger
3. Brix, Pia Maria
4. Brugsgård, Mogens

25. Thomasen, Tina
26. Vilhelmsen, Poul Kai

Lindquist, Heidi
Lippert, Lars Eyvind
Nielsen, Kenn
Palmquist, Jacob
Petersen, Jesper Niels
Rasmussen, Susanne
Rothe, Iben
Schütt, Dennis Brian
Stage, Charlotte Lypart
Svensson, Morten Pless,
udmeldt: Oki. 77
25. Thomasen, Christina Gjol
26. Winberg, Helge Claudio
27. Ytting, Arne
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

16. Madsen, Jan Scot
17. Mogensen, Anne
Harregaard
18. Mogensen, Lisbeth
19. Nielsen, Torben
20. Nolsøc, Elsebeth
Pallsdottur
21. Pedersen, Kim
22. Rosenzweig, Shiri
23. Skov, Peter
24. Svendsen, Torben
25. Thomsen, Jens-Ulrik
Roikjær
26. Thykier, Mette
27. Tufvesson, Agnete
28. Ørn, Lars Henrik

5.
6.
7.
8.

Bæk, Øssur
Bærentzen, Bo
Christensen, Tom Trude
Christiansen, Soren Lyng

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

6.y
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Hansen, Pernille Heidi
Hansen, Peter Quist
Ibsen, Henrik Ring
Jensen, Gert Henning
Johansen, Charlotte
Klejst, Susanne Spangsberg
Landberg, Søren
Lembek, Katrine Pachness
Lewkovitch, Martin
Bernhard

Klasselærer: Inga Henriksen
1. Andersen, Hemming
2. Amskjold, Jan Pohlmann
3. Franijeur, Liselotte Doris
Doris
4. Dralle, Charlotte,
Ravneberg
5. Ellehauge, Annette
6. Falk, Morten
7. Gindrup, Katja
8. Hansen, Peter
9. Hendriksen, Morten
Borner
10. Hinca, Charlotte
11. Hjort, Tine
12. Hummel, Lars Rune
13. Jakobsen, Peter Karnvig

Klasselærer: Jutta Horlyck
1. Andreassen, Karin
2. Borg, Mette
3. Børjesson, Henrik
4. Christensen. Jørn Lcndorph
5. Christiansen, Hanne Lene
6. Dideriksen, Berit
7. Foss, Lars
8. Gertsen, Jannie
9. Haff, Thomas Adam
10. Hansen, Jesper Søren
Kulmann
11. Jensen, Kenny Friis
12. Jørgensen, Marc Jørgen
13. Larsen, Frederik Martin
Ravn

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Münster-Svendsen, Jamel Bo
Nielsen, Annette
Nielsen, Marianne Cordes
Nilsson, Lars
Pedersen, Willy Torngaard
Rasmussen, Henrik
Rothe, Søren Anders
Selbach, Karin
Vanning, Morten
Walker, Christina Ann

Jensen, Pia Lykke
Jørgensen, Jan Ejnar
Kandhi, Lydia Maidal
Kofod, Kim Brian
Kristiansen. Martin Norby
Lillelund, Anne Boffy
Lindhøj, Susanne
Moller, Marianne
Nielsen, Henrik
Nilsson, Helle Lind
Pedersen, Michael Bülow
Petersen, Allan Sander
Thorkildsen. Flemming
Roland
27. Thorup, Frank Fabel
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.

Lippert, Dorthe Annelise
Lundstrom, Jan
Michelsen, Carsten
Mortensen. Tom
Sondergaard
Munkholm. Kaare
Nielsen. Per Henrik
Nordow, Katrine
Petersen, Kristian Bo
Poulsen, Jakob Fruergaard
Rasmussen, Mette
Robertsen, Per
Saudicani, Michael
Thejls, Lis
Thomsen, Dorte Fromsejer

5.V
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Klasselærer: Helle Hammershøj
1. Ahn, Kurt
2. Clausen, Hans-Erik
3. Flong, Uffe
4. Grøndahl, Christina
5. Hansen, Claus
6. Hansen, Frank Christian
7. Hansen, Rene Bergholtz
8. Hemø, Susanne
9. Johansson, Susanne
10. Jonsson, Per
11. Jørgensen, Inger Juul
12. Kibsgaard, Ole
13. Kjærga a rd, Jorgen
14. Larsen, Lisbeth Arend
Klasselærer: Lisa Christiansen
1. Andersen, Gabriel
2. Andersen, Gecrt Bredde
3. Barndorff, Bjergi Thomas
4. Christensen, Pia Britt
5. Christiansen, Johnny
6. Fejrskov-Hansen, Lone
Jeanette
7. Frederiksen, Niels Sloth
8. Fritsche, Lisbeth
9. Hansen, Kim Lunderod
10. Hansen, Martin Kramer
11. Hansen, Rikke Steen
12. Ibsen, Elisabeth Gam borg
13. Jepsen, Karsten Hardy
14. Jorgensen, Niels Erik

Klasselærer: Helga Traf)
1. Albers, René
2. Andersen, Allan Steenberg
3. Boel, Lennart
4. Brix, Claus
5. Christensen, Per,
udmeldt: Okt. 11
6. Dübrc, Pierre
7. Hansen, Jesper Hein
8. Hanson, Tine
9. Jensen, Søren Koefoed

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Larsen, Liselotte Manly
Linder, Jørgen
Lousdal, Sanne
Martinussen, Morten
Milgart, Tim Louis
Nielsen, Bette Hjulmand
Nielsen, Jesper Koch
Petersen, Ole Brian
Stoltenberg
Rosshaug, Ulla Sand
Schiller, Mark Wilmann
Svendsen, Hanne Bruhn
Tidmand, Søren Bjorn
Vilhelmsen, Ann Halberg

Ketting, Peter Blinkenberg
Madsen, Morten Holm
Mittet, Sarah
Nielsen, Helle Charlotte
Nielsen, Iben
Ottesen, Claus
Pedersen, Charlotte Bülow
Pedersen, Jonas Viggo
Saugbjerg, Henrik,
udmeldt: Okt. 11
Smed, Charlotte
Vind, Flemming Henrik
Wagner, Helge Godtfredsen
Wied, Thomas Holberg

Josephsen, Jan Henrik
Jorgensen, Thomas
Kjartansdottir, Gudny
Larsen, Sussie Ghita
Nørgaard
Leth, Peter Nissen
Mingon, Henriette
Olsen, Ann-Lene
Petersen, Anette Pia
Rasmussen, Claus Faurskov

19.
20.
21.
22.
23.

4.u
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Rasmussen, Roland Ahler
Reiss, Joan Sondergaard
Risell, Liselotte
Rosing, Nicolaj
Skjoldby, Christian

Klasselærer: Kirsten Andersen
1. Christensen, Birthe Beck
2. Dyhr, Leo Karsten
3. Flong, Henny
4. Friis, Brian
5. Hansen, Leif Arne Greibe
6. Haugaard, Jens Christian
7. Jakobsen, Andy
8. Jakobsen, Trine Paludan
9. Jensen, Jon Casper
10. Juulsen, Lars
11. Knudsen, Palle Dan
12. Kofoed, Flemming Michael
13. Mikkelsen, Thomas Nikolaj
14. Nelander, Bonnie
15. Nielsen, Charlotte Vermund

24.
25.
26.
27.

Skovgaard, Ulrik Peter
Sorensen, Iben Betina Albøg
Zindel, Alan
Aalstrup, Nina

Nielsen, Henrik
Obling, Thomas
Olesen, Susanne Karina
Pedersen, Lars Holm
Raabymagle, Thomas
Rasmussen. Jette Pia
Robrahn, Lars
Schjodt, Camilla Plonge
Staber, Jan
Sterup, Kenneth Thim
Ronn
26. Tulinius, Martin Erik
27. Vorborg, Carsten
28. Widding, Karen Lisbeth
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Klasselærer: Britta Kristiansen
1. Bonnesen, Claes
2. Eilertsen, Karen
3. Eriksen, Bjorn Carlos
4. Fosser, Lars Even
5. Friis. Else Margrethe
6. Henriksen, Henrik Bjorn
7. Ipsen, Malene Ring
8. Jensen, Flemming
Klingenberg
9. Jensen. Lars Kristian
10. Jensen, Martin Bredal
11. Jensen, Mette Lykke
12. Jensen, Morten
13. Jorgensen, Erik
Wellendorph

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Klasselærer: Erling Johansen
1. Bavnhoj. Ilse
2. Bieri ng-Pedersen, Morten
3. Christiansen, Lisbeth
4. Drori, Iran

5.
6.
7.
8.

Kjergaard, Claus de Lasson
Klojgaard, Troels Vedel
Krag, Trine
Larsen, Bengt Reno
Lauritsen, Merethe
Lorentzen, Christa
Martin, Henrik
Nilson, Torsten
Riggelsen, Jane Olga
Saleem, Amar Yaqoob
Steen, Nikolaj
Søgaard, Erik Jesper
Thrysøe. Leif
Vilhelmsen, Gert Kai
Ørn, Mette Elisabeth

Ehlers. Diana Glüich
Everland, Johnnie Mogens
Guttormsen, Svend
Halken, Dorte

9. Harving, Niels Andreas
Krahne
10. Hogild, Pernille
11. James, Arthur George
12. Lange, Jesper Kenn
13. Löwe, Henrik Green
14. Mogensen, Jeannette Helene
15. Mortensen, Niels Hollænder
udmeldt: Dec. 11
16. Nielsen, Kim
17. Nielsen, Susanne

4,y
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Ostermann, Lars
Petersen, Helge
Petersen, Jeanette
Petersen, Lars
Rønn, Christen Thomas
Sandø-Pedersen, Tue
Schneeberg, Belinda Emma
Wendt, Irene
Westrup, Henrik Rottboi
Winding, Nikolaj Schiotz

15.
16.
17.
18.
19.

Klasselærer: Keld Hansen
1. Albeck, Christina
2. Bispeskov, Tony Per
3. Christensen, Jens Struve
4. Christensen, Rolf Knud
5. Christiansen, Nikas
Skovfoged
6. Flagstad, Toger Martin
7. Frederiksen, Carina
8. Flansen, Carina Damkjær
9. Hansen, Jan Stryhn
10. Hansen, Lars Rudbech
11. Hansen, Leif Gjesing
12. Hübbe, Nikolaj
13. Gamborg, Peter
14. Ingemann. Mette Cathrine

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Klubicn, Adam
Krag, Tobias Visti
Kristiansen, Jens Kristian
Loholt, Rene Vagn
Madsen. Winnie Aino
Myhrdal
Malmquist, Vibeke
Mortensen, Dorte Rose
Munkholm, Katrine
Nilsson, Maj-Britt
Norgaard, Svend Egon
Othman, Sami Mohamed
Pedersen, Terry Leon
Thordahl-Jensen, Thomas
Tidmand, Louise

Klasselærer: Kate Pedersen
1. Agger-Nielscn, Tine
2. Albeck, Mikkeline
3. Bahrt, Jarl Jacob
4. Bonnez, John Erik Benzon
5. Hall. Morten
6. Hansen, Cita
7. Hansen, Morten Moller
8. James, Anders George
9 Jensen, Steen Bo
10. Jensen, Peter
11. Johansen, Soren Mulvad
12. Jorgensen. Lisbeth Merete
13. Kruse, Per Flemming
14. Niebuhr, Lars Panslev

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Nielsen, Tom Fagerland
Nilsson, Janne Lind
Orlien, Britta
Pedersen, Christine Haid
Pedersen, Thomas Klarskov
Petersen. John Eduard
Petersen, John Vestergaard
Petersen, Maibritt
Páevatalu, Simone Mai
Raahauge, Anders
Rose, Debbie
Rosenlund, Tornas Jan
Schmidt, Anne Mette
Troelsen, Morten

3.v
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Klasselærer: Birthe Overgaard
1, Andersen, Troels Lynge
2. Bojesen, Johannes Martin
3. Bomberg, Stephan Jacob
4. Dithmar, Dennis
5. Drewes, Charlotte
6. Grum, Mikkel Bovin
7. Hansen. Casper
8. Hansen, Clemens Vest
9. Hansen, Henrik
10. Hansen, Susanne
11. Hendriksen, Lars Jorgen
12. Ingemann, Lars Bo Michael
13. Jensen. Anja Meyer
14. Krag, Mads
15. Larsen, Lene
16. Larsen, Soren
Klasselærer: Mette Kiefer
1. Amstrup, Maj-Britt Hvid
2. Andersen, Lene
3. Andersen, Morten Strøyer
4. Anderslund. Peter
5. Brincker, Louise
6. Christensen, Anders Bay,
udmeldt: Dec. 77
7. Christensen, Christian Bay
udmeldt: Dec. 77
8. Christensen, Mette
Brinchmann
9. Ellefsen, Pernille
10. Fangel. Tine
11. Hansen, Lasse Kai
12. Hansen. Theis Bjorn
13. Hemmingsen. Keld Stig

Klasselærer: Randi Jensen
1. Butler, Jean
2. Deleuran, Lars
3. Eliasen, Jesper Gjorup
4. Eriksen, Julie Katrine
5. Fuglsang, Peter Einar
6. Galler, Bjarne Tommy

17. Madsen, Jens,
udmeldt: Nov. 11.
18. Mortensen, Janus,
opt.: Nov. 11
19. Nerland, Mona Valentin
20. Nielsen, Allan Gregers
21. Pedersen, Kirsten
Bregnhoved
22. Pedersen, Linda
23. Petersen. Brian
24. Pless, Henriette
25. Simonsen, Tina
26. Skytte, Mads Knud
27, Svensson, Frank
28. Sørensen, Alice Mørch
29. Tchikai, Liselotte

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Jorgensen, Lisette Hofmann
Kamp, Lennart
Laustsen, Thomas
Madsen. Mogens
Mortensen, Bjarne Thostrup
Nielsen, Pia Nybo
Olsen, Henrik Plougmann
Pedersen. Bjarne Damgaard
Riddervold, Peter
Rosshaug, Per Sand
Salbæk, Jan Graack
Siljat. Niels
Svendsen, Gitte Evy
Sorensen, Mia
Wiberg, Henrik

7. Hoff, Henrik Creutz
8. Jensen, Carina
9. Jessen, Gertrud Anne,
udmeldt: Jan. 18
10. Larsen. Jannie Fischer
11. Larsen. Pelle Andreas

Lauridsen, Jens
Martinsen, Camilla
Meyer, Finn Kent
Mollerup, Louise
Moller, Henrik Jensen
Nielsen, Soren Guldborg
Pedersen, Ian Kristian
Steen
19. Pedersen, Martin
20. Pedersen, Mette Katrine
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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21. Persson, Lone
22. Petersen, Torben Norinder
23. Saugbjcrg, Lars,
udmeldt: Okt.
24. Sorensen, Soren Ancher
25. Therkildsen, Anja Lykke,
udmeldt: feb. 18
26. Tonsdal, Kristina
27. Veber, Togi

Lærerne
Andersen, Bente:
Andersen, Finn
Horsted:
Andersen, Inge R.:

faglærer, legemsøvelser i 3r. l()u, 9. kl., 8. kl. og i hovedskolen.

stud, mag.: sang i 3x, lg, 8v og i hovedskolen.
overlærer: regn./mat. i 9v, regning og håndarbejde i hovedsko
len.

Andersen, Kirsten
Juul:

kommunelærer: fransk i 3br, tysk i 3 ar, 9y, 8y, dansk i hoved
skolen.
Andersen, Lars Erik: Stud, mag: legemsøvelser i lOu, 9v og i hovedskolen.
Andersen, May
Doris:
kommunelærer: engelsk i 9y, engelsk og håndarbejde i hovedsko
len.
Andersen, René:
kommunelærer: orientering i lOu, 8y, arbejdsk. i 8xy, regning
og geografi i hovedskolen.
Andersen, Torben: lektor: biologi i 3xyN, 2xN, 2yzN, geografi i 3xyN, 2xN, 2yzN.
A ndersson, Jorgen : adjunkt: engelsk i 3 bcN, 2 abM, la, legemsøvelser i 3ab, Ixy,
la.
Andersson, Lasse:
kommunelærer: engelsk i 3ar, geografi i 3ar, 3br, dansk, historie
og geografi i hovedskolen.
Andreasen, Poul:
adjunkt: historie i 3b, 3c, 3y. 2b, la. Ib, Ix, ly.
Bang, Stig:
lektor: geografi la, Ib, biologi i 3a, 3b. 3c. 3xyF, 3xyMS.
Bannerfelt, Leo:
faglærer: formning i 9u. 9v, 8xy og i hovedskolen.
Bech, Axel:
kommunelærer: historie i 8xy, kristendomsk. i 8y, dansk, legems
øvelser og kristendomsk. i hovedskolen.

Bencke, Jens:

adjunkt: samfundsfag i SabcS, 2xyzS, legemsøvelser i 2a, 2xy, Ib,
Iz, friv. idræt i gymnasiet.

Berg, Arne:

adjunkt: sang i 3cM, 2xyzM, sang og tysk i hovedskolen.

Boris, Ulla:

adjunkt: dansk i 2x, 2a, la, Ix, tysk i SaNabM.

Brøndum, Tove:

lektor: dansk i 3a, 3y, historie 3a, 3x, Iz. 2z.

Christensen,
Christen Sass:

kommunelærer: naturlære i 3ar, 3br, lOu, 9u, 9v, 8x, 8y, biologi
i 3ar, 3br, 8xy, 8uv, naturlære i hovedskolen.

Christensen, Helga:

lektor: sang i 7. kl.

Christensen, Henry:

overlærer: dansk i 8v, kristendomskundskab i hovedskolen.

Christensen, Lisa:

kommunelærer: tysk i 9x, tysk, regning og orientering i hoved
skolen.

Christensen, Sigurd: overlærer: engelsk i 9v, 8u, dansk og engelsk i hovedskolen.

Christiansen, Janne: stud, mag.: legemsøvelser i 3c, 2z, lab, 3r, 8u og i hovedskolen.
Cordtz, Kristian:

adjunkt: engelsk i 3aN, 3abS, Ix, dansk i 2z.

Enevold, Per:

adjunkt: sang i 3y, la og i hovedskolen.

Ettrup, Benthe:

cand.phil.: sang i Ig, 9. kl. og i hovedskolen.

Felskov, Mogens:

kommunelærer: regn./mat. i 3ar, 9y, 8u, naturlære i 9y, reg
ning og naturlære i hovedskolen.

Gleisner, Freddy:

kommunelærer: legemsøvelser i 3r, 9y, 8u, orientering i 9x, 9y,
8x, dansk, historie og legemsøvelser i hovedskolen.

Granvig, Niels:

stud, mag: sang i 3b, 2y, Iz.

Hammershøj, hielte: kommunelærer: engelsk i 9x, 8y, dansk, engelsk og orientering
i hovedskolen.
Hansen, Jorgen:

stud, mag.: sang i 2b, ly, gymn. kor., 3ar, lOu, 9x, 9xy, 8. kl.,
latin i 9x, sang i hovedskolen.

Hansen, Keld:

kommunelærer: naturlære i 9x, 8u, 8v, regning, naturlære og
kristendomskundskab i hovedskolen.

Hansen, Lis Pihl:

adjunkt: engelsk i 3cMS, 2abN, Ib, dansk i 3x.

Hemmingsen, Jan:

årsvikar: engelsk i lOu, 8v, tysk i 8u, fotolære i 8uv, 8xy, engelsk
i hovedskolen.

Henriksen, Inga:

viceskoleinspektør: regn./mat. i 8v, dansk, geografi, biologi og
kristendomskundskab i hovedskolen.

Hjaltason, Bjarne:

overlærer: dansk i 3br, 9u, orientering i 9u, 8v, dansk og historie
i hovedskolen.

Holst-Sorensen,
Soren :

faglærer: legemsøvelser i 8y og i hovedskolen.

Hoj, Lise:

adjunkt: matematik i 2xN, 2xyzM, 2xyzS, Ix, ly.

Horlyck, Jutta:

kommunelærer: orientering i 9v, 8u, legemsøvelser i 9u, dansk,
geografi, orientering og legemsøvelser i hovedskolen.

Jensen, Axel Truels: overlærer: dansk i 3br, tysk i 9u.
Jensen, Hans-Carl:

adjunkt: tysk i 3bcNcMS, 2abNM, 3br, fransk i 2y, 3a, 3ar.

Jensen, Henny Lihn: adjunkt: russisk i 3ax, 2ax, lax, legemsøvelser i 3ab, 2xy, 2ab,
Ixy og i hovedskolen.

Jensen, Randi:
Jespersen, Helga
Trap:

kommunelærer: tysk i 9v, dansk, tysk, historie og biologi i hoved
skolen.
kommunelærer: engelsk i 8x, engelsk og dansk i hovedskolen.

Johansen, Erling:

kommunelærer: tysk i lOu, 8v, dansk i 8x, dansk, orientering og
kristendomskundskab i hovedskolen.

Johnsen, Lise:

adjunkt: samfundsag i 3xyS, 2abS, engelsk i 2abS, Iz.

Jørgensen, Gunnild: cand. mag: engelsk i 3abM, ly.
Jørgensen, Helmer: lektor: historie i 2a, 2x.

Jørgensen, Kjeld:

viceskoleinspektør: regn./mat. i lOu, sløjd i hovedskolen.

Jørgensen, Torben:

stud, mag: sang i SabxyM, 3c, 2a, 2z, Ix, 3br. 9v, 8x.

Kiefer, Mette:

kommunelærer: legemsøvelser i 3br, 9v. 8u. regning, engelsk og
legemsøvelser i hovedskolen.

Kistrup-Steffensen,
Bent:

adjunkt: fysik i 3xyN, 3xyMS, 2xNxyzM, 2xyzS, Iz, kemi i
2xNxyzM, 2xyzS, Iz.

Kristiansen, Britta:

kommunelærer: dansk i 9x, tysk i 8x, kristendomkundskab i 9x,
9y, 8x, dansk, legemsøvelser og kristendomskundskab i hovedsko
len.

Krusell, Lise-Lotte:

kommunelærer: kristendomskundskab i 9u, 9v, 8u, 8v, dansk,
geografi, biologi og orientering i hovedskolen.

Larsen, Else-Inge:

lektor: tysk i la, Ib, fransk i 2b, Ix.

Lemberg, Birthe:

lektor: legemsøvelseri 3y, 2xy, 2b, Iz.

Lindbo,
Anne-Birgitte:

kommunelærer: dansk i 9v, dansk, engelsk og kristendomskund
skab i hovedskolen.

Lucas, Ib:

adjunkt: dansk i 3b, 2b, 2y, ly, dramatik i hovedskolen.

Lundstrøm,
Carl-Henrik:

adjunkt: matematik i 2xyzF, 2b, fysik i 3xyF, 2xyzF.

Meisner, Poul:

lektor: religion i 3a, 3b, 3c, 3x, 3y, 2a, 2b, 2x, 2y, 2z, oldtidskunskab i 2x, 2y, latin i 9u, 9v.

Mortensen, Ulrik:

stud, mag.: sang i hovedskolen.

Munk, Ebbe:

stud, mag.: sang i 3a, 2x, Ib og i hovedskolen.

Møller, Bente:

lektor: fransk i 3b, 2a, Iz, sang i 3g, 2g og i hovedskolen.

Møller, Niels:

sanginspektør: sang i 3g, 2g, Ig og i hovedskolen.

Nielsen, Birthe
Højby:

statspr. musikpædagog: sang i 8uv og i hovedskolen.

Nielsen, Poul:

rektor: fransk i la, historie, geografi og biologi i hovedskolen.

Olsson, Frank:

overlærer: historie i 3ar, dansk i lOu geografi i 8uv, 8xy, dansk,
historie og orientering i hovedskolen.

Overgaard, Birthe:

kommunelærer: dansk, historie, geografi og biologi i hovedskolen,

Pedersen, Birte:

lektor: fysik i 2yzN, Ix, ly, kemi i 2xyzF, 2yzN, Ix, ly.

Pedersen, Erling:

organist: sang i 9u, 8xy og i hovedskolen.

Pedersen, Kate:

kommunelærer: engelsk i 3br, regning og tysk i hovedskolen.

Petersen, Anne Skat: årsvikar, husholdningslærer: hjemkundskab i lOu, 8uv, 8xy og i
hovedskolen.
Pind, Frank:

kommunelærer, legemsøvelser i 9x, regning, kristendomskund
skab og legemsøvelser i hovedskolen.

Pienge, Marianne:

årsvikar: maskinskrivning i 8uv, 8xy.

Rasmussen, Inge:

årsvikar: rytmik i hovedskolen.

Ruby, Thorkild:

kommunelærer: dansk i 9y, 8y, arbejdskendskab i 8uv, dansk og
historie i hovedskolen.

Rudelfeldt, Birgitta: adjunkt: fransk i 3x, 3y, 3c, 2z, Ib, oldtidskundskab i 2z. Ix, ly,
Iz.
Romer, Kaj:

overlærer: regn./mat. i 3br, 9x, 8x, legemsøvelser i 8x, regning i
hovedskolen.

Schaufuss, Ib:

lektor: matematik i 3xyF, 3xyN, 3xyMS, 2yzN, 2a.

Schäfer, Per:

kommunelærer: regn./mal. i 9u, 8y, biologi i 8uv, 8xy, regning
og orientering i hovedskolen.

Soelberg, Ulrik:

adjunkt: sang i 2abM, Ig, 2-3g, gymn.kor., 9y, 8u og i hoved
skolen.

Stavngaard, Steen:

cand. scient.: matematik i Iz, la, Ib.

Sørensen, Kaj:

organist: sang i hovedskolen.

Thomassen, Hans:

overlærer: engelsk i 9u, dansk i 8u, historie i 8uv, historie i ho
vedskolen.

Thomsen, Jorgen
Wrang:

lektor: dansk i 3c, Ib, Iz, fransk i 2x, ly.

Toft, Eva:

adjunkt: latin i 2abN, 2abM, la, Ib, 9y, oldtidskundskab i 2a,
2b, la, Ib.

Trangbæk, Kurt:

adjunkt: geografi i 3abcS, 3xyS, 2abS, 2xyzS, 2xyzM, 2xyzF, le
gemsøvelser i 3c, 3xy, 2z.

Nyansættelser

Ved begyndelsen af skoleåret 1977-78 bod vi en række nye kol
leger velkommen til Sankt Annæ Gymnasium.
Det var i folkeskolen følgende lærere: Lasse Andersson, Randi
Jensen, Mette Kiefer, Lise-Lotte Krusell, Kate Pedersen, og i
gymnasiet: Niels Granvig, Lise Johnsen og Steen Stavngaard.
Der har allerede i det forløbne år været et godt samarbejde mel
lem disse nye lærere og deres elever, og kollegialt er alt forløbet
så godt, som det kan ønskes.

Afgang

Desværre må Lise-Lotte Krusell forlade os igen ved udgangen af
dette skoleår, da hun efter eget ønske søger væk herfra til Samsø
skolevæsen. Vi siger tak for et godt samarbejdsår, og ønsker LiseLotte Krusell alt vel i en ny stilling.

Sigurd Christensen forlader os. Når man fylder 70 år skal man
høre op og trække sig tilbage, jeg kan forsikre Sigurd om, at vi
alle er meget kede af det, og at vi slet ikke kan forstå, at vi ikke
skal se ham som lærer på Sangskolen, når det nye skoleår begyn
der.
Siden 1929, ved Kobenhavns skolevæsen fra 1931, har Sigurd
Christensen ydet et dygtigt og samvittighedsfuldt arbejde til glæ
de og gavn for tusinder af elever gennem årene.
En god og hyggelig ven har han altid været, en lærer, elever
holdt af, forældre nærede tillid til, og kolleger søgte råd hos.
Den der skriver disse ord har igennem de sidste 10 år med tak
nemmelighed lyttet til de kloge ord, som altid lod fra Sigurd.
Den varmeste tak skal siges til en inspirerende kollega med øn
sket om endnu mange gode år for en Sigurd, som altid har
holdt af sin skole og har ydet en betydningsfuld indsats ved ar
bejdet med at gøre den til det, den er i dag.
Også en hilsen og tak til hans kone Bjargey Christensen, som
lod ham virke så arbejdsivrigt hos os, og som på mange måder
igennem årene har hjulpet Sigurd til at gennemføre sit arbejde
på Sangskolen.
Poul Nielsen
Vikarer

1 skoleårets løb har forskellige vikarer undervist under læreres syg
dom eller orlov: Anette Ulbæk, Merete Emcken, Lise Lotte
Suadicani, Ida Knudstrup, Anne-Birgitte Miiller, Uffe Wilken,
Henrik Neble og Henrik Petersen.
Der er grund til at sige en hjertelig tak til disse unge kolleger,
som har gjort et dygtigt arbejde på skolen under vilkår, som ikke
altid er de bedste.
Vi har følt, at de alle gerne har villet yde en god indsats.

Orlov

Kommunelærer Elisabeth Pedersen har haft orlov i dette skoleår
på grund af studier i nogle af sine undervisningsfag.

Fotoalbum:
I jubilæumsåret har jeg bedt alle ansatte lade sig fotografere til
årsskriftet. Enkelte kolleger har af personlige grunde ikke ønsket
at være med, og det er naturligvis blevet respekteret.

Lærerne
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Bente Vest Andersen

Finn Horsted Andersen

Inge Andersen

Hans Thomassen

Jo»gen Wrang Thomsen

ministration

Skolebetjent

llelseafdelin.

Tove Fomsgaard

Valborg Arndal Jensen

Kjeld Meyer Johansen

Københavns Drengekor
Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik.

Korets bestyrelse

De forenede Kirkeskolers kuratel: Domprovst Poul Verner Han
sen, Københavns Domkirke (formand), borgmester Borge Schmidt
og rådmand Elna Jørgensen. Forretningsfører: Fhv. kontorchef
Edmund Bentved.

Æresmedlem mer

Direktør A. W. Nielsen, kapelmester, dr. phil. Mogens Wöldike
og fhv. skoledirektør Kr. Thomsen Jensen.

A dministratüm:

Sanglig leder: Sanginspektør, mag. art. Niels Møller
Kapelmester: Dr. phil. Mogens Wöldike
Forretningsforer: Overlærer Kaj Romer
Nodearkivar: Lektor, mag. art. Helga Christensen
Tilsynsførende: Kommunelærer Bjarne Hjaltason
Sekretær: Fru Harriet Jorgensen
Sekretær: Fru Birgitte Munk
Sekretær: Fru Marianne Pienge

Københavns Drengekor blev stiftet i 1924 på initiativ af Wilhelm
Hansen, Musik-forlag, og med Mogens Wöldike som leder.
Korets formål er i første række at opføre gammel og nyere mu
sik, som er skrevet for drenge- og mandsstemmer. Man dyrker
dog alle genrer inden for korlitteraturen.
Koret synger ved koncerter i Københavns Domkirke fredage i
vinterhalvåret. Desuden afholdes en årlig oratoriekoncert med or
kester. Nogle af disse koncerter transmitteres af Danmarks Radio.
Endvidere medvirker drengene ved domkirkens højmesse- og festgudstjenester i vinterhalvåret samt ved den af radioen udsendte
morgenandagt om mandagen.
Foruden disse faste aktiviteter foretager koret koncertrejser i både
ind- og udland.
Nærmere oplysninger om korets historie og hidtidige virksomhed
findes i Sankt Annæ Gymnasiums og Københavns Drengekors tid
ligere årsskrifter samt i professor Søren Sørensens bog: Køben
havns Drengekor gennem 50 år (Wilhelm Hansen, musikforlag
1974).
Korets økonomiske
baggrund

Det siger sig selv, at en sådan virksomhed ikke lader sig gennem
føre uden store offentlige tilskud. Størstedelen af De forenede Kir
keskolers formue anvendes til koret og den ekstra sangundervis
ning, hvorfor De forenede Kirkeskolers kuratel fungerer som ko
rets bestyrelse.

Endvidere er der modtaget tilskud fra Magistratens 1. afdeling,
Kulturministeriet og Kobenhavns Domkirkes midler.
Ved særlige lejligheder har Carlsbergs Mindelegat for brygger J.
C. Jacobsen, Sonningfonden og mange andre ydet koret støtte.
Det falder her naturligt at bringe de ovennævnte givere vor hjer
teligste tak for betroede midler.
Drengenes
musikalske
uddannelse

Efter indstilling fra Københavns Kommunes skoler horer en af vo
re stemmespecialister, lektor, fru Bente Moller på flere hundrede
drenge, hvoraf 72 får tilbud om optagelse i vore fire 3. klasser.
Drengene skal synge en sang, synge forespillede tonekombinatio
ner efter og klappe nogle rytmer. Vor taknemmelighed er stor
over for de mange skoleinspektorer, sanglærere og klasselærere,
som gennem årene har sendt og stadig sender os deres bedste
børn udfra den indstilling, at det er en chance for disse børn
at komme på en skole, hvor de kan få lejlighed til at bruge deres
særlige evner.
Inden optagelse på skolen bliver aspiranterne undersøgt af skolens
halslæge, Mette Fog Pedersen for at sikre, at stemmerne ved op
tagelsen fungerer rigtigt.

I 3. og 4. klasse har drengene 3-4 ugentlige timer i stemmedan
nelse og 3 ugentlige timer i horelære. Her lægges grunden til de
res arbejde som korsangere.
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I 5. klasse begynder de at kunne bruge deres færdigheder. 5. klas
serne synger på skift ved højmessegudstjenesteme i Domkirken,
hvorigennem de indføres i en del af det faste repertoire. I sam
arbejde med større drenge, der deltager frivilligt i gudstjeneste
sangen, bringes drengene ubevidst ind i traditionen. Denne tradi
tion er en af hemmelighederne ved, at koret kan holde sit niveau.
Takket være den formidles klang og stilsans fra hold til hold un
der forudsætning af, at det stadig vil være muligt at finde lære
re og instruktorer, som formår at holde traditionerne i live. De
egentlige korklasser er 6. og 7. klasse. Desuden synger enkelte
drenge fra 8. klasse, hvis stemmer ikke er gået i overgang endnu.
Ved den store årlige oratoriekoncert og ved visse store kirkemusikaftener medvirker hele det store kor med over 100 drengestem
mer og ca. 70 mandsstemmer.
Ellers kræver de mange koncertopgaver, at drengene deles i
mindre hold, bl.a. for at belastningen for den enkelte dreng ikke
skal blive alt for stor. For at koret skal bevare sin kvalitet, kræ
ves der nemlig et stort ekstraarbejde af drengene uden for skole
tiden, da de voksne i mandskoret og orkestermusikeme på grund
af deres erhverv ikke kan komme til prøver i skoletiden.

Som det fremgår af det foregående, stilles der store, professio
nelle krav til drengene, ikke alene sangligt, men også i henseen
de til koncentration og en rolig fremtræden. På den anden side
vil den omstændighed, at de fra små har lært at gøre et målbe
vidst kollektivt arbejde, gavne dem, når de bliver voksne, for slet
ikke at tale om den musikalske indsigt, de ubevidst tilegner sig i
en alder, hvor de er åbne for indtryk.
I forbindelse med drengekoret bør det nævnes, at selvom diri
genten har ansvaret for de endelige resultater, ligger der bag alle
koncerterne et stort arbejde, hvori korklassernes sanglærerteam
har sin store og helt uundværlige andel.

Solist un dervisning

Skolen har mulighed for ekstrauddannelse af de mest stemmebegavede i korklasseme. Denne sangundervisning (kaldet solistundervisningen) finder sted i direkte tilknytning til skoletiden, og
den er meget vigtig for koret, idet .solistdrengene i høj grad er
med til at præge korets samlede klang, ligesom nogle af dem får
tildelt virkelige soloopgaver.
Koret har endvidere ydet sangundervisning til en del af de ud
gåede elever, der synger i mandskoret.

Legat

Københavns Drengekors private hjælpefond er oprettet i 1945 af
musikforlægger Asger Wilhelm Hansen, som stillede et beløb til
rådighed til at begynde med. Siden da er denne sum vokset jævnt
år for år, dels gennem gaver fra private og dels gennem overskud
fra enkelte af korets koncerter, givet til dette formål.
I fjor fik stud.mag. Niels Granvig og sangeren Jesper Brun-Jensen hver 2000,- kr.
Legatet, som gives for ét år ad gangen, skal søges inden 1. maj,
og ansøgninger indsendes til Drengekorets kontor, Sjælør Boule
vard 135, 2500 Valby. Det uddeles hvert år ved skolens afslut
ningsfest.

Kobenhavns
Drengekors
venner

En række tidligere drengekorsmedlemmer har sluttet sig sammen
om at oprette en forening: »Københavns Drengekors venner«, hvis
formål skulle være på alle måder at støtte Drengekoret og dets ar
bejde og efter evne træde hjælpende til ved arrangementer, som
Drengekoret ikke på anden måde ville kunne gennemføre. Se
endvidere side 99.

Drengekorets
koncertsæson

På grund af Domkirkens restaurering har Drengekorets gudstjenestesang været henlagt til Christiansborg Slotskirke, medens
koncerterne har fundet sted i Helligåndskirken. Koret har i alt

afholdt 15 kirkemusikaftener med vekslende program af ældre og
nyere kirkemusik. Koncerterne har været ledet af kapelmester
Mogens Wöldike, domkantor Niels Møller og adjunkterne Arne
Berg og Per Enevold.
Det drejer sig om kirkemusikaftener med Drengekorets medvirk ken samt vespergudstjenester på aftenerne for de store helligdage.
Sæsonen har i øvrigt omfattet følgende begivenheder:
Turné til Canada, oktober 1977.

Kirkeprogram :
Vittoria:
Lassus:
Palestrina:
Bruhns:
Pederson:
»
Schütz:
Bruckner:
Grieg:
I lartmann:

Veni sponsa Christi
Miserere mei
Dies sanctificatus
Præludium og fuga for orgel, e-moll
Kyrie i Påsken
Aleneste Gud
Verleih uns Frieden
Locus iste
Ave Maris Stella
Fantasi i f-moll for orgel

PAUSE
Hamburger:
»
Jeppesen:
»
»
Laub:

Lewkovitch:
Smith:
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Så taler Herren
Som en skygge, der hækler
Jeg sletted som tåge
Min sjæl, lov Herren
Gud, vend oren til min bøn
4 åndelige sange for solostemme og orgel:
Aldrig, Herre, du forglemme
1 falmede blade
Aftensuk
Hosiannah
Tre motetter op. 11
Bøn og lovprisning

Koncertsals-program :
Palestrina:
Dies sanctificatus
Schütz:
Verleih uns Frieden
Bruckner:
Locus iste
Heise:
4 sange for en solostemme og klaver:
Den unge lærkes forårssang
Skovensomhed
Der var en svend med sin pigelil
Aften på loggiaen

Nielsen:
Schierbeck:
PAUSE
Laub:
»
»
Nielsen:
»

Jørgen Bentzon:

Bartok:

Som en rejselysten flåde
I Danmark er jeg født
Ramund
Stille, hjerte
Valravnen (Mk)
Aftenstemning (Mk)
3 sange for en solostemme og klaver:
Sang bag ploven
Min pige er så lys som rav
Irmelin rose
Tre fabler:
Ørnen og pilen
Døden og brændehuggeren
Lovens part
Fire slovakiske folkesange

Supplerende repertoire til brug ved gudstjenester:
Laub:
Te Dcum
Festkorsvar
Pederson :
Amen fra Marcellusmessen.
Palestrina:

Nationalsange, folkesange og ekstranumre:
Oh Canada
Der er et yndigt land
Glasgow Highlanders
Och jungfrun hon går i ringen
For alle de små blomster
I Østen stiger solen op (Elverskud).

21. august

Koret sang danske sange ved Dansk-Vestindisk Selskabs »Fare
well-party« i Sankt Annæ-salen.

25. august

Medvirken i »Sankt Annæ Underholdning« på Gråbrodre Torv i
forbindelse med kommunens sommerunderholdning.
Program: Folkesange.

29. august

Medvirken i den sidste koncert i den nordiske musikfestival i Ti
volis koncertsal. Drengekoret opførte sammen med Tivolis kon
certsals orkester Hartmanns 115. salme. Niels Moller dirigerede,
og Else Paaske og Ole Hedegaard var solister.

Medio september

Michael Bjornsson, 7x, medvirkede i en radiooptagelse af Ingolf
Gabolds opera »Cherubin«.

30. september

Koncert i Rønne kirke i anledning af byens 650 års jubilæum.
Under Niels Mollers ledelse opførtes den kirkelige del af Canada programmet.

Før koncerten

Koncert på
Lachine Highschool

Domkirken i
Montreal

Velkommen
til Toronto

Niagara-falls

BU

C'^

<J

; VjfUk

Ki 8
En lille lur

5. oktober

15. og 16. oktober

11. - 26. oktober

13. oktober
14. oktober

16. oktober
17. oktober

Koncert i Sankt Annæ-salen til fordel for korets Canada-rejse.
Niels Moller opforte et uddrag af det kirkelige og verdslige Canada-program. Ulrik Soelberg sang solo og Arne Berg spillede
orgel.
Lars Lippert (6u), Øssur Bæk (6x) og Allan Sander Petersen
(6y) medvirkede i radioens opførelse af Leonard Bernsteins »Chi
chester Psalms« under ledelse af Frieder Meschwitz.

Rejse til Canada. Med Poul Nielsen, Kaj Romer og Bjarne Hjaitason som rejseledere, Ulrik Soelberg som sangsolist, Arne Berg
som organist og pianist og Niels Moller som dirigent fløj koret
til Montreal, hvor man opholdt sig 4 dage som gæster hos ele
ver på Lachine High School og medlemmer af The St. Law
rence Choir. Turnéen, der var en genvisit efter Lachine High
Schools besøg hos os i oktober 1975, var arrangeret af Iwan Ed
wards, som også havde sørget for kontakt til den danske forening
i Ottawa og St. Michaels Choir School i Toronto.
Koncert på Meadowbrook Elementary School (blandet program).
Koncert i Notre Dame katedralen, Montréal (kirkeprogram). På
grund af Ulrik Soelbergs indisposition, måtte der indskydes en
ekstra korafdeling med danske sange.

22. oktober
23. oktober

Højmessegudstjeneste i den danske kirke, Montréal.
Koncert på Rosemount High School (blandet program).
Koncert på Lachine High School (blandet program).
Farewell party i Lachine med gensidig underholdning. Vort
mandskor fik her lejlighed til at optræde med nogle af deres
muntre numre, som de ellers brugte til at fordrive tiden med un
der de lange busture, bl.a. Kentucky Babe og How much wood,
would a wood-chuck chuk.
Koncert i High School of Commerce’s koncertsal, Ottawa (salsprogram). Koncerten indledtes med taler af formanden for den
danske forening, H. M. Larsen og af ambassadør Hans Tabor.
Heldagsudflugt til Niagara-falls.
Hojmessegudstjeneste i den danske kirke, Toronto.

24. oktober

Koncert i St. Michaels Cathedral, Toronto (kirkeprogram).

25. oktober

Afsked med værterne fra St. Michaels Choir School med father
Peter Somerville i spidsen, gensidig underholdning.
Billedmæssigt blev turen på smukkeste måde dækket af fotograf
Erik Petersen fra Politiken.

4. november

Ved Københavns Drengekors Venners velgorenhedskoncert til for
del for koret, opførtes i Sankt Annæ-salen uddrag af Canadaturens program.

19. oktober

18. december

opførtes de tre første kantater af Bachs Juleoratorium i Sankt Annæ-salen i samarbejde med Sjællands Symfoniorkester. Solister
var Hallgerd Benum Dahl, Else Paaske, Ole Hedegaard og Mo
gens Schmidt Johansen. Niels Moller dirigerede.

20. december

Gentagelse af Juleoratoriet i Tivolis koncertsal.

21. december

Juleoratoriet i Sankt Bendts kirke i Ringsted. Da Ole Hedegaard
var forhindret, påtog Kurt Westi sig venligst at synge tenorpar
tiet.

6. marts

I samarbejde med Sjællands Symfoniorkester opførte Mogens
Wöldike III del af Händels Messias, Haydns Missa in honorem
Scanti Nicolai samt orkesterværker af Händel og Johann Chri
stian Bach. Solister var Elisabeth Ander, Alfreda Hodgson, Ton
ny Landy og Ulrik Cold. Koncerten fandt sted i NæstvedhalIcn.

7. marts

Sæsonens store koncert fandt sted i Tivolis koncertsal med pro
grammet fra 6. marts.

8. marts

Koncert i Kildeskovhallen med samme program.

16. marts

Medvirken ved Danmarks Radios Torsdagskoncert i Herman D.
Koppels »Tre Davidssalmer« under ledelse af John Frandsen.

17. marts

Gentagelse af Koppels Davidssalmer.

I dagene 5.-8. juni påtænkes en koncertrejse til Göttingen i
Vesttyskland sammen med Sjællands Symfoniorkester. Drengeko
ret skal medvirke ved en koncert med Messias III del og Haydns
Nicolai-messe. Desuden skal orkestret give en selvstændig koncert.
Mogens Wöldike er koncerternes dirigent. Programmet ventes
gentaget i Tivoli umiddelbart efter hjemkomsten.
Efterårets koncertsæson er under planlægning. Fast ligger opfø
relser af Juleoratoriet i dagene 17. - 21. december med Sjæl
lands Symfoniorkester og Niels Moller samt Domkirkens 150 års
jubilæum, pinsedag 1979. Endvidere er der mulighed for en rej
se til Frankrig i oktober samt for deltagelse i Benjamin Brittens
»Childrens Crusade« i fjernsynet i januar.

Drengekorets aftenprøver har været ledet af sanginspektøren, ka
pelmesteren samt adjunkterne Arne Berg og Per Enevold. Til
synet ved prøver og koncerter har været udført af Bjarne Hjaltason, Kaj Romer og Frank Pind.
Jeg bringer alle, der har været med til at gennemfore korets
sæson på så smuk en måde, min hjerteligste tak.
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Niels Moller

Skolens sang- og
instrumentalundervisning
Pigernes
uddannelse

Hovedskolens piger gennemgår en lignende musikalsk optagelses
prøve som drengene, før de kommer ind i skolen. Disse prøver
har i år været foretaget af musikpædagog Vibeke Wangsoe Mor
tensen.
Fra i år vil de nye piger til 3. klasse blive undersøgt af skolens
halslæge Mette Fog Pedersen, ligesom det er tilfældet med dren
gene.
Pigerne undervises sammen med drengene i hørelære, hvorimod
drenge og piger undervises hver for sig i stemmedannelse, idet
Drengekorets særlige klangkarakter kræver en speciel optræning
af drengestemmerne på de mindste klassetrin. En udvidet op
træning af pigernes stemmer finder sted fra 6. og 7. klasse.
Undervisningen i 8., 9. og 10. klasse er lagt til rette med henblik
på, at en stor del af drengene er længe om deres stemmeover
gang. Den er derfor af mere teoretisk og orienterende art. I 8.
klasse har drengene haft en ugentlig musiktime, mens pigerne
har haft tre sangtimer.
Fra næste skoleår udvides pigernes sangtimetal med en ugentlig
time i 3., 4. og 8. klasse.
I 9. klasse har piger og drenge haft en ugentlig musikoriente
ringstime. Pigerne har desuden haft yderligere to sangtimer. For
drenge, der har ønsket at træne deres mandsstemme, har der
været én ugentlig sangtime.
Gymnasieundervisningen omfatter to ugentlige musiktimer, hvori
der gennemgås musikværker og musikkens stilarter, ligesom der i
disse timer kan dyrkes sang inden for klassens rammer. Desuden
har der været afholdt én frivillig ugentlig ekstratime for 1 .g og en
tilsvarende for 2. og 3.g. I disse timer har de elever, der måtte
ønske det, haft lejlighed til at arbejde med deres stemmer dels
på rene korhold i forbindelse med drengekorets eller gymnasie
korets koncertarbejde, dels på et forberedende stemmetrænings
hold.

M usiklinien

Skolen har i år haft en musiksproglig og en musikmatematisk
klasse på 3.g-trinet (7 ugentlige timer) og tilsvarende på 2.g-trinet
(6 ugentlige timer). Klasserne har været undervist af adjunkter
ne Ame Berg, Ulrik Soelberg og stud.mag. Torben Jorgensen.
Under sidstnævntes sygdom har 3.g abxym været undervist af
Finn Horsted, Ebbe Munk og Niels Moller.
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Sanglærernes navne findes i fortegnelsen over skolens lærere, side
38. Solistundervisningen har været varetaget af lektor fru Helga
Christensen og sangpædagogerne, fru Benthe Ettrup og fru Bir
the Højby Nielsen. Koncertsanger Volmer Holbøll har undervist
de udgåede elever.
Instrumental
undervisning

I skolens instrumentalundervisning har i år deltaget 225 elever i
følgende instrumenter: klaver 135, orgel 2, guitar 32, violin 15,
blokfløjte 23, tværfløjte 7, klarinet 5, obo 2, trompet 4.
Musikundervisningens lærere er: Klaver: Else Schøler Aagaard,
Asger Ahn, Esther Fjelking, Elinor Kjerulff Jacobsen. Ester Ny
ager, Inge Sønderskov Madsen, Thomas Westenholz og Assia
Zlatkowa. Orgel: Eileen Vandermark. Guitar: Jens Overbye og
Carsten Wind. Violin: Bjørn Evald Jensen. Violoncel: Susanne
Frøsig Koch. Blokfløjte: Vibeke Wangsøe Mortensen. Tværfløjte:
Verner Nicolet og Lone Bang Hemmeth. Klarinet: Niels-Christian Larsen. Obo: Paul Tofte-Hansen og Jørgen Franck. Fagot:
Jens Tofte-Hansen. Trompet: Per Olesen. Basun: Aage Bertelsen.
Musikundervisningens leder er Povl Fledelius.
Fra februar i år har Inge Sønderskov Madsen været på studie
ophold i Rom, idet hun har fået tildelt et stipendium fra »Dron
ning Ingrids romerske Fond«. Som vikarer for hende virker Inga
Bay og Lis Mørck.
Den 17. marts havde vi den sorg at miste vor guitarlærerinde
Visju Holch Garde. Hun havde været ansat hos os siden 1956 og
har således haft betydning for mange af vore elever. Hun var af
holdt af os alle, både kolleger og elever, på grund af sit vinden
de »musiske« væsen, sin kærlighed til musikken og sin personlige
interesse for hver enkelt elev. Vi vil altid tænke på hende med
t aknemmel ighed.
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Nye tilmeldinger samt genindmeldelser til musikundervisningen
finder sted efter sommerferien på de blanketter, som da udleve
res til eleverne. Bemærk: Også elever, der har deltaget i under
visningen i år, og som ønsker at fortsætte, skal af hensyn til ar
bejdets planlægning aflevere ny indmeldelsesblanket.
For at undgå misforståelser vil vi gerne gøre opmærksom på, at
der undervises indtil den 15. juni, og at undervisningen genop
tages den 15. august. Spilleåret fortsætter altså indtil 31. august,
således at udmeldelser normalt ikke har gyldighed for den 1. sep
tember. Vi takker forældrene for den betydelige interesse, de vi
ser musikundervisningen, og tillader os samtidig at gentage vor

henstilling om, at enhver besked angående musikundervisningen
eller musiklærerne så vidt muligt ikke gives til skolens kontor,
men enten direkte til musiklærerne eller til musikundervisningens
leder, lektor Povl Fledelius, tlf. (01) 81 67 72.
En særlig tak vil vi gerne rette til rektor, sanginspektør og skole
nævn for den interesse, hvormed de omfatter musikundervisnin
gen. Der er bl.a. ydet tilskud til noder, fripladser samt til indkob
og vedligeholdelse af instrumenter.

Skoleorkester

Under statsprovet musikpædagog Lars Jensens orlov har stud,
mag. Torben Jorgensen ledet orkestret, som, indtil et tilstrække
ligt stort antal habile dyrkere af de almindelige orkesterinstru
menter kan rckruteres, har været drevet som et blandet instru
mentalensemble.

Skolekorene

Gymnasiekoret har i år været ledet af adjunkt Ulrik Soelberg og
stud. mag. Jorgen Hansen. Det har arbejdet på frivillig basis med
en ugentlig eftermiddagsprove.
8. og 9. klasses piger har været instrueret af sangpædagogerne
Benthe Ettrup og Birthe Højby Nielsen samt organist Erling Pe
dersen og stud. mag. Jørgen Hansen, medens pigerne ¡6.-7.
klasse foruden de tre første af de ovennævnte tillige har haft
rytmikpædagog Inge Rasmussen, som tidligere har haft »over
gangsdrenge« fra disse klasser. De forskellige gruppers aktiviteter
findes beskrevet nedenfor under skolens musikalske dagbog.

Der har for disse korgruppers vedkommende ligesom for drenge
ne i Drengekoret lejlighedsvis været tale om ekstra prøver.
I den forbindelse takker vi fra sangens side ikke blot eleverne og
instruktorerne for det store arbejde, som har været ydet, men i
fuldt så høj grad skolens almindelige lærerstab, som har afgivet
timer, når det kneb med at gennemføre arrangementerne.

Skolens musikalske dagbog
25. august
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7. klasses piger under ledelse af Benthe Ettrup medvirkede ved
den af kommunen arrangerede »Sankt Annæ-undcrholdning« på
Gråbrodre Torv. Endvidere var der optræden af de »franske«
sangere fra Trivselsfestens bistro 1976 samt en aflægger af »Fiol
strædes Jazzband« med det særprægede navn »Lars Hurtigmås
og Fantomtisserne«.

29. august

var en bemærkelsesværdig dag i skolens historie. Sankt Annæ
Gymnasiums Pigekor optrådte for forste gang ved en stor offent

lig koncert med orkester. Det drejede sig om 50 udvalgte piger fra
8. - 9. klasse og gymnasiet, som optrådte ved den sidste koncert
i den nordiske musikfestival i Tivolis koncertsal, arrangeret af
Københavns kommune. Sammen med koncertsalens orkester op
førte de Hartmanns kantate »En sommerdag« under Niels Møl
lers ledelse. Solister var Dorthe Steengaard og Ole Hedegaard.
I anledning af festivalen var pigerne og Drengekorets mandskor
borgmester Børge Schmidts gæster til en anretning på Køben
havns rådhus sammen med de medvirkende orkestre.
8. september

8. klasses piger under ledelse af Birthe Højby sang til høstguds
tjeneste i Frederiksholm kirke.

3. november

7. klasses piger gav koncert i Rønnevang kirke under ledelse af
Benthe Ettrup.

10. november

7. klasses piger og Benthe Ettrup gav koncert i Birkholm kirke
sal.

13. november

8. klasses piger med Birthe Højby og Erling Pedersen medvirkede
ved en festkoncert i Skt. Markus kirke i anledning af kirkens 75
års jubilæum.

22. november

7. klasses piger og Benthe Ettrup gav koncert i Simeonskirken.

22. - 26. november

9 piger fra 6. klasserne, instrueret af Birthe Højby, medvirkede
i Den Jyske Operas opførelser af Bizets »Carmen« i byer på Sjæl
land.

4. december

7. klasses piger med Benthe Ettrup, koncert i St. Magleby kir
ke.

6. december

9. klasses piger med Benthe Ettrup og Jørgen Hansen sang på
plejehjemmet »Sundbygård«.

7. december

8. klasses piger med Birthe Højby og Erling Pedersen sang til
julekoncert i Humlebæk kirke.

9. december

6. klasses piger med Birthe Højby, Lucia-optog på Rigshospita
let.

12. december

9. klasses piger med Benthe Ettrup, Lucia-optog og julesange på
»Hørgården«.

13. december

8. klasses piger (Birthe Højby), Lucia-optog på skolen og på
»Benedictehjemmet«.
7. klasses piger (Benthe Ettrup) sang efter borgmester Borge
Schmidts opfordring julesange om bord på »Mercandia II« i Ny
havn i anledning af salget af »julehjerter«.
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14. december

8. klasses piger gik Lucia-optog på plejehjemmet »Ingeborggården« og om aftenen ved hovedskolens julefest på skolen.
Ved samme lejlighed sang 9. klasses piger under ledelse af Ben
the Ettrup.

15. december

8. klasses piger gik Lucia-optog på Spastikerdaghjemmet, og ved
gymnasiets julefest på skolen om aftenen. Ved samme fest sang
7. klasses piger under ledelse af Benthe Ettrup, og en gruppe af
Drengekorets mandskor sang »Barbershop-songs«.

16. december

9. klasses piger med Benthe Ettrup og Jørgen Hansen sang jule
sange og danske sange på Islcv skole.

21. december

9. klasses piger (Benthe Ettrup og Jørgen Hansen) sang det sam
me program på Frederiksberg Rådhus.

22. december

6. klasses piger sang de traditionelle Waysesange »Julen har bragt«
og »Velkommen igen« under ledelse af Birthe Højby ved skolens
juleafslutning.

14. januar

Alle piger og drenge i 5.uv medvirkede i De sjællandske Gym
nasiekors og Sjællands Symfoniorkesters opførelse af Orffs »Car
mina burana« under Tamas Vetos ledelse på Holte Gymnasium.

16. januar

Gentagelse af »Carmina burana« på Frederikssund Amtsgymna
sium.

18. januar

Alle piger og drenge i 5.xy samt Sankt Annæs gymnasiekor med
virkede i »Carmina burana« på Roskilde Kathedralskole.

19. januar

Gentagelse af »Carmina burana« i Kalundborg-hallen.

Benthe Ettrup med
7. klasse-pigerne på
»Ju lehje rt eskib et «

26. januar

fandt den med stor spænding imødesete opførelse sted af rock
operaen »Jesus Christ Superstar«. Opførelsen, som blev en meget
stor succes, er omtalt andet steds i årsskriftet.

15. februar

afholdt instrumentalundervisningens lærere den årlige elevkon
cert.

20. februar

sang 8. klasses piger med Birthe Højby og Erling Pedersen ved
en koncert i Dyssegårdskirken.

27. februar

sang 7. klasses piger med Benthe Ettrup på plejehjemmet »Ege
bjerg« i Gentofte.

11. april

sang 7. klasses piger med Benthe Ettrup på plejehjemmet »Ryholtgaard« i Hellerup.

13. april

sang 6. klasses piger med Birthe Højby ved skolens møde for de
nye elevers forældre.

14. april

Ved Val byskolernes lærerfest på skolen var der underholdning
ved 7. klasses piger. Desuden, opførtes et. uddrag af »Jesus Christ
Superstar«.

2. maj

finder pigernes forårskoncert sted i Sankt Annæ Salen. 6. klasses
piger (Birthe Højby og Erling Pedersen) vil synge sange af J. A.
P. Schulz, Schierbeck og Oluf Ring. 7. klasses piger (Benthe
Ettrup og Jorgen Hansen) synger sange af Gade, Kodaly, Riis
ager, Svend S. Schultz og Hans Henrik Poulsen (gi. elev). 8.
klasses piger (Birthe Højby og Erling Pedersen) synger Brahms
Ave Maria samt latinamerikanske sange med instrumentalen
semble. 9. klasses piger (Benthe Ettrup og Jorgen Hansen) syn
ger værker af Vaughan Williams og Bartok.
Desuden vil 6. klasses piger udfore rytmiske øvelser til musik, le
det af Inge Rasmussen.
Foruden disse arrangementer har der ved morgensamlinger i årets
løb været underholdning ved elever og lærere.

For alt det gode initiativ, der er blevet vist i årets lob vil jeg gerne
på skolens og »sangafdelingens« vegne bringe alle de medvirkende
elever og lærere min hjerteligste tak.
Niels Moller
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Jesus Christ Superstar
Blandt dette skoleårs mange oplevelser var en opførelse af Rock
operaen »Jesus Christ Superstar«. Det var noget nyt og noget helt
andet. En meget stor gruppe af gymnasiets elever - henved 100 arbejdede så at sige fra august til februar for at gennemføre projektet.

Det lykkedes, og det blev en succes. Kunstnerisk og menneskeligt.
Det betød samarbejde på tværs af klasser og klassetrin, og en
hver, der blot kender lidt til en skoles hverdag, vil vide, hvad det
betyder for miljø og daglig trivsel.
Jesus Christ Superstar får i det følgende megen spalteplads, for
di jeg synes, jeg gerne vil lade årsskriftets mange læsere for
nemme og forstå, hvad der lå bag dette store arbejde.

Jeg lader instruktør, sanglærer og elever fortælle om deres op
levelse af denne opgave - og jeg lader en gruppe ikke-deltagende
elever skrive den anmeldelse, som en forestilling skal have.

Kun én bemærkning endnu fra mig. Med beklagelse kunne man
i et stort københavnsk dagblad læse, at eleverne gennemførte
denne forestilling mod lærernes ønske - og så er sandheden den,
at sjældent er en forestilling blevet bakket op af lærerne så me
get som denne, og sjældent har så mange lærere set en elevfore
stilling og udtalt så megen glæde over den oplevelse, de fik.
Men det bør også siges, at Sangskolen har store forpligtelser til
at gennemføre drengekors-, pigekors- og gymnasiekorsarbejde, og
disse opgaver skal fortsat løses først af alle på de alderstrin, hvor
de for øjeblikket arbejder.
Poul Nielsen

Instruktøren:
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Det var ikke den helt store lykkefølelse, der greb mig, da jeg fik
tilbudt jobbet som instruktor af stykket. Jeg havde for prøvet at
instruere en skolekomedie, og huskede endnu fornemmelsen af
til sidst at måtte stå og male kulisserne selv, finde rekvisitter og
rydde op. Så det var unægtelig en dejlig overraskelse at komme
til det første mode og finde et færdigt forslag til en scenografi.
Repræsentanter for orkestret, lyd- og lysfolk, skuespillere, scene
teknikere - alt organiseret og klaret af en flok energifyldte og
dygtige gymnasieelever.
Jeg gik straks i gang med iscenesættelsen.

Vi var i så god tid, at vi kunne starte med ballet- og dramatiktimer, hvilket jeg var meget glad for. Hvad det første gik ud
på, gir nok sig selv, men det sidste vil jeg forklare lidt nær
mere.
Før man begynder at arbejde på en scene er det godt at opleve,
hvor meget man egentlig kan udtrykke med sin krop. Det fik alle
lejlighed til at finde ud af gennem improvisationsøvelser. Også
hvor vigtigt det er 100% at koncentrere sig om det man laver selv at være engageret for at få publikum til at lytte og se. At
formidle et engagement rent kropsligt og følelsesmæssigt er des
værre ikke noget elever er vant til, og det var derfor dejligt at se.
hvordan alle efterhånden kunne udfolde sig mere og mere.
Efter efterårsferien startede vi prøverne på scenen. Solisterne kun
ne deres roller, og Gordon var færdig med korindstuderingen.
Mikael var vores repetitor, som foruden sine fortræffelige klaver udfoldelser også var god til at komme med idéer.
I efterårsferien havde jeg lavet et sceneudkast til hele stykket.
Med så stort og godt et værk som Jesus Christ Superstar, er det
ikke kun nødvendigt, men også uundgåeligt at lave et gennem
arbejdet sceneudkast. På scenen provede vi så sammen at rette
det til. Det var spændende, og det vrimlede med idéer fra alle
sider. Alle nød vi hver på vores felt, at være med til at skabe en
forestilling.
Orkestret kom på. Et dygtigt orkester, som både, hvad angik ta
lent, styrke og volumen, var ved at få os allesammen til at falde
på halen. Som dirigent for orkestret arbejdede Erling Pedersen
med en dejlig blanding af ro og energi. Eleverne kunne ikke have
truffet et bedre valg til leder af den musikalske side af stykket.
Tak for godt samarbejde, Erling.

Sidst, men ikke mindst blev teknikken sat på. Både scenetekni
kere, lys- og lydfolk havde samlet et udstyr, som et professionelt
teaters, og det var ligemeget, hvad jeg ønskede: så klarede de
det på en eller anden måde.
Skolens el-anlæg sørgede for lidt, ekstra dramatik til forpremieren
ved at brænde sammen, men da skuespillerne til alt held ikke ko
rer på strøm, gik det alligevel - og alle forestillinger forlob også
godt.

Kære skuespillere, teknikere, scenefolk og musikere af Jesus Christ
Superstar. Hvor har jeg nydt at arbejde sammen med jer, og
hvor kom jeg til at holde af jer.
Tak for den tid vi lavede teater sammen.
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Mette Nybo

Dirigenten:
Med de store traditioner for klassisk kormusik, som gennem en
generation er bygget op på SAG, først og fremmest gennem Kø
benhavns Drengekor, må det siges at være en usædvanlig tanke
at få - at sætte en rockopera op her på stedet.

Efter første kontakt fra initiativgruppen tror jeg nok, at alle i
sanglærergruppen incl. mig selv anså projektet for at være lidt
af et luftkastel. »Superstar« er jo teknisk en kompliceret forestil
ling - kunne vi klare det - genren havde aldrig før været prøvet
her på skolen; vi syntes »Superstar« var for solistisk præget - alt
så for lidt korisk optræden og endelig, men ikke mindst greb den
ind i allerede eksisterende planer med gymnasiekoret, idræts
show m.m. Alle disse indvendinger samt et par stykker mere syn
tes vi var vægtige. Men initiativtagerne var ret så grebet af ideen
og dannede kort efter en produktionsgruppe, som skulle organise
re forestillingen og samtidig på forskellige planer bistå med in
struktion på scene og i orkester. Efter at begyndervanskeligheder
ne var overstået, tog projektet efterhånden form. Gruppen kon
taktede Mette Nybo for at bede hende overtage instruktionen.
Dette skulle vise sig at være en fremragende disposition, idet vi
hurtigt fik en fornemmelse af Mettes faglige dygtighed og effek
tivitet. Min hjælp begrænsede sig til instruktion i orkesteret og se
nere direktion af forestillingen. Orkesteret var i sig selv et pro
blem: Hvem? - hvormangc? - noder? For at tage det sidste først
havde produktionsgruppen haft det held at låne nodesamlingen
fra Falconer-scenens opførelse af »Superstar« gennem Peder Kragerup. Dette arrangement krævede et symfonisk orkester + en
rockgruppe, alt i alt et orkester på ca. 30 mand.
Et sådant orkester kunne ikke udelukkende stables på benene af
skolens egne elever. Hjælpen, vi fik, kom fra venner og bekendte
til Sankt Annæ Gymnasium. En hjælp vi er meget taknemme
lige for. Fælles for alle musikere var, at alle er amatørmusikere.
Dette fremhæves af hensyn til den fremragende indsats, som de
senere ydede ved de forskellige forestillinger.
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Da vi hen under jul nåede frem til første samlede prøve på 1. og
2. akt, fik alle en første fornemmelse af, hvilken vej forestillingen
styrede imod; målet lå inden for rækkevidde. Det senere resul
tat skal jeg ikke kommentere, det vil andre tage sig af. Men jeg
må dog sige, at anstrengelserne var det rigeligt værd. Jeg synes, at
alle i orkesteret ydede en toppræstation, som ville have været et
professionelt orkester værdigt. Den kontakt, vi under de fleste af
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Christian Dahlberg
som Pilatus

Claus Norklit
som Jesus

Birgitte Roed som
Maria Magdalene

provcme og under alle forestillingerne havde, var for mig en
stor oplevelse og samtidig meget udbytterig, pædagogisk set.

Til sidst vil jeg personlig fremhæve to musikere, som ud over de
res musikalske indsats også praktisk ydede orkesteret og forestil
lingerne en stor hjælp: Michael Bojesen og Michael Højlund,
uden hvem orkesteret næppe var kommet op at stå. Men først
og sidst en tak til alle de medvirkende musikere, sangere, tek
nikere og hjælpere for et enestående samarbejde og en eneståen
de oplevelse.
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Erling Pedersen

Kritikerne:
At opføre en rock-opera over bibelhistorie kunne godt være blas
femisk, men vi synes, at Jesus Christ Superstar virkede meget se
riøs. Jesu lidelser blev netop på grund af den moderne musik og
det nutidige tøj virkelighedsnær og levende. Pludselig forstår
man, hvad det var, der skete dengang, og man kan næsten mær
ke de pinsler, Jesus har været igennem.

Ouverturen startede. Salen henlå i fuldstændig mørke. Allerede
på dette tidspunkt mærkedes en vis spænding hos publikum.
Pludselig blev to projektører tændt og lyskeglerne for rundt i sa
len. Da ouverturen var næsten færdig, slukkedes projektørerne
igen, og på kendingsmelodien blev baggrundslyset oppe på sce
nen tændt. Man så Jesus stå på »højen« som et morkt kors med
en orange og lilla baggrund. Det virkede helt fantastisk. Storslå
et og højtideligt. På dette tidspunkt forsvandt al tanke om blas
femi. Efter denne indledning fulgte så forskellige episoder fra Je
su lidelseshistorie.
Under hele handlingsforløbet følte man stadig stigende spænding
(trods det at man kendte handlingsforløbet), som nåede et højde
punkt, da man følte og så Jesus med korset og tornekronen vakle
ned gennem salen fulgt af den hujende og hysteriske menne
skemængde. Spændingen kulminerede, da Jesus hang på korset.
Så ebbede den ud og en lammende og knugende stilhed ind
trådte. De ord, Jesus sagde, da han hang på korset, blev ligesom
hængende i stilheden.

Claus Nørklit (Jesus) overspillede ikke sin rolle. Han udgav sig
ikke for at være Jesus og forstod at holde en vis afstand til rol
len, hvilket gjorde, det han sagde og stod for, troværdigt.
Runi Lewerissas (Judas) tekstudtale var ikke altid forståelig,
men med mimik og bevægelse skabte han en oprørt og forud anende Judas, som i lobet af forestillingen blev mere og mere
desparat.
Birgitte Roed (Maria Magdalena) forstod også sin rolle ligesom
Claus Norklit og Runi Lewerissa deres. Hun passede også fint
ind i rollen. Sangmæssigt viste hun, at også piger kan have en
god stemme. (Stof til eftertankel). 1 det hele taget var solisterne
fint valgt til de roller, de spillede.
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Det var ikke kun solisterne, der var gode, også koret var fortræf
feligt. Når det var på scenen, levede det ustandseligt med og var
i bevægelse. Det forstærkede de forskellige stemninger, og gav liv
til de vekslende scenebilleder.
Også orkesteret var udmærket. Dog overdøvede det mange gan-

ge de syngende. Det burde man have ændret allerede efter 1. fo
restilling.
Påklædningen vil vi også lige nævne, at vi synes var god. Den
var fint tilpasset til de forskellige scener. F.eks. var præsternes
dragter lige så uhyggelige og dystre som deres planer, og det de
stod for.

Dekorationen var virkelig god. Den passede til alle scener og
blev udnyttet på en fin måde, hvilket hele salen forresten blev
flere gange i lobet af forestillingen. Det var en skøn idé ikke kun
at benytte scenen, men også at inddrage salen.

En sidste ting, vi synes skal med, er lyd og belysningsteknik, det
fungerede enormt godt. Man kunne mærke, at der lå et stort ar
bejde bag ved.

Der kan næppe være tvivl om, at J.C.S. blev en succes. Vi synes
roligt man kan sige, at det var en »skolekomedie«, der lå langt
over middel. Selvfølgelig var der små skønhedsfejl. F.eks. var
der en gang imellem en enkelt, der var ved at falde i ledningen til
mikrofonen eller kom til at fnise i mikrofonen netop, når der var
dyb tavshed. Til en enkelt forestilling blev der brugt en sutsko i
stedet for en eddikesvamp til at slukke Jesu tørst med, da han
hang på korset.

Til gengæld var der både ting som hængning og korsfæstelse
i »skolekomedien«. Det var der nok ingen, der havde regnet med
kunne lade sig gøre.
Alt i alt har Jesus Christ Superstar være en forestilling, som sko
len kan være stolt af. Vi synes, det var godt, at den blev gennem
fort og håber, at det vil kunne lade sig gore, at lave mere i stil
med Jesus Christ Superstar.
Henriette, Lone, 9x.
Helle, Charlotte, 9u.

Runi Lew crissa, Kim
Petersen og Thomas
Risell som Judas,
Kaiphas og Annas.

Skolens administration
Administrativ inspektor: A. TrudsJensen
Viceskoleinspektør: Kjeld Jørgensen
Viceskoleinspektør: Inga Henriksen

Rektors sekretær: Annal¿se Christensen
Regnskabsfører: Myrthel Henriksen
Skolesekretær: Ase Petersen
Salsudlejning: Birthe Hypel
Sanginspektørens sekretærer:
Harriet Jørgensen, Birgitte Munk, Marianne Pienge.
Boginspektion
hovedskolen og realskolen: Viceskoleinspektør Kjeld Jørgensen og
viceskoleinspektør Inga Henriksen
gymnasiet: Adjunkt Lise Høj

Ydre inspektion: Delt mellem mange lærere
Indre inspektion: Adjunkt Bent Kislrup Steffensen
Adjunkt Carl-Henrik Lundstrøm

Skolebibliotekar: Overlærer A. TruelsJensen
Bibliotekar for det humanistiske laboratorium: Adjunkt HansCarl Jensen
Tilsyn med audiovisuelle hjælpemidler og
Pædagogisk værksted: Adjunkt Bent Kistrup-Steffensen
Skolebetjent: Tage Schunck
Skolebetjentmedhjælpere: Helge Christensen, Ove Alsbjerg og
Flemming Rasmussen
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Fag og timer 1977 - 78
FOLKESKOLEN

Fag

Klassetrin

Dansk

3.
74

4.
72

5.

6.

7.

8.

9.

10.

3r.

61

6

5

6>

61

5
—

1

1

1

1

1

1

1

5
—

Regning/matematik

43

42

4

4

41

42

42

5

5

Idræt

3

3

3

2

2

2

2

Kristendomskundskab

1

1

1

1

—

1

2
—

Formning

1

2

—

—

—

1
—

2
—

—

—

—

d6 p5

d7 p4

d8 p5

d5 p3

d5 p4

dl p4

d2 p3

d2 p2

—

2

2

3

2

2

3

3

5

2

dl p2

—

2
—

2
—

—

—

—

2
—

dl pi

—

—

—

—

—

—

—

2

—

4

3

4
2

3
—

3
—

Klassens time

Sang

Historie
Geografi
Biologi

Samtids- x
oriente- ,
rinS

3

3

2

Håndarbejde

—

Slojd

—

—

Hjemkundskab

—

—

—

—

—

42

d2 p2
42

—

Engelsk

31

32

Fysik/kemi

—

—

—

—

2

21

31
2

Tysk

—

—

—

—

32

42

42

Latin

—

—

—

—

—

—

—

—

4
—

—

—

Fransk

P2
—

P1
—

P1
—

—
—

—

—

—

—

4

Andre valgfag

—

—

—

—

P1

d2 p2

d2 p2

—

—

Dramatik

Skolens dagbog fra 15. april 1977
Koncerter med Drengekoret omtales udførligt i beretningen fra
KØBENHAVNS DRENGEKOR, side 47.

15. a¡tril

Valbylærerfest på Sankt Annæ Gymnasium i sal og kantine. 300
deltagere. Mange af vore elever underholder.

3. maj
12. maj

3. gernes afslutningsfest og sidste skoledag.
Drengekoret afholder koncert i Tivolis koncertsal.
8y opfører syngestykket »Huen« under May Doris Andersens ledel
se. Den velspillede og fint sungne forestilling opføres senere ved
en ungdomsfestival i Herning.
6y på bustur til Knuthenborg Dyrepark med Birthe Overgaard.
6x på dagsekskursion med Axel Bech. Besøg på Carlsberg, Musik
mekanisk Museum, Skandinavisk Reptil-Center og Rundetårn.
Om aftenen klassefest med gymnastikopvisning for forældrene.
Forældredag for 3. - 7. klasserne.
3y klassefest med 80 deltagere, elever, forældre og søskende samt
Kjeld Hansen og Peter Thomsen.
5x på busudflugt til bl.a. Carlsberg og Musikmekanisk Museum.
Afslutningsfest for 3. - 7. klasserne. 1400 deltagere i Sankt Annæ
sal og kantine.
Dimissions- og translokationsfest i Sankt Annæ Salen. 175 stu
denter og realister tog afsked med skolen.
Det nye skoleår begynder. Modtagelse af ca. 200 nye elever og
8 nye lærere.
Velkomst til de nye elever i 3. klasserne.

17. maj

26. maj
2. juni

3. juni
5. jun i
6. juni
9. juni

17. juni
9. august

10. august
14. -21. august

21. august.

24. - 26. august
25. august
29. august

3. - 9. september
8. september

8v på lejrskole i Svaneke med Jan Hemmingsen og Lisa Christensen.
Sankt Annæ Gymnasium var vært ved et stort Farewell-party for
ca. 500 deltagere i Dansk-Vestindisk Selskabs Sommerfestival
1977.
5y på hyttetur til Bødkerhuset ved Hvalso.
Drengekoret deltager i koncert i Tivoli.
Sankt Annæ Gymnasium underholder på Gråbrødre Torv i Kø
benhavns kommunes Sommerfestival. Drenge og piger, nuværen
de og tidligere elever. Sang og musik. Stor succes.
8u, 8x og 8y på lejrskole med deres lærere rundt omkring i Dan
mark.
3y med Randi Jensen i Zoologisk Have.

9. september
15. - 17. september
16. - 18. september

18. september
20. september

29. september

30. september
30. september
3. - 5. oktober

3.
7.
7.
6.
7.

- 7. oktober
oktober
oktober
oktober
oktober

10. oktober

11. - 13. oktober
11. oktober
14. - 26. oktober

17. oktober
25. oktober
26. oktober

3. gymnasieklasserne - sproglige grene - i Kastrup Bio for at se
Heinrich Böll-filmen »Die verlorene Ehre der Kathasma Blum«.
7x på hyttetur med Freddy Gleisner.
Alle samfundsgren-eleverne i 2.g på planlægningsweek-end med
Lise Johnsen, Jens Bencke og Lone Eliasen på Østre Borgerdyds
lejrskole ved Hvalsø.
Elever fra 7x fuldfører Eremitageløbet 1977 (14 km).
Skolens samarbejdsudvalg vedtager tre studiekredse for gymna
siets elever i skoleåret 1977/78. (Musik i samfundet, Dramatik
og Iscenesættelse).
3x i Zoologisk Have med Mette Kiefer.
Besøg af foredragsholder fra Statens Byggeforskningsinstitut. Fo
redrag for 3.gerne om offentlighed i regionsplanlægning.
3ar på lejrskole på Ærø med Truels Jensen og Lasse AndersOvJ 11.

Samfundsfagsintroduktionsfest på skolen for alle grenhold i 2. og
3e
Samfundsfaglig ekskursion til Vordingborg med Jens Bencke og
Kurt Trangbæk.
3br på lejrskole på Bornholm med Hans-Carl Jensen.
3y i Dyrehaven med Randi Jensen.
4x klassefest med forældre. 80 deltagere.
3y klassefest på skolen med Randi Jensen og mange forældre.
3x på skovtur til Dyrehaven med Mette Kiefer.
2y i Café-teatret med Ib Lucas for at se »Arkitekten og Kejse
ren af Assyrien«.
Fællestimearrangement for gymnasiets elever. Lysbilledforedrag
om Pompei.
5u på week-end-tur med Jutta Hørlyck.
Alle gymnasieelever og mange lærere besøger Pompei-udstillingen på Louisiana.
Drengekoret på Canada-turnc med Niels Moller, Kaj Romer,
Bjarne Hjaltason og Poul Nielsen som ledere. I alt var drenge
kor, mandskor, sanglærere og ledere 84, som besøgte Montreal,
Lachine, Ottawa og Toronto. Turen omtales udførligt i afsnittet
om KØBENHAVNS DRENGEKOR.
8y på svampetur med René Andersen.
3c i Det kgl. Teater til Molière: »Fruentimmerskolen«.
7y på Nationalmuseet for at besøge udstillingen: »Kvinders ver
den - verdens kvinder«.

21. oktober

4v på tur til Zoologisk Museum.
6x har forældremode.

28. oktober

3c besøgte »Kvinders verden - verdens kvinder«, og så derefter
Truffauts film »Manden, der elskede kvinder«.

31. oktober

3. november
4. november
5. november
9. -12. november

10. november

14. november
23. november
28. nov. ■ 3. dec.
30. november
5. -10. december
6. december

8. december
9. december

Musikgreneleveme holder fest på skolen.
7u forældremode.
4u klassefest.
Københavns Drengekors Venners årlige koncert.
Lærerne opførte i forbindelse med en lærerfest deres revy »Yvergas«. Se anmeldelsen side 78.
Alle nysproglige og musiksproglige 3.gere til Vest- og Østberlin
med Ulla Boris, Sass Christensen, Hans-Carl Jensen og frue samt
Poul Nielsen.
9y på Nationalmuseet til »Kvinders verden - verdens kvinder« med
May Doris Andersen.
6y klassefest med Inga Henriksen.
Engelsk skoleorkester underholder i Sankt Annæ Salen.
8.-9. klasserne deltager i boldstævne.
9x på erhvervspraktik.
Idrætsforeningen afholder sit årlige Andespil.
9u på erhvervspraktik.
8u er i løbet af december på Nationalmuseet, Louisiana og Glyp
toteket.
9x på Louisiana.
3br besøgte Ungdomsbyen i Rødovre.
6x klassefest.
3. og 4. klasserne i Det kgl. Teater.
3u til »åbent hus«-party hos et forældrepar.

10. - 12. december

Gymnasiebasketball-turnering. SAG vært ved et regionsstævne.
Vi blev nr. 2 i yngste gruppe.

12. december

3v til jule-klippe-klistre-hyggeaften med Birthe Overgaard på sko
len. Med forældre og andre lærere mødte henved 100 deltagere.
Fællestimearrangement for gymnasiets elever: Filmen »Tag det
som en mand, frue«.
4. klasse-piger opforer en dramatisering af Elverskud med Ib
Lucas som instruktør.

13. december

Emnedag for gymnasiets elever om kvindekamp og kønsroller.

14. december

Julefest for folkeskolens elever i 3. - 7. klasse med lærere, forældre, bedsteforældre og søskende. 1400 deltagere.

15. december

19. december
21. december

22. december
7. januar
9. - 14. januar

14. - 16. januar
16. januar

17. - 19. januar
18. januar 16. februar

25. januar 16. februar
27. januar
3. februar

4. februar

7. februar
8. februar

9. februar

75

Julefest for folkeskolens ældste klasser, gymnasiets klasser, elever,
forældre, lærere og gæster. 700 deltagere.
4v klassefest med forældre.
9u besøger Ungdomsbyen i Rodovre.
Drengekoret opfører Bach’s Juleoratorium i Domkirken med Sjæl
lands Symfoniorkester. Niels Møller dirigerer.
Juleafslutning på skolen.
3x klassefest på skolen med Mette Kiefer og forældre.
9y på erhvervspraktik.
Fællestimearrangemcnt for gymnasiets elever. Cabaret en »Danne
kvinder«.
ly på hytte-week-end-tur med Lise Høj.
Orienteringsmode ved rektor om optagelse i 1. gymnasieklasse
fra august 1978. Deltagere fra 9. klasse, 10. klasse/3. real fra
SAG og andre skoler i København, både elever og forældre, ca.
500 deltagere i alt.
Elev- og forældrekonsultation for 8y.
Afholdes Sankt Annæ Gymnasiums Kunstudstilling 1978 med 500
udstillede kunstværker på trapper og gange. Stort besøg i løbet
af udstillingstiden. Læs anmeldelsen andetsteds i årsskriftet.
Opførte 100 elever fra alle gymnasiets klasser »Jesus Christ Super
star«. 7 forestillinger for i alt ca. 7000 tilhørere. Se anmeldelsen
side 63 og følgende.
5y holdt teateraften for forældrene med opførelse af »De to kon
ger« fra læsebogen. Llelga Trap Jespersen ledede.
Fastelavnsfest og tøndeslagning for 3. og 4. klasserne i boldspilhallen. 8 nye kattekonger og 8 nye kattedronninger kåredes un
der stor jubel.
Idrætsforeningen afholdt sin årlige fastelavnsfest med entertaine
ren Eddie Skoller som gæst.
Fuldt hus - 1400 - i sal og kantine.
9x besøger Ungdomsbyen i Rodovre.
35 gymnasielærere på studiebesøg på svenske gymnasier i Malmø.
3x forældremode.
Besøg af konsulent fra Danmarks Radio. Foredrag for 2xyz om
»Evaluering af DR's og undervisningsministeriets voksenundervis
ningsserie »Hvad er der galt i dansk økonomi?«
ly på Glyptoteket med Birgitta Rudelfelt.
3u på udflugt til Zoologisk Museum med Birthe Overgaard og
klassens »onkler« Tomas og Lars. Festlig sneboldkamp i Fælledparken.
3u klassefest med forældre og søskende.

10. - 12. februar

15. februar
17. februar
20. februar

21. februar
22. februar

23. februar
24. februar
25. februar
3. -10. marts
5. marts
7. marts
9. marts
14. marts

april

7. ■ 9. april
8. april
8. - 14. april

9. april
10. ■ 17. april

14. - 21. april

17. april

27. april

Ix på hyttetur med Birte Pedersen.
8y holdt karneval med deltagelse af elever, forældre og lærere.
Gymnasiebasketball-regionsstævne. SAG nr. 2 i ældste gruppe.
8x og Freddy Gleisner besøger Flådestationen på Holmen.
Tysklæsende 2.gere overværede i Hvidovre Teater Max Frisch:
»Biedermann og brandstifterne«, alle øvrige var i Det kgl. Teater
til Henrik Ibsens »Gengangerne«.
2.g sproglige klasser i Hvidovre Teater,
ly i Det kgl. Teater.
4y klassefest på skolen med Kjeld Hansen.

Konsultationsmode for alle gymnasieelever og deres forældre i for
skellige undervisningslokaler fra kl. 18,30 - 23,30.
5y klassefest med forældre.
9x og 9y på besøg på Forsøgsstationen Risø.
9x på klassestudietur til Athen med Inger og Kaj Rømer.
5v afholder forældreklassefest på skolen.
4y forældrekonsultation med Kjeld Hansen og Lasse Andersson.
9y besøger Statens pædagogiske Forsknings-center. Informations
kursus om landbrug.
9u og 9x deltager i uddannelsesdage 1978.
9v på byvandring i København.
Sankt Annæ Gymnasiums Trivselsfond afholder andespil.
4. klasserne afholder forårsklassefest med elevoptræden. Forældre
og søskende i ndbydes.
6x på hytte-week-end-tur til Burreso.
7x klassefest på skolen med Freddy Gleisner.
9v på ekskursions- og studietur til Løjt-feriecenter i Sønderjyl
land.
Japanske bornekor synger i Sankt Annæ Salen.
2. gymnasieklasserne på studierejser til udlandet. 2a og 2b rejser
til Athen. 2x, 2y og 2z rejser til London. 10 gymnasielærere del
tager som ledere.
9u og 9y på klassestuedietur til London med May Doris Ander
sen og Bjarne Hjaltason.
Valbylærerfest igen.
7y forældre- og elevfest. Klassen opforer sin egen revy. Birthe
Overgaard leder.
6y klassefest med Inga Henriksen.

Kunstudstilling 1978
I januar og februar 1978 lykkedes det at gennemføre en velbe
søgt kunstudstilling på Sankt Annæ Gymnasium.

75 kunstnere, hvoriblandt mange kunstnere fra Valby og Sydvest
kvarteret, udstillede 425 kunstværker på skolens brede gange og
trapper. Det var anden gang, vi arrangerede en sådan udstilling,
og med glæde kunne vi igen konstatere, at vor bygning egner sig
fortrinligt.
De mange kunstnere var tilfredse med deres kunsts placering, og
vi var på skolen taknemmelige for al den gode og interessante
kunst, vi fik lejlighed til at lære at kende.

Udstillingen fandt sted på et tidspunkt, hvor vi havde mange ar
rangementer i Sankt Annæ Salen, og det var en succes at invi
tere vore musikgæster til kunstudstilling samtidig.
Der blev helt tomt på skolen, da kunstnerne i slutningen af fe
bruar hentede deres værker hjem igen. Der er al mulig grund til
her i årsskriftet at rette en hjertelig tak til udstillerne, hvoraf
mange var gode venner, som vi fik allerede i 1975, da vi første
gang forsøgte os som udstillingssted.
Det kan næppe vare længe, for der bliver oprettet en særlig kunst
forening på Sankt Annæ Gymnasium for at sikre, at vi med vis
se mellemrum kan arrangere disse udstillinger, som jeg ved også
kunstnerne værdsætter i høj grad.
Denne gang gennemførtes det store udstillingsarrangement ved
energisk indsats af en stor del elever fra en 1. gymnasieklasse (Iz)
og af skolens formningslærere Helle Hammershøj og Leo Ban
nerfelt.

Det praktiske arrangement blev forestået af skolebetjenten og
hans medhjælpere samt af Annalise, Åse og rektor.
Sankt Annæ Gymnasiums Trivselsfond påtog sig den økonomiske
garanti for udstillingen og betalte de udgifter, som altid må føl
ge med.
Mon ikke vi kan se frem til en udstilling igen i 1980?

Poul Nielsen

Glade dage
Fastelavn 1978

Traditionen tro holdtes skolens store fastelavnsfest for eleverne i
3. og 4. klasserne i boldspilhallen.
De 225 elever i folkeskolens yngste klasser gik voldsomt til an
greb på de 8 tonder, som var ophængt i den store hal.
Festlige dragter og masker satte præg på løjerne og forst efter en
lille time lykkedes det at få kåret årets »dronninger og konger«
som blev officielt kronet af rektor under jubel og hurraråb, som
var ved at lofte taget af boldspilhallen.
Årets dronninger og konger blev:
3.U
Mikkeline Albeck
4.U
Henny Fløng
Lars Niebuhr
Jan Staber
3.V
Henriette Pless
4.v Christa Lorentzen
Mads Skytte
Claus Kjergaard
3.x Lisette Hofmann
4.x Dorte Halken
Henrik Wiberg
Helge Petersen
3.y
Louise Mollerup
4.y Cathrine Ingemann
Soren Guldborg Nielsen
Tony Bispcskov
Efter tøndeslagningen gav Trivselsfonden sodavand og fastelavns
boller i klasseværelserne.

Yvergas?

Det har tit været hævdet, at der blandt SAGs lærerstab måtte
være mange skuespillertalenter. Den 5. november 1977 blev den
ne påstand bekræftet, da 11 lærere ved en lærerfest opforte re
vyen »Yvergas«.
Kjeld Jorgensen optrådte bl.a. som Wöldikes buste. René An
dersen var den 2J4 meter hoje Ulrik Cold. Mette Kiefer, Helle
Hammershøj og Lisa Christensen dannede trioen »Rank Xeroxsisters«. Ib Lucas påviste, at der let kan være flere elever på sko
len. F.eks. kan elevatorerne bruges til undervisning på højt og
lavt niveau. Blandt de kække mannequiner fra »butik Annæ«, så
man Axel Bech og Mogens Felskov. Birgitta Rudelfelt sørgede
for, at der blev indført fluorskylning ved lærerrådsmøderne. Man
slap heller ikke for et uddrag fra »Jesus Christ Superstar«. Der
var ikke et øje tort, da Jesus (Jørgen Wrang Thomsen) sang »Oh
Maria, jeg vil hjem til dig«, godt støttet af big-bandet »Jørgen
sen, Petersen og Granrig«.
Det var nervepirrende at stå på de skrå brædder, men nerver
ne forsvandt, takket være et meget levende publikum beståen
de af kolleger og familie. På de medvirkendes vegne siges her
med tak til dette publikum. Uden jer havde de langvarige klapsalver ikke været mulige.
Freddy Gleisner
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Berlintur

79

Under Ulla Boris' dynamiske ledelse var 3 abNM i Berlin. Da
vi skulle være tre hele dage dernede, var alt nøje planlagt.
Efter turen i tog, skib osv., hvor nogen sov hele tiden og nogen
slet ikke, nåede vi vort hotel i Vestberlin, hvor vi efter at have
fået morgenmad alle gik omkuld og sov til om eftermiddagen,
hvor vi var på sight-seeing. Dér så vi bl.a. Berlins version af
Brøndby Strand, og vi så det gamle olympiske stadion.
Fredag var vi til foredrag om Berlins byplanlægning, politik og
lign. Resten af dagen kunne man tilbringe som man ville. No
gen så byen, andre spiste to sandwiches og så så dyner. Fredag
aften spiste alle samlet. Fed råhygge!
Lørdag tilbragte vi i Øst-Berlin. Vi startede med at melde os ind
i Øst-tysk vandrelaug, og så gik det derud af. Vi var bl.a. oppe i
Der Femsehturm, hvor vi drak kaffe. Inden da havde vi på yd
myge fødder listet omkring i Pergamon Museet. En stur, stur
oplevelse. Senere var vi i Bertolt Brecht-teatret, hvor vi så Svejk
i 2. verdenskrig, efter at vi á la Asterix havde fået helstegt vild
svin. Guf!
Om aftenen hjemme igen, holdt vi »afdansningsbal« m.m. Grun
det Neptuns lunefuldheder blev vi forøvrigt seks timer forsinket
på hjemturen, men ellers: Tak for turen!
På 3 abNM’s vegne
Claus Juul

Sankt Annæ Gymnasiums
trivselsfond
Trivselsfonden kan med glæde se tilbage på endnu et år med øko
nomisk fremgang og - som en direkte følge heraf - en stadig stør
re mulighed for at fremme trivslen på Sankt Annæ Gymnasium
ved hjælp af økonomiske tilskud af de disponible midler.
Foruden det meget væsentlige arbejde, som ligger i den daglige
administration af fonden, og som varetages af Rektor Poul Niel
sen, kan Trivselsfondens aktiviteter i det forløbne år stort set op
deles på to hovedpunkter:
Arbejdet med at forbedre kommunikationen mellem Triv
selsfondens bestyrelse og de øvrige medlemmer.
Gennemførelse af forskellige arrangementer med det formål
at skaffe økonomiske midler til fonden.
Trivselsfondens bestyrelse udsendte i efteråret 1977 til alle fondens
medlemmer en lille blå folder, som i korte træk redegjorde for
fondens formål, aktiviteter og ledelse. De nye 3. klasser og l.g’ere
fik på det første forældremode besøg af en repræsentant for be
styrelsen, som benyttede lejligheden til at informere de nye med
lemmer om fonden. Skolens lærere blev desuden anmodet om at
være behjælpelige med valg af elev- og forældrerepræsentanter i
de enkelte klasser.
Som det fremgår, tilstræber Trivselsfondens bestyrelse at udbygge
og forbedre det informative arbejde, idet det må anses for al væ
re betydningsfuldt for alle parter.
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I november/december 1977 arrangerede Trivselsfonden en avis
indsamling, som indbragte fonden ca. 11.000,- kr. Dette store
overskud skyldtes naturligvis ikke mindst den indsats, som mange
forældre ydede samt en særlig hjælp fra skolens personale og
elever.
Juleafslutningsfesterne blev en stor succes, Trivselsfonden havde
sørget for at deltage med tombola, smørrebrød, æbleskiver,
glögg og andre overraskelser. Mange ivrige og flittige medhjælpe
re sørgede for, at arrangementerne blev vellykkede. Julefesterne
i den af eleverne meget smukt julepyntede skole gav Trivsels
fonden et nettooverskud på ca. kr. 8.000.-.
Men dette skoleår er med planlæggelsen og udarbejdelsen af dette
årsskrift endnu ikke slut, og det er Trivselsfondens aktiviteter na
turligvis heller ikke. Fonden holder i marts 1978 et stort andespil,
som forhåbentlig vil give et pænt overskud til opbygning af for
muen.

Denne beretning, som i korte træk har redegjort for Trivsels
fondens arbejde i 1977/78, skylder ikke mindst at omfatte en
hjertelig tak til rektor Poul Nielsen for den megen opbakning og
inspiration til fondens arbejde, og for varetagelsen af den væsent
lige administrative funktion i det daglige, og til kasserer Kjeld
Hansen for det store arbejde, som regnskabsførelsen medforer. En
ligeså hjertelig tak til de forældre, som ved bidrag og aktiv ind
sats har gjort det muligt at fremme trivslen og til eleverne og til
skolens personale, som altid med et smil og et godt humør yder
en ekstra indsats. En særlig tak til Servicekorpset, som i 1977 op
nåede sin indtjeningsrekord til Trivselsfonden på ca. 30.000,- kr.
under kyndig ledelse af Birthe Hypel.
Tak til alle for et godt år - og de bedste ønsker for fremtiden.

Jette Amskjold, formand

Regnskab for tiden 1. januar 1977 - 31. december 1977
Indtægter:
Forældrebidrag og gaver....................................................................
Fester ....................................................................................................
Servicefunktioner ved koncerter o. lign............................................
Avisindsamling.....................................................................................

7.385,00
8.220,00
33.645,00
10.896,00

-r efterregning fra Trivsels-festen 1976 ..........................................

60.146,00
3.393,00

56.753,00
Renter:
Obligationer.........................................................................................
Bank og giro .......................................................................................

16.372,00
1,309,00

I alt ......................................................................................................

74.434,00

Vedt ægtsmcessige udgift er:
Elever, forældre og lærere:
Moder og sammenkomster ...............
Hovedskole og realafdeling:
Festligheder på skolen .................
Tilskud til elevrejser.....................
Museums- og teaterbesøg ol. besøg _
Gymnasiet:
Festligheder på skolen .................
Tilskud til elevrejser.....................
Museums- og teaterbesog ol. besøg

615,00

3.850,00
4.522,00
648,00

9.020,00

435,00
19.400,00
648,00

20.483,00

Skolens fælles aktiviteter:
Officielle begivenheder og afslutn.
Blomster og udsmykning .............

2.652,00
6.139,00

Tilskud til Sagligt Nyt .................
Tilskud til Skolens Årsskrift........

5.819,00
2.789,00

Andre udgifter:
Drengekorets Canada-rejse .........
Sociale tilskud................................
Gaver til personale.......................

5.000,00
936,00
860,00

6.796,00

Kontorartikler, regnemaskiner etc.
Hærværk og tyveri .......................

2.026,00
30 L00

2.327,00

8.608,00
44.865,00

Koncertsalsudstyr.....................................................
141,00
Overskud .............................................................................................

54.129,00
20.305,00

STATUS pr. 31. december 1977

2.406,00
41.150,00

Kasse-, check- og girokonti ................................................................
Bankbog...............................................................................................
Tilgodehavende indtægter......................................
7.133,00
4- skyldige udgifter .................................................
4^824,00
Elevlån til rejser..................................................................................

Beholdning af vin og ol til servicefunktioner ..................................

2.309,00
...

2.100,00
47.965,00
3.325,00

.
51.290,00
Obligationer:
------------ ——
(anskaffet for 191.621,00 kr.)
11% Landbrugets Realkreditfond
L 2005 ......................................................................
43.000,00
10% Kreditforeningen Danmark
43. s. 2004 ...............................................................
40.000 00
10% Kreditforeningen Danmark
42. s. 1999 ...............................................................
57.000,00
7% Danmarks Skibskredit fond
S. K. 1981 C ...........................................................
80.000,00
10% Dansk Statslån
1976/81 ....................................................................
30.000,00
250.000,00
Formue............................................................................................ : . .301.290,00
der fremkommer således:
Formue pr. 1. januar 1977 ...............................................................
Obligationer opskrevet til nominel værdi........................................
Årets overskud ifølge regnskab .........................................................

276.749,00
4.236,00
20,305,00

Kapital.................................................................................................

301.290,00

Sankt Annæ Gymnasium, den 16. januar 1978

Kjeld Hansen, kasserer
Ovenstående regnskab og status, som vi har revideret, er opstil
let på grundlag ål foreliggende bogforing, foreviste bilag og med
delte oplysninger. Aktivernes tilstedeværelse er konstateret.
Der er ved gennemgangen af bilagene ikke konstateret udbeta
linger, der strider mod vedtægterne.

Kobenhavn, den 8. marts 1978
Revisionsfirmaet Åge Larsen
stats, aut. revisor / E. Rasmussen

Repræsentationer
Skolenævnet 1977-78 Skolenævnet har holdt mode ca. hver anden måned i det forlobne år.
Af særlige emner, der har været taget stilling til, er det mest
betydningsfulde nok opbygningen af det kommende skoleråd.
Der er i Kobenhavns kommune to gymnasieskoler, som også har
folkeskole, nemlig Sortedam og Sankt Annæ Gymnasium. Efter
den nye skolestyrelseslov skal der være skolenævn ved folkeskolen
samt skoleråd ved gymnasieskolen. Disse to organer har man for
Sortedam og Sankt Annæ forhandlet sig frem til at få samarbej
det til eet skoleråd.
Der skal vælges fem forældre til rådet, tre fra folkeskolen og to
fra gymnasiet. Valget skal foregå kort efter sommerferien, og der
vil blive indkaldt til orienterende mode efter en plan, som det
nuværende skolenævn får tilsendt fra skoledirektoratet.
Skolenævnet beder så mange forældre som muligt deltage i orien
teringsmodet og være aktive ved opstilling af kandidatliste(r).
Skolenævnet benytter anledningen her til at takke for godt sam
arbejde med både skolen og hjemmene i de forløbne år, og vi øn
sker det nye skoleråd alt godt med på vejen.

Elinor Ellegaard Frederiksen

Lærerrådet
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Lærerrådet har i skoleåret 1977/78 konstitueret sig med
Lise Høj som formand
Christian Sass Christensen som næstformand, og
Carl-Henrik Lundstrøm som sekretær.

Lærerrådets forretningsudvalg har yderligere haft folgende med
lemmer:
Ame Berg
Freddy Gleisner
Axel Bech (KL-tillidsmand).
Hans Carl Jensen (GL-tillidsmand).
Lise Hoj

GL 's tillidsmand:

Der er sket en meget, spændende strukturændring i GL’s beslut 
ningsproces, idet man er gået bort fra generalforsamlingprincip
pet over til et repræsentantskab, som er foreningens øverste myn
dighed. Det er her i ferbuar 1978 nok for tidligt at udtale noget
konkret om de erfaringer, denne ændring har bragt med sig.
28. - 29. oktober 1977 var jeg til medlemsmøde og repræsen
tantskabsmøde på Hotel Mercur i Aarhus. Det var et debatly
stent repræsentantskabsmode, hvor man bl.a. havde uddannelses
politik på programmet, og tog hojde for nye overenskomstfor
handlinger i 1979.
På skolen har der været afholdt GL-moder for kollegerne. Det
sidste d. 27. januar 1978 resulterede d. 28. februar 1978 i en ud
talelse til bl.a. undervisningsministeren, arbejdsministeren og bor
gerrepræsentationen, hvor gymnasielærerne udtaler deres støtte til
GL’s aktion for nedsættelse af klassekvotienter og holdstørrelser,
samt til elevernes krav om bedre støtte fra Statens Uddannelses
støtte.

/ la ns - Carl Jensen

84

Forskellige meddelelser
Skolevejledning i
folkeskolen

Samtidig med folkeskolelovens ikrafttræden pr. 1. august 1976
indfortes en skolevejledning for elever på 7.-10. klassetrin ved alle
skoler.
Skolevejlederne tillægges samordnende og rådgivende opgaver til
støtte for klasselærerne og eleverne i tvivlsspørgsmål angående
skolegang og uddannelsesforhold. Når klasselæreren eller elever
ne fremsætter ønske derom, skal skolevejlederen prøve at med
virke til, at eleverne klargør sig deres egne forudsætninger og
forventninger med hensyn til fremtidig uddannelse og beskæf
tigelse.
Endvidere skal skolevejlederen bistå med vejledning om aktuelle
valgmuligheder i forbindelse med skolens undervisning, evt. set
på baggrund af tidligere valg og med hensyn til senere valg
muligheder. Dette indebærer bl.a., at vi i det omfang det måtte
være klasselærerens onske, skal stå til rådighed ved tilrettelæg
gelsen af undervisningen i uddannelses- og erhvervsorientering.
Elevernes besog og praktikophold i virksomheder og institutioner
planlægges af skolevejlederne. Eksempelvis kan nævnes den al
mindelige erhvervspraktik af en uges varighed for elever i 9. og
10. klasse, Ungdomsbyen og Uddannelsesdagene - hvor eleverne
fra 9. og 10. klasserne én dag kan få en orientering om et fag
eller en uddannelse på arbejdspladsen eller uddannelsesstedet.
Væsentligt for vort arbejde er, at vi gennem efterkontakten med
elever udgået fra skolen efter 9. og 10. klasse kan få en viden
om deres beskæftigelse, og i de tilfælde, hvor det ønskes, at give
en stotte og vejledning.
Kaj Romer og Thorkild Ruby

St udievejlederordningen i
gymnasiet

I forsommeren 1977 vedtog folketinget i forbindelse med ændrin
ger i gymnasieloven at indføre en studievejlederordning i forlæn
gelse af skolevejlederinstitutionen i folkeskolen.
Formålet kan siges at være et tilbud om hjælp til eleverne til til
rettelæggelse og gennemførelse af tiden i gymnasiet og valg af er
hverv og uddannelse bagefter, kort sagt at bistå eleverne med at
fjerne eller overkomme forhindringerne i deres uddannelsesfor
lob.
Midlerne er dels den kollektive orientering, ca. 14 timer pr. klas
se i hele forløbet, dels en individuel vejledning, idet studievej lederne har eget kontor og faste ugentlige træffetider.
Når ordningen - som har været et onske i mange år - gennem
fores nu, kan det bl.a. begrundes ved følgende:

De unges valg af uddannelse og erhverv præges nu i højere grad
end tidligere af faktorer uden for familien, og mulighederne lig
ger ofte uden for forældrenes erfaringskreds. De øgede valgmu
ligheder og de hurtige ændringer af uddannelsesmuligheder og
erhvervstilbud har gjort det vanskeligt for den enkuite at over
skue og tilrettelægge den fremtidige uddannelse. Den store ung
domsarbejdsløshed og adgangsbegrænsningen til de videregående
uddannelser har forstærket problemerne. Endelig har den bredere
rekruttering til gymnasiet, hvorved elevantallet fra ikke-læsevante
miljøer har været stigende, skabt behov for vejledning og indi
viduel støtte. Elevernes erhvervsarbejde i gymnasiet synes at være
stigende - med en række problemer for skolegangen som resul
tat.
Studievejlederen har følgende opgaver:
— den kollektive uddannelses- og erhvervsorientering og grenvalgsorientering. Stikordsagtigt kan emnerne angives: valgproble
mer, personlige forudsætninger og interessers betydning, typer af
uddannelsesforlob, statistik og prognoser, SU, bolig, værne
pligt, adgangsregulering, tilmelding.
— indsamling, opbevaring og udlån af informationsmateriale,
medvirken ved orienterende moder for elever og forældre.
— Individuel vejledning: stå til rådighed for, evt. tage initiativ
til samtaler og hjælpeforanstaltninger for elever med problemer
af studiemæssig, personlig og social art.
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— endelig, at formidle kontakt til sociale myndigheder, AF m.v.
medvirke ved overgange mellem forskellige uddannelsesformer og
institutioner.
Studievejlederne arbejder under tjenstligt ansvar over for rektor.
Der er ingen fast arbejdsdeling mellem klasselærerfunktionen, stu
dievejlederen og rektor, når det gælder elevers studieproblemer.
De forskellige funktioner kan ses i forlængelse af hinanden eller
som forskellige indgange - og evt. forskellige løsningsmåder - til
det fælles: at vejlede og hjælpe eleverne.
Studievejledeme har tavshedspligt. Ordningen kan kun fungere,
hvis eleverne har sikkerhed for, at de kan tale frit, uden at det
bliver brugt imod dem selv.
Studievejlederen er elevernes »advokat« og kan derfor ikke påtage
sig officielle henvendelser eller sanktioner fra skole til elev.
Studievejlederne er ikke socialrådgivere eller psykologer, men al
mindelige lærere som i en årrække varetager bestemte funktio
ner. Uden nogen egentlig uddannelse fungerer studievejledningen
således i høj grad på vejledemes menneskelige egenskaber, med
de fordele og ulemper det må have for rollens udformning.

Hovedopgaven er altså, ved hjælp til selvhjælp og på elevens præ
misser at bistå ved tilrettelæggelsen og gennemførelsen af gym
nasietiden og over i erhverv eller uddannelse.
I skoleåret 77/78 har ovenstående ordning kun været gældende
for 3.g, mens 1. og 2.g har haft den hidtidige studie- og er
hvervsorienteringsordning - varetaget af Tove Brondum. Senest i
1979 vil ordningen være gennemført, og der vil til den tid være
3-4 studievejledere til skolens 15 gymnasieklasser. Den trinvise - og
noget uhensigtsmæssige - gennemførelse er bestemt af økonomiske
hensyn.
I år har undertegnede fungeret som vejleder i 3.g, og forsøgsvis
desuden i l.a og 2.x for at kunne drage erfaringer til brug de føl
gende år. Jeg har efter at have været på instruktionskursus 14
dage i efteråret 77 haft kollektive erhvervsorienteringstimer i 3.g,
deltaget i den generelle grenvalgsorientering i l.a, hvor jeg også
har lavet et kursus i studieteknik og endelig i marts/april 78 haft
generel erhvervsorientering på grundlag af en udsendélsesrække
i DR i 2.x. I den individuelle del af arbejdet har jeg været fuldt
optaget af samtaler med elever i 3 ugentlige skemalagte timer i
»kontoret« B 206. Hovedparten af de individuelle henvendelser
har været vedr. problemer af praktisk art med information om
og ansøgning til studier og erhverv, men op mod 20% af de ele
ver, der har været hos mig, har haft problemer af personlig eller/og social art.

Det er, som ovenstående vel siger lidt om, min opfattelse, at der
er et meget stort udækket behov for vejledning blandt gymna
siets elever. Mange elever er usikre i gymnasiesituationen, og end
nu flere er det med hensyn til deres fremtidige uddannelses- og
er hvervsmul igheder.
Jens Bencke
Pædagogisk
værksted
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Som omtalt i sidste årsskrift blev skolens pædagogiske værksted
omorganiseret i januar 1977, idet skolen lejede 2 xerografiske ma
skiner.
Disse to maskiner er anbragt i et lukket lokale, hvortil der kun
findes to nøgler. Alt duplikeringsarbejde ved hjælp af disse ma
skiner udføres af en enkeltperson for at styre det store forbrug
tidsmæssigt, økonomisk samt sikre stor driftssikkerhed af maski
nerne. De forskellige institutioner på skolen deltager i udgifterne
i forhold til deres forbrug. Værkstedet er blevet og bliver brugt
flittigt, idet der trykkes 50.000 kopier pr. måned.
Alt arbejde skal bestilles i forvejen og ligger klar til udlevering
2 gange om ugen.

Foruden dette lukkede værksted er der et åbent værksted udsty
ret med skrivemaskiner og spritduplikator. Dette værksted er kun
for skolens lærere.
A udiovisuelle
hjælpemidler

Dette udtryk står for alle lysbilledapparater - 16 mm gengivere båndoptagere - videobåndmaskiner - TV-apparater - overhead
projektorer - sproglaboratorium o.s.v. Alt inclusive er der 403 ef
fekter at holde rede på.
Alle disse hjælpemidler er registreret med nummer, også fabri
kationsnummer, både på skolen og hos Københavns kommunes
film- og båndcentral. Sker der tyveri, skal dette omgående meldes
til politiet, for at vi kan få erstatning.

Ben t Kist rup-Steffensen
Humanistisk
bibliotek:

Lokalet B 207 er i år blevet åbnet som præsensbibliotek og lek
tieforberedelseslokale, næsten uden indskrænkninger i åbningsti
den (8 - 16). Vi mener hermed at have imødekommet et behov
hos eleverne om gode arbejdsbetingelser i mellemtimer.

Skolelæge og
Sundhedsplejerske

Træffetider: Skolelæge fru Inge Kragh, træffes hver torsdag kl.
9-10. Sundhedsplejersken træffes hver dag fra kl. 9 - 10,30.
Skolelægens og skolesundhedsplejerskens funktion er forebyggen
de og vejledende, men principielt ikke behandlende.
I alle klasser til og med 9. klasse bliver eleverne målt, vejet,
syns- og høreprøvet af sundhedsplejersken.
Alle eleverne i 3., 5. og 9. klasse undersoges af skolelægen. I de
øvrige klasser ser lægen nærmere på de elever, der henvises af
sundhedsplejersken på grundlag af dennes forundersøgelse, eller
hvor der er fremsat ønske herom af eleven selv, af forældre eller
af skolen.
Endvidere undersøges enkelte elever flere gange i årets løb, hvis
skolelægen skønner det nødvendigt.
Eleverne samt deres forældre er altid, efter aftale, velkommen hos
lægen, hvis der er noget de ønsker oplysning om.
Her behandles også småsår og mindre skader. Ved større skader
sendes eleverne til nærmeste skadestue. Hjemmet underrettes.
Lægeværelset samarbejder med skolens personale, elevens egen
læge, psykologer, psykiater, horecentral, børneværn og mange an
dre institutioner.
Elever, der bliver henvist til egen læge, bedes komme med svar
fra denne i løbet af 14 dage.
På given foranledning gøres opmærksom på, at alle elever bor
få et sundt og nærende morgenmåltid, inden de møder på skolen.

11alslæge

Drengekorets øre-næse-halsspecialist, Mette Fog Petersen, under
søger de piger og drenge, som hvert år optages i skolens 3. klasse.

Endvidere tilses de kordrenge, som på grund af stemmelidelse
måtte være forhindrede i at synge.
Der er med økonomisk assistance fra skoleoverlægens kontor op
rettet et akustisk laboratorium. Kvantitativ analyse af drengestemmernes kvalitet med hensyn til frekvens og klangforhold kan
her gennemføres.
1 årets lob er der fra skoleoverlægens side taget initiativ til op
rettelse af et udvalg med henblik på koordinering af det foniatriske arbejde på Sankt Annæ Gymnasium til Københavns skole
væsen i øvrigt. Fra dette udvalg foreligger et oplæg til skoledirek
tionen m.h.p. placering af foniatrien i Københavns skolevæsen
på Sankt Annæ Gymnasium. Initiativet er taget i samarbejde
med talekonsulenten og den i skolevæsenet ansatte ørelæge.

Talepædagog

2 gange ugentlig, mandag og onsdag kl. 8 - 14, er talepæda
gog Kjeld Meyer Johansen at træffe på skolen i B 109 - B.nygningen 1. sal.
Undervisningen, der almindeligvis foregår individuelt, sker dels
efter halslægens henvisning, dels efter klasselærerens indstilling.
Langt den største gruppe elever kommer via halslægen med for
skellige former for stemmelidelser. De skal undersøges af hals
lægen, for undervisning kan finde sted, således at stemmesvigt
forårsaget af forkert stemmebrug sorteres fra stemmesvigt som
folge af sygelige tilstande i stemmeapparatet. Det sidste ses dog
sjældent hos vore skoleelever. Det ser ud til, at nogle få elever
ikke helt klarer de store krav, vor skoler stiller til stemmen. De
vil imidlertid ofte kunne hjælpes ved indarbejdelse af en fornuf
tigere vejrtrækning- og taleteknik.
Den anden og mindre gruppe elever kan have stammen, lobsk
tale eller udtalefejl, oftest forskellige former for læsp og snovi.
Indstilling sker ved udfyldning af specielle skemaer, der fås på
kontoret. De foretages af klasselærer eller anden lærer evt. på
forældres foranledning. Talepædagogen bistår i øvrigt gerne. Fra
indstillingstidspunkt til undervisningsstart må påregnes Yz - % år.
Det bemærkes, at ingen indstilling eller undervisning vil finde
sted uden forældrenes godkendelse.
K. Meyer Johansen

Tandklinikken

Skolens tandklinik er åben alle undervisningsdage kl. 8 - 15, og
behandler eleverne til og med 10. klassetrin, (udvidet med et
klassetrin fra august 1978).
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Eleverne modtager alle former for tandbehandling med undta
gelse af tandregulering. I det omfang, børnetandplejen kan på
tage sig regulering, henvises til specialtandlæge.
Der lægges stor vægt på
mundhygiejne og fornuftige
arbejdet dels på klinikken,
plejeres besøg i klasserne 1-2

forebyggende tandpleje, d.v.s. god
kost- og slikkevaner. Dette soges ind
dels ved specielt uddannede tand
gange årligt.

Synes De, der er problemer med Deres barns tænder, bedes De
kontakte klinikken så snart problemerne opstår. Klinikkens tele
fonnummer: (01) 30 93 00.

Filmklub

Der er nu gået et år til, og bestyrelsen (undertegnede) er derfor
i skrivende stund ved at have overstået deres sidste år her på ste
det. Det betyder, at der skal nye kræfter til i bestyrelsen, som
fremover kommer fil at bestå af Henrik Schultz (2.g) og Morten
Hansen (9. kl.), der begge har været medhjælpere i det forløbne
år. Vi håber i bestyrelsen, at filmklubben til næste år får lige
så mange medlemmer, som vi har haft i år, og helst flere. Det
vil sikre filmklubbens 8. leveår.
Bestyrelsen vil blandt andet takke dette års medhjælpere, rektor
Poul Nielsen, og tilsidst alle klubbens medlemmer.
Ole Rossing ■ Claus Nørklit

Sankt Annæ
Gymnasiums
Servicekorps

Igennem hele skoleåret har en stor gruppe forældre og elever
som medlemmer af vort servicekorps udført et dygtigt arbejde i
forbindelse med de mange arrangementer, som foregår i Sankt
Annæ Salen og i skolens kantine.
Af Trivselsfondens årsregnskab fremgår det tydeligt at et stort be
løb igen i år er kommet til Fonden ved Servicekorpsets indsats.

Det er kendt i vide kredse, at sangskolen har dette servicekorps,
som arbejder dygtigt og altid med godt humør.
Det er virkelig en imponerende indsats, som udfores og så tror jeg
endda, at alle servicekorpsets medlemmer selv har stor fornøjel
se af at være med.

Vi tager med taknemmelighed imod forældres og elevers tilbud
om at være med i servicekorpsets arbejde. Opfordring til tilmel
delse vil blive udsendt lige i begyndelsen af det nye skoleår.

Det praktiske arbejde med servicekorpset ledes af Birthe og Henry
Hypel.

Tak til alle dette års deltagere og vel mødt igen.
90

Poul Nielsen

Elevkantinen ¡)d
Sankt Annæ
Gymnasium

Sæsonen 1977-78 har været meget fin for den elevstyrede forret
ning, vi har i elevkantinen. Omsætningen af varer, dvs. te/kaffc,
toast, cacao, bouillon og kolde læskedrikke er her i begyndelsen
af april oppe på ca. 85.000,- kr., og vi regner med at komme op i
nærheden af de 100.000,- inden skoleåret er omme. Udgifterne
skulle gerne ligge indenfor en ramme på ca. 75.000,- kr., såle
des at de resterende 20 - 25.000,- kr., som vi regner med at få
i overskud, kan gå til Trivselsfonden.
Personalet har i gennemsnit bestået af 16 elever fordelt på 4 hold,
og så vor uundværlige mælkedame Inger. 1 lobet af året har vi
dog haft nogle udskiftninger i personalet. Dette skyldes bl.a. at
tre af de nuværende kantinemedarbejdere er 3.gere, og andre
har fok, at denne arbejdsplads ikke var noget for dem. Herigen
nem bringes en tak til alle de, der er eller har været i elevkan
tinen i denne sæson, for deres uundværlige arbejde.

Regnskab

Vi har igennem året gennemsnitligt i ugeomsætning haft ca.
2000 kr., hovedsageligt igennem automaterne. Disse har været
hovedårsagen til det meget fine regnskab, vi kan præsentere alle
rede nu. På trods af disses håbløse tilstand er det lykkedes os at
tvinge dem til at fungere. Pr. 1/4 samlede indtægter: 85.000,- kr.
Samlede udgifter: 60.000,- kr.
Vi regner med i forhold til sidste år at slutte med +25% i ind
tægter, mens udgifterne vil holde sig på samme niveau.
At et så fantastisk regnskab kan fremlægges, er udelukkende
de i kantinen arbejdende elevers skyld. Uden disses arbejde ville
eleverne ikke på skolen kunne købe noget at spise eller drikke.

Tusind tak til følgende:
jan Andersen
Michael Stoltenberg
Vibeke Beck
Birgitte Holst Hansen
Leslie Dinter
Ann Lorentzen
Gitte Klausen
Søs Nielsen
Ole Graff Larsen
Pernille Hyllested
Mette Durholm

3.ar
1 .z
2.a
2.a
2.y
iy
l.x
3.C
1 .z
2.b
3.a

Merete Poulsen
Max Tregart
Christian Dahlberg
Malene Lundsgaard
Kim Friis Laursen
Tine Damsholt
Morten Hansen
Carina Nielson
Michael Larsen
Henrik Schultz

l.x
3.ar
2.a
2.x
2.x
i-y
9.x
i-y
3.r
2.y

Elevkantinen vil herigennem ønske alle skolerns elever og lærere
en rigtig god sommerferie. Tak for i år.
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Bent Kristensen, 2.a
Niels Homung, 3.x

Statens
Uddannelsesstøtte
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Berettigede til støtte fra SU er kun de elever, der i skoleåret
78/79 er fyldt, eller vil fylde, 18 år.
Støtten falder i to former: stipendier og statsgaranterede studie
lån. Fælles for begge former er, at udbetaling først kan ske tid
ligst den 1. i måneden efter fødselsdagen. Det anbefales derfor,
at man, af hensyn til sig selv, indgiver sin ansøgning i god tid før
fødselsdagen, og gerne ved skoleårets begyndelse.
Stipendierne (»den forældreindtægtsbestemte støtte«), der udbeta
les månedsvis, er i årets løb blevet opreguleret med 4,3% og
kan nu højst andrage kr. 7.300,-, forudsat forældrenes skatte
pligtige indtægt ikke overstiger kr. 55.000,-, og evt. formue ikke
overstiger kr. 200.000,-, idet 10% af et evt. overskud tillægges
den skattepligtige indtægt. Ved indtægter over kr. 55.000,- ned
trappes størrelsen af stipendiet, indtil det ved en indtægt på kr.
110.000,- og derover helt bortfalder. For udeboende er støtten
forhøjet til maximalt kr. 10.430,-. Ved beregning af evt. støtte
mulighed fradrages den skattepligtige forældreindtægt kr. 9.000,for hvert uforsørget barn, født efter 1955, med en evt. egen
indtægt på op til kr. 1.500,-.
Ansøgerens egenindtægt må ikke overstige kr. 28.200,-, og for
muen ikke overstige kr. 15.000,-. For gifte ansøgere fordobles
beløbene, og indtægtsgrænsen forhøjes med kr. 6.300,- pr. barn.
Formucbelob ud over de nævnte grænser tillægges indtægten.
Statsgaranterede studielån (»ikke-indtægtsbestemt støtte«) kan op
nås uanset forældres og egen indtægt og formue. Erfaringsmæs
sigt er banker og sparekasser tilbageholdende med disse lån, men
har man valgmulighed mellem ( ~ konto i) flere banker, bør
man nøje efterregne rentebyrdens størrelse de forskellige steder.
Stipendium + statsgaranteret lån kan maximalt andrage kr.
18.630,-.
Om evt. ændringer af form og regler for .støttetildeling vides i
skrivende stund intet definitivt. Det kan dog i hvert fald formo
des, at beløbsstørrelserne til en vis grad vil blive opregulerede
i takt med pristallet og inflation.
Ansøgningsblanket til stipendium eller statsgaranteret studielån
hentes hos skolesekretæren og afleveres nemmest til stipendienævnets formand personligt, hvor også ansøgningsblanketter til
ændring af støtte udleveres. Ved ændring i forsørgers økonomi
ske forhold tages dog kun hensyn til bruttoindtægten.
Stipendienævnet har i skoleåret 77/78 bestået af følgende:
Kristian Hasle Cordtz
Hans-Carl Jensen
David Andersen
Henrik Andersen

I skoleårets løb (til d. 28/4 -78) har ialt 62 ansøgere benyttet sig
af Statens Uddannelsesstøtte, og der er blevet udbetalt kr.
202.224 i stipendier (39 ansøgninger) og kautioneret for kr.
205.999 i lån (24 ansøgninger). 1 ansøgning om stipendie, 3 om
lån og 1 om forandringer er p.t. under behandling.

Kristian Hasle Cordtz

Sankt Annæ Gymnasiums
Idrætsforening
Medlemstal

Sankt Annæ IF har i øjeblikket 750 medlemmer fordelt på 5
afdelinger. I alt har vi 700 medlemsskaber, da 50 medlemmer er
tilknyttet to afdelinger. Herudover er 150 omkringboende valbyborgere associerede medlemmer af svømmeafdelingen.

I loved bestyrelsen

Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Foreningssekretær:
Bestyrelsessekretær:
Afdelingsformænd:
Badminton:
Basketball:
Håndbold:
Motion:
Svømning:

Kaj Rømer, (03) 14 02 41
Bjarne Hjaltason, (01) 39 17 49
Søren Jespersen, (01) 19 20 39
Kjeld Hansen, (01) 24 04 36
Jens Henrik Eilertsen, (01) 30 12 78
Kjeld Laursen, (01) 34 69 40
Niels Peter Rothmann, (01) Tria 9915
Niels Erik Borgbo, (01) 85 51 50
Erik Hansen, (01) 58 19 69
Susanne Sandberg, (02) 73 10 09

Nye medlemmer

Interesserede kan ved henvendelse til formanden eller foreningssekretæren få tilsendt vor informationsfolder og vore love.

Passive medlemmer

Ønsker man ikke at deltage, men gerne at støtte foreningen,
kan man blive passivt medlem mod et kontingent på mindst 25,kr. halvårligt.
Vi har i øjeblikket 47 passive medlemmer, men kan godt bruge
mange flere - det gør ikke noget, om der bliver 500.

Forældrene

Vor forening er ikke bare for hurtigtlobende rekordsættere, men
også for satte personer, der i mange år har haft forældreværdighed.
200 forældre deltager i motion, badminton og svømning. Vi er
meget glade for, at så mange forældre deltager aktivt, det har
stor indflydelse på dialogen mellem hjem og skole.

93

Præsentation af
afdelingerne:

Svømning (212 medlemmer).
Afdelingen er medlem af Kobenhavns Svømme Union, og de, der
har lyst, kan som folge heraf dyrke konkurrencesvømning og
deltage i stævner med andre klubbers svømmere.
Ved familiesvømningen om lørdagen hygger man sig gevaldigt.
Her er hele familien velkommen, dog ikke børn uden voksen led
sagelse. 30 - 40 af vore forældre er medlem af svommeafdelingen.

Badminton (208 medlemmer).
Afdelingen er medlem af Dansk Badminton Forbund og har i den
forløbne sæson deltaget i turnering med 3 hold - senior, junior
og puslinge. En del medlemmer har desuden deltaget individuelt
i turneringer.
Der afholdes hvert år klubmesterskab, og en gang om året udde
les årets ketcher til et af ungdomsafdelingens dygtige medlemmer.
Også her er 30-40 forældre medlem.
Håndbold (138 medlemmer).
Afdelingen er medlem af Dansk' Håndbold Forbund, og har i den
forløbne sæson deltaget i turnering med 4 seniorhold samt i alle
ungdomsrækker på såvel herre- som damesiden. 1. herresenior
hold er netop rykket op i Danmarksserien. Det er hermed rykket
op 2 år i træk, og i alt 3 gange på 5 år. Ungdomsafdelingen
hører på herresiden til de bedste i København. Vi har ikke noget
oldboyshold og ej heller oldgirls, men det kan vi få.

Basketball (86 medlemmer).
Afdelingen er medlem af Dansk Basket Ball Forbund, og har
i de forløbne sæson deltaget i turnering i seniorrækkeme samt
i alle ungdomsrækker på såvel dame- som herresiden.
1. herreseniorhold er netop rykket op i Danmarksserien, og 1. dameseniorhold er i år rykket op i Københavnsserien. Ungdomsaf
delingen klarer sig nydeligt, både på herre- og damesiden. Hel
ler ikke i basketafdelingen findes der endnu hold for old boys
and girls, men også her kan det komme.
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Kondi-motion (70 medlemmer).
Medlemsskaren består næsten udelukkende af forældre, men også
udgåede elever er velkomne. Afdelingsformanden meddeler, at
man har plads til 15 - 20 nye medlemmer, hvilket jo desværre
ikke er så mange.
Afdelingen har et fantastisk godt sammenhold, og er meget dyg
tigt ledet. Man forstår her at kombinere motion og hyggeligt
samvær. Man afholder 2-3 hyggelige afdelingsfester om året.

Ved store festlige lejligheder for hele foreningen udviser afdelin
gen af helt enestående hjælpsomhed og arbejdskraft. Kondiaf
delingen er et meget vigtigt islæt i Sankt Annæ IF’s hverdag og
fest.
Legat

Foreningen uddeler en gang om året et legat og 2 hædersbe
visninger.
Uddannelseslegat 2.000,- kr.
Legatet uddeles til en dygtig idrætsudøver og/eller ungdomstræ
ner.
Årets legat tildeltes Dan Christensen, som er juniorspiller i hånd
boldafdelingen.

Ærespokal

Pokalen er skænket af rektor Poul Nielsen og tildeles et medlem,
som gennem sin indsats og hele væremåde kan gore sig fortjent
til betegnelsen »Årets medlem«.
Årets medlem blev Keld Sørensen, som er seniorspiller på 1. hol
det i håndbold samt ungdomstræner.

Årets sports
præstation

El gavekort på 500,- kr. tildeles den person, eller det hold på
Sankt Annæ gymnasium, der efter idrætslærernes opfattelse
har ydet årets største sportspræstation.
Det er i år første gang, dette gavekort uddeles, og hovedbesty
relsens beslutning er taget så sent, at idrætslærerne endnu ikke
har haft mulighed for at udpege årets kandidat(er).

Idrætsforeningens
ju bilæu msplakat

Festlige
begivenheder

Idrætsforeningen har 2 festlige højdepunkter om året.
Andespil.
Dette afholdes hvert år i slutningen af november eller begyndel
sen af december.
Vi praler, at det er andespillet med de flotte gevinster, det ande
spil, alle kommer til. Det synes vi også selv er rigtigt, men den
virkelige årsag er nok, at vi har en masse venner, og det er vi
lykkelige over og dybt taknemmelige for.
Årets andespil havde ca. 700 gæster, desuden havde vi solgt fjern
styret andespil. Vi fik et helt fantastisk overskud ■ 14.000,- kr.,
hvilket oversteg alle dristige forventninger. Tak til alle der modte
op og derved støttede vort arbejde.

Idrætsfesten

Denne fest afholdes altid fastelavnslordag, og altid er der fuldt
hus.
Ingredienser i dette tilløbsstykke er en fin forestilling i koncert
salen; herefter spiser mange af gæsterne - i år 600 - smørrebrød,
endelig er der så stort bal i kantinen til to orkestre med et rime
ligt støjniveau, og de, der har gode nerver og trommehinder, kan
gå til diskotek i udstillingslokalet.

96

Det plejer at være elever, der opfører årets show. På grund af
andre gøremål var dette bare umuligt i år, så vi måtte »nøjes«
med en af landets dygtigste kunstnere, Eddie Skoller.
Der var i år 1300 glade festdeltagere, som næsten alle blev til
festen kl. 2 var slut.
Vi har god og gratis hjælp til denne store fest. Medlemmerne
hjælper naturligvis selv. Kondiafdelingen (forældrene) pynter lo
kalet, håndboldafdelingen, basketafdeling og kondiafdelingen
rydder op, og endelig smurte elever fra 9x og y smørrebrød. Tak
til alle, og i særdeleshed til forældreseruicekorpset, som hele den
ne lange aften stod for salg af drikkevarer, kaffe, pølser m.m., en
opgave de løste til højeste karakter.
Det er på denne baggrund ikke underligt, at festen kan give
overskud, men forbløffende, at det kunne blive til 31.000,- kr.
Det blev det ikke desto mindre. Vi er meget glade og taknem
melige.
Næste års fest er lordag d. 24. februar 1979.

Rejse- og
uddannelsesfond

Vi solder ikke alle disse penge op, der betales jo også kontingent
i foreningen. Vi har faktisk endnu ikke brugt en øre af de mid
ler, der kommer ind ved disse lejligheder, og vi har derfor i dag
en fond på 160.000,- kr., hvis renteafkast skal gå til rejser og
uddannelse.
Velkommen i Sankt Annæ IF, men husk, at fritidsulykkesforsik 
ringer er en privat sag.
Med venlig hilsen
Kaj Rømer

Kondiholdet
træner

Fritidsklubben
Københavns største fritidsklub er atter vokset, og der har i år væ
ret 120 ugentlige timer denne afdeling.
Der har ud over sporten været følgende tilbud at vælge imellem:

Bordtennis

Hver dag kl. 14 - 16. Der er 6 borde, og 24 personer har mulig
hed for at spille på samme tid. Timetallet kan i øvrigt udvides
efter behov. Instruktører: Henrik Bjorn Nielsen, Jan Ottesen,
Hanne Brandtberg, Per Romer og Jean Olsen.

Hobby

Hver dag kl. 14 - 16. Her kan man med gratis materialer dyrke
næsten alle former for hobby. Man kan også nøjes med at hygge
sig med de mange dejlige spil. Vi håber fortsat på et lille af
lukket rum med mulighed for lektielæsning. Instruktører: Inger
Rømer, Mette Albret, Jean Olsen, Rikke Koch-Petersen og An
nette Rømer.
Alle dage - undtagen fredag - kl. 15 - 17. Her har der været liv
lig aktivitet og megen hygge. Næsten alt kan laves her, det må
blot ikke være alt for dyrt. Materialerne er gratis. Instruktører:
May Andersen, Merethe Emcken og Hanne Karle.

Håndarbejde

Madlavning

Mandag og fredag kl. 15 - 18. En herlig duft, megen hygge og
en mængde ivrige og glade elever. Instruktør: Ellen Jahn Larsen.

Filmklub

En onsdag hver måned kl. 15 - 18. Forevisningen foregår i kon
certsalen, så gruppen bliver ikke let overtegnet. Søgningen har
været stor til de mange gode film. Instruktorer: Bent KistrupSteffensen, Claus Norklit Jensen og Ole Rossing.

Fotoklub

Onsdag kl. 15 - 17. Gruppen måtte desværre nedlægges efter
kort tids forlob p.g.a. svigtende tilslutning.

Musik, sang og
teater

Mandag og tirsdag kl. 15 - 18. I disse grupper indstuderedes
Jesus Christ Superstar. Resultatet er de fleste velkendt. Næsten
7.000 tilskuere overværede de 7 fulde huse. Instruktorer: Gor
don Alsing Andersen, Michael Bojesen, Claus Norklit Jensen og
Søren Skaarup.

Big-band

Torsdag kl. 16 - 19. Tilmeldt som færdig og lukket gruppe. Del
tagelse her kræver stor dygtighed og kan kun finde sted efter
aftale med gruppens instruktor: Erling Petersen.

Maskinskrivning

har i år været kørt via ungdomsskoleloven og administreret af
skolen. Deltagerne har alle været fra 9. klasse med det formål
at gøre kurset fra 8. klasse færdigt. Lærer: Marianne Pienge.

I alle de nævnte grupper - filmklubben dog undtaget - har del
tagelse været gratis. Vi har planer om at udfolde en lignende aktivitet i det nye skoleår.

Det bør lige nævnes, at alle elever fra 3. - 7. klassetrin skal be
nytte sig af fritidsklubbens tilbud, mens de venter på at komme
til træning, da vi ikke har andre muligheder for tilbringelse af
ventetiden.

Angående oprettelse
affritidsgrupper:

Lederproblemer

Næsten alle ønsker kan imødekommes, når blot følgende betin
gelser er opfyldt:

1)

Der skal tilmeldes mindst 15 deltagere.

2)

Fremmødet skal være mindst 10 i gennemsnit pr. gang, el
lers er vi pligtige til at lukke gruppen. Hvis man har meldt
sig, må man passe det.

3)

Endelig er det nødvendigt, at vi kan finde en egnet og vil
lig instruktør blandt lærerne, forældrene eller blandt de ele
ver, som er fyldt 18 år.

Vi har egentlig ikke nogle lederproblemer. Det store udbud af til
bud i idrætsforening og fritidsklub bevirker blot, at vi har brug
for usædvanlig mange ledere.

Derfor: Alle lærere, forældre og elever, der er interesseret i leder
eller instruktorjob kan henvende sig til undertegnede. Instruktør
arbejde er aflønnet.
Kaj Romer.

Københavns Drengekors Venner
Selskabet er oprettet af en kreds af gamle elever, da vi for nogle
år siden erfarede, at koret stod og manglede nogle tusinde kro
ner for at kunne gennemføre et arrangement.
Hvis du på denne måde vil opretholde en lille kontakt med din
gamle skole, er du meget velkommen som medlem i vort selskab.
I øvrigt er alle, familie, venner og bekendte velkomne som med
lemmer, og det koster kun beskedne kr. 50,- om året.
Vor fond er nu oppe på kr. 70.000,- i obligationer, nominel vær
di, og da målet foreløbig er kr. 100.000,-, forventer vi i årets lob
at nå dette mål.
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Vi arrangerede den 4/11 1977 en meget vellykket koncert i sko
lens koncertsal.
Foruden Drengekoret, under ledelse af Niels Møller medvirkede
bl.a. Benni Andersen, Solveig Lumholt, Eileen Vandermark,
Poul Hindberg, Ulrik Ravnbøl og Alan Franker Singers.

Hele delte brogede program af korsang, opera og jazz blev mor
somt præsenteret af Kgl. operasanger Ole Jensen.
Selskabet har også et kor under ledelse af Alan Franker, hvor
gamle elever hygger sig med sang og musik.
Alle henvendelser vedr. Selskabet, bedes rettet til bestyrelsesmed
lem Vagn Heidemann, H. C. Ørstedsvej 52 A, 1879 København
V. Telf. (01) 37 27 36.

Niels Andresen, formand, K.D.V.

Faglige indlæg:
Det er kun muligt i beskedent omfang at lade fagenes arbejde blive
omtalt, skønt det uden tvivl for mange ville være interessant læs
ning.
Vi må indskrænke os til omtale af særlige forsøg og faglige pro
blemer. som skønnes at kræve plads i årsskriftet.
I år omtales nogle årsprovefofsøg samt fagene formning og idræt.

Alternativ disprove

Forsøg med alternativ årsprøve i faget dansk 1977 i klasserne
l.a og 1.x. Lærer: Ulla Boris.
Da undervisningen i begge klasser fortrinsvis tog sigte på at ind
føre eleverne i metode, anvendt på forskellige genrer, var det
nærliggende, selvstændigt at lade dem prøve deres kundskaber på
enkelte større værker med god tid til deres rådighed og at lade
dette arbejde erstatte den sædvanlige årsprøve i mundtlig dansk.
I fællesskab besluttede vi følgende:

1. Klassen som helhed skulle arbejde med et forfatterskab.
l.a valgte Panduro: De Uanstændige. Amatørerne, Fern fra Dan
mark, Louises Hus. En udbrydergruppe fik efter eget ønske lov
til at arbejde med eksistentialismen på grundlag af Sartres roman:
Terningerne er kastet.
1.x valgte Chr. Kampmanns »slægtsroman« i 4 bind, Uden Navn
og En tid alene.
2. Arbejdet skulle udføres i lærersammensatte grupper, Hver
gruppe arbejdede intensivt med et værk, men alle skulle læse det
samlede antal værker.
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3. Arbejdsgrundlaget var en række obligatoriske spørgsmål af
romanteknisk og indholdsmæssig art. Derudover var der mulig
hed for individuel udfoldelse, hvis gruppen ikke følte sig dæk
ket ind af de obligatoriske spørgsmål.

4. Gruppearbejdet skulle resultere i fyldige rapporter, der blev
duplikeret til alle, og som skulle læses grundigt af alle.

5. Arbejdet skulle principielt udfores uden for skoletiden i tids
rummet fra midten af februar til begyndelsen af juni. Kun gan
ske få undervisningstimer kunne stilles til rådighed.
6. For at tilgodese den mundtlige side af faget skulle hver enkelt
gruppe optræde som opponent mod en anden gruppes arbejde
(gruppe 1 opponent mod gruppe 2 osv.) på en bestemt dag, »ek
samensdagen«. Opponentgruppen skulle fremfore sin kritik forst,
derefter skulle der holdes pause i ca. 10. min. for at give den
kritiserede gruppe lejlighed til at forberede sit svar. Alle elever i
klassen skulle være til stede under hele forlobet. Det var et krav,
at ethvert gruppemedlem både i opponentgruppen og den kri
tiserende gruppe skulle ytre sig, primært for at give de mere til
bageholdende elever en chance for at gore sig gældende.
7. For at undgå enhver fonn for usund konkurrence/karakterjageri blev det besluttet at forkaste 13-skalaen som præstations
måler. I stedet for skulle hver rapport forsynes med en fyldig
skriftlig vurdering fra læreren, suppleret med kortere skriftlige
kommentarer fra opponentgruppen.

Ved at tilrettelægge arbejdet på denne måde mente vi at kunne
fremme to mål:
a) at opnå et storre fagligt udbytte end den sædvanlige årsprøve
åbner mulighed for. både i den konkrete arbejdssituation og på
længere sigt.
b) at bedre det sociale klima i klassen i den forstand, at den
individuelle stræben blev sat i skyggen til fordel for et samarbej
de om en fælles opgave. Den lærersammensatte gruppe skulle
sikre en opsplitning af dagligdagens gruppedannelser for at ud
vide kontakten eleverne imellem.
Vurdering:
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Af en sporgeskemaundersogelse fremgår folgende generelle vurde
ring: Projektets skriftlige aspekt gav et stort fagligt udbytte, hvil
ket opgavernes boje kvalitet også vidner om, mens den mundtli
ge del var skuffende. Årsagerne hertil er liere: 1) den praktiske
organisering af dagens forlob. Her anføres det generelt, at pausen
på 10 min. efter hver opponentgruppes indlæg i længden føltes
enerverende af dem. der ventede, mens den gruppe der arbejde
de, følte sig presset af for lidt tid. 2) Opponentgruppemes frem
færd var i flere tilfælde præget af aggressivitet, hvorved den til
stræbte afdramatisering i nogen grad gik tabt, og det sociale
mål ikke blev tilgodeset.

Yderligere anføres det, at arbejdsbyrden ved denne eksamens
form var stor - for enkeltes vedkommende næsten uoverkomme
lig - og at projektet derfor ikke kan anbefales til elever i 2.g med
store grenfagsopgaver. Et helt elementært, praktisk problem: at
finde mødetidspunkter, der passede alle, viste sig i nogle tilfæl
de at være temmelig belastende for gruppemedlemmernes ind
byrdes forhold. Vanskeligheden opstod som oftest p.gr.a. elever
nes erhvervsarbejde.
Generelt er der dog tilfredshed med forløbet, og projektet kan
med visse justeringer anbefales.
P.S. 2.x havde som afslutning på forløbet - kort tid efter som
merferien besøg af forfatteren Chr. Kampmann.
Ulla Boris
Forsøg med
årsprøver

I skoleåret 1976/77 nedsatte lærerrådet et udvalg, der skulle un
dersøge interessen for og begrundelserne for ønsker om alterna
tive årsprøver i 1. og 2. g.
Udvalget gennemførte en spørgeskemabehandling og diskuterede
derpå de planer og forslag, der var fremsat af de forskellige læ
rere og klasser. Diskussionerne endte med, at samtlige forslag blev
forelagt lærerrådet og dér vedtaget.

I daværende 2. a havde vi gennemført et tværfagligt projekt i
dansk og historie med samme lærer i begge fag. Arbejdet på
begyndtes i slutningen af november og sluttedes i marts. Store
dele af arbejdet havde været udført i grupper, og alt materiale
var duplikeret og udleveret til alle. Der var blevet rokeret med
fagenes timer efter behov, dog således, at hvert fag ialt havde
fået det antal timer, det skulle have efter skemaet.
Projektets emne i historie var en undersøgelse af den økonomi
ske udvikling i Nordvesteuropa i perioden 1500 - 1850. Det om
fattede følgende delemner: Udviklingen i basis ved overgangen fra
naturalieokonomi til pengeøkonomi, handelsborgerskabets ideolo
giske overbygning i reformationsbevægelserne, merkantilismen og
enevælden, manufakturerne, engelsk enclosure og vandringen af
arbejdskraft fra land til by, skibstransport og nautiske instrumen
ter, den industrielle revolution, udbytningen af de fremmede ver
densdele og den hjemlige arbejdskraft, den økonomiske og poli
tiske liberalisme, de utopiske socialister og Marx.
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Emnet for danskundervisningen var en undersøgelse af tilblivel
sen af den borgerlige individualisme i tilsvarende periode. Del
emnerne var: Det protestantiske menneske, den lutherske ortodoxi, rationalismen, skepticismen, sentimentalklassicismen, pietis
men og romantikken.

I gruppearbejdet sammenstillcdes teksterne således, at relationer
ne mellem basis og overbygning fremtrådte forståeligt og begrun
det gennem fagenes parallelle forløb.
Ved skoleårets afslutning vedtog klassen at gå til gruppeeksamen
i begge fag under ét. Eksamensprojektet skulle afvikles over én
dag og tilrettelægges sådan, at alle i klassen hørte forelæggelsen
af alle grupperapporterne. Rapporterne skulle fremkomme i kro
nologisk rækkefølge og gruppeopgaverne udformes således, at ek
samensdagen også tjente som repetitionskursus. - Der skulle an
vendes extemporaltekster og alle anvendte lærebøger som hjælpe
midler. Arbejdet skulle foregå i skolens bibliotek, hvor der yder
ligere var adgang til lexica og større fremstillinger.

Grupperne skulle sammensættes af eleverne selv uden lærerens
medvirken med overholdelse af to principper: 1) Grupperne fra
vinterens arbejde måtte ikke genopstå i uændret form og 2) den
sidste gruppe måtte ikke komme til at bestå af dem, ingen andre
ville i gruppe med. - Læreren forbeholdt sig ret til at sammen
sætte grupper ved lodtrækning, hvis principperne blev brudt;
men begge betingelser blev forstående og taktfuldt opfyldt af ele
verne. 3 af 23 elever ønskede ikke at deltage i gruppeeksamen og
gik efter eget ønske til traditionel årsprøve i ulæst tekst i dansk.
Bagefter var de til stede ved den del af gruppeprøverne, der var
repetitionskursus.
5 grupper à 4 elever arbejdede fra kl. 8 - 11 med følgende emne
områder, fordelt ved lodtrækning: 1) Den politiske utopi med tek
ster af Thomas More, Montaigne, Holberg, Rousseau, Voltaire og
Fourier. - 2) Den kritiske rationalisme med tekster af Holberg,
Voltaire, Defoe, Swift og Wessel. - 3) Naturen og mennesket med
tekster af Rousseau, Goethe, Brorson, Ewald og Baggesen +
dokumentarstof om minedrift i England. - 4) Den patriarkalske
familiemoral med tekster af Luther, Holberg, Charlotte Dorothea
Biehl, Thomas Thaarup og uddrag af en debat i The Spectator. Den politiske debat med tekster af Rousseau, Adam Smith, Ro
bespierre, Malthus, Ricardo og Grundtvig 4- tal og statistikker
fra engelsk industrialisme.
Tidsplanen så således ud: kl. 8 - 11: gruppearbejde, 11 - 11,30
pause, 11,30 - 13,00 forelæggelse af 2 grupperapporter, 13,00 14,00 pause, 14,00 - 16,00 forelæggelse af 3 grupperapporter.
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Det fremlagte arbejde blev forelagt mundtligt og således, at alle
medlemmer af gruppen skulle have ordet. Alle i gruppen fik
samme karakter. Rapporterne blev bedømt efter 13-skalaen af de
øvrige elever -I- af en lærergruppe bestående af censor, lærer
kandidat og examinator.

Ved en spørgeskemaundersøgelse, der besvaredes anonymt i be
gyndelsen af det nye skoleår, erklærede eleverne sig meget til
fredse med årsprøvearrangementet som prøveform og repetitions kursus, men flere ville gerne have haft mere tid og foreslog ligninde forsøg gennemført over 2 dage i fremtiden. Der var stor
enighed om, at diskussionerne i forbindelse med karaktergivnin
gen og censors motiveringer for vurderingerne havde været meget
værdifulde for en afklaring af, hvilke krav der stilles, og hvilke
faktorer der lægges vægt på. Gruppeopgaverne med de tilhøren
de tekster findes på danskdepotet B 204 og kan lånes af interes
serede.
„
n
.
Tove Brondum
Faget formning
1977/78
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I de nye læseplaner for Københavns Kommune står der bl.a. i
formålsparagraffen for faget formning, at eleverne skal udvikle
»deres evne og lyst til billedmæssigt at give udtryk for oplevel
ser og forestillinger«, at de skal opnå nogle »færdigheder inden
for faget, som kan være af værdi for dem, også i deres fritid«.
Desuden er det af stor betydning, at »eleverne selvstændigt læ
rer at vurdere billeder«.
I løbet af hele året prøver skolen at leve op til disse krav. De mu
siske fag er jo på vor skole højt prioriterede og eleverne meget
motiverede for alt, hvad der har med kunst at gøre. Tanken om
en skole, hvor det billedmæssige lå på linie med sangen, synes
ikke fjern. Den årlige udstilling af valbyborgeres- og kunstneres
malerier/grafiske arbejder osv. har i tre uger givet eleverne lej
lighed til at se og diskutere de forskellige værker. Billedkunsten
er på denne måde blevet en del af deres hverdag.
-- 1 efteråret deltog flere klasser fra 7. årgang og opefter i kon
kurrencen HOLD BYEN REN, hvor mange af præmierne gik til
S.A.G. Bl.a. fik en elev fra 9. klasse I. præmien for en meget
festlig plakat. Præstationer, der viser, at vore elever engagerer
sig meget i det, de beskæftiger sig med, og også forstår at give
udtryk for deres billedmæssige kunnen. - I februar måned ekspe
rimenterede vi lidt med at få formning og musik til at gå op i en
højere enhed, da den østrigske grafiker Hertha Hofer sammen med
elever fra 3. og 4. klasse samt l.g prøvede at male toneople
velser, inspirerede af klassisk musik. - En meget fornøjelig dag
for eleverne.
Derudover har hverdagen på skolen naturligvis også været præ
get af formningsmæssige aktiviteter. Der kan nævnes det gode
samarbejde mellem 3. klasseme/deres klasselærere og formnings
afdelingen. da eleverne i orientering-dansk beskæftigede sig med
vikingetiden. Formningslokalerne var i den tid helt i vikingeti-
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dens ånd. Ligeledes arbejdede formning-dansk sammen, da en 3.
klasse havde taget emnet vold op, idet børnene her udtrykte de
res mening om emnet i silhuetklip. - Mange elever fra 4. klasse
og opefter har i en periode beskæftiget sig med romersk kultur,
inspirerede af Louisianas Pompeji-udstilling. Bomene har haft
travlt med at fremstille romerske kvinder og mænd i legemsstør
relse i pap, og i samarbejde med håndarbejdsafdelingen pro
duceret klædedragter i form af togaer. Vi har forsøgt at illustre
re Pompeji, som byen så ud for og efter vulkanens udbrud i
bl.a. pap maché, 1er, vand- og plakatfarver.
Skolen har som andre folkeskoler et udbud af valgfag, og her har
adskillige elever valgt formning, hvilket igen peger hen på deres
interesse for det kreative. Her får eleverne yderligere kendskab
til materialer og teknikker. F.eks. kan nævnes grafiske materialer,
hvor vi har beskæftiget os med zinktryk. - Det skal også bemær
kes, åt formningslokalerne størstedelen af året bruges til at produ
cere »ting« til mange af skolens arrangementer. Der skal næsten
altid fremstilles et skilt eller en plakat, og det er dejligt at se,
hvor dygtige vore elever er til at udtrykke sig på dette område og heldigvis altid med en kritisk holdning, overfor det de gør.
Som sædvanlig udstilles alle elevernes arbejder ved den årlige
formningsudstilling, hvor alle kan få lejlighed til at se og snakke
om alt, hvad formning kan indebære i folkeskolen idag. Det er
et fag, som støttes og opmuntres på alle mulige måder af elever,
forældre, lærere og ikke mindst af skolens rektor, som altid vir
ker inspirerende på dette felt.
r
,
Leo Bannerjelt

Idræt
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Idrætsundervisningen på S.A.G. har gode kår. Vi har gode fa
ciliteter, interesserede elever, samt 15 idrætslærere, der af alle
kræfter prøver at leve op til denne interesse.
Drenge og piger undervises ofte sammen, og i 3. - 6. klasse præ
senteres eleverne for de mange idrætsgrene, som faget rummer.
Fra 7. klasse og resten af skoletiden har eleverne mulighed for
at vælge de discipliner, der særlig tiltaler dem, dog med sådan
ne begrænsninger, at alsidighed i valgene tilgodeses. Man kan for
tiden vælge mellem basketball, volleyball, håndbold, atletik, red
skabsgymnastik, rytmisk gymnastik, konditions- og styrketræning
samt svømning. Ud over skematimerne er der mulighed for at
deltage i frivillig idræt nogle eftermiddage om ugen. Dertil kom
mer Sankt Annæ Idrætsforenings mange tilbud, som i høj grad
er med til at præge idrætsbilledet på S.A.G.
Blandt idrætslærerne diskuteres ofte det formålstjenlige i at del
tage i de forskellige idrætsdage, der afholdes hvert år. Vi holder
os meget for øje, at vore elever bliver alsidige i idræt, men vi
konstaterer ofte, at modstanderne ved disse stævner er speciali
ster, således at konkurrencen udkæmpes på ulige vilkår. Endvide
re synes vi, at idrætsstævneme mest appellerer til en lille elite,
mens det store flertal blot er tilskuere.
Derfor har vi overvejet om vi, som supplement til de gængse
idrætsdage, kunne afholde vore egne stævner. De skulle være så
ledes tilrettelagt, at størstedelen af vore godt 1200 folkeskole- og
gymnasieelever kunne deltage som aktive. Måske kunne vi derved
indhøste nogle erfaringer, som kunne videregives til arrangører
ne af de traditionelle idrætsdage. Vi vil altså ikke konkurrere med
disse arrangementer, men blot supplere dem, og vi vil naturligvås,
som hidtil, tilmelde vore elever til mange af de stævner, vi får
tilbud om at være med i.
De mange tilmeldte hold ved årets stævner viser, at interessen for
deltagelse er stor blandt vore bedste elever, og de flotte resultater
tyder på, at vore elever har talent for andet end sang og musik.
3. real/10. klasses drenge blev således Kobenhavnsmestre i hånd
bold. Både piger og drenge fra 7. klasse viste i flere terrænløb,
at vi også der er mellem de bedste. Den idrætsgren, hvor vi kla
rer os allerbedst, er imidlertid svømning. Ved Kobenhavnsmesterskabeme blev 7. klasses drenge, 8. klasses piger og 9. klasses
drenge (2. holdet) alle nr. 2. Når 2. holdet fra 9. klasse ikke
kunne vinde, skyldtes det, at 9. klasses drenge havde et 1. hold i
særklasse. De blev sikre mestre, og den samme flotte titel sikrede
8. klasses drenge sig.

Til slut skal det nævnes, at idrætslærerne naturligvis følger de
batten om det ugentlige timetal i faget idræt meget nøje. Vi kon
staterer med glæde, at alle instanser indenfor skoleidrætten ar
bejder hårdt for at overbevise politikerne om det rimelige i en ti
metalsforøgelse, og at stadig flere uden for vort fag støtter disse
tanker. En sådan udvidelse af timetallet vil øge elevernes fysiske
velbefindende og dermed blive til gavn for hele deres dagligdag.
En forsmag på disse nye tilstande får vore elever på det kommen
de 10. klassetrin, da der her er bevilget 4 ugentlige timer i idræt.
Freddy Gleisner

Kobenhavnsmestre
fra 8. klasse

Ordensregler for
Sankt Annæ Gymnasium
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1. Ved skoletids begyndelse benyttes hovedindgangen eller ind
gangen ved Valbygårdsvej. Tøj eller tasker må ikke anbringes på
trapper eller gange. Eleverne i 3.-7. klasse går straks tid på lege
pladsen.
2. I frikvartererne og i mellemtimer samt efter skoletid må ingen
af eleverne i 3.-7. klasse opholde sig i klasseværelserne eller på
gangene uden tilsyn. Ophold eller færdsel i de større elevers kantine er ikke tilladt. Ved frikvarterets begyndelse og slutning an
vendes kun døren i A-bygningen.
3. Ingen elever - uanset klassetrin - må forlade skolen i skoleti
den - heller ikke i eventuelle mellemtimer.
Kun i ganske særlige tilfælde - glemt mad en enkelt gang - kan
elever fra og med 8. klasse til og med 3.g få tilladelse til at gå
til nærmeste handlende, men tilladelse skal i hvert eneste tilfælde
gives skriftligt af enten elevens klasselærer, en viceskoleinspektør,
administrativ inspektor eller rektor.
4. Unødvendige o fhold på toiletterne er ikke tilladt.
5. Elevatorerne må kun benyttes, når det er nødvendigt. Det er
ikke nødvendigt for at transportere sig selv.
6. Over alt er voldsom og farlig leg forbudt. Farlig leg er f.eks.
slagsmål, voldsomme former for boldspil, kasten med snebolde,
fremstilling af glidebaner o.lign. Ak boldspil indendørs er for
budt.
7. Beskadigelse af skolens materiel og ejendele kan mediót e er
statningskrav. Hjemmene er ansvarlige for de udleverede bøger,
der altid skal være forsynet med bind.
Beskadigelse af kammeraters ejendele vil normalt være et anlig
gende mellem de pågældende hjem.
8. Penge eller værdisager må aldrig efterlades i overtøj eller ta
sker. Dersom det er absolut nødvendigt at medbringe værdisager,
skal disse deponeres på skolens kontor.
9. Elever i 3.-7. klasse ma ikke ryge på skolen eller i skolens nær
hed. Elever fra og med 8. klasse til og med 3.g har tilladelse til
at ryge i elevkantinen ved de runde borde. Der må ikke ryges i
bog- og tøjgarderober, på gange, trapper og toiletter, ja i hele
skolebygningen og dens nærmeste udendørsomgivelser.
10. Den af skolen udleverede mælk til elever i 3. klasse til Ig skal
drikkes i hovedskolens klasselokaler eller i elevkantinen. Fvidte

eller lomme mælkekartoner og drikkebægre må ikke bringes
rundt i bygningen.
Øl eller andre stærke drikke må ikke drikkes på skolen eller i dens
nærhed af skolens elever.
I henhold til gældende lovbestemmelser stilles læreboger gratis til
rådighed for eleverne, dog på visse betingelser:
1. Bogerne forbliver skolens ejendom.
2. Eleven er økonomisk forsvarlig for de lånte bøger.
3. Bogerne skal straks forsynes med solidt omslag og navn på
navneseddelen.
4. Der må ikke sireges, gores notaler eller tilføjelser i bøgerne.
5. Ved udmeldelse skal alle bøger straks afleveres.

Forsømmelser

Når en elev er fraværende i indtil 3 dage, skal forældrene i kontaktbogen indføre fraværelsesdato(er), årsag til fraværelsen og un
derskrift. (Elever, som er fyldt 18 år, kan efter ministeriets be
stemmelse selv skrive de nødvendige oplysninger med egen under
skrift).

Kontaktbogen afleveres af eleven personligt til klasselæreren i
folkeskolens klasser, og på rektors kontor for gymnasiets klasser
den forste modedag efter fraværelsen i frikvarteret efter 2. lek
tion.
Hvis fraværelsen strækker sig over længere tid end 3 dage, skal
forældre (eller elever over 18 år selv) telefonisk eller evt. pr.
brev senest den 4. dag give skolen besked. Hvis skolen skønner
det. skal der indsendes lægeattest til dokumentation.
Ansøgninger om fritagelse for skolegang skal altid ske i kontakt
bogen og
når undtages helt ekstraordinære tilfælde
senest 2
dage før den ønskede fritagelse.
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Ved skoleårets afslutning
Der er blevet stillet store krav til vor skole i lobet af det nu snart
afsluttede skoleår. Vor største opgave har som altid været at
sikre vore børn og unge en god uddannelse.

Dette årsskrift fortæller ved sit tilbageblik meget, men ikke alt,
om hvad der er sket.

Jeg håber, dette tilbageblik har været værd at læse, og at det
senere vil være et værdifuldt historisk materiale om Sangskolen.
Vore 46 klasser har i årets 200 skoledage tilsammen haft mere
end 60.000 skematimer, læst af skolens henved 100 lærere.
Jeg har med vilje i dette jubilæumsår - 5 år i Valby - givet lidt
flere oplysninger om vor hverdag, end jeg plejer.

Jeg håber, det er lykkedes at give årsskriftets mange læsere et ind
tryk af baggrunden for de mange skematimer, og jeg tror,
man vil give mig ret i, at der er foregået en lang række positive
ting, som har hjulpet med til at sikre et tilfredsstillende resultat,
både menneskeligt og fagligt.

Initiativ og virkelyst har gode vilkår i vort miljø.
Sådan forholder det sig bestemt i særdeles mange skoler i Dan
mark, men vi har da lov til at være taknemmelige over, at det
også går godt her.

no

I år har vi passeret besøg nr. 30.000 på Sangskolen, som stadig
modtager en stor del af byen Københavns gæster.
Jeg praler lidt af Sangskolen over for disse mange gæster, det
kan jeg nok tillade mig, når skolen ikke er min opfindelse. Jeg
føler, at det ikke er helt forkert, når jeg fortæller, at vi ikke har
problemer med at få vore børn og unge til at komme til skolen.

men snarere med at få dem til at gå igen om eftermiddagen,
hvor sang, musik, sport, hobbyvirksomhed, fælles læsevirksomhed og meget andet, får mange til at blive adskillige timer efter
normal skematids ophor.

Hvordan det nu end forholder sig, synes jeg, at det er en fornø
jelse at se så mange glade børn og unge på skolen hver eneste
dag.
Denne glæde har naturligvis også sin baggrund i den særlige op
gave, vi har fået med hensyn til sang og musik, og det er i disse år
meget tilfredsstillende at kunne konstatere, at den sanglige og
musikalske uddannelse af vore elever i stadig højere grad sætter
sit præg på vor hverdag.
Siden 1924 har drengene alene været med til at sikre dansk mu
sikliv stor tilgang af musikkyndige, men nu kommer pigerne med.
Jeg mener, at noget værdifuldt er ved at ske, idet det allerede
efter de 5 år her i Valby synes klart, at pigernes sanglige uddan
nelse også vil få betydning for musiklivet. Læsningen af sang
inspektørens beretning, her i årsskriftet, om pigernes uddannelse
og om deres aktiviteter giver indtryk af, at noget betydningsfuldt
er på vej.

Og lykkeligt er det, at dette sker, uden at det ændrer ved dren
genes uddannelse og deres sanglige præstationer.

Tværtimod måske, for næppe nogensinde er Københavns Drenge
kors koncerter blevet så vel modtaget, og aldrig før har koret
fået en så stor anerkendelse i ind- og udland, som i disse år, hvor
ikke mindst koncerttouméerne i USA og Canada har været suc
cessor med gennemførelse af koncerter på højeste niveau.
Jeg tror, man vil forstå, at jeg har lyst til at sige tak til alle ele
ver for godt dagligt samarbejde i skoleåret 1977-78.

Ill

Naturligvis har vi ikke kunnet være enige om alt; det ville vist
også være kedeligt, men hverdagens små problemer beholder vi
for os selv, og klarer dem.
Jeg tror også, man vil tillade mig her i årsskiftet at sige tak for
et godt samarbejde til alle mine kolleger, og tak til alle skolens
andre medarbejdere. Jeg har virkelig grund til at glæde mig
over, at alle har forstået Sangskolens idé, og at alle er parate til
at yde deres bedste for at sikre idéens bedst mulige gennemfø
relse, positivt støttet af en aldrig svigtende forældrekreds, som
foler et stort medansvar for børnenes og de unges hverdag på
Sjælør Boulevard.
Jeg havde egentlig glædet mig til en - omend beskeden - fest i
anledning af 5-året i Valby, men skolevæsenets økonomi tillod

ikke, at en fest blev afholdt. Ingen sure bemærkninger fra mig
af den grund, selv om det havde været rart med en lejlighed til at
vise vore bevilgende myndigheder, at vi lever op til, hvad vi lo
vede for 5 år siden, da vi fik bevilget de mange millioner til
vor skolebygning.
Jeg ville også gerne have vist vor bygning frem efter 5 års brug
for at vise, at 1400 daglige brugere og 50.000 årlige gæster i kon
certsal og andre lokaler kan passe pænt på en bygning, når man
foler betydningen af dens bevarelse.
Om kort tid er vi færdige for i år ja, vi er allerede i planlægnin
gen langt inde i næste skoleår. Vi venter os meget af 1978-79 og
har adskillige mærkedage.
I 1979 fylder Sangskolen 50 år, idet 1929 var året, hvor den gam
le bygning i Hindegade af skolevæsenet blev gjort til KØBEN
HAVNS KOMMUNES SANGSKOLE.
Men nu glæder vi os forst til august, hvor vi skal tage imod en
ny årgang på 112 elever i 3. klasserne, og mange nye elever i
gymnasieklasserne, hvor vore egne venter på deres nye kamme
rater.
Vi kan love, at vi som sædvanligt er parate til at tage godt imod
alle.

Årsskriftet 1977-78
Det er et stort årsskrift i år, og jeg kan forsikre, at det har ko
stet mange arbejdstimer, før det lå klar til trykning. Det har væ
ret mig en glæde at modtage uvurderlig hjælp fra mange af mi
ne daglige medarbejdere.
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Sekretær Annalise Christensen har ustandseligt holdt mig til ilden
og har samlet alt stoffet til årsskriftet, og sammen med Aase
Petersen har hun udfort en væsentlig del af korrekturlæsningen.
Mange artikler i årsskriftet er skrevet af skolens venner, forældre
og lærere, og til alt dette er kommet en masse fotos af en af vore
forældre, pressefotograf Erik Petersen, Politiken, som velvilligt
har ladet mig vælge blandt de mange billeder, han har taget i
årets lob, men også elever i 3.g, Tom Bangslund Hansen, Jan
Ottesen, Jesper Clausen, Lars-Ole Hedegård Hansen samt en af
vore lærere, Niels Granvig, er gode fotobi dragydere. Leo Banner
felt har tegnet som sædvanligt, og hans kendte streg har fået lov
ril at sætte sit præg på årsskriftet.
Jeg siger hjertelig tak for al god hjælp og godt samarbejde, og
jeg håber, alle læsere synes, vi har fået noget godt ud af alle an
strengelserne.
Med venlig hilsen Poul Nielsen

Det nye skoleår
Det nye skoleår begynder
mandag den 7. august kl. 10,00

8. - 9. og 10. klasserne og gymnasiet modes i skolens koncertsal.
4.-7. klasserne modes i klasseværelserne i A-bygningen.

De nye 3. klasser møder dog først
tirsdag den 8. august kl. 13,00

ved skolens hovedindgang.
God sommerferie.

Venlig hilsen
Poul Nielsen

Forsidebilleder: Drengekoret i Notre Dame-kirken i Montreal
Den danske kirke i Toronto

Bagsidebillede: Alle skolens elever fotograferet i skolegården
fra taget på B-bygningen.

