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Velkommen til skoleåret 1998/99
Del er allid glædeligt al byde
velkommen til et nyl skoleår og til
en ny årgang.

Arbejdsglæde, ansvarlighed, selv
stændighed. tolerance, gensidig
respekt og engageret samspil er
centrale begreber for det daglige
arbejde og samarbejde pa skolen.

Det vigtigste, der foregår på
skolen, er naturligvis undervis
ningen. Den daglige undervisning
og arbejdet i klasserne er skolens
fundament. Det er skolens opgave
at skabe rammer for. al den enkel
tes faglige udbytte af undervisn in
gen er sa stort som muligt. Vi
bestræber os på. at undervisnin
gen er spændende og engageret,
og samtidig kræver vi en solid
arbejdsindsats af den enkelte elev.

Udover undervisningen foregår der en række sociale og kulturelle aktiviteter i
form af studiekredse, fællesarrangementer, kulturfester, sportsarrangementer,
frivillig undervisning i musik, idræt og billedkunst, morgensamlinger m.v.
Årsskriftet her giver et indtryk af nogle af de mange aktiviteter.
Sammen med arbejdet i de demokratiske organer - elevråd, skolebestyrelse,
diverse udvalg - betyder alle disse aktiviteter, at der er et godt og kreativt miljø
på skolen. Del er vigtigt, al den enkelle tager udfordringerne op og er en enga
geret og aktiv deltager i skolens liv for at kunne gore sin indflydelse gældende
og blive en integreret del af helheden.
Velkommen til et nyl og udviklende skoleår!

Annie Kollerup,
rektor
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Elevrådet 1997-98

Eftersom vi nu med hastige skridt nærmer os skoleårets afslutning, er det natur
ligt at kigge tilbage på det forgangne år. For mig som elevrådsformand kan dette
tilbageblik kun være af positiv art.
Elevrådsarbejdet har i denne periode været præget af en sprudlende aktivitet,
som især har været kendetegnet ved deltagelsen af mange forskellige elever.
Dette engagement har resulteret i et. for et elevråd, stort spektrum af aktivi
teter. Ved skoleårets start blev der brugt mange kræfter på at finde frem til den.
for eleverne, bedste losning på rygeproblemet, en problematik, der efter min
mening, er blevet lost på en god og konstruktiv made.
Den tilbagevendende tradition med afholdelse afen Trivial Pursuit konkur
rence i samarbejde med GLO. blev også i år alholdt med et stort antal deltage
re. Generelt har elevrådets arbejde i det forgangne ar været præget af en social
dimension, hvor vi har ønsket at fremme det sociale liv på skolen. Dette er bl.a.
sket ved en film fremvisning af den moderne fremstilling af Shakespeares klas
siker "Romeo og Julie’. et arrangement med kage og saft og masser af hygge.
Endvidere er planlægningen af gallafesten for 3g’ere og 2hf'cre foregået i elev
rådets regi, men mere herom senere (side 17).
Efter jul har vi beskæftiget os med mere langsigtede mål og bl.a. arbejdet med
ideen om en skoleradio og udviklingen afen skolebluse, desuden har vi udfor
met en handlingsplan med nogle ideer, som elevrådet næste ar kan benytte. Alt
i alt kan jeg kun se tilbage på et fedt elevrådsår og vil i øvrigt gerne benytte
denne lejlighed til at takke alle elevrødder for en kanon indsats.
Simone Nikola/sen
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Svada - et godt team

Slår man op i en fremmedordbog under "SVADA" står der: ordstrøm, lang
bombastisk tale, tirade. Nogle mener, at ordet er en forkortelse for: Smid Vandet
Ad-helvede-til - Drik Alkohol! Men hvad er SVADA egentlig? Og hvad har
SVADA været for KAG i skoleåret 97/98?
SVADA har i dette skoleår bestået af 31 af de friskeste gymnasieelever og én
enkelt HF’cr, som alle mere eller mindre har medvirket til, at KAG stolt har kunnet
invitere til ægte gymnasiefest i all 5 gange. Trods et lille belob på kontoen i August
'97 lykkedes del for SVADA at skabe et pænt overskud på årets forste fester, fordi
rigtig mange festglade mennesker modte op, og det kan vi specielt takke de nye
Ig'ere for, da de modte meget talstærkt op.
Årets højdepunkt var Julefesten, som er blevet cn afKAG’s mest populære tradi
tioner. Aftenen byder forst på julercvy og derefter disco-dasco-dans samt masser
af julestemning. Efter nytår har vi holdt to fester, som desværre ikke har tiltrukket
så mange elever, måske fordi man har for travlt/ har fået nok af at feste??
I forhold til sidste år er der sket forandringer i SVADA. Udvalget er blevet et
team, hvilket tydeligt ses på vores Hotte “uniformer", og derudover er medlemstallet fordoblet. Dette mærkes tydeligt under festerne, hvor alt har fungeret effek
tivt, og teamet alligevel har haft overskud til at nyde festerne.
Jo, SVADA er et rigtigt team. Der er sjov, fest og ballade, mens man gør et stort
stykke arbejde til glæde for cn efterhånden stor del af Koldings ungdom.
Tak til alle SVADA-medlcmmcr, tak for masser af kreativitet og godt humor, og
tak fordi det er muligt al være sammen på denne måde på tværs af klasserne.
Susanne Rahbek
(formand 97/98)
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Skolebestyrelsens årsberetning
Skolebestyrelsen indledte det indeværende skolear med at lave en lille justering af ferie
planen.

Baggrunden var. at undervisningsministeren lagde stor vægt pa. at Operation Dagsværk
blev gennemfort pa en unden isningsfri dag. Da det samtidig viste sig. at der blandt
KAG's elever var større opbakning til projektel end det foregående skolear. besluttede v i
at gore den 12. november 1997 til undervisningsfri dag saml at kompensere med den 22.
december 1997 til undervisning. Forhåbentlig blev denne beslutning ikke til for stor gene
for de elever og lærere, der havde planlagt ferie.
I forbindelse med resultatet afen interesscntundersogelse. som skolen gennemførte i
foråret 1997. blev tidspunktet for forældrekonsultationerne llyttct til efter udlevering af
terminskaraktererne. Samtidig blev konsultationerne fordelt over 3 dage.
Samme undersøgelse konkluderede, at orienteringen fra skolebestyrelsen ikke burde
forega sammen med forældremodet for Ig'eme. Vi besluttede derfor at gore rede for
skolebestyrelsens arbejde pa orienteringsmodet for de kommende elever i januar maned.

Foranlediget af Vejle Amts overordnede rygepolitik. hvor ingen mod deres vilje må
udsættes for røg. gennemførte KAG i efteråret en afstemning blandt elev erne om skolens
fremtidige rygeordning. Fra elevside kom der forslag om al indrette el ledigl klasse
værelse saml "Sporvognen", der har direkte adgang lil atriumgården, til rygerum. E lever
ne kunne herefter stemme om 2 alternativer: .Al rygning udendørs eller i dertil indrettede
lokaler. Til glæde for både de ikke-rygende og de tobaksnydende kammerater blev del
Sporvognen og klasseværelset, der "vandt afstemningen, sa alles behov blev tilgodeset.

Edb i underv isningen er el centralt emne, som er blevet drøftet på de Heste bestyrelses
møder. Der er enighed om. at I f-området skal prioriteres højt. Afgangsklassernes eksa
men i skriftlig dansk skaber et flaskehalsproblem. Dette problem er hidtil blevet løst v ed.
at nogle elever selv medbringer udstyr. Kabalen er gaei op indtil nu - spørgsmålet er hv or
længe?
Faget Film- øg TV-kundskab har længe slået pa elevernes ønskeliste. Del er en slør
glæde, at faget nu oprettes fra skoleåret 98 99.

I ra forældreside blev der ytret ønske om lanciers-undervisning for kviere, elever og
forældre. Denne undervisning gennemførtes over 3 gange op lil kulturfesten i april.

I begyndelsen af det nye skolear skal der vælges 3 nye forældrerepræsentanter til
skole bestyrelsen. Valgbare er forældre til elever under 18 ar. og man vælges foren peri
ode pa 2 ar. .leg vil gerne her opfordre de "nye" forældre til deltage aktivt i dette valg.
Sammenlignet med folkeskolen har gymnasieskolens bestyrelse en mere begrænset
kompetence, men bestyrelsen sikrer, al der er en god kommunikation mellem skole og
forældre.

Skolebestyrelsen ønsker hermed alle afgangsklasser hjerteligt til lykke med eksamen
samt elever, lærere og personale på KAG en rigtig god sommer!

Pa skolebestyrelsens vegne
I ibeke Toft-Petersen
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Biblioteket
Skoleåret 1997/98 startede for bibliotekets vedkommende med et bart lokale.
Biblioteket blev i lobet af sommerferien dels udvidet og dels sat i stand med ny
gulvbelægning, nye lamper og nymalede vægge. Alle boger kom pa plads i lobet
af den forste måneds tid. og der er kommet nye møbler, blandt andet små borde,
hvor man kan sætte sig og arbejde. Bibliotekslokalet fremstar nu som lyst og
indbydende.
Ved ombygningen blev biblioteket også udvidet med et nyt studierum “Bivognen" - som eleverne ofte bruger, når de har brug for ro og fred til grup
pearbejde eller egne opgaver. Vi har ikke meget vægplads i selve biblioteket,
men i Bivognen har Vibeke Høgsbro ophængt el af sine egne vævede arbejder,
en smuk “hængekøje" vævet af silke og uld i sarte farver og guldtråd. Den lyser
op i et ellers sort/hvidt lokale og bløder de skarpe hjørner op.
Inddateringen af bogbestanden er nu nået så langt, al søgning, udlån og afle
vering alt foregar på vores edb-system. Det giver en stor lettelse i dagligdagen
og en større sikkerhed i søgning og administration. Desuden bruger eleverne
flittigt Internet-adgangen til andre biblioteker, forst og fremmest Kolding Folke
biblioteks hjemmeside.
Susanne Bogli - Niels Stubbe Solgaard

Michelangelo
Jane Kornnm le/. Helle Madsen lq og Lisa Madsen I c/
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Dronning Dorotheas kontrafej
Dronning Dorotheas skolehus
Dronning Dorotheas kontrafej blev knyttet til vores skole i 1732. Da havde den “salige
og høylovclige" dronning været dod i mere end 150 ar, men mindet om hende levede i
kraft af den skolebygning, hun i 1566 havde bekostet opførelsen af over for kirken i
kirkegårdens sydvestre hjørne. Dronning Dorothea havde således været vores skoles
velgørerinde!

Den kamtakkede bygning havde vieret opfort af solide munkesten, men desværre uden
tilstrækkeligt fundament pa en “moradsig og sumpig Plads". I 1720erne var bygningen
blevet så brøst fældig, at den truede med at styrte sammen "ved den mindste kave Vind
så "hverken Rector, I lører eller Discipler tor vove Deris Lif der udi; staaer derfore aldcelis forlat og ode . som den tilsynsførende Ribe-biskop Laurids Thura (far til skolens
rektor Albert finira) udtrykker det i 1725.

Ny skolebygning
Flere forsøg pa at skaffe penge til en ny skolebygning også et andragende til kongen
med taktisk henvisning til "Sal. og Hoylollig Ihu-kommelse Dronning Dorothea - var
slået fejl, men i 1728 besluttede man sig til at ga i gang med byggeriet alene “paa Credit
og paa GUds Forsyn og Naade". Året efter stod bygningen færdig, næsten pa tomten af
den gamle, men nu på et solidt kampestensfundament og med alentykke mure af rode
“Flensborg-sten . Imidlertid gik der 3 år. før man havde skaffet penge til at betale hånd
værkerne med, sa forst da kunne bygningen tages i brug og indvielsesfesten for "En af
de smukkeste og nætteste Skoler i det heele danske Kongerige" kunne holdes. Indviel
sesdagen den 26.marts 1732 forlob under overværelse afen “hoyfomem og anseelig
Forsamling" med fremsigelse aftaler pa bade latin og dansk, og den nu tidligere rektor
Albert Thura ønskede for skolebygningen i en Lykønsknings-Aria: “Gud give den maa
staae, fil Colding med Verden seh' skal forgaa".

Indvielsestal len fra 1732
Mindet om den glædelige og stolte begivenhed blev fastholdt ved over indgangsdøren at
opsætte en stør gråbrun kalkstenstavle, hvor begivenhedernes forløb blev skildret i en
lang, smukt formet latinsk indskrift (sc Christian Liebings artikel i skolens jubilæums
bog). Det er her Dronning Dorothea igen træder frem, for pa loppen af tavlen flankerer
to medaljoner forestillende henholdsvis Dronning Dorotheas brystbillede i profil og
hendes valgsprog: “ALES VAN GODT" med årstallet 1560, kong Christian VFs krone
de og palmebladomkransede spejlmonogram øg skolen allegorisk fremstillet som en
velklædt kvinde med en bøg øg et lys i hænderne. Man mente del alvorligt med dronning
Dorotheas ihukommelse!

Kongeparret på Koldinghus
Dorothea havde været Christian Ills hustru siden 1525, da hun som 14-årig lysk hertu
gdatter fra Sachsen-Laucnborg blev gift med den 22-årige hertug Christian (søn af Frede
rik I), som 1536 blev Danmarks konge. Som hertugpar havde de haft bolig på Uaderslevhus og de første regeringsår i København, men fra 1545 havde parret fast vinterophold
pa Koldinghus med undtagelse af nogle ar midt i århundredet, hvor kongen lød portflojen
og sydfløjen opføre.
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Indvielseslavlen Jia 1732. som Jia 1866 til 1908 var indmuret ved siden
aj skolens hovedindgang overJor kirken. Xn i skolens historiske hjorne (Foto i skolens arkiv/

Reformationen
Som ung havde hertug Christian i 1521 oplevet Luther pa rigsdagen i Worms og grebet
af Luthers ideer gennemforte han. samme ar. som han blev gift, reformationen i sine
hertug-len (Haderslev og Torning). Det blev alisa fra starten el ægteskab, hvor de reli
giose standpunkter blev markerede og afgrundlæggende betydning. Lifter Frederik l's
dod i 1533 fulgte den kongeløse lid med borgerkrigen "Grevens fejde”, som endte med
Christians og adelens endelige sejr over borgere og bonder i 1536. Da dronning Dorot
hea efter kroningen i Kobenhavns Frue kirke i 1537 ved kongens side med udslaget har
red gennem byen pa en snehvid hest, vakte hendes skønhed og statelige skikkelse til
skuernes beundring.
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Kobberslik udfort 1761 til Krydensberg: "Det danske Kongehus " efter
original i Det kgl. Kunst kaminer (Skolens arkiv)

Kolding skole oprettet af Christian III
Reformationen blev landsdækkende gennemfort 1536 og havde ¡o blandt andet som
konsek\ ens. al de bort jagede munkes sociale arbejde var ophort. sa det var kun naturligt,
hvis den evangeliske kirkes nye overhoved, kongen saml hans fyrstelige gemalinde,
trådte til. Kirkeordinansen 1537. som havde været til gennemsyn hos reformatorerne i
Wittenberg, pabod f.eks. at enhver kobstad skulle have en latinsk skole og den 7.juni
1542 tillagde Christian III Almind sogns kongetiende til underhold for skolemesteren i
Kolding (vores skoles fodselsdag). Præsteuddannelsen matte sikres! Nellemann og
Moseholm har da også i "Kolding studenter indtil 1856 påvist. at i perioden 1660-1739
blev 5X"o af studenterne præster og 11 °<> degne og lærere. Det var som bekendt også
Christian III, som stod bag den forste oversættelse af hele Biblen til dansk (“Christian
Ill's Bibel ', 1550) og han var den forste danske konge, som antog el valgsprog: “ZU
GOT MEIN TROST ALLEIN SUNST ANDERS KEIN”, hvor han bekendte sin
religiositet. "Præslekongen blev han noget spottende kaldt.

II

Koldinghus som enkesæde og opdragelsesanstalt
Dronning Dorothea, havde allerede 1548 laet Koldinghus len in.11. tillagt som sil "li\ geding" (enkesæde), sa lenet havde tidligt ligget inden for hendes interesseområde. Efter
Christian Ill’s dod på Koldinghus nytårsdag 1559, tiltog hun sig eneherredømmet over
sine besiddelser, hvis udvikling hun omfattede med en moderlig omsorg og entreprenant
vilje. Hun gik i brechen for borgere og bonder, hvis hun syntes, at de blev uretfærdigt
behandlet, og sin ugifte son. kong Frederik II. sendte hun moderlige formaningsbreve om
ikke at drikke så meget eller opfordringer til at gifte sig. I del hele laget salte hun ægte
skabet højt og var en ivrig anstifter af sådanne og lod liere bryllupper stå på Koldinghus.
Kongen havde arvet sin mors stædige temperament, sa det slog tit gnister imellem dem:
især nar hun blandede sig i statsanliggender eller på anden made overskred sine beføjel
ser. Derimod føjede kongen sig, nar enkedronningen bad om tømmer til opførelse af et i
øvrigt mislykket saltværk ved Harte eller af en vandmølle ("Slotsmøllen ') nedenfor Slot
tet. hvor egnens bønder kunne la malet deres korn. Hendes interesse for latinskolen er
tidligere nævnt, og ifølge tidens skik blandt adelen blev opdragelsen af børn og unge
taget meget alvorligt og den foregik ikke sjældent i bedsteforældrenes hus. På Kolding
hus blev således ikke bare Dorotheas egne 5 born opdraget til ilid og økonomisk hushold
og streng luthersk gudsfrygt, men også børnebørnene, som hun efter besøg hos dotrene
forte tilbage med sig til Koldinghus. Også andre af adelens børn opholdt sig hos Dorot
hea foruden et antal unge adelige jomfruer for at lære dyd og gode sæder. Bibelen var den
daglige læsning i hendes hus.

Skuepenge
Pa den tid var det ikke ualmindeligt, al fyrsler lod fremstille såkaldte “skuepenge ' (sma
portrætmedaljer af ædelt metal), som tildeltes særligt udvalgte personer, mænd eller
k\ inder, at bære til skue som et særligt æres- eller erindringstegn. Disse skuepenge ses
baret i de lange dragtkæder, som dengang var pa mode. Flere kunne bæres på samme
kæde - med en maske respektlos sammenligning: som “charms".

Dronning Dorothea på skuepenge 1560
I 1560 lod dronning Dorothea en sådan “skuepenning" afgnid udføre. (Se omslaget). På
aversen (forsiden) ses dronningens brystbillede i højrevendt profil. Ung. rank og statelig
med højhalset trøje og en hue på baghovedet. Pa reversen (bagsiden) star dronningens
antagne valgsprog: “ALLES VAN GODT og årstallet “1560". Den kendes kun i ét
eksemplar (Den kgl. Mønt- og Medaillesamling pa Nationalmuseet), og den har været
forsynet med en øsken til ophæng. Pa denne skuepenge er del portrætsiden. som er slidt,
sa den har vendt indad og "bagsiden med det kristne valgsprog udad, sa det har ikke bare
været til "skæg og ballade". Den har maske tilhort en af de unge adelsfrøkner hos dron
ning Dorothea.

Figur 4 og 5:
Skuepenge med dronning Dorotheas portrag.
Begge dateret 1560.
Guld. 5. Forgyldt sølv
Kobberstik. Tab.XII i katalog: "Beskrivelser
over danske Mynter og Medailler i den konge
lige Samling. 1791. (Den kgl. Mont- og
Medaillesamling. Nationalmuseet)
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I Mønt- og Medaillesamlingcns ældste katalog “Beskrivelse over danske Mynter og
Médaillée i den kongelige Samling" med kobberstukne tavler. 1791. går man i beskri
velsen nd fra. at skuepenningen er udfort i anledning af. at dronning Dorothea har anta
get sit valgsprog, idet man skriver:"(D.D) var almindelig elsket for sin Dyd. naturlige
Tilbøjelighed til at giøre got og christclige Ydmyghed, som hun viste ved al tillægge Gud
Æren for alt det Gode, hun udøvede, og offentlig bekiendte ved sit antagne Valgsprog,
der findes paa reversen af denne Medaille, som i den Anledning er præget, og sluttelig,
da der oven i den er en Øsken, som Æres-Tegn er bleven haaren. Af liere grunde synes
det dog. al portrættet er udfort i dronningens yngre år øg af Christiani I Es meget estime
rede og efterspurgte hofkunstner Jacob Binck. Der kendes f.eks. en anden skuepenge af
forgyldt sølv med samme årstal ( 1560). hvor drønningeporlrættet viser en noget ældre og
mere fyldig kvinde. (Dronningen var da 49 ar). Begge er vel. som del anføres om den
sidstnævnte skuepenning. uddelt som opmuntring lil at træde i hendes fodspor. Den sidst
nævnte har pa reversen “El Dødninge I loved paa tø Kors liggende Been, og paa Hove
det et Timeglas" og med omskrift: “BEDENCK DAS ENDT UNDT DIE STUNDE”.
Dronning Dorothea lærte i øvrigt aldrig al lale eller skrive del danske sprog.

Den modne dronning på portræt
1560-portræltet af den ældre dronning stemmer godt overens med drønningeporlrættet
pa en stenmodel fra 1562 (i Germanisches Nationalmuseum. Nürnberg) og med el
portræt dateret 1550 fra "Jacob Bincks værksted". som kendes i flere kopier (Koldinghus
erhvervede et på auktion i 1985, som nu er ophængt i Christian Ill's kapel)

Dronning Dorothea. Maleri fra Jacob
Bincks værksted. Dateret 1550.
(Koldinghus museum)

Stenmodel ti! medalje med dronning
Dorotheas portræt. 1562 (Germanisches
Museum. Nürnberg.
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Derimod synes ungdomsportrættet mere i overensstemmelse med et kobberstik fra 1761
(til Frydensberg: “Det danske Kongehus' ) efter en original på det kgl.Kunstkammer
(Om dette forlæg stadig eksisterer, er ikke undersogt).

“ Vo res’’ d ro n n ingeport ræt
Gcngi\elsen som ældre på skuepenge og model ( 1560 1562) slemmer portrætmæssigt
bedst med tiden (1566). da dronning Dorothea bod lensmanden på Koldinghus at
nedlægge hjørnestenen til el skolehus i Kolding. Da man i 1732 ønskede al gengive dron
ningens portræt pa indvielsesstenlavlen. var det imidlertid skuepenningen med
ungdomsportrættet. som kom til al danne forlæg. Katalogel med de kobberstukne gen
givelsereksisterede ikke pa det tidspunkt, så h\ ilket forlæg stenhuggeren har haft, er ikke
lil al vide, men resultatet er ikke blevet videre heldigt. Del er ble\ el lit en noget plump
og mandhaftig gengivelse af den ranke dronning. Del er pastor J.J. Fyhn. som i sit værk
fra 1848: “Efterretninger om Kjobstaden Kolding' , gør opmærksom pa skuepengeforlæggel for stentavlens portrætmedaljon. Delte forvanskede portræt dannede (som nævnt
i en "KAG NYT "-artikel) i 1903 igen forlæg for skolens bomærke, hvorigennen dron
ning Dorothea stedse har været nærværende i skolens liv.

Figur 7: Skolens bomærke fra ¡903. (Her efter klichéforlæg fra 1915 af Hans l iggo
Westergaard) (Skolens arkiv).

Dorothea til evig tid!
På trods af nutidige bestræbelser pa at undertrykke dronning Dorotheas kontrafej som en
del af vores skoles idendilet. sa ma vi konstatere og tilslutte os Albert Thuras ord i indv ielsestalen 1732:

l’hi staar DORTHEÆ Navn i ævigt Ære-Minde
Saa længe der er Vand i Colding Aa at finde
.la (om cy denne Tiid til Ilendes Roos forslaar
Jeg lægger dette lil) saa længe Verden staar.

Jesper Rutjen (Rj)
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“Her vil jeg bo!”
Interview med lïnn IV. Poulsen, der efter 36 ars ansættelse ved Kolding Gymnasium nu
vælger at tage sin a/sked pr. 3 /. juli

Du er Jodl og opvokset pa Sjælland, hvordan gik del til. al du kom til Kidding?
Kort eller krigen rejste min far sammen med en kollega til Sønderjylland for al se pa et
sted lil en dansk lejrskole (del gamle teglværk i Rinkenæs. der for øvrigt stadig fungerer
som lejrskole), .leg var med pa rejsen, og da vi i toget korte igennem Kolding, fandt jeg
naturen sa ufattelig smuk, al jeg udbrod: "Her v il jeg bo!”
I 1961, da jeg var færdig med studierne, var der stillinger nok al fa. bl.a. også i
Kolding, hvor rektor Moseholm netop manglede en latinlærer - og lysktimer var der også.
Imidlertid skulle jeg lige forst godt el ar ind til militæret, men rektor Moseholm heste sa
selv latinlimerne, og jeg var i den tid - som han udtrykte det - "i hans hyttefad". I lans
kone, som var primus motor i Kolding Byorkester kontaktede mig i øvrigt også allerede
inden jeg flyttede til byen, hun havde nemlig hørt, at jeg spillede obo - og siden har jeg
spillet i byens orkestre.
Jeg har til tænkt pa. hvorfor du med din meget store musikinteresse ikke valgte al blive
musiklærer?
Min far og mor var begge meget musikinteresserede, og v i born skulle, hvis vi ville lære
at spille, have de bedst mulige lærere, .leg har spillet obo siden 1949 og blev undervist af
Paul Toftc-I lansen, der mente, jeg skulle være professionel musiker. Det ville jeg ikke,
og jeg ville lige så lidt være musiklærer. Min holdning var helt klar: Jeg ville ikke gøre
min dyrebareste hobby lil mil levebrod og derved maske opleve, at mange elever ikke
delle min interesse før klassisk musik.

Hvorfor blev du sa lysk- og latinlærer?
Jeg er ud afen familie af skolelærere: Min morfar var skoleinspektor og udgav mange
regneboger. min mor var lærerinde og på fædrene side er jeg tredje generation tysklærer,
idet bade min farfar og min far også var lysklærere. - Desv ærre ser det ikke ud lil. at der
er en Ijerde generation pa vej: del kunne have være sjovt og dejligt at have en at skænke
alle de mange pragtfulde gamle værker lil! Da jeg langt hen i 3g ikke vidste, hvad jeg
V ille. blev jeg af min mor opfordret til al studere del. jeg var god til. lysk og latin. Del
gjorde jeg så. men det var en barsk omgang! Man skulle selv tilrettelægge hele studiet, så
dumpeproecnlen var omkring 70 dengang - og de lidt ældre studerendes psykiske terror
var slem. Men jeg klarede skærene, og jeg har aldrig fortrudt mit valg.
36 ar er lang tid at have undervist. Hvordan har du oplevet udviklingen i alle de ar?
Da jeg startede som lysk- og latinlærer i 1962. var eleverne meget anderledes end i dag
og dermed også pædagogikken. Dengang havde jeg 34 skematimer om ugen, og der blev
også undervist om lørdagen. Vi havde endv idere også de mindre elever i realklasserne, og
jeg kan huske, hvordan de stillede op i skolegarden og gik ind lil limen pa rad og række!
Elevgrundlagel har ændret sig, der kommer mange liere i gymnasiet i dag. Det mest
positive ved den udvikling, jeg har oplevet, er elevernes frihed til at ytre sig og være
medbestemmende. De fleste er blevet mere modne, og forholdet mellem lærer og elev er
mere ligefremt. Disse forhold ma nødvendigvis medføre niveauændringer, som har givet
forskellige pædagogiske problemer undervejs. Derfor har jeg med stor interesse deltaget
i forskellige pædagogiske projekter såsom AFEL. differentieret undervisning og åben
dor. Afdisse er det helt klart aben dør. kollegial superv ision. der har betydet mest før mig.
Det hjalp mig videre som gymnasielærer i en svær tid.
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Mil forhold lil kollegerne i øvrigt har altid været præget af gensidig respekt og faglig
opbakning, og specielt Christian Liebing (nu pensioneret lysk- og latinlærer) har gennem
alle arene været min uvurderlige stolte.
Du hur også beskæftiget dig med andet end selve undervisningen?
Ja.jeg var boginspektor i mange år og derefter skolens bibliotekar. Samtidig udgav jeg
et par boger til undervisningen i lysk: “‘Auswahl deutscher Poesie seit 1945" og en oprin
deligt svensk sagprosabog: “So leben wir .
Er der et par sjove eller gode oplevelser fra din tid som lærer, du har lyst til at berette
om her?
Jeg har haft mange dejlige oplevelser og kan f.eks. nævne fire spændende rejser med
elever til Italien. Der er også faldet mange sjove bemærkninger i årenes lob både i timer
ne og til eksamen - en overgang samlede jeg på dem. skrev dem ned. og det var under
holdende læsning! All i all er del en meget positiv periode, jeg kan tænke tilbage på.
En utrolig dejlig oplevelse har det altid været for mig. nar jeg har modi gamle elever,
der forlæiler, at jeg har betydet noget for dem - og krævet noget af dem! Del giver ens
tilværelse mening.

Nu har du så besluttet ikke
Idol at gå på pension, men
også al flytte fra byen. Du
og Bodil flytter til Kande
stederne i jeres dejlige
sommerhus.
Ja. dels elsker vi det sted,
og dels vender jeg tilbage
til mine rodder: Min farfar
var rektor i 33 år i
Hjørring, og jeg har tre
fætre nord for Limfjorden,
hvoraf den ene deler min
musikinteres.se og spiller
violin. Jeg kommer til at
savne både eleverne og
mine kolleger - og musik
livet her i byen. Men vi
glæder os lil den nye
tilværelse i Kandestederne
og har planer om at rejse
meget, bl.a. til Italien og
Wien, som også har vores
store kærlighed.
Held og lykke med pensio
nisttilværelsen - vi håber
at få el frisk pust fra
Kandestederne i el num
mer af KAG NYT næste
skoleår.

Vibeke Gade

16

Gallafest for afgangseleverne 28/3 1998

For festen var mange - specielt vi. der havde lagt nogle timers arbejde i den spændte på. hvorvidt aftenen ville blive en succes. Eftersom det jo er første ar.
en gallafest er arrangeret på KAG, vidste vi ikke, hvor mange af afgangselever
ne der ville støtte op om ideen. Vi forsøgte at overtale så mange som muligt til
at købe en billet, men som de gode elever pa KAG vi er. var der mange kreati
ve forklaringer på / undskyldninger for, hvorfor man ikke kunne komme med.

Der var således én. der fortalte, hun ikke havde råd til billetten til gallafesten, da
hun sparede op til at se "Titanic" endnu engang. Så er det selvfølgelig, det
oplagte spørgsmål melder sig: Hvorfor nøjes med biograf-lærredets fattige
afglans af sand luksus? Hvorfor ikke bruge 250 kr og dele musik, champagne
samt tre retter mad fra Scanticons køkken med de 112 andre afgangselever, der
havde investeret i billetter, balkjoler og butterflies?
Ankomst-tidspunktet var aftalt til 18.30. Alle var i deres (eller smoking-udleje
rens) flotteste skrud: Pigerne ankom med “nyt har." og i deres skønne gevand
ter kunne de sagtens måle sig med en Kate Winslet. Drengene var i alt fra kilt til
kjole og hvidt og - hvis jeg selv skal sige det - lod vi da heller ikke ham der
DiCaprio noget tilbage. Folk var klar til at feste - feste som om de kun havde
denne ene aften tilbage at feste i!
Da alle havde fundet deres vej ind i Scanticons forhal - nogle var sågar ankom
met til hotellet i limousine - indlog vi vore pladser omkring kl 19. Herefter bød
menu'en på fiskeplatte samt hvidvin til forret, oksehojrcb til hovedret og islag
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kage til dessert. Spisningen blev afbrudt aftaler og en quiz med formalet at teste
festdeltagernes takl og tone. (Ingen kom over 13/18 rigtige i denne quiz - pa den
anden side: Der er jo ingen gymnasielærere, der fortæller, al en buket orkideer
symboliserer “jeg begærer dig.") De lire repræsentanter fra 3.z holdt desuden et
bevæget minuts stilhed for deres faldne klassekammerater - man fornemmede
dog. al festdeltagerne li’som havde lidi svært ved al sælte sig i den rigtige,
sørgmodige sindsstemning netop den aften...
Senere pa aftenen blev der afholdt dansekonkurrence med uundværlig slotte af
bl.a. Village People’s “YMCA" og Pulp Fiction soundtrack’et. Vinderne af den
store flaske champagne samt de to cigarer blev Michael. 3.z og Trine. 3.a. En
spontan, men ikke desto mindre hjertevarm og morsom (skal dette mon tilskri
ves, at del halvsene tidspunkt?) takketale blev afholdt afThomas. 2.p og Susan
ne. 3.b - tak for isen (og de pæne ord)!

Aftenen sluttede omkring ved 03-tiden. Folkene fra Dansk Disco Center spille
de - lig deres kollegaer på Titanic - til den bitre ende. Heldigvis krævede afte
nen ingen ofre - om end der var et par stykker, der “gik under..." Alle blev dog
reddet med hjem (upps..), og den forsle gallafest for afgangseleverne vil således
ga over i historien ikke for det dårlige (som Titanic), men for del gode: I Ivor lit
har man set 112 elever fra KA( i feste, som om det var den sidste aften, de havde
al feste i? Nå ja. det er måske nok set for - men aldrig for har de gjort del så
gennemfort og stilfuldt i deres smokingjakker, opsatte hår og renæssance
kjoler...
„o .,
-,
„.
- ,
Pa Mercies (3.x), Simones (3. o) og egne vegne,
Michael Bjering (3.x)
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De tre store
Doiotheafesten i november, kuhurfesten i april og translokationen i juni er
vidnesbyrd om. al KAG magter de store arrangementer. De fysiske muligheder
udnyttes maksimalt, og de musisk-kreative fag og mange ildsjæle stabler fore
stillinger. koncerter og kunstværker pa benene. Dorene åbnes hver gang for
eleverne og deres familie og venner.
Translokationen, som tidligere lå i dagtimerne, er nu sikret en fast aftenplacering. som ikke kan rokkes, ligesom den efterfølgende spisning og fest.

Fra forestillingen "Ikke el ord om Harry" ved Dorotheafesten i november 1097:
Opyorets lime: Belly nakker Harry - oy yor sig lækker for Sam
Hawks moder (als til hankekød på forscenen
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Design: Titanic

Fra hilledkunstudstillingen ved Kulturfesten 1998
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Scene fra en afdramatikholdets forestillinger ved Kulturfesten 1998

Translokationsfesten 1997
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Filmklub/studiekreds i film- og tv-historie
I skoleåret 1997/98 blev der oprettet en studiekreds for elever i Hint- og tv-historie. Der var tale om el samarbejde mellem 2 filminteresserede lærere og elev
rådet. Studiekredsen modles en mandag om maneden foran auditoriets stor
skærm for at se og diskutere de mest forskelligartede audiovisuelle produkter.
Årets program sä således ud:

September: Science fiction
Oktober: I lorror
November: kortfilm
December: Overraskende juleshow
Januar: Propagandafilm ("Der ewige .lude")
Februar: “Trash TV (om talkshows)
Marts: Elevrådet viser film
April: Faklion
Fremmodet til de forskellige “seancer' var sa pænt, at der formentlig også i
næste skoleår kan oprettes en studickrcds/filmklub.

Mikael Busch /Jess Pedersen

Louise Sleim iul lp

Fællestimer
I arets lob har der været afholdt fællestimer, der dels har været af fagspecifik
karakter, f.eks. Franske eventyr med Margrethe Højlund, dels har henvendt sig
til et bredere publikum, f.eks. Niels Malmros spændende indforing i den filmi
ske manipulation, der ligger til grund for bl.a. hans seneste filmatisering af
romanen Barbara.
Der har været politiske moder op til kommune- og folketingsvalg, og endelig
har hele skolen som noget nyt været på Kolding Teater for at opleve vagabon
den, fotografen og forfatteren Jacob Holdt og hans sprendende diasshow om
Bolivias bonder, en af verdens ressourcesvage befolkningsgrupper.

Jacob I loldl focuscrcdc pa alvorlige fattigdoms- og miljøproblemer i Bolivia og
guidede os med sin levende fortællemåde og sin specielle evne til at komme på
tæt hold af et ellers sky folkefærd gennem cl væld af oplevelser i et ufatteligt
smukt men fattigt land.
Angående fællestimer i øvrigt henvises til årsskriftets kalender (side 38-41 ).
hvor de enkelte arrangementer nævnes.

Blokdage
1 efteråret 1997 indførte skolen halve blokdage.
3 tirsdag eftermiddage og 4 torsdag formiddage
De halve blokdage blev skiftevis afholdt i de limer, der lå i timeplanen, så ingen
i sidste ende blev snydt for et fags timer.
De fleste lærere og elever var enige om. at det var dejligt med en mulighed
for at fordybe sig i et tema på en mere sammenhængende måde, end 4 enkeltti
mer ville have givet mulighed for.
Arbejdet bar ikke præg af stress eller frikvarterets påtrængende kimen. Dog
kunne det være anstrengende at høre på den samme lærer/dc samme elever 4
timer i træk.
Blokdagene blev blandt meget andet brugt på film, internet, eksperimentelt
arbejde, større projekter, korte ekskursioner, besøg ud af huset, elevevaluerin
ger og prøver.
Halve blokdage indgår i skemaet for skoleåret 98/99 med 2 formiddages
lektioner fordelt over hele året.
PP

Livets spejl.
Malene Jessen op Lene Sorensen 3b
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3-timers blokdag - et konkret eksempel fra religion
Når man præsenteres for undervisning i blokke pa 3-4 limer, strejfer tanken umiddelbart
begrebet "Jackpot Og som vinder af "Jackpot' melder den næste tanke sig. hvad skal
gevinsten bruges til. Ønskerne er mange - og vilde, indtil man erkender, hvad man nok
godt vidste, hvis man tænkte sig om med del samme, nemlig at blokdage ikke er ekstra
timer, man sådan får forærende. Det vil sige, at bekendtgørelser og pensum stadig skal
opfyldes, og man får straks åndenod igen. Alligevel drog jeg med 3a ud fra skolens
beskyttende kuvøse, på fagligt besøg i et kristendomsforløb hos sognepræst Erling
Andersen i Nr. Bjert. Som afslutning pa vores emne skulle vi ud og tale med et menne
ske. der havde den kristne forkyndelse som erhverv. Det blev en intens, berigende og
latterfyldt samtale, meget uformel, men samtidig en meget direkte og fordomsfri udvek
sling. hvor der ikke blev gået udenom de store essentielle spørgsmål.
Vi startede i menighedshuset, hvor forberedte spørgsmål blev præsenteret og derefter
skrevet op på en tavle. Da alle spørgsmålene var sat op pa tavlen, tog E. Andersen fat. Et
foret blev de søgt besvaret og efter elevernes godkendelse visket ud. Således stod vi efter
I 1/2 lime igen med en blank tavle. En kort ryge / tænkepause, hvorefter vi gik over i
kirken, bænkede os og med E. Andersen som fødselshjælper gennemgik vi I I.C. Ander
sens eventyr “Grantræet . Det kristne budskab i svøb kan man sige. På vejen hjem var vi
vist nok liere, der måtte fordøje det direkte mode med en stærk personlighed, hvor ironi
og lethed var kombineret med dybde og alvor. Nar man skal se 10-20 ar frem, vil det ikke
undre mig. om det er sådanne oplevelser, man husker fra sin gymnasietid. Og pensum
nåede vi sagtens endda !
religionslcvrer Susse Rye Isaksen

4 timers blokdag i idræt
Kan idræt være andet end unge mennesker i fuld aktivitet med sved på panden ?.
Dette spørgsmål fik vi til fulde afklaret pa vores blokdage i efterårssemesteret 1997.
Eleverne var forud lidt bekymrede, rakte konditionen til en hel formiddag? Men bagef
ter var alle enige om at eksperimentet var en succes.
Som start på et basketforlob var placeret en 4 -limers blok. Vi startede i teorilokalet og
fik ud fra elevernes følles viden stykket et acceptabelt regelsæt sammen, så vi havde et
fælles udgangspunkt. Derefter 15 min. med video om boldbehandling, d.v.s. afleverin
ger. driblinger og skud, som gav os rigtig blod pa tanden (også pigerne). Direkte ned i
hallen, hvor alle fik en bold i hånden, og med diverse øvelser og konkurrencer var vi efter
30 min. klar til at spille kamp. Et par korte kampe og vi valgte al holde det normale 10frikvarter. Efter pausen startede vi igen i teorilokalet, hvor vi debatterede, hvorfor del
ikke gik hell, som det man havde forestillet sig. Vi fik berørt del taktiske i spillet og
eksemplificerede del med ca. 10 min.'s uddrag afen VM - kamp. I lallo. så skulle vi lige
ned og prøve al vippe, dunke og tænke spillet med hovedet. Efter ca. 45 min. var der ikke
mange indsigelser, da vi fløjtede til fælles stræk og evaluering. Gevinster ved en sådan
dag: Rent praktisk sparer vi 20 min. til omklædning, vi far langt større mulighed for at
fordybe os. \ i når lettere at koble teori og praktik og vi havde tid til al skabe konsensus
om et fælles regelsæt, hvad der plejer at give en del debat, sajo, vi haber, at 4 limers blok
kene er kommet for at blive som en del af vores hverdag.

IdiwtslaTerne BØ og SR
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Lærerteams i ¡.klasserne
I foråret 97 besluttede PR at etablere lærerteams i alle I.klasser for al ogc
netværket om den enkelte klasse saml fordele arbejdsbyrden på 3 fag.
I vores I .HF startede planlægningen for sommerferien. Vi var enige om. at der.
hvor vi ville lægge indsatsen, var i fremmodet, forberedelsen og allevering af
skriftlige opgaver Det vil sige, al vi ville gore vores til. at eleverne kom. lærte
al forberede sig og fik alleveret de skriftlige opgaver til liden. I lerefter planlag
de vi I. skoledag, aftalte al bede skemalægger om en fælles hullime lil møder
indbyrdes og sammen med repræsentanter for klassens klasserad. saml diskute
rede hyttetur og fagligt arrangement i forbindelse med denne. I leil grund
læggende er det vigtigt at være fælles om et mal. i vores tilfælde al gore elever
ne studieegnede samt mindske frafaldet. Derefter er det nok især i
planlægningen og gennemførelsen af introforløbet, al vi har haft størst glæde af
at være liere om opgaven. Den næste store opgave efter introforløbet var plan
lægning og afholdelse af pædagogisk lime i tæl samarbejde med klasseradel.
Dernæst har de forskellige teams i l.HF klasserne stået for planlægningen af
årgangsekskursionen til Prag. Endelig skal nævnes det koordinerende arbejde i
forbindelse med lærerførsamlingenie. Der er uden tvivl langt liere opgaver,
f.cks. tværfaglige opgaver, der kan tages op af de enkelte lærerteams, men efter
som det er forsle år. har vi forsi skullet gøre vores erfaringer.

PR har besluttet, efter al forsøget har været evalueret af Pædagogisk Udvalg, at
fortsætte ordningen i næste skoleår med de nye I.klasser.
EK.U. YN

Frisport på KAG
I delte skoleår har eleverne pa KAG haft mulighed for al dellage i forskellige
idrætsaktiviteter efter skoletid. Disciplinerne har været softball, volleyball,
svømning, badminton, fodbold øg hockey. Desuden harder været mulighed for
at deltage med klassehold i skoleturneringen i volleyball, samt individuelt i
badminton. I de landsdækkende turneringer har skolen deltaget i volleyball.

Idrætsdag på KAG
Som i del foregående skoleår stod idrætslærerne igen, assisteret af resten af
lærerkollegiet, foren samlet idrætsdag før hele skolen.
Også i ar havde vi valgt at dele dagen op i to dele, sa formiddagen kunne helli
ges diverse specialdiscipliner efter eget valg, mens timerne efter middag fore
gik som klassevise konkurrencer med det store sæbekasserally som afslutningshøjdepunkt.
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Vi startede klokken 8.10 med fællessang "Del' hammer hammer fedt, der'
idrætsdag om lidt akkompagneret af spage morgenstemmer. Klokken 8.30 gik
man i gang med de valgte discipliner i hold på tværs af stamklasserne, og
lynhurtigt var formiddagen væk. Der var utrolig god aktivitet hele vejen rundi i
sa forskellige discipliner som rulleskøjtehockcy, dans, petanque, fodbold,
klatring og stunt, og frokostpausen kom som sendt fra himlen. Der blev spist,
bl.a. fra kantinens flotte menu specielt sammensat til lejligheden, mens der blev
udvekslet oplevelser med klassekammeraterne.
Eftermiddagen startede med folkedans i sportshallen efterfulgt af klassedy
ster i muntre, kreative stafetter og endelig det afsluttende sæbekasserally. Hver
klasse stillede med en bil ( også lærerne), og inden de indledende heats mellem
årgangsklasseme kunne man se den Hotte parade af biler med kreativt udklæd
te førere lige fra Flintstone-model over Bilkatrend til super aerodynamiske
lynbiler, alle med en 5 personers rugbrødsmotor. Starterne gik, det var vildt, og
vinderen blev (selvfølgelig ?) 3z for det bedste resultat, mens 3b vandt prisen
for flotteste bil (med tilhørende show). Kun en enkelt kollision af mere alvorlig
karakter bragte malurt i den ellers meget vellykkede afslutning pa en helt igen
nem aktiv og anderledes dag pa KAG.
Om aftenen havde SVADA stablet en gedigen “tredie halvleg" pa benene, og
aktivitetsniveauet her var vist fuldt pa højde med den første del af dagen.
Pa idrætslærernes vegne, SR.
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Internationalt, interfagligt, Internet samarbejde
Et Comcnius projekt: Torino - Düsseldorf - Kolding

De forste EU-stottede Comcnius “Explorer projekter, som KAG nu har del
taget i godt et år, er næsten gennemfort.
På samarbejdets forste mode på Liceo Scientilico Stalale “Albert Einstein i
Torino i november 97, hvor Niels Solgaardog jeg deltog, planlagde vi bl.a.
folgende nu gennem forte projekter:
I. IX, Niels Solgaard og partnerskolerne er færdige med Galilei projektet.
2. 3x, partnerskolerne og jeg er ved at udveksle rapporter om italiensk
futurisme, tysk ekspressionisme og sporene herfra i dansk malerkunst og
litteratur. På KAG's hjemmeside, www.kolding-gym.dk kan man se et
stærkt forkortet resume.
3. Oldtid - nutid - fremtid projektet med designholdet og Torinos 3. klasse kan
også ses pa Hjemmesiden, men kun i et lille uddrag. Emner fra mosefund/ctruskernc skulle udvælges, tegnes, opmåles. Et emne af samme slags
fra vor tis skulle registreres på samme made. Til sidst skulle der gives
forslag til en fremtidslosning af samme emne, vi arbejdede med klædedragt,
keramikkrukker, hovedbeklædning, hårkamme, spisebestik og smykker.

7^

Um,

/wadi øf
a^ta
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Jeg har lige været lil partnerskolernes andel mode. Det blev holdt pa Erzbi
sehöfliches Suilbertus Gymnasium i Düsseldorf. Iler planlagde vi en del af
næste skolears “Explorer” projekter, hvor de nuværende fag og lærere fortsæt
ter og der bliver inddragel mange nye: lysk, engelsk, historie og matematik.
Blandí emnerne for projektet kan nævnes: livsformer, skrive en krimi kapitelvis
pa skili. fascisme, nazisme og modstandsbevægelse, landenes matematik
opdagelser og kunstneriske identiteter.

Næste ar haber vi at kunne inddrage vores partnerskoler i Portugal og Skotland
igen. Pa ekskursionen til Prag med Ihf-eme i marts i ar besogtc vi el aktivt,
velegnet og interesseret gymnasium - dem vil vi også gerne have med i fremti
dige “Explorer' projekter.
Næste mode: Kolding

Vibeke //ogsbro

¿Zampe/S
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Jeg har været udvekslingsstudent i Danmark.
Jeg har været her i 10 måneder. Danmark er et
helt andet land end Ungarn. Vejret er anderle
des, vanerne er anderledes og menneskene er
det også. Det var svært at vænne sig til kulturen
i et andet land og at acceptere, at jeg er den
mærkelige og ikke alle de andre. Jeg skulle
prøve at tilpasse mig, selvom det ikke altid
lykkedes. Mine klassekammerater var meget
sode, og mine lærere hjalp mig også. Jeg er
meget taknemmelig over for dem alle sammen.
Hvad skal jeg sige om sproget? Det er svært!
Grammatikken er ikke så kompliceret, men
udtalen er meget værre. Mange gange, hvor jeg
snakkede med to personer, var der ord, som de
ikke kunne forstå. Efter tiende gentagelse
forstod en lige pludselig og sagde til den anden det samme ord. som jeg sagde.
Jeg kunne ikke hore forskellen, men selvfølgelig måtte den åbenbart have været
der. Jeg synes det er udmærket, at alle har den mulighed at arbejde efter skole
og alle arbejder meget fornuftigt, men jeg kan ikke lide, at eleverne ikke læser
særlig mange bøger. Jeg kan godt lide at bo her i Danmark. Jeg har oplevet
meget, og når jeg tager hjem, vil jeg se mange ting med andre øjne. Hvis I har
muligheden for at bo lidt i udlandet, så kan jeg kun anbefale det.
Katalin Buzasi

Skakspil i glas og Ler.
Michael Dahlgren, 3r og Michael li. I'riis, Jr
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Årgangsekskursion for2g 1999
Som cl af resultaterne af del udvalg. “Tænketanken", som i ar har arbejdet med
nyskabelser pa KAG, blev forsi I IFerncs udlandstur 1998 til el fælles projekt for
hele årgangen ( se side 35). dernæst gik andre i gang med al forberede el forslag
om en fælles udlandsekskursion for 2.g 1999.
Dette er nu vedtaget, og eleverne fik forelagt tre forslag til rejsemål: Berlin.
Paris og Rom. hvoraf Rom blev foretrukket med overvældende flertal. Rejsen
kommer til at forega i uge 10. med 5 overnatninger i Rom.
Tanken med en fælles udlandstur er dels at styrke selve fællesskabet for en hel
årgang, men forst og fremmest kan det faglige arbejde, bade i forberedelsesfa
sen og på selve turen styrkes ved. al en lærergruppe pa en halv snes arbejder
med samme omrade.
Det er meningen at opdele ugen, sa forste del er klassens, med egne faglærere
og arbejde, som indgår i fagene hjemmefra og med opsamling bagefter. Anden
del afugen bliver tværfaglig, og eleverne kan vælge sig ind i grupper pa tværs
af klasserne efter interesse: all fra billedkunst, historie, oldtidskundskab, mate
matik. arkitektur, religion, historie.- til fysik, naturfag, latin, og maske drama og
musik. .

Del er også hensigten, at nutidens Rom bliver studeret, forhåbentlig med besog
på skoler, institutioner o.l.
En lærergruppe vil nu sammen med repræsentanter fra de fem klasser arbejde
videre med forberedelserne til turen i marts næste ar.

Livrernes oplæg studeres grundigt af I g erne
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Årgangsekskursion: Ipqr i Prag 1998
Alle klasser pa skolen far mulighed for en studietur - indenlands eller udenlands
- men erfaringsmæssigt har det vreret vanskeligt at gennemføre studieture for HF-klasseme. Bl.a. er opsparingsperioden - sammenlignet med gymnasieklasserne - meget kort,
da turen ligger allerede i I hf. Nogle kursister prioriterer anderledes og da gennemførel
sen knever (næsten) 100% deltagelse, bliver tilbudet om en studietur ofte kun teoretisk.
Pa den baggrund opstod ideen om en årgangsekskursion, som tager højde for et
mindre frafald i deltagelsen: Disse kursister fra de 3 forskellige klasser dannede deres
eget lille hjemmehold, som fik tilbudt en variation afrejsens program, tilpasset de hjem
lige forhold.
Denne form for studietur er også med til al styrke elevernes forhold lil årgangen - de
får mulighed for at lære hinanden al kende på tværs af klasserne som en glimrende optakt
til de mange valghold i 2hf.
Eleverne reagerede da også meget positivt, da de fik præsenteret modellen - med det
lille forbehold, at de gerne ville dyrke deres eget klassefælleskab pa luren - og del blev
der selvfølgelig også mulighed for.

Forberedelse
Eleverne valgte rejsemålet Prag. Den fælles forberedelse planlagde lærergruppen (2 fra
hver klasse) som
• en 3-timers blok til introduktion og orientering
• en 2-timers blok til valgfrit modul - pa tværs af klasserne
Den fælles introduktion omfattede lysbi I ledforedrag om Prags arkitektur, en gennem
gang af Tjekkiets nyere historie og en orientering om de 3 valgfri moduler (grupper på
tværs af klasserne om emnerne astronomi, arkitektur. Kalka og Kundera).
Lærerne var rekrutteret bredt, så der var laget hensyn til relevante fag og tilknytning
til klassen via leam/klasselærerfunktion - og lyst til at være med!

Ekskursionen
Turen blev som planlagt en kombination af fællesskab pa kryds og tværs af klasserne,
arrangementer med den enkelte klasse og ture for hele årgangen, l æks, var transport og
indkvartering fælles, ligeså en delprogrampunkter. Dette var vel kun realistisk, fordi vi
rejste med kun 3 klasser. I lavde der været flere, kunne vi med fordel have haft yderlige
re punkter med den enkelte klasse på tværs af klasserne pa programmet.
Samvær om aftenen øg den lokale transport fulgte helt egne regler!

Evaluering
Der er oplagte fordele ved argangsekskursionen på HF - del vil \ i bestemt arbejde vide
re med fremover. Evalueringen var positiv på såvel elev- som lærerside.
De justeringer, som selvfølgelig skal indgå i kommende rejser, handler nok så meget
om. al vi nu ved mere om, hvad vi vil have - og deraf mere præcis besked til rejsebu
reauel. Men det handler også om. at de store grupper kan være "lunge" at rejse med. nar
del gælder mødetidspunkter, at beskeder helst skal være skriftlige og at det Lex. tager tid
al komme ind og ud af busserne, mm.

Læreme/CE

' ~ “ SIgI
i u a|Sfi
î h ñ £ 3 gi

36

Hut.
•T m

Projekt 2000: status og visioner
Gymnasiet har planlagt at markere årtusindskiftet med et projekt, der omfatter
lærerstudiekredse og temauge med tværfagligt projektarbejde med fokus på
fremtiden for hele skolen.
Vi har i de senere ar liere gange gennemfort lignende (om end ikke helt så
omfattende) projekter med overordnede temaer: renæssancen og det 20. århun
dredes verdensbillede. Lærerne har med stor deltagelse og stort engagement
arrangeret studiekredse om disse emner for hinanden og fulgt op med temadage
for skolens afgangsklasser.
Projekt 2000 tilrettelægges i to afdelinger: i det kommende skoleår gør vi status
over de enkelte fag for at se på. hvordan fagene forholder sig til de nuværende
dannelses- og kvalifikationsbegreber - i form af moder i faggrupperne og som
lærcrstudickrcds. Som optakt og inspiration har vi inviteret Ebbe Lundgård (exkulturminister) ti) at holde foredrag om dannelsesbegrebet. Det sker på en pæda
gogisk dag i efteråret (den dag eleverne har operation dagsværk).
Projektets anden del fokuserer på fremtiden, både hvad angår fagenes indhold
og undervisningens struktur, men første og anden fase hænger selvfølgelig
sammen og betinger hinanden. Hvordan ser fagene ud i fremtiden? Hvad med
undervisningen og gymnasiets struktur? Planen er at arrangere en hel uges
omlagt undervisning, en temauge med tværfaglige forløb og projektarbejde, der
inddrager hele skolen. Indholdet er produkter af alle de tanker og visioner, der
er indgået i den foregående proces.
Tænketanken/CE

37

Kalender 1997-98
I g og Ih: en lektion i folkedans
Idrætsdag for de nye klasser
Aften: edb-kursus for ansatte
Aften: edb-kursus foransatte
Introfest
Naturvidenskabeligt værksted starter
Introtur Ih
Introtur I g
Besøg af den ungarske ambassador. Fællestime for alle
valghold i samfundsfag: Debat om Ungarns tilslutning til EU
26. august
Elevradskursus
Idrætsdag
5. september
Mode i skolebestyrelsen
10. september
15. september
Forældreaften I g
17. september
Afstemning om rygeområder
23. - 25. september 2h3g Gc pa ekskursion til Nordjylland med RJ
25. september
8-10: Ix pa ekskursion med KD og 10 - 12: ly pa
ekskursion med KD
8.55 - 10.40: Diasshow Guatemala "97 for alle spanskhold
2. oktober
samt lx. I a og Ib. 12.05 - 13.30: Diasshow Guatemala "97
for andre klasser /hold.
uge 41
2z i Polen med MB og JA
27. oktober
Besøg af Saga Prefectural Board of Education fra Japan
1 9.30: mode for fransklærere fra folkeskolen og ungdoms
uddannelserne i Køldingomradct
Uge 44
Besøg af en skoleklasse fra l.ieeo Scientifico Statale
"Albert Einstein" i Torino og Prof. Ferdinando Cabrini.
4. november
Dramaholdei pa ekskursion lil Arhus med SC
3gBI pa ekskursion til Bork I lavn med JI I
4. - 7. november
6. november
Blokdag: skemaets 3. lektion gennemføres som blok fra
8.10 - H.40
Operation Dagsværk - under\ isningsfri dag
12. november
10 .00-11.40: valgmode for hele skolen forud for kom
17. november
munalvalget
17. - 19. november NS og Vil til mode i Torino om Comcnius projektet.
Explorer
3. lektion: Uddannelscskaravanen
18. november
Blokdag: 7. lektion gennemføres som blok fra kl. 12.05 - 14.40
1 2.30 - 14.00: Kursus før klasselærere i folkeskolen
16 .00: Generalforsamling i Kolding Gymnasiums Venner

6.
8.
12.
14.
15.
19.
20.
2 1.
22.

august
august
august
august
august
august
august
august
august
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19.-21. november 2h SA på ekskursion til København med O.l
20. - 21 .november 3KE pa ekskursion med til København L.l
24. november
Aften: orienteringsmøde for gymansie- og hf-elcvcr om
erhvervskarriere
25. november
Aften: konsultation lax
26. november
Temadag for 3g-klasscrne: Det 20. århundredes verdensbillede
Aften: konsultation ly
27. november
Blokdag: 2. lektion gennemføres som blok fra kl. 8.10 11.40
28. november
8.50 - ca. 14.30: ekskursion: 3g PS” (BP). PSI (KE). PS1
(EK)og3BI (.111)
2. december
Blokdag: skemaets 6. lektion gennemføres som blok fra
kl. 12.05 - 14.40
3x pa ekskursion til Arhus med JO og I ID

Spanskeleverne i 2p arbejdede sammen pa tviers aj klasserne med små skuespil

4. december

5. december
10. december
11. december
15. december
17. december
19. december
19. januar
20. januar
27. januar

5. og 6. lektion: Niels Malmros om “Barbara”, fælles
arrangement for 3g og 2hf
13-16: kursus for “åben dør' lærerne
2h ID pa ekskursion til Odense med BO
9-11.40: fællesarrangement for hele skolen pa Scanticon
(teatersalen): Jacob Holdt om Bolivia
Blokdag: skemaets 4. lektion gennemføres som blok fra
kl. 8.10 - 11.40
5. og 6. lektion: fællesarrangement for alle 3g samt 2hfdr.
cng/2 og 2b: skuespillet “Coriolanus'
Designholdet pa ekskursion til Lego. arkitektskolen og
Hjortshojbyggcriet med VII
Julerevy og Svadafest
14.45: filmklub: “Der ewige Jude "
Temadag hf: medier
19.00: valgfagsorientering
19.30: Orientering om gymnasiet og hf
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29. januar

20. februar
26. februar

27. februar

Uge 10:
ekskursionsuge

9. marts
10. marts

12. marts
19. marts

24. marts
26. marts

12-15: fællesarrangement for Ig: “Porten til fremtiden i
Fredericia
Svada fest
8.10 - 10.25: STORM (studieorienterende mode)
12.30 - 13.45: fællesarrangement med Finansminister
Mogens Lykketoft: dialogmode med temaet: Danmark i
det europæiske samarbejde

Fra kl. 17: klassikertræf med elever fra Vejle, Ribe og

Sønderjyllands Amt (I ID)
2a. MB og BS i Prag: 2b. KE og .10 i Dublin: 2x. IB og NS
i Firenze; 2y, K.l og TM i Rom;
1 pqr, LJ, GA, CE, EK, VII og IIO i Prag
12
.05 - 13.45: Valgmode forud for folketingsvalget
Fællestime i kantinen for alle lg-klasscr vedrorende
årgangsekskursion (KE)
19-20.30: kursus i les Lanciers for forældre, elever og
lærere
19-20.30: kursus i les Lanciers for forældre, elever og
lærere
19-21.30: intranetaften for interesserede kolleger (kursus)
19
.00: mode i skolebestyrelsen
19-20.30: kursus i les Lanciers for forældre, elever og
lærere
40
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2. april

21. apr i 1
23. april
27. - 28. april
30. april
5. maj

12. maj
14. maj
14. - 15. maj
18. juni

19.30: Pædagogisk smørrebrød: fremtidens gymnasium.
Oplæg ved .111
Besøg afgymnasierektor Mr. Themba Mthemba fra Sydafrika
10.55 - 11.40: forårskoncert for I g og Ih
17.45 - 21.30: kulturfest
Vi l til Comenius mode i Düsseldorf
21-24: Recept i on/fest for 2h og deres lærere
la og PR. Ib og CE pa ekskursion til Tyskland
21 - 00.30: Reception/fest for 3g og deres lærere
19.00: mode i skolebestyrelsen
10 - Il .30: 2g de til designmøde på IBA med VII
YN til konference i Odense om hf-forsøg
18 .00: Translokation med efterfølgende spisning og fest til
dans af Flyers
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Andersen. Jesper Holt
Caspersen. I lanne
Foged. Lene
Friis. I leidi Kathrine
I laraldsen. Tanja Fuglsang
1 Icbsgaard. Jane Kathrine
Ilepworth, Mia
Holm. Karen Hoy
Jakobsen. Lars
Jensen. Line Marie
Johnsen. Lene Birk
Juhl. Thomas
Lund, Finn
Nielsen, Bo Byricl
Nielsen, Jannie Fuglsang
Nielsen, Tanja Kjær
Pedersen. Louise Lund
Rcfslund. Henriette Katrina
Schmidt, Christopher Sarlov
Simonsen. Amalie Norup
Sørensen. Rune Pukkendahl
Øhlenschlæger. Rasmus

HF eksamen 1997
2k
Andersen, Stine
Christiansen, Ane Fabricius
Dinesen. Soren Snitgaard
Gjodrik-Andersen. Erik
Henriksen, Rikke
Holm. Karina
Jensen. Anders Stærk
Jensen, Catharina Skodborg
Kjær, Brit Lindholm
Lind. Pia
Moller. Anja Rikke
Paszkowski. Robert
Smajlovic', Mcrsiha
Sorensen. Linda I lyldal
Sorensen. Per Flugt

2p
Bertelsen. Sanne Moller
Bloeh-I lansen. Christian
Clausen. Annette Sehaadt
Ebbesen. Jorgen
Eriksen. Anders
Guldbrand, Mette
Johansson. Vickie Helene Thun
Jorgensen. Anne Line
Jorgensen. Peder Gejl
Kristensen. Pernille Kudsk
Lind. Heidi
Nielsen. Lotte Fri mann
Nissen. Mette Brodsgaard
Olsen. Peter Nørgaard
Rasmussen. Dorte Lowenstein
Rolf. Sune Elof Trane
Stycke. Gitte
Sorensen. Maria Anholm
Thomsen. Lars Skov

2r

Bach. Bent Andkjær
Bendixen. Birgitte
Jacobsen. Kristina Duch
Johannesen. Søren Kjær
Jørgensen. Rikke
Madsen. Tina
Mimoun. Louise
Nielsen. Lone Ørum
Pedersen. Kristine ZederkofK.
Pedersen. Rikke Toft
Ravn. I leidi
Svangren. Kasper
Tinglef, Heidi
Willadscn. Dan Nielsen
Woersaa, Morten

2q
Adler. Dorte
Andersen. Allan Borup
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I Ivelplund. Anne
Jensen. Jette Kamilla Røikjær
Jensen. Stellen Mork
Juhl. Carsten Uldall
Knudsen. Astrid Anna Røgild
Lisberg. Ane
Miidsen. Jacob Heide Graves
Munch. Jacob Palle
Pedersen, Dorthe Borup
Sigh, Marie Ladegaard
Sørensen, Charlotte Egedal
Thomsen, Kresten Højer

Studentereksamen
1997
3a

Andersen. Louise
Andreasen. Janne Lea
Ansbæk. Karen Elisabet Skytt
Berg. Tina Schouboc
Fisker. Louise
Gerken. Line
Greve, Louise
Hansen. Britt
Hensel. Ina
Holt. Peter Skovsted
Jakobsen. Kamille Godrim
Kaehne, Sanne
Lyskjær, Maria
Nielsen. Jesper
Nielsen, Lisa
Nielsen. Rene
Nielsen. Simon Leih
Nyby, Line Louise Cramer
Pedersen. Heidi Gaardsted
Rasmussen. Kristina
Rasmussen. Mette Junker
Sick. Marlene
Smidt, Christina Vibe
Soby, Gitte

3x
Andersen. Frank Krarup
Gregersen. Niclas Renberg
1 lansen. Bjorn
Hede. Kristian Knak
I lojberg, Troels Thune
Ingcby. Sarah Louise
Jensen. Kresten Trolle
Johannsen. Mads Klyhn
Jorgensen. Karin
Jørgensen. Lisbeth Louise
Jorgensen. Niels Christian Kamp
Kallerup. Rie Selchau
Larsen, Katrine Bentofte
Larsen, Katrine Juni
Lind, Henrik
Madsen. Jan Visbech
Matthiesen. Lene
Meier, Roar
Mikkelsen, Joachim Adrian
Mossin, Britt Bjømshauge
Munkedal. Søren
Rasmussen, Christina Skovbølling
Rasmussen, Rasmus Anders
Rocpstørff, Jakob
Secher, Mette
Straarup, Pernille

3b
Andersen. Christina Elling
Andersen. Martin Tjørk Bødker
Andreasen, Majken Kondrup
Asmussen, Sanne
Augustinus, Lise
Buur. Camilla Uldall
Christensen, Camilla Skytte
Erlev, Claudia
Erreboe. Anders
Frølunde, Mai-Britt
Hansen, Eikc Charlotte
Hansen. Louise Klinge
Holm. Tina

3y
Bogh-Christensen. Morten
Eskildsen, Anne Mygind
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3z

Gavnholt, Rune
Javadi, Seyed Mehdi
Jensen. Brian Thousgaard
Jeppesen. Charlotte Vindfcldt
Jørgensen, Lene Paik
Larsen. Rikke Hedeland
Larsen. Sune Holmer
Lauritsen, Thorbjørn Langhoff
Madsen. Lotte Bank
Mathiesen. Anne Damkjær
Møller, Susanne Fuglsang
Nielsen, Birgitte Carla
Nielsen, Esben
Næss-Schmidt. Kirstine Aachmann
Petersen, Tina Klitgaard
Rasmussen. Jorg Eichner
Schøslcr. 1 lans Peter
Skjoldager. Mikael
Skovsen, Maiken
Sørensen. Anne-Mette Lund
Sørensen. Henrik Refslund

Andersen, Kresten Vestbjerg
Andersen. Linda
Døssing, Casper
Eriksen. Magnus Børre
Gorski. Søren Damgaard
Høyrup. Keld Dall
Isaksen, Mette Bundsgaard
Janby, Marcus
Knudsen, Jeppe Thcstrup
Mortensen, Rune Gedde
Olsen, Birgitte
Petersen, Helle Friis
Petersen. Lise
Thaarup. Morten
Uldall-Hansen, Ida

Ifamiliens skod,
Lisbet [Ihre Pedersen og Lotte festergaard, 3y
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Anne Berg Nielsen
Kim Hesselberg Nielsen
M ¡chele Bernstorff Nielsen
Barbara Regina Rolet
Stine Gram Sørensen
Jonas Lauenborg Tang

Elever pr. 1. maj 1998
la

Kristian Andersen
Mia Ben-Ami
Rikke Vitting Bylov
Ditte Marie Eriksen
Sara Gerken
Anne Giodcscn
Sarah Lund Groth
Rikke Ploug I lansen
Kasper Hollbaum
Krestinc Krogh Hedegaard Holm
Line I Ivclplund
Lars I løjer
Sigrid Kristiansen
Anja Ladekjær
Allan Nymark
Maria Nørgaard
Klaus Pedersen
Trine Borring Pump
Camilla Buch Rorbæk
Signe Gissel Schmidt
Sergio Pillnue Stockfleth
Karina Thobiascn
Gitte Dyhr Thomsen
Sara Louise Zankel

1P
Anette Valbæk Ewers
Ann Feddersen
Joachim Friberg
Keld Frimor
Jane I lenningsen
Lene Quist I Ijorl
Bente 1 lundevad
Marc Moller Jensen
Sanni Dörfler Jensen
Jakob Hviid Johannsen
Rene Jørgensen
Rikke Kjærgaard
Bjarke Bilgrav Kliiwer
Dorthe Krabsen
Aino Signe Kristensen
Ditte Lund Lassen
Sanne Kjærsgaard Møller
Ricki Nielsen
Tina Barsøe Olsen
I lasan Pcci
Helene Lyng Petterson
Kristina Hauge Rasmussen
Mie Holm Rasmussen
Louise Juul Steinrud
Iben Moller Sorensen

Ib
Line Andersen
Marcus Philip Bryndorf
Thea Kirstine Dalager
Mia Irina Due
Bo Ejsted
Mette Mygind Eskildsen
Astrid Gade
Karen Giodcsen
Heidi Riisz Jensen
Jesper Bagger Jensen
Kathrine Lind Johansen
Janna Yamuna Kirkeby
Lene Kjældgaard
Annegerd Kristiansen
Anne Lieberg

iq

Jennifer Sorgenfri Andersen
Lajla Christine Andersen
Helle Christiansen
Siv Randi Dcppe
Rikke Tine Brink Hansen
Pia Jensen
Sophie Valeur Jørgensen
Anilla Kjær
Kim Brian Kjærhus
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Lars Andersen
Erik Sendai Bjerk
Simon Bornholt
Maiken Bundsgaard
Annemette Christensen
Jacob Hjort Hoppe Christensen
Mette Christiansen
Anders Bohn Hjorth
Peter Dueholm Justesen
Anne Mette Jorgensen
Malene Julcr Kortscn
Kristian Kruse
Sigrid Skov Larsen
Kristian Balsgaard Mortensen
Anne Thybo Nielsen
Lise Render Nielsen
Pia Ori uff
Astrid Sandcrmann
Paw Daniel Munoz Saxgren
Signe Skriver
Poul-I Icnrik Skræ
Turid Steele
Peter Jon Svarrer
Simon Søby
Lasse Lyngsoe Sondergaard
Iben Ronn Veland

Jane Kornum
Ann Britt Larsen
Anja Madsen
Helle Konstantin Madsen
Lisa Natalia Refstrup Madsen
Ole Baun Madsen
Nora Meiburg
Lotte Wenncbcrg Nielsen
Henriette Bowadt Olsen
Christian Robert Pedersen
Lene Hopfner Petersen
Karina Erikstrup Weng

Ir
Rasmus Bundgård Andersen
Claudia Bech
Louise Borgselius
Sidse Marie Rcfshauge Bøgesvang
Anette Charitonoff
Pia Bruun Frandsen
Mia Vcdcl Gormscn
Soren Gamborg (iron
Ingelise Haahr
Lotte Maria 1 lausen
Morten 1 lausen
Iben Lund Jensen
Sine I lohn Jensen
Anette Jorgensen
Mette I lorsmark Kristensen
Heidi Madsen
Rikke Wiggers Moller
Christina Nielsen
Lea Sibuhr Nielsen
Christian Olin
Michael Normand Pedersen
Trine Slot Pedersen
Frederik Gregers Ratzow
Hanne Schmidt
Mikael Schmidt
Zchra Tajic
Linda Domino Thomasen
Marie Louise Finnemann Viuff

ly

Casper Andersen
Kristoffer Steen Andersen
Jeppe Gavnholt
Anita Hjorth Hansen
Anja Hjorth I lausen
Dennis Weidemann Hejlcscn
Jakob Immerkjær
Kim Jensen
Susanne Aagaard Jensen
Christel Kroigaard Jorgensen
Kristian Kaas
Gert Larsen
Mette Skovbo Larsen
Pia Jul Larsen
Christina Liin
Kasper Luxhoi
Gro Myhre Moss in

1x

Ane Vestbjerg Andersen
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Anne Skovbjerg Bertelsen
Jeanette Bodin
Agnete Grimshavc Christensen
Natasha Fischcr-I lenrichsen
Lisbet Fogh-Hansen
Mia Forslund
Maria Dahl Jorgensen
Morten Holm Larsen
Dorte Bjerg Nielsen
Joan Bødker Pedersen
Michael Thykjær Pedersen
Henrik Sauvr
Morten Soby
Bengt Arne Sorensen
Merete Rydlund Sorensen
Jakob Roest Vinkel
Vibeke Westergaard

Merete Høgh Nielsen
Sara Holst Olesen
Malene Gantzhorn Pedersen
Jens Rcfsgaard-Ivcrscn
Mads Viborg Schmidt
Anne Skarby
Jakob Skjoldager
Anne Louise Vibe Smidt
Allan Thiim Sørensen
Sara Hedvig Strandbæk Sorensen
Nicolai Tolstrup

1z
Jesper Juhl Andersen
Lone Strandby Andersen
Peter Harder Bjerresgaard
Thomas Buchwald
Anne Busch
Line Maria Renberg Gregersen
Anita Worm Hansen
Inge Merete Hcbsgaard
Morten Imsgard
Lise Brogaard Jensen
Karina Jürgensen
Sune Juul-Sorensen
Martin Hedegaard Kock
Jonas Kirk Kristiansen
Jakob Juul Larsen
Nina Hovn Lieb
Jacob Madsen
Mette Marcussen
Susanne Gellert Mortensen
Ajo Højsager Nielsen
Mikkel Munk Frost Nielsen
Kasper Sinding Petersen
Karina Rasmussen
Sara Adel Rasmussen
Dan Sorensen
Line Sorensen
Ebbe Yderstræde

2b
Camilla Scchagcn Andersen
Radoslava Marouan Bazel
Christina Skytte Christensen
Stine Rabølle Christensen
Christine Fredcnsborg-Fogtmann
Marianne Gade
Sanne Christine Hansen
Anne Thule Engelbrecht Jensen
Line Spedsbcrg Kristensen
Mads Sunke Kjær Larsen
Bryan Isaac Lattke
Rikke Madsen
Annemarie Michelsen
Stine Mikkelsen
Jane Mortensen
Anne Reinholdt Nielsen
Dennis Dybdal Pedersen
Liv Mikaela Sanz Skov Pedersen
Amira Saric
Pia Christina Brodsgaard Scmidt
Lene Schultz
Lars Skouboe
Louise Hogsgaard Sorensen
Marianne Sorensen
Allan Ipsen Wiberg

2a
Martin Woersaa Abildgaard
Helle Borup Andersen
Vibeke Bau

48

Livets /øg.
Marianne Rasmussen. 3.x
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2k

2q

Tim Andersen
Jakob Wilckens Busk
Mariana Bichuette Carta liares
Annemette Dueholm Christensen
Lonnie Ostergaard Friis
Susanne Kortbek Gorell
Louise Herzog
Annette Nybo Jensen
Randi Jorgensen
Iben Margrethe Bech Biinleldt Larsen
Anette Skov Lomholt
Janni Landing
Regin Lykke-Øster
Rachel Lykke Nielsen
Kim Kissow Petersen
Per Johannes Philipscn
Nikoline Leed Schmidt
Stine Skarby
Jannie Gloggengichscr Thomhav
Mette Marie Waltorp
Bettina Willadscn

Pia Brorsbol
Louise Kusum Clausen
Camilla Louise Dahl
Tina Marie Inning Klostcrgaard
Damkjær
Helle Dall Erlandsen
Marianne Deichmann Gammclgaard
Andrias Jakobsen
Martin Somod Jensen
Thomas Jensen
Anders Kolb
Jacob Lange
Nina Lorentzen
Janne Lund Madsen
Mette Giortz Maltarp
Pia Nielsen
Soren Bygebjerg Petersen
Maria Christina Salamon
Marianne Schmidt
Line Sonderby
Cindie Sorensen
Mette Udcngaard
Bonnie Fournais Zeleski

2p

Ane Brogaard Andersen
Sine Bolvig
Chalotte Dahl
Anne Dedcnroth-Schou
Casper Mcjrup Drews
Hanne From
Susanne Ganderup-Nissen
Karina Øhrstrom I lansen
Lea Grove 1 lansen
Gitte Jensen
Jane Dyhr Jensen
Rikke Bryhl Jessen
Jesper Bach Knudsen
Sine Luhdorf Lauridsen
Anders Grubach Madsen
Ane Lindholm Olesen
Lars Daugaard Poulsen
Thomas Schmidt
Maja Lund Tast
Maja Birgitte Thomsen

2r
Mette Christopherson
Anders Dahl
Louise Eriksen
Sanne Lindegaard Hansen
Anne Heiwald
Kirstine Buhl Jensen
Mette Logsirup Jensen
Jeppe Riddervold Jeppesen
Pernille Bjørnskov Johansen
Birgitte Gadager Jorgensen
Helle Vinding Larsen
Lone Lauritsen
1 Janne Matras
Jacob Kunkel Mendel
Rikke Meng
Helle Bork Nielsen
Line Vesterberg Nielsen
Majbrilt Pedersen
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Rasmus Ørnberg Møller
Christel Nielsen
I lenrik Nielsen
Morten Wegelbye Nissen
Anne Mette Espe Nordland
Helle Lykke Petersen
Rune I lolmgaard Rathje
Pernille Kirkcmo Ratjen
Lotte Juhl Schmidt
Rolf Ehrenreich Thorup
Alexander Urth

Steen Skott Petersen
Tania Senger
Dorthe Blomquist Strømgaard Sorensen
Jaeob I løjbjerg Sorensen

2x

Morten Juhl Agcrfeldt
Mogens Bakholdt Andersen
Tine Bahr
Soren Bay
Peter Fisker
Jeppe Gilling
Pernille I lagedom
Jaeob Nis 1 lansen
Martin I loldl
Anette I lohn
Line I ledeboc Borch Jensen
Peter Juhl
Pernille Juul Nielsen
Yvonne Pia Døj Nielsen
Mette Aaroe Nissen
Ane Buch Poulsen
Cindy Schlüter
Christina Schmidt
Katie Sehmidt
Sara Maria Sörensson
Jakob Stagaard
Lars Gloggengiehscr Thomhav
Anna Sophie Thulstrup

2z

Christoffer Andersen
I lanne Birck Andersen
Lars Norvang Andersen
Jesper Fevre Bertelsen
Sidsel Helle Bocscn
Katalin Buzasi
Claus Damgaard
(iilte Damm
Nicolai From
Anne Marie Due de Fonss
Anette Raaberg Gull
Ann Hansen
Jesper Borst I lansen
Lars Henriksen
Nina Lei Jacobsen
Diana Grønkjær Jensen
Johnnie Guldbrandt Jensen
Annette Johansen
Anders Jorgensen
Michael Stefan Jorgensen
Lars Madsen
Peter Willemoes Madsen
Mogens Pedersen
Brian Kim Petersen
Søren Moller Sielemann
Nadia Herlin Skytte
Marie Toft-Petcrsen

2y

Abdirahman Ahmed
Maria Kondrup Andreasen
Lisbeth Katborg demensen
Anders With Fogstrup
Mark Gullitz
Charlotte Marie Hansen
Charlotte Dam Jensen
Signe Lind Jørgensen
Anja Leidecker
Claire Haigh Ludvigscn
Trine Mikaelscn
Helene Møller

3a

Charlotte I lohn Billund
Stinne Huus Bo«h
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3x

Alkin Buch
I Icidi I laacke
Mathias Buch Jensen
Christina Dalgas Jørgensen
Mary Lykke Kiesbyc
Ina Lindholm Knudsen
Rikke Kjær Kok
Anders 1 larboc Kristiansen
Michelle Larsen
Mariann Fryland Lauritsen
Maja Ulstrup Moller
(iitte Nørgaard
Rikke Pedersen
Trine Pedersen
Anja Brogaard Petersen
Jane Højborg Skovsgaard
Bonnie Simone Skott
Dorte Vcjigaard Thomsen

Nikolaj Becker
Katrine Bertelsen
Anne Louise Damgaard Christensen
Peder Fode
Anne Cathrine de Fonss
Jacob Gregers Hansen
Kristoffer Hansen
Malene Stovgaard I laulrich
Jesper Almegaard Johansen
Peter Kirkemann
Anne Kjolbyc
Anne Merete Debois Kramp
Jacob Eickhardt Midtgaard
Jesper Mosegaard
Lykke Moller
Michael Bang Petersen
Marianne Maj Rasmussen
Michael Bjering Rasmussen
Mette Dinesen Schmidt
1 lenrik Sorensen

31)
Christina Frydensbjerg Antonsen
Sanne Bernhammer
Lotte Moller Botcher
Kristina Therese Stig Duehart
Betina Hansen
Andreas I lauch
Malene Schmidt Jessen
Susanne Schmidt Jessen
Anne Kathrine Uldall Juhl
Anne Sofie Dahlmann Kristensen
Maya Fernandez Madsen
Trine Damsgaard Madsen
Louise Smedegaard Mortensen
Frederik Jacob Neltoft
Simone Nikolajsen
Susanne Rahbek
Tanja Reinholdt Rasmussen
Karin Nedergaard von der Sandt
Anders Nis Svarrer
Lene Sorensen
Anders Sølvsten Thomsen
Ane Katrine Borgen Uldall

3y

Astrid-Helene Andreasen
Karen Toft Bonefeld
Jakob Gerlach Christensen
Michael Dahlgren
Ulrik Rahbek Degn
Michael Bo Friis
Jes Winther Hansen
Jacob Hermansen
Tine Renatha Holm
Frederikke Hygum
Nanna Janby
Morten Verner Jorgensen
Anders Balsgaard Mortensen
Jakob Moller
Morten Hviid Trolle Nielsen
Jonas Friis Pedersen
Lisbet Uhrc Pedersen
Camilla Poulsen
Anja Trolddal Sorensen
Lotte Vestergaard
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3z
Louise Andersen
Rasmus Andersen
Ruben Andersen
Susanne Boysen
Lene Busch
Simon Hjorth Boggild
Jeannette Eskildsen
Soren Rosenlund Frimodt-Møllcr
Martin Bork Jessen
Lars Johansen
Laila Knudsen
Nadia Gadeberg Knudsen
Mikael Kristensen
Kenneth Holmgaard Laursen
Malene Moller
Michael Nielsen
Susan Ravn Nielsen
Per Floc Pedersen
Nanna Ryssel Ramsgaard
Torben Moller Vanning
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Personalet 1997-98

lærerne

I lelge Blom Andersen (AN >
75 52 63 79
lektor, fysik. kemi, naturlag
fysik-kemi. datavejleder

.lom Andersen (JA)
75 50 90 55
adjunkt, matematik, idnvt

Kun Daugaard Andersen (KD)
75 5 6 4 0 62
lektor. biologi. ins/xklor

Inger Bau (IB)
75 53 08 85
lektor, engelsk. I'ransk
og italiensk

Carl-Johan Bryld (CB)
75 53 52 71
lektor, historie, dansk,
studievejleder

Mogens Brørup i BP)
76 31 17 77
lektor, dansk, psykologi

Mikael Buseh(MB)
75 50 93 70
adjunkt, tvsk. fransk. Hl"1 °"
ITkomisk formand for l'K

Ilanne Ditimer lIII))
75 53 22 53
adjunkt, dansk, latin

Kirsten Egebjerg (KE)
75 55 24 75
lektor, engelsk. psykologi

Clara Ehrenreich (CE)
75 53 86 60
lektor, engelsk. tysk

Charlotte Ercundl (Cl)
75 57 21 56
adjunkt, dansk.
ohidskundskab

Mogens Trolund tb ft
75 5 2 5 7 23
lektor, engelsk. dansk
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I Ians-Kurt Gade (GA)
75 55 S6 61
lektor, lysk, historie,
skemalægger

Jørgen Gade (JG)
75 55 W S6
lektor, dansk, russisk.

Lise ( lade (l (i)
75 53 99 X6
lektor, tysk. engelsk.

Vibeke (jade 11 G)
75 55 6'6 61
lektor. Iransk, spansk, lysk,
inspektor

Horge Hansen (HH)
75 56 Il-Il
lektor, dansk, billedkunst

L inai I lansen (III)
75 52 66 74
lektor, geografi. biologi

.lens Aage I lansen (.111 )
75 51 XI X4
leklor, biologi, teknik/ag.
tillidsrep.. datavejleder

Pia H. Parbo Hansen (PH)
75 5/ Ml i:
lektor, dansk, idræt

Slig Hansen (SHt

Ise Hammg Hehns (HF.)
75 5/ SO 65
lektor, dansk, geografi,
læsepædagog

Jens Jorgen Ilølsl (HO)

I Ibeke ! logsbro ( III)
75 52 W 25
adjunkt, billedkunst,
design

lektor, musik, dansk

lektor, matematik, fysik.

Susanne Rye Isaksen (SR)
75 72 00 19
adjunkt. religion. idratt

Lars Vejen Jensen (LJ)
75 58 10 47
adjunkt, kemi, matematik
naturfag. fysik-kemi

Ole Jensen (OJ)
75 51 85 98
lektor, historie, samfunds
lag. erhvervsøkonomi

Finn Jessen (I J)
75 50 86 10
lektor, historie, religion.
datavejleder

Keld B. Jessen (KJ)
75 50 33 53
h’ktor, dansk, filosofi,
oldtidskundskab

Anne Juhl (JU)
75 54 18 OS
adjunkt, dansk, idrat.
studievejleder

Annie Kallentp (RK)
75 52 46 79
rektor, dansk, tysk

Gitte Lindhardt Kluge ((¡I.)
74 53 34 95
adjunkt, engelsk, idrat

Merete Knopper (KP)

Thorbjørn T. Knopper (TK i
75 52 40 S3
lektor, engelsk, historie

I Isebcth Korsgaard (EK)
75 SI 60 23
lektor, dansk, samfundsfag.
psykologi, studievejleder

II Mohjerg Kristensen fMKi
75 55 90 34
lektor, fvsik. matematik,
naturfag, fysik-kemi

75 52 40 83

lektor, fransk, religion
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Torben Kristiansen (KR)
75 53 48 98
lektor, fysik, matematik.
naturfag, fysik-kemi

Else Letort (EL)
75 52 36 56
aljunkt, matematik, idriet.
studievejleder

Troels Mikkelsen (TM)
75 56 80 24
lektor, historie
oldtidskundskab

Kjeld Munch (KM)
75 52 83 95
lektor, matematik, fysik,
naturfag (indtil 30 9-97)

Birgitte Nielsen (BN)
75 56 16 40
adjunkt, samfundsfag,
historie

Knud Ole Nielsen (ON)
75 52 90 99
lektor, idra t. biolog

Yonna Nissen (YN)
75 50 90 00
lektor, engelsk, fransk

Karl N’ontp (NO)
75 52 82 85
lektor, fransk. idriet

Jørgen Olsen (JO)
75 53 34 66
studielektor, historie,
religion

Jess Pedersen (JP)
75 82 12 96
adjunkt, tysk, historie

Kristian Ronning Pedersen
75 82 15 03
adjunk. fysik, kemi

Klaus (iraves Petersen (GP)
75 52 39 94
lektor, idræt, biologi
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Palle Bindziis Petersen (PP)
75 53 35 44
adjunkt. jysik. matematik,
natur/ag. lysik-kemi

Valdemar Petersen (VP)
lektor, lysik. matematik,
naturlag. edb-ansvarlig

I tun W Poulsen (PO)
75 54 14 94
lektor, tysk. latin

Prik Randrup-Thomsen ( RT)
75 53 OS 56
lektor, samfundsfag,
historie

I rik Issing Rasmussen ( IR)
75 57 22 39
lektor, matematik. /\ \ik.
inspektor

Jesper Ratjen ( KJ >
75 51 so 63
lektor, geografi

Pia Boe Runge (PR)
ny t til. nr kendes ikke endnu
adjunkt, spansk. lysk

I Idle Schroder (SO
74 53 50 5S
adjunkt, engelsk. dramatik

Ho Skibelund (BS)
75 56 12 33
adjunkt.
tysk

Niels Stubbe Solgaard (NS)
75 52 07 46
lektor, lysik. matematik.
naturfag. datalogi.
bibliotekar, skemahcgger

! Ise Marie Steen ( 1 S)
75 53 58 19
adjunkt, dansk, spansk

Lotte Stenles (LT)
75 53 78 02
adjunkt, musik

NielsThogcrsen (XT)
75 51 89 75
adjunkt. tysk. fransk,
ledende inspektor

Birgit ( Ktergminl ( B( >l
75 50 54 69
adjunkt, idral

Vikarer:
18-1 12 1997:Marcela Muños (spansk)
1 I - 30/6 1998: Frank Nieølaisen (musik)

Lærerkandidater efterår 1997:

Navn

Fag

\ ej ledere

Nille I Frederiksen
(Iladcrslev Katedralskole)
Verena Anna Thalmann
(Vestjysk Gymnasium & III j
Join Brink Hansen
(Munkensdam Amtsgymnasium)

matematik

Niels Stubbe Solgaard og
Valdemar Petersen
Lise Gade. Finn Poulsen og
Niels I hogersen
Jens Jorgen 1 lolst og
Palle Petersen

tysk
matematik

Lærerkandidater forår 1998:
Navn

Vejledere

Fag

I lans Kristian Møbjerg Kristensen og
Niels Stubbe Solgaard.

Jørn Brink Hansen
fysik
(Munkensdam Amtsgymnasium)

Ansættelser:
Pr. I. august 1996 ansattes Jørn Andersen søm adjunkt med fagene matematik og idræt
Pr. I. august 1997 ansattes Birgitte Nielsen som adjunkt med fagene historie og samfundsfag
Pr. I. august 1997 ansattes Lotte Stenlev som adjunkt med faget musik
Pr. I. august 1997 ansattes Kristian Ronning Pedersen som adjunkt med fagene fysik og kemi
Pr. I. august 1998 overflyttes Jørn Brink I lansen fra Munkensdam Amtsgymnasium til
en stilling pa Kolding Amtsgymnasium og HF-kursus efter indbyrdes aftale med de to
gymnasier.
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Fratrædelser:

Kjeld Munch, lektor i matematik, fysik og naturfag, fratrådte sin stilling pr.
30.09.1997 for at gå på pension. Kjeld Munch blev ansat d. 01.08.1966.
Pr. 31.07.98 fratræder Ejnar I lansen, lektor i geografi og biologi, for at gå på
pension. Ejnar Hansen blev ansat d. 01.08.1958.
Pr.3 1.07.98 fratræder Finn Westergaard Poulsen, lektor i tysk og latin, for at gå
på pension. Finn W. Poulsen blev ansat d. 01.08.1962.

BESTYRELSEN 1997-98
Navn

Adresse

Repræsenterer

Lisbet Bennike

Skippersiræde 5, 1.6000 Kolding

Amtsrådet

Lis Ravn Ebbesen
erstattes pr. 10 maj
1998 af:
Henrik Knudsgaard

Lindealle 18. 6000 Kolding

Kommuneforeningen 75 53 76 36

1 legnet 34. 6000 Kolding

Kommune foren i ngen

Vibeke Toft-Petersen
(Formand)

Fredsted Byvej 14. 6052 Viuf

Nete With Fogstrup
(næstformand)

Poppelallé 18. 6000 Kolding

Erik de Fonss

Nr. Bjertvej 194. 6000 Kolding

Forældrene

Tlfnr.
75 52 66 34

75 20 81 20

75 56 17 50

Forældrene

75 56 85 00

Forældrene

75 51 03 75

Anders With Fogstrup. 2y Poppelallé 18. 6000 Kolding

Gymnasieeleverne

75 56 85 00

Ricki Nielsen 1 p
erstattes pr. 10 maj 1998
af:
Lajla Andersen, lp

hf-eleveme

Låsbygade 30. 6000 Kolding

Kloven ej 31. 3th. 6000 Kolding hf-eleveme

75 50 30 99

Pia Andersen

Bavnehøj 43. 6040 Egtved

TAP-personalet

75 55 42 02

Mikael Busch

Gefionvcj 28 B, 6000 Kolding

Lærerne

75 50 93 70

Jens Aage Hansen

Septembervænget 26, 6000 K.

Lærerne

75 51 81 84

Birgitte Dedenroth-Schou

Gyden 5, 6000 Kolding

Eksternt medlem

75 56 91 22

Hans Ole Willenlose
Madsen

Trompeterbakken 12.
6000 Kolding

Eksternt medlem

75 53 47 46

Rektor Anni Kallerup er sekretær for bestyrelsen, og Niels Thøgersen er referent ved
bestyrelsesmoderne
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Øvrigt personale

bibliotek, kontor, kantine,
pedel, rengøring

Stisamme Dogh
75 53 04 44
bibliotekai'

Pia Andersen (PA)
75 55 42 02
skolesekretær

Ulla Christensen ( UC)
75 51 80 29
skolesekretær

Jette Corydon (JC)
75 58 56 67
kantinen, orlov

Pia Holst
75 52 95 48
kantinen

Lone Monster (LM)
75 50 67 71
kantineleder

Hans Nielsen (HN)
75 50 18 40
Pedel

Jan Pedersen (JP)
75 59 85 13
Pedelmedhjælper

Elly Andersen
rengøring, hallen,
tillidsrepræsentant

Irene Green
rengøring. M- og N-sektor

Britta Hansen
rengøring, hallen og
administrationen

Gudrun 1 lansen
rengøring. M-sektor

6i

fíente Jacobsen
renvoinie. \ sektor

Erna Molhy
len^orime. ()-sektorr

Inge Olshon
renooriny. I -sektor

Lotte Ptnilli
renyoriii)>, L -sektor

Pr. 1/4 1996 er skolesekretær Ulla Christensen udnævnt til fuldmægtig

Fratrædelser:
Jelle Corydon, kantinemedhjælper fratræder sin stilling pr. 1/6 1998.

Vikarer:

1/8 1997 - 31/1 1998: kantinemedhjælper Mette Sandvei Kjær
1/2 - 19/6 1998: kantinemedhjælper og rengøring i kantinen: Anette Thrane
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Mindeord
Jens Ejvind Koppel Olsen
20.12.1907 - 15.5.1997
Koppel Olsen voksede op i et københavnsk
håndværkerhjem og gik pa Metropolitanskolcn
samtidig med I lans Scherfig - dog uden i mindste
made at opleve gymnasieårene som et forsomt
forår. Fra skolens daværende bygning ved Frue
Plads var der kun fa skridt til universitetet, hvor
han i 1933 tog skoleembedseksamen med en høj
forste karakter i tysk og dansk.
I en lid med overproduktion af kandidater måtte
han først lage til takke med \ ikariater i Åbenrå og
Ribe, men kom sa 1936 som adjunkt til Kolding;
her fandt han også senere sin hustru; 1970 blev
han udnævnt til lektor i 34. lonningsklasse; og
efter 41 ars virke ved Kolding Gymnasium log
han afsked sommeren 1977. Koppel Olsen
undervisle i begge sine fag pa alle skolen trin og
utvivlsomt med stadig større arbejdsglæde, jo
mere skolebilledet prægedes af voksne elever.
Til hans mest karakteristiske menneskelige egenskaber hørte beskedenhed og venlighed.
Naren kollega luftede sine vínose ferieerfaringer i Sydeuropa, kunne Koppel stilfærdigt
med el lunt smil berette om den fortræffelige kærnemælk, han havde nydt under frem
mede himmelstrøg. Men beskedenheden var ingenlunde nødvendig: lians sikre faglige
viden var velkendt blandt kollegerne og respekteret af hans mest vågne elever. I det
daglige samarbejde var han ubetinget loyal, talte aldrig nedsættende om nogen og holdt
sig pa lang afstand af småskænderier og klikedannelser. Tilsvarende vidnede hans
holding til eleverne om forståelse og overbærenhed, kom ved et lærermode en elevs
mindre hensynsfulde optræden pa tale, kunne hans kommentar udmærket lyde: .la Ja del
er jo en vaskelig alder. Sandt nok. Efter den underliden slidsomme hverdag fandi hans
musiske anlæg udtryk i skoleorkestret, hvor han en arrække var en habil \ iolinist. lige
som han i selskabeligt samvær i en mindre kreds udfoldede et hjerteligt humor...

Pensionstidens udfoldelsesmuligheder udnyttede ægteparret fuldt ud. Med sommerkrydstogter i campingvogn og lange vinterophold ved den spanske solkyst.

For et par ar siden mistede han sin kone, men i ensomheden havde han megen støtte af
sin lo dotre, og det var da også en af dem, der en dag ved sit ugentlige besøg fandt ham
død i hjemmet pa Burcharthsvej, øjensynligt efter arbejde i haven.

En tidligere elev karakteriserede fornylig spontant Koppel Olsen med ordene: En mild
humanist.
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