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Velkommen til skoleåret 1999-2000
Det er altid en spændende opgave at byde velkommen til et 
nyt skoleår og en ny årgang.
I år ligger der en ekstra spændende udfordring i sammen 
med eleverne at fore skolen med dens traditioner ind i et 
nyt århundrede og et nyt årtusinde.
I Ivad vil fremtiden kræve af skolen som 
uddannelsesinstitution ? Hvilke kvaliteter skal vi være med til 
at sikre hos vore elever? Hvilke værdier skal vi bygge på i det 
daglige arbejde?
Arbejdsglæde, ansvarlighed, selvstændighed, tolerance, 
gensidig respekt og engageret samspil har været centrale begreber for det daglige ar
bejde og samarbejde på skolen og vil også være det i årene fremover.
Omkring kvaliteter hos fremtidens unge udtalte en fremtidsforsker for nylig, at hvis 
hun skulle pakke en mental rygsæk for at forberede sig til fremtiden, ville hun putte 
fantasi, kreativitet. Hid, evnen til at turde holde ved. fleksibilitet, omstillingsevne og 
sjov i.
Det er min opfattelse, at gymnasie- og hf-uddannelscn giver de bedste forudsætninger 
for at få pakket den helt rigtige rygsæk, vel at mærke hvis den enkelte yder sin per
sonlige indsats for at fa rygsækken pakket godt - og her er Ilid et centralt omdrej
ningspunkt, som ikke er til at komme udenom. For at nå fornuftige resultater er det 
helt nødvendigt, at der ydes en stabil daglig indsats i timerne og derhjemme ved skri
vebordet under forberedelsen til de enkelte limer og i forbindelse med udarbejdelsen 
af de forskellige skriftlige opgaver. Det er op til den enkelte at gribe muligheder for 
faglig og personlig udvikling i de 2 eller 3 år. man tilbringer som elev her på skolen.
Ud over undervisningen er der en række sociale og kulturelle aktiviteter i form af 
morgensamlinger, studiekredse, fællesarrangementer, kulturfester, idrætsdage, frivil
lig undervisning i musik, idnet og billedkunst m.v., som alle inviteres til at være akti
ve deltagere i. Årsskriftet her giver et indtryk af nogle af de mange aktiviteter, som 
samlet er med til at skabe det gode og kreative miljø, som er en væsentlig basis for 
det daglige arbejde i klasserne
På skolen er der en række demokratiske organer - elevråd, skolebestyrelse, udvalg med 
elev- og lærerrepræsentation - for blot at nævne nogle. Også her vil jeg opfordre til aktiv 
deltagelse. Reel medindflydelse kræver også i skolesammenhæng aktiv medvirken.
Velkommen til et nyt og spændende arbejdsår og til år 2000 !

Annie Kollerup, rektor
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Kalender 1998-99
August
4. august
5. august

Velkommen til et nyt skoleår
En lektion folkedans for I g og Ih

Ig og Ih: idrætsdag6. august

10. august
14. august

21. august
25. august

Lektiecafé starter
Introfest med fælles spisning og underholdning for Ig og Ih- deref
ter fest for alle elever på KAG
Introtur Ig og 1 h
Elevrådskursus
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Til idrætsdagen i august var alle klasser klædt ud. Øverst ses 1 a. Nederst Ix.
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September
2. september
9. - II. sep
tember
10. - 11. Sep
tember
14. september

17. september

23. september
25. september

28. september
29. september
30. september

Blokdag. Skemaets 1. lektion gennemføres som blok Ira 8.10 - Il .40
2h3g Ge med R.I på ekskursion til Fur

2gh3g Id på ekskursion med SR til Gudenåen: Friluftsliv

Forældreaften I g

Russisk folkemusik: fællesarrangement for I g, Ih og musikhold 
JU og NT til temadag om unge flygtninge/indvandrere i Kolding 
Fællestime for 2gh3g Id: Doping v. Ole Sand fra Odense Universitet. 
Fredagskaffe for tidligere medarbejdere 
Svadafest
Blokdag. Skemaets 4. lektion gennemfores som blok fra 8.10 - 11.40 
Opstillingsmøde til skolebestyrelsen
Vejle Amts U&K-udvalg på besøg
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Oktober
I. oktober Fællestime for 3xyz matematik HN: "Matematik og retfærdighed", 

foredrag v. Ebbe Thue Poulsen, professor i matematik ved Århus 
Universitet.

2. oktober
7. oktober 
uge 43
19. oktober

23. oktober

26. oktober

27. oktober

3z og GP Triathlon
Fællesarrangement for udvalgte hold: Diasshow Operation Dagsværk
IB og VG til sprogkonference og Comenius-møde i Torino
Fællesarrangement på Scanlicon: / Mylius Erichsens fodspor v. Er
ling Gai
3. lektion: 1. forberedelsestime til temadagen
Brobygningsforløbet starter. Foto: Fire uger senere uddeles beviser.

Fællestime for udvalgte tyskhold med Fahnert, Bartsch & Hecht
28. - 29. okto- Besøg af gymnasielærer Lennart Hildeman fra Kristianstad, Sverige 
ber
28. - 30. okto- 2gBI har besøg af gymnasieelever fra Löhne i Tyskland 
ber
30. oktober GA. CE, VH og VG på Amtscentret i Vejle til Afrapportering af ud

viklingsprojekter 1997 (Internettet i undervisningen)
Besøg af kunstneren Christian Lemmerz vedr. gårdhaveprojektet
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Temadag: Opdagelser



Fru forestillingen Odysseus ved Dorotheafesten i november
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November
2. november STORM - studieorienterende mode for Ih. 2h. Ig og 3g
5. november RK, IR. VG og KD til temadag for lederteams 

4. lektion: 2. forberedel sesti me til temadagen
10. november Mode i skolebestyrelsen
1 1. november Operation Dagsværk

Huskursus i Fredericia for alle lærerne
17. november Temadag: Opdagelser
20. november Dorotheafest
23. november Fællestime på Kolding Teater: moderne danse - og kropsteaterfore

stilling “La Ca Lash Latin’’

23.24. og 25 
november

Konsultationsaftener for Ig

24. november Blokdag. Skemaets 2. lektion gennemfores som blok fra 8.10 - 11.40
30. november 19.00: 2hf opfører Dramaprojekt

Konsultation 2g og 3g

December
7. december
8. december
10. december
16. december
18. december

Mode i skolebestyrelsen
Besøg af lektor Else Pade, fagkonsulent i engelsk
Besøg af lektor Henrik Bork Jensen, fagkonsulent i tysk 
Elevrådet arrangerer julecafé med glögg og æbleskiver 
Juleafslutning, julcrevy og Svadafest
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Uddannelseskaravanen

Modeopvisning - en ajde mange kreative morgensamlinger
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Januar
11. januar Fysikolympiade
13. januar Blokdag. Skemaets 2. lektion gennemføres som blok fra 8.10 - 11.40

Rom-aften: Informationsmode for alle 2g-clever og deres forældre
uge 3 3g skriver 3.års-opgave
18. januar Fællestime for Igog Ih: Dialogmode med Sundhedsminister Carsten 

Koch om forebyggende sundhedspolitik
20. januar Studiekreds i engelsk: IKT-pædagogik (v. Leif Frederiksen)
25. januar Film- og TV studiekreds med Hanne Norholm (Robinson-Hannc)
26. januar 3 hold fra KAG deltager i volleystævnc på Munkensdam Amtsgymn. 

Valgfagsorientering for eleverne i Ig, 2g, 1 h og deres forældre 
Orienteringsmøde for kommende Ig'ereog liiere

Februar
1. februar 3. og 4. lektion: Fællestime for alle elever i 2g: Rom
2. februar Blokdag. Skemaets 3. lektion gennemføres som blok fra 8.10 - 11.40
3. - 5. VG og VII til Comcnius mode i Portugal
4. februar Pædagogisk smørrebrød med Bernard Eric Jensen
5. februar 6. og 7. lektion: Fællestime for alle elever i 2g: Rom
uge 6 2hf skriver 2.års-opgave
10. februar 3. og 4. lektion: Fællestime for alle elever i 2g: Rom
23. februar Studiekreds i engelsk: IKT-pædagogik
24. februar Fællestime: Det multikulturelle samfund v. Naser Khader

Marts
uge 9 Ipq i Prag med MB og BS

2g i rom med IB. CB, HD. KE, BH. HO, LJ, FJ. TK, BN
23. - 26. marts 2B1 og KD på udveksling i Tyskland (Löhne)
23. marts Studiekreds for sproglærerne (fr, sp. ty): IKT-pædagogik
25. marts Mode i skolebestyrelsen
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24. marls

25. marts

April
3. april
8. april

12. april

13. april
15. april
16. april
22. april

27. april
29. april

Maj
4. maj
11. maj
20. maj

Pædagogisk smørrebrød med Claus Michelsen 
Mode i skolebestyrelsen

Nedsættelse af skulpturen i gårdhaven
Officiel indvielse af skulpturen i gårdhaven
Studiekreds for sproglærerne (fr, sp. ty): IKT-pædagogik
Besøg af Karen Walsh, gæstelærer fra Warrawong High. New South 
Wales
Blokdag. Skemaets 1. lektion gennemfores som blok fra 8.10 - 1 1.40
Studiekreds for sproglærerne (fr. sp. ty): IKT-pædagogik
Svada fest
4. lektion: Forårskoncert for Ig og Ih

Kulturfest
Studiekreds for sproglærerne (fr, sp. ty. ru): IKT-pædagogik
Sidste skoledag for 2h. Morgenkaffe i kantinen med underholdning.

Afslutning for 3g med underholdning og cl lille traktement.
Mode i skolebestyrelsen
Afskedsreception for lektor Ole Jensen
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Fra 2hfernes morgenkaffe i kantinen
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Juni
17. juni 18.00: Translokation med efterfølgende spisning og fest til dans af

"Soul-Pat rol"

Fra translokationen 1998
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Platons hule

Kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen afslører Christian Lemmerz' skulptur. Platons Hule

I Ivis vi skruer tiden et par år tilbage, er 
vi sådan cirka tilbage på et tidspunkt, 
hvor vi var løbet tor for ophængsplads til 
billeder. Der var naturligvis stadigvæk 
ledig vægplads i sektorerne, men det 
kneb med vægplads, som var ordentligt 
belyst. Vores bil ledsamling, som var 
kommet til veje gennem køb. foræring 
og deponering, omfattede kunst fra 
60’eme, 70'emc, 80'erne og 90'erne med 
hovedvægten på den unge kunst fra 
80'eme. Da ideen om en skulptur til 

gårdhaven opstod, var det derfor indly
sende. at skulpturen skulle være en del af 
samlingen samtidig med. at den skulle 
repræsentere den nyeste tid. Vi søgte 
derfor Statens Kunstfond om støtte til 
erhvervelsen af skulpturen og med hjælp 
fra lokale sponsorer, der i sin tid havde 
været med til at fa etableret Jubilæ
umskunstfonden, amtets kulturudvalg og 
Kolding Gymnasiums Venner kunne vi 
lægge 150.000 kr. på bordet. Kunstfon
den kunne så gange med tre.
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Vore forhandlinger med Statens Kunst
fond mundede ud i, at vi anmodede 
billedhuggeren Christian Lemmcrz om 
at tage opgaven. Så fulgte en lang tid, 
hvor spændingen om resultatet voksede 
og voksede, indtil vi endelig kunne af
sløre skulpturen på dens rette plads i 
gårdhaven eller rettere gårdrummet.
Vi havde fra starten af beskrevet skolen 
for kunstneren, og ved selvsyn havde 
han dannet sig et billede af stedet og 
bygningerne. Det resultat, der er kom
met ud af det. forsøger derfor at forhol
de sig fysisk til det mørke træværk med 
den kvadratiske form som den grund
læggende form og selve institutionen 
skole, hvor viden og information og 
eftertanke er centrale begreber. Det. vi 
har faet, er en skulptur, der med den 
japanske stenhave i tankerne skaber et 
mentalt rum til eftertanke gennem en 
skulptur, der består af marmorkuber og 
en central ligur. som halvt er et kranie- 
fragment, halvt en rå marmorblok. Ide
grundlaget var fra starten Platons hule- 
lignelse. men det færdige resultat rum
mer mere. Som en lavmælt kommentar 
til. hvad der er sand og falsk lærdom, 
som et optrin fra et græsk drama, hvor 
koret kommenterer hovedfigurens 
handling, en skulpturel konfrontation 
mellem grundlæggende forskellige 
former, som et hvidt erkcndelsesrum 
midt i det sorte, hvor vesteuropæisk 
dualisme mødes med en japansk Zen- 
bevidsthed. Det er conccptkunst. det er 
installationskunst, det er teater, det er 
skulptur først og fremmest. En stor tak 
til Christian Lemmcrz.

Borge Hansen

18



19



Lordag den 3. april 1999 
ankom skulpturen til 
KAG

Interview med Ole Jensen:
Ved Thorbjørn Knopper og Elsebeth Korsgaard
Du går på pension få år efter dit 25 års jubilæum. Du har 
altså ikke været gymnasielærer hele dit arbejdsliv. Fortæl 
lidt om din baggrund:
Jeg blev student. da jeg var 17 år. Jeg vidste ikke, hvad 
jeg skulle lave. Min far mente, at jeg burde tage en kom
merciel uddannelse, og det gjorde jeg. Jeg tog højere han
delseksamen. og så blev jeg ansat i et firma i Købehavn. 
Mens jeg arbejdede der. tog jeg HD i udenrigshandel, og 
jeg tog også eksamen som korrespondent i spansk. Jeg var 
således ret kvalificeret til at arbejde med eksport. Det 
gjorde jeg så i 3 år i Grønlandske Handel, og jeg havde en 
super interessant stilling. Jeg begyndte at læse historie ved 
Købehavns Universitet, men da arbejdet i Grønlandske 
I landel var meget tidskrævende, måtte jeg opgive dette.

Senere fik jeg et job som eksportchef i et kødeksport firma i Hobro. Det var vel nok 
med tanke på, at nu ville jeg satse på at være forretningsmand. Men jeg var skuffet 
over mit job, som jeg syntes var alt for rutinepræget. Så tænkte jeg. at nu begynder 
jeg at læse historie i Århus samtidig med. at jeg fortsætter med at arbejde. Jeg stalle
de på historiestudiet, læste om aftenen og passede mit arbejde om dagen. Jeg var kun 
pit universitet én gang i lobet af det første år. Jeg 
tog forproven med et godt resultat, samtidig med 
at jeg arbejdede. Efter 2 år holdt jeg op med at 
arbejde i erhvervslivet og finansierede resten af 
studiet ved at undervise ved forsvarets civilun
dervisning. Jeg blev færdig med at læse efter 6 
års studium med historie som hovedfag og sam
fundsfag som bifag. Jeg var da 36 år.
For nogle år siden supplerede du så dine studier 
med endnu et fag, erhvervsøkonomi. Hvorfor?
Det gjorde jeg af den grund, at man manglede 
lærere til faget erhvervsøkonomi, da det kom ind 
i gymnasiet. Man undersøgte, hvilke gymnasielæ
rere der havde en 1 ID. Det drejede sig om ca. 60 
personer, som blev inviteret til et kursus, og vi fik 
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at vide, at hvis vi tog ct kort kursus, kunne vi fa kompetence til at undervise i faget. 
Det tog jeg selvfølgelig med. Jeg var desuden meget interesseret i faget.

Du har stort set undervist i samfundsfag, siden det kom ind i gymnasiet. Er der for
skel på samfundsfageleverne i 70'erne sammenlignet med i dag?
Jeg synes ikke, der er forskel pa eleverne for 25 år siden og i dag. Jeg synes, jeg altid 
har mødt meget motiverede elever. Det gælder både i gymnasiet og på HF. Jeg har i 
øjeblikket et fællesfaghold på HF. hvor interessen for faget er meget høj. Den faglige 
diskussion er livlig og samfundsfaglig relevant. Det er en fornøjelse at være lærer pa 
sådan cl hold.
Dit hovedfag er historie. Hvilken periode kan du bedst lide at undervise i ?
Det er klart det 20. århundrede, bl.a. fordi man her kan inddrage politologi og øko
nomi og dermed trække samfundsfaglige problemstillinger ind i faget.
Det 20. årh. gav også størst respons hos eleverne, hvilket måske også hænger sammen 
med mit eget engagement i denne periode. Dog må jeg indrømme, eleverne var meget 
motiverede, da vi forbindelse med en studietur til Istanbul beskæftigede os med byens 
mere end 2 årtusinders historie.
Du har jo været på adskillige studieture i årenes lob. Hvorfor mener du, at det er 

vigtigt at rejse med eleverne?
Jeg mener, det er vigtigt, at 
eleverne får kendskab til andre 
lande og undersøger, hvorle
des man her har indrettet sam
fundet. Det er bl.a. derfor, at 
jeg meget ofte har besøgt de 
østeuropæiske lande sammen 
med eleverne. Jeg har bl.a. 
været i Rusland, Tjekkoslova
kiet. Polen og DDR. På en af 
disse studieture måtte jeg sen
de eleverne hjem alene, da det 
viste sig, at jeg havde tabt mit 
pas. De polske toldmyndighe
der krævede, at jeg både skulle 

have ct nyt pas og ct nyt visum. Jeg fik tilladelse til at ledsage eleverne gennem tol
den, men måtte selv blive tilbage. Det tog mig to dage at fremskaffe nye papirer!! 
Først da kunne jeg drage til Danmark.
Sociologen Henrik Dahl har i el nummer i Gymnasieskolen rubriceret gymnasielæ
rerne i 5 typer: 
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kaldslæreren, professionslæreren, specialisten, karrierelæreren og lønarbejderlære
ren. Hvordan vil du karakterisere dig selv som lærer?

Det er jo vanskeligt. Jeg vil klart ikke betragte mig som lønarbejder eller karriere- 
menneske. Jeg er nok en blanding af de tre forste typer. Med årene er man da blevet 
specialist på nogle områder. Men det er nok også lidt af et kald, da jeg synes, det har 
været en herlig opgave at være med til at give unge mennesker en indsigt, som de ik
ke har haft tidligere, og opleve, at de faktisk har lært noget.
Hvordan tror du, gymnasiet ser ud som arbejdsplads om 10 ar?
Det har været en meget dejlig arbejdsplads at være på. Med den nyligt indgåede over
enskomst kan jeg godt frygte, at der er sket nogle ændringer, som ikke vil være særlig 
behagelige. Jeg tror ikke, at forholdet mellem lærer og elev vil ændre sig så meget. 
Men jeg kan være bange for, hvordan forholdet mellem lærerne vil udvikle sig. Nu 
har jeg været her i 28 år, og jeg har følt mig som deltager på cl hold. Men har ikke 
følt, at man skulle have rundsave på albuerne for at være med på holdet. De nye løn- 
former kan være med til at opsplitte lærergruppen.
Jeg tænker her især på kvalifi
kationslønnen.
Hvad vil du nu få din tid til at 
gå med?
Der er masser af fagligt læse
stof. der ligger og venter på 
mig.

Men ellers står der rejser på 
dagsordenen. I første omgang 
til Nepal, hvor min datter og 
svigersøn er udstationeret af 
Mellemfolkeligt Samvirke.
Der er to byer, der har gjort et 
særligt indtryk på mig, og det er 
St. Petersborg og Istanbul. Selv
om jeg har været adskillige 
gange i begge byer, vil jeg ger
ne gense disse byer.
Men jeg vil også gerne til f.eks. 
Japan og Brasilien. Men der er 
også mange andre lande, som 
jeg gerne vil rejse til.
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Jubilarer

august 1998 kunne Merete Knopper (øverste foto) og Troels Mikkelsen fejre 25 ars jubilæum på 
Kolding Amtsgymnasium og HF-kursus. Det er rektor, der overrækker buketterne.
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Skolebestyrelsens årsberetning
Den nye skolebestyrelse tiltrådte i november 1998. Det forløbne skoleår har vieret 
præget af mange gode debatter - bade omkring de formaliserede emner/bundne opga
ver. men også debatter af mere generel og holdningsmæssig karakter. Blandt andet 
var det i medierne meget omtalte stigende forbrug af alkohol blandt unge et diskussi
onsemne. Skolebestyrelsens konklusionen blev, at Kolding Amtsgymnasium og HF- 
kursus ikke har særlige problemer i denne forbindelse.
Rektor, en lærerrepræsentant, en elevrepræsentant samt undertegnede deltog i februar 
måned i en rundbordssamtale med Kultur- og Uddannelsesudvalget i Vejle Amt. Ud 
over KAG deltog Munkensdam Amtsgymnasium, Horsens Statsskole og Horsens 
Amtsgymnasium. Det overordnede tema var 1KT (Informations- og kommunikations
teknologi) set fra forskellige vinkler. KAG's overskrift var “IKT-strategi for hele 
skolens organisation”. Med udgangspunkt i den overordnede målsætning på IKT- 
området redegjorde KAG for den evalueringsproces, der var/er i gang med henblik pa 
at fastslå, om målsætningen er blevet opfyldt. Blandt andet er der gennemfort en un
dersøgelse af brugerkurserne for I. klasserne. Residtatct af denne undersøgelse med
fører, at enkelte områder i brugerkurset bliver justeret til næste skoleår. For alle sko
lens personalegrupper er der udarbejdet en IKT-strategi, hvor der vil ske efterfølgen
de evaluering.

Alle intentioner er gode - men “riget fattes penge!” Derfor var der en kvik elev, som 
spurgte udvalget, om man havde tænkt på eventuelt at lease PC-udstyr. Amtet svare
de. at denne mulighed tidligere var blevet afvist, men at deres økonomer og jurister 
var ved at kigge på sagen.
I april måned afholdtes så “Skolebestyrelsernes dag” i Vejle Amt. Dagen sluttedes af 
med en debat mellem udvalget, rektorer, lærerrepræsentanter, elever og forældrere
præsentanter. Det var en meget spændende debat, hvor blandt andet forældrerepræ
sentanternes mandat blev diskuteret. Det “parlamentariske”grundlag, vi er valgt på. er 
meget spinkelt, men liere mente, at når man har en demokratisk ret, skal man også 
bruge den.

Bestyrelsen godkendte at bruge midler til installation af en PC-arbejdsplads - en så
kaldt ø - med 4 arbejdsstationer i N-sektoren. Denne PC-ø gør det muligt, at elever 
oftere kan udnytte dette værktøj i den daglige undervisning.
Det nyoprettede fag fra skoleåret 98/99 - Film- og TV- fik en dramatisk start, da ny- 
anskaffet udstyr blev stjålet i starten af skoleåret. Dette vanskeliggjorde den planlagte 
undervisning, men det må konstateres, at resultaterne af elevernes og kurerens an
strengelser bar frugt, da filmene blev fremvist til Kulturfesten 1999. En helt ny tradi
tion blev indfort på KAG. idet der blev indstiftet 4 statuetter til de 4 producerede film 
- I for bedste hovedrolle - 1 for bedste klipning -juryens specialpris samt “Den
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Gyldne KAG”. De smukke statuetter stod designholdene for. og disse blegnede helt i 
forhold til de gudinder fra designholdene, der overbragte dem. 1 det hele taget impo
nerer den store talentmasse, når man lytter til musik og sang, ser drama, billedkunst, 
film og design. Kulturfesten 99 var en stor oplevelse.
Skolebestyrelsen ønsker hermed alle afgangsklasser held og lykke med eksamen samt 
alt godt i den spændende lid, der kommer.
Dernæst ønskes alle på KAG en rigtig god sommer!

På skolebestyrelsens vegne,

Vibeke Toft-Petersen

Kulturer(et b illede ud af tre), af Maria og Tr ine, 3y
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Elevrådet 1998/99

Skoleåret nærmer sig sin afslutning. Som elevrådsformand er del en fornøjelse at se 
tilbage på det forgangne års arbejde i elevrådet. Vi har bearbejdet en del vigtige pro
blemer. og vi har laet lagt grunden til de kommende års arbejde.
I starten af skoleåret var opbakningen fra de nye klasser kolossal. Det var dejligt, at 
de nye elevrødder var villige til at deltage så aktivt i arbejdet. Desværre er nogle fal
det fra, men de tilbageblevne har igennem året lavet et konstruktivt stykke arbejde. Vi 
har haft en god debat, som til tider blev lidt ophedet, men det er jo dejligt at se folk 
brænde for en sag og arbejde for at la den igennem.
Vi har arbejdet med bl.a. Operation Dagsværk, hvor vi har bestemt, at elevradet i 
fremtiden skal gå ind og organisere gennemførelsen, hvis der er stemning for det på 
skolen. Elevrådets udvalgsstruktur er også et punkt, som er blevet udviklet positivt. 
Del har været rart al se, at mange forskellige og ikke kun nogle fa har engageret sig i 
udvalgsarbejdet. Del er meget vigtigt, så eleverne kan opnå størst mulig medbestem
melse på skolen. Et område, som er blevet væsentlig forbedret i år, er samarbejdet 
med kantinen. Der er blevet skabt en positiv debat, og kantinen har i meget stor ud
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strækning indrettet sig efter vores ønsker, nar vi har haft nye ideer i tankerne. Dette 
skyldes ikke mindst nogle engagerede elevrødder i kantineudvalget. Den årligt tilba
gevendende Trivial Pursuit konkurrence blev igen i år afviklet i samarbejde med 
GLO, og der var stor opbakning til arrangementet.
Skoleåret 1998-99 var også året, hvor eleverne gik på barrikaderne. Eleverne boy
kottede på elevrådets opfordring undervisningen en fredag for at tilkendegive deres 
utilfredshed med de forringelser af undervisningen, som gymnasielærernes nye over
enskomst åbner mulighed for. Det var fedt at mærke, al skolens elever var enige om 
en aktion. Det var faktisk uhyre fa elever, som modtog undervisning den dag. Skolens 
elever var klar over, at det ikke bare var en fridag, man ’’arrangerede”. Nej, man øn
skede at blive hort. Der var massiv pressedækning på begivenheden. Undertegnede 
blev interviewet til flere aviser, og TV Danmark besøgte skolen og filmede elevernes 
aktiviteter. Som en lærer udtalte del: ”...dcr er lidt halvfjerdser-stemning over det 
hele”.
Alt i alt har det været et godt år for elevrådet. Det har været dejligt at være formand 
for dette forum at til tider vilde, men oftest gode og konstruktive ideer, .leg håber, al 
elevrådet arbejder videre, og at endnu liere bliver engageret i elevernes mulighed for 
medbestemmelse - muligheden er der i hvert fald.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige alle clevrøddcr lak for en god indsats i år.

Anders Wilh Fogstrup,
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Gallafesten d. 13/3 1999
I starten af skoleåret var vi en lille gruppe, som konstituerede os selv som galla
festudvalget. De fire var Anne, 3a, Marie T.-P., 3z, Claire, 3y og undertegnede. Vi 
havde det formål at videreføre gallafesttraditionen, som blev grundlagt i 1998. Efter 
sidste års succes var forventningerne til dette års fest enorme. Derfor ønskede vi selv
følgelig at lave et arrangement, som var - om ikke bedre - så i hvert fald lige så godt. 
Vi syntes, at vi fortjente det efter tre års til tider meget hårdt arbejde, og i øvrigt er vi 
jo den sidste årgang i dette årtusinde.
Som det tidligere gallafestudvalg mødte vi det stadige problem, at afgangseleverne 
syntes, at prisen på 260 kr. var for høj. Det lykkedes dog imidlertid at fa hele 147 
personer til al skrabe kistebunden og købe billet til denne festlige begivenhed, som 
vil blive husket som noget helt specielt.

Vi var meget spændte på, hvad folk ville møde op i. På invitationen havde vi skrevet, 
al gallapåklædning forventedes. Men gymnasieelever er jo et specielt folkefærd, så vi 
forventede nogle kreative beklædninger. Derfor havde vi også arrangeret forskellige 
konkurrencer i den forbindelse, hvor del var muligt at vinde lidt godt til ganen.
Invitationen lød på kl. 19, og da klokken nærmede sig, begyndte del at strømme ind 
med gymnasieelever i deres flotteste tøj. Alle fordomme blev gjort til skamme. Ingen 
havde troet, at gymnasieelever kunne forklædes på denne måde. Det var ct flot syn. 
Efter lidt forvirring med placeringen af klasserne ved bordene blev der budt velkom
men . og forretten blev serveret.
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Gallamenuen bestod af tre rettcr. Fonetten var parmaskinke med salat og marinerede 
urter. Hovedretten bestod af helstegt oksehøjreb, dertil pommes rissolées, urtesaute 
og sauce bearnaise.
Den serverede dessert var en yderst lækker islagkage, som var drysset med mandler 
og chokolade. Under middagen var der forskellige festlige indslag, bl.a. blev der 
holdt taler, og 3x forsøgte sig endnu engang med deres hit fra den famøse morgen
samling i Ig - tja...
Da spisningen var overstået spillede musikken op til dans. Som aftenen skred fremad, 
og der kom farve i kinderne, blev påklædningen mere og mere kreativ. Dansegulvet 
var konstant overbefolket, et hjørne blev benyttet til cigarrygning, og gangene på 
Scanticon blev befærdet af par, der søgte et par minutters stilhed (eller frisk luft...) 

Aftenen sluttede med lyden af Titanic sangens romantiske toner, og mange blev klar 
over, at de havde været med til at skabe en god aften, som vil blive husket. Forhå
bentlig vil også kommende afgangsklasser arrangere gallafester så endnu et minde 
kan føjes til de forhåbentlig mange fra gymnasietiden.

Pci gallafestudvalgets vegne
Anders With Fogstrup, 3y
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Biblioteket
For biblioteket har skoleåret 1998/99 været præget af en oget brug af cdb-teknologien 
- især Internettet. Der er efterhånden udviklet så mange gode, studieegnede baser, at 
Nettet er en relevant faktor i søgninger til opgaver. Et par 3.g'ere, der skrev den store 
skriftlige opgave i biologi, havde stor hjælp af Bio-Info, ligeledes har andre elever 
fundet meget relevant materiale pa f.eks. Fakta-link. Samarbejdet med Kolding Fol
kebibliotek bliver hele tiden lettere og lettere, på grund af den næsten direkte kontakt, 
som vi har med hinanden via Nettet.
1 1998 foretog Vejle Amt en evaluering af amtsgymnasiernes biblioteker. Der har nu i 
fire ar været folkebibliotekarer på gymnasiebibliotekerne (på KAG drejer det sig om 
to dage om ugen). Denne ordning har haft en "næsten selvmorderisk succes". Det 
mærkes hele skoleåret, især i perioden fra efterårsferien til slutningen af maj. idet der 
i denne periode næsten konstant er elever, der skriver store opgaver. Det er glædeligt 
at se, at eleverne efterhånden betragter biblioteket som en naturlig del af deres studi
emiljø - det vil de få brug for og glæde af også senere i deres uddannelse.

Susanne Bogh - Niels Stubbe Solgaard

Lamper af Marianne Gade. 3b og Dennis Dybdal Pedersen, 3b
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Vores skole i krigen for 150 år siden

“Kolding lærde Skole” på Kirketorvet
Vores skole hed for 150 år siden “Kolding lærde Skole”. Skolen havde i 1845 laet 
helt nye bygninger. (Det, som i dag er de to nederste etager af huset over for Skt. Ni- 
eolai kirkedør, hvor Social- og Sundhedsforvaltningen nu holder til). I stueetagen var 
der skolelokaler, som med amtmand Orla Lehmanns ord var “udstyret som et lille 
jydsk Universitet” og på I. sal lå en rummelig 1 O-værelses rektorbolig. Kong Chr. 8., 
som besøgte skolen en eftermiddag i september 1847, fandt anledning til at lykønske 
rektor med den “fortræffeligt indrettede Rectorbolig med tilhørende Skole". Det var 
rektor Ingcrslev, som boede her med kone og 5 børn i alderen 4 til 18 år samt en 
husjomfru og 2 tjenestepiger. 2 sønner på 12 og 14 år var disciple (elever) i skolen.

Skolebygningen ca. 1905 (postkort)

Andet år i Treårskrigen (1848-50)
Den 2. april 1849 var våbenhvilen efter Treårskrigens første år ophørt. Kolding, som 
jo lå på grænsen mellem kongeriget og hertugdømmet Slesvig, kom tæt på krigs
handlingerne. 1 de første uger af april blev danske tropper indkvarteret i byen, og der 
herskede en urolig og spændt stemning. Pa trods af. at “det mere bevægede Liv, som 
Tilstedeværelsen af en forholdsvis talrig, tildccls vekslende Garnison fremkalder i en 
saa lille By . .. ikke frembød den ydre og indre Ro. som en Skole maa ønske for sin 
Virksomhed”, var undervisningen på skolen gennemført næsten som normalt.
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Der havde været nogle træfninger i Sydslesvig, og halvdelen af den danske luer var 
gået over på Als; en tredicdel stod på Fyn, og general Ryes brigade stod oppe bag 
Almindedalen.

Ung pige med god udsigt
Fra et gavlvindue i rektorboligen var der udsigt mod syd over den sydlige bydel og 
det åbne land bagved. Ved dette vindue holdt rektors 18-årige datter Elisabeth af at 
stå at kigge. Hun havde i foråret 1849 daglig iagttaget forpost fægtninger syd for byen 
mellem de slesvig-holstenskc oprørere og de danske forsvarere.

Koldings forsvar
I og ved Kolding var der kun stationeret fa hundrede mand (1ste Jægerkorps, 2 eska
droner rytteri, et espingolbatteri med 4 espingoler (flerskudsvåben)) samt 2 kanoner 
ude ved Harte. Der var sat forposter ud i terrænet syd for byen. Sonderbro og den til
stødende del af nordre åbred var barrikaderet med et forholdsvis spinkelt palisade
værk. Del var ikke tanken, at byen skulle holdes af de fåtallige tropper ved et fjendt
ligt hovedangreb. Man ville ikke gøre byen til krigsskueplads.

Tae mnrftritrttiif Jahr IM». ç» unir ÿilbrririhinq 2MU.

"Neuruppin" Håndkoloreret "kistebillede" trykt i Neuruppin ved Berlin, de slesvig-holstenske oprø
renes storm på Kolding over Sonderbro den 20. april 1848. Sceneriet er fri fantasi, men ikke mere 
end at slotsruinen ses i baggrunden.
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Kolding indtages af oprørshæren den 20. april 1849
Det slesvig-holstenske angreb kom den 20. april kl. 7 med stærkt overtallig styrke. 
Den danske forpostkæde blev trukket tilbage, og fjenden trængte hurtigt frem. Fra 
husene syd for åen kunne de skyde ned på de danske forsvarere bag de spinkle pali
sader.
Den efterhånden timelange skydning ved palisaderne ved Sønderbro vakte en vold
som nysgerrighed hos adskillige borgere, som oppe fra hjørnet af Søndergade ved 
Rcndcbancn/Hcl ligkorsgade søgte at skaffe sig oplysninger om slagets gang, mens de 
dækkede sig, så godt de kunne. Enkelte civile deltog endda i skydningen fra palisa
den.

Skydning fra palisaden i Kolding den 20. april 1849

Efter et par timers modstand med 2 døde og 16 sårede fik de danske forsvarere ordre 
til at trække sig væk og nordpå ud af byen, og straks efter, at de i en regn af kugler i 
lob havde trukket sig tilbage, blev barrikaden på Sønderbro nedbrudt, og slesvig- 
holstencrnc stormede ind i byen.

En geværkugle sætter trumf på formaningerne
Elisabeth stod på sin vante plads ved gavlvinduet på skolen. Ilendes far. rektor luger- 
slev, havde gentagne gange advaret hende mod at opholde sig på den udsatte plads, 
for man måtte jo vente, at der den dag ville komme mere fart i begivenhederne. Plud
selig hørte hun den hvinende lyd og et smcld af en fjendtlig geværkugle, som slog ind 
i vinduesrammen, hun stod lænet op ad, og hendes far sagde da i en rolig, men be
stemt tone fra stuen bagved: “Maaske Du nu vil gaa bort fra Vinduet?”
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Oprørerne indtager skolen med stor tumult
De indtrængende fjendtlige soldater var bange for at blive beskudt fra husene, så de 
skod mod vinduerne, hvis de anede noget bevæge sig bag dem, og de jog bajonetter 
ind gennem vinduer og i dore for at skræmme beboerne og eventuelt skjulte soldater. 
På skolen horte man kort efter “vilde Hyl fra Gaden og saa 4 Friskaremænd stormen
de jage Bajonetterne i Gadedøren. Faa Minutter efter kom de stormende op i Huset og 
forlangte Kvarter for Officerer og Mandskab. Det var de saakaldtc slesvig-holstcnske 
Soldater. Officererne - de Heste af dem havde tidligere staaet i den danske Arme, men 
havde nu svigtet Konge og Land - bar dansk Uniform med Forræderens Mærke - 
hvidt Bind - om Armen”, fortæller Elisabeth 50 år senere.

Skolelokalerne blev rekvireret til alarmcentral for 200 mand, og rektor fik 4 officerer 
i kvarter. “Ikke blot at alle Værelser naturligvi is belagdes med I lalm o.s.v., men disse 
urolige Gjester støjede og tumlede, kastede Borde og Bænke ovenpaa hinanden for at 
gjore Plads o.s.v.” 1 skolens gymnastiksal lå således 100 friskaremænd på halm. De 
skaffede sig belysning ved at sætte lys i tomle vinflasker. “Al det ikke var hyggelige 
Gæster, kan enhver tænke sig”, siger Elisabeth. (Det var 9. Batallion, som var særlig 
forhadt, fordi den bestod af oprørere, som havde meldt sig frivilligt).

Undervisningen må videreføres
Disciplene, som stadig næsten alle var til stede, blev trods alt dette tilsagl til at mode 
igen om mandagen den 23. april, idet rektor da håbede, at han atter ville lå en del af 
skolelokalerne til sin rådighed.

Christian Frederik Ingerslev 
Skolens rektor 1844-1856
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23. april 1849!
- Lidet anende, at den 23. april 1849 ville blive Koldings skæbnedag. En dag. hvor 
der ikke ville blive bragt ro og samling om skolearbejdet, men derimod bringe sko
lens elever og andre af Koldings beboere på vild flugt til alle sider. “I lang Tid efter 
var al ordentlig Virksomhed fra Skolens Side en Umulighed”, må rektor Ingerslev 
berette til skolens årsskrift: “Efterretninger om Kolding lærde Skole i Skoleaaret 
1848-49”.

Den 23. april. Fjenden skal kastes!
Den danske kommanderende general Bülow havde bestemte sig til, at den 23. april 
skulle Kolding atter befries, og fjenden kastes tilbage over grænsen. Byen skulle ge
nerobres med angreb fra tre sider: General Ryc skulle fore sine tropper over åen ved 
Ejstrup forat falde fjenden i og bag byen i ryggen. Dette mislykkedes, fordi man blev 
alvorligt forsinket på grund af manglende bromateriel, og fordi en overraskende stor 
fjendtlig styrke væltede frem fra Gelballe skov. General Moltke skulle gå lige på by
ens “Hospitalsport” ad Vejlevej, hvilket lykkedes udmærket.

Det ulykkelige husarangreb
General Schlcppcgrclls tropper, som dagen før var overført fra Fyn, skulle ind ad nu
værende Fynsvcj mod byens østlige port “Klosterport”. Det kom de også, men del var 
i denne forbindelse, at det ukoordinerede og derfor mislykkede gardehusarangreb på 
en slesvig-holstensk skanse på Skinderlykkcbakken (ovenfor den nuværende rutebil
station), fandt sted. Den biode bund og bækken i Dyrehavegårds eng (hvor Parksko
len og Byparken øst i dag ligger) forsinkede fodfolket samtidig med, at husarerne 
blev hidset til for tidlig attak. Løjtnant Castenskjold og hans angribende husarer og 
heste blev mejet ned. 8 husarer blev dræbt. 19 såret og 3 fanget. Desuden mistede 
eskadronen 39 heste. Mindestenen med husarchakoten på Fynsvcj angiver stedet. 
Først senere lykkedes det at gå bag om skansen og drive fjenden ud og trænge ind i 
byen. - Men henne på skolen vidste man endnu ikke noget om alt dette.

Kampen om Kolding oplevet fra skolen
“Tidligt om Morgenen den 23. April blev vi vækket ved Skydning Nord fra”, fortæl
ler Elisabeth, og fortsætter: “llenad Kl. 9 kom en Afdeling fjendtlige Soldater op i 
vore Værelser og befalede os at forlade I luset, da de vilde besætte Vinduerne for der
fra at skyde paa de danske Soldater, som de ventede hvert Øjeblik vilde trænge ind i 
Byen. 1 en Hast fik vi samlet Sølvtøj og en Del andre Værdigenstande og begav os 
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ned i Kælderen, hvor vi var sikrede mod Geværkugler, men ingenlunde mod Bomber 
og Granater, som senere regnede ned over Byen."

Gadekampe. “Hurra” og “Hoch”
1 løbet af formiddagen lykkedes det de danske soldater al trænge ind i byen og gade
kampen bølgede frem og tilbage. (Skudhullerne i porten ved “Munks boghandel" 
vidner endnu om denne). Fra sit skjul i kælderen under skolen kunne familien Inger- 
slcv folge gadekampen på lydene: “de Danskes “Hurra", naar de trængte frem, og de 
Tyskes “Hoch”, naar de gik frem.”

Rektor Grønlunds son faldt
Blandt de danske soldater, som angreb gennem Klostergade, var den tidligere rektor 
Grønlunds søn Frantz. Han var 5 år forinden blevet smidt ud af skolen, fordi han hav
de kastet sne ind i skolebygningen. Lærerkollegiet havde tvunget rektor til at bortvise 
sin søn. Året efter blev han privat dimmiteret. Nu deltog han i krigen som frivillig 
korporal, men faldt dødelig såret “paa sin Barndoms Legeplads”.

Spisepause
Sidst på formiddagen var slesvig-holsteneme endelig drevet tilbage over Kolding å, 
og rcktorfamilien fik hentet fødevarer ned i kælderen og “fik travlt med fra Kælder
vinduerne at forsyne de danske Soldater.” Elisabeth, som en maned forinden var ble
vet forlovet med løjtnant Gandil, forsøgte ængstelig at skaffe oplysninger om hans 
skæbne, men uden held.

Kolding bombarderes
Lidt efter begyndte kampen igen. Oprørerne indledte en beskydning af byen med 
kugler og brandgranater fra ct 32 kanoners-batteri i højderne ved Hadcrslevvcj (på 
højde med nuværende Bellevuegadc). Danskerne, som ikke mente al have styrke til at 
angribe kanonstillingcn. trak sig igen ud af byen for at skåne denne. Granater og 
kugler regnede ned over byen.

Voldsomme ødelæggelser og ildebrande
Da beskydningen endelig ophørte kl. 15.30 vovede rektorfamilien sig op i huset. “ - 
men hvilket Syn mødte os der! Omtrent alle Bygningens Vinduesruder vare splintre- 
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dc; udenfor I [uset paa Kirkepladsen laa døde og saarede Soldater; Heste og Koer lob 
forvildede omkring, og samtidig sloge Flammerne op rundt omkring fra de Huse i 
Byen, hvor Bombardementet havde tændt. 1 alt brændte det paa 1 I Steder”, beretter 
Elisabeth og fortsætter: “Da Ilden bredte sig og truede med at omspænde hele Byen, 
gik min Fader og et Par andre Embedsmænd til den øverstkommanderende, fjendtlige 
General Bonin, for at anmode ham om at give sine Soldater Ordre til at hjælpe med at 
slukke Ilden; men han var saa venlig at svare, at Byen ikke havde fortjent bedre 
Skæbne end at brænde ned til Grunden! En stærk Skylregn faldt imidlertid kort efter 
og frelste Byen for Brandens Ødelæggelse.” På skolen sad man natten over rejse
klædte for det tilfælde, at bombardementet igen skulle begynde, men det skete ikke.

Værtshusholder Peter Hansen Viuffs bombardementtegning
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Ung piges civilcourage, brændte kort og fjendens tyverier
Dagen efter kom krigen igen helt ind i stuen til Elisabeth, som på det tidspunkt var 
alene. En insurgent-officer forlangte arrogant og bydende at få udleveret skolens 
landkort over det sydlige Jylland. Elisabeth svarede kækt, men ikke helt sandfærdigt: 
“Hvis De ønsker de omspurgte Kort, da maa De hente dem i den danske Hærs Ho
vedkvarter”, for til dem havde man overladt skolens kort, inden de rykkede mod 
nord, foregav hun. Hendes far. rektor Ingerslev, havde imidlertid i hast brændt “Man- 
sa’s kort” over Vejle og Skanderborg amter ( 1:160.000) og resten var blevet gemt på 
en af de øverste hylder i bibliotcksværclset. I lerfra blev de dog senere stjålet af bay
erske officerer, som havde forlangt værelset til stabskontor. Hvad der især pinte rek
tor var, at de ved samme lejlighed også stjal elevernes ca. 20 tegnebestik, som han 
den 20. april havde gemt der. fordi han der troede dem mest sikre. Fra et opbrudt skab 
blev der også stjålet en samling konkylier og et par andre mindre genstande.

Det skulle næsten blive værre!
Skolelokalerne blev straks igen belagt med slesvig-holstencre, og efter et par dage 
rykkede general Bonin og hans stab ind. “Det var tilvisse med bittre og piinlige Følel
ser, at jeg saa ham holde Taffel i Solinitetssalcn, hvor 1 Vi Aar tidligere Skolens ufor
glemmelige Vclgjørcr, Kong Kristian den 8de med sin ophøjede Dronning og vor nu 
allernaadigste Konge sad ved sit Taffel omgiven af troe danske Mænd. Og Bitterhe
den mildnedes ikke ved at hore “Schleswig-Holstein meerumschlungen” spilles dertil 
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i Skolegaardcn, eller ved at se Augustenborgerne, Beseler o.s.v. iblandt Gjesteme”, 
beretter rektor Ingerslev.

Rektors kamp for skolelokaler
De følgende uger blev præget af rektors idelige stræben efter at holde lokaler fri til 
fortsat undervisning - men fjendens skiftende behov for lokalerne til stabskontorer, 
sygestuer, lazaret og endog “Casino for Officererne af Garnisonen” med rekvirerede 
spilleborde fra byen, gjorde det. selv med kommandantens og senere generalens slot
te. vanskeligt og til lider umuligt for rektor at gennemføre den ønskede undervisning.

Vanskelige tider i huset
Elisabeth fortællerom husholdningen, mens indkvarteringen stod på. at deres jyske 
tjenestepiger ikke forstod et ord af, hvad de fjendtlige soldater sagde. Et ønske om 
“ein Løffel” blev honoreret med en tøffel.
Der var bestandig skiftende og talrig indkvartering. Ved måltiderne blev der dækket 
og rettet særskilt an for de lyske officerer. Rektor ville ikke have nogen af dem ved 
sit bord. Da fjenden tog klasseværelserne i brug til lazaret, udbredte en ondartet tyfus 
og lazaretfeber sig i hele huset, og de fleste medlemmer af familien blev syge.

Nødundervisning i “privaten”
I begyndelsen af maj havde de tilstedeværende 14 disciple faet 1-2 timers daglig un
dervisning i nogle af lærernes private boliger. Senere indrettede rektor 4-5 værelser i 
sin egen bolig til undervisning og fik den fjendtlige generals tilsagn om, al disse ikke 
ville blive rekvireret. Disciplene blev derfor tilsagt at mode til undervisning. Omtrent 
30 kunne komme og fik i 2 hold 4 limers daglig undervisning. Del indskrænkede ti
metal undskylder rektor senere med, at disciplene “under de daværende Omstændig
heder ingenlunde kunde antages ganske at have den Ro og Stilhed i Hjemmet, som 
fordres til deres Forberedelse, og del derfor ikke gik an at paalægge dem alt det Ar- 
beide, som under Underviisningcns regelmæssige Frcmskridcn maa kræves af dem.”

6te juli; begyndelsen til enden
“Tidligt om Morgenen den 6te Juli blev vi opmæksomme paa, al Vogne førte Saarcde 
i stort Antal til Lazarethet. Tyskerne fortalte, at der havde staael et stort Slag, og at de 
danske var slagne; men saa fik vi talt med en dansk Soldat, der var fanget og saaret, 
og han fortalte, at Sejren var vor, men at General Rye var falden! Det var et Skaar i 
Glæden, Rye var kendt og elsket afalle i Kolding. Nu vidste vi imidlertid, at vor Be
frielse stundede til. Samme dag lomte Insurgenteme da ogsaa over Hals og Hoved en 
del af Lazarethet”, husker Elisabeth, og rektor kan tilføje', at en mængde sårede var 
blevet fort til skolens lokaler, hvor 130 blev forbundet og tildels amputeret. Under
visningen på 1. sal måtte afbrydes kl. 10. da undervisningslokalerne af en overlæge 
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nu blev rekvireret til lazaret “for saarede Officerer”. Samme overlæge flygtede selv 2 
timer senere fra sine patienter “uden at sørge for dem i nogen Henseende.”

Det bortrømte skelet
Om denne hændelse fortæller Elisabeth endvidere:”En ung tysk Læge syntes dog. han 
skulle have en Erindring med. og stjal et menneskeligt Skelet, som fandtes i Skolens 
Samlinger. Jeg ser ham endnu lobe nedad Gaden med Skelettet paa Armen!”

Vanskelig “skolevej”
Den 7. og 9. juli var "Skolen atter bleven Alarmhus for endeel af de 3 her daværende 
Batallioncr, af hvilke det meste Mandskab laae i Skolen, i Kirken og andre nærlig
gende Bygninger samt paa Pladsen omkring Skolebygningen. Dog blev her underviist 
i de fleste Timer ogsaa af disse Dage. Det var i Sandhed under urolige Omgivelser, at 
vi læste, omringede af c. 2000 Mand fjendtlige Tropper, igjennem (tildcels over) 
hvilke, imedens de laa paa Jorden, vore Disciple maatte finde Vci til Skolen. Siden 
blev Lazarethet atter indrettet her. men meest brugt for de ideligen gjennempasseren- 
de store Transporter af Syge”, beretter rektor Ingcrslev.

Skaderne kunne gores op
“Den 14. Juli drog de danske Tropper atter ind i Byen. Kirkeklokkerne ringede og 
Glæden var stor.” De materielle skader kunne gores op. Skolen var under bombarde
mentet den 23. april raml af 6 kanonkugler, hvoraf den ene var gået næsten igennem 
muren og havde rystet bygningerne så meget, at 60 vinduesruder var faldet ud. Der 
havde, som nævnt, været tyverier fra skolens videnskabelige samling, men tabene var 
ikke uoprettelige. Ellers var skaderne ubetydelige, men der måtte en grundig over
kalkning og rengøring af de benyttede lokaler til.

Happy ending
Elisabeths forlovede, løjtnant Gandil, som hun en kort tid havde kunnet modtage bre
ve fra. når de var gemt i en kurv med rejer, som de fjendtlige officerer på skolen 
købte afen fynsk fisker, slap med livet i behold gennem Treårskrigen. Den 5. maj 
1855 kunne de - uden al skulle skræve over hvilende soldater - gå over Kirkepladsen 
til vielse i Skt. Nicolai kirke. Løjtnant J.C. Gandil blev senere i sin karriere udnævnt 
til oberst og det er som “oberstinde E. Gandil”. at Elisabeth i 1899 til bladet “Vort 
Forsvar” fortæller sine “Erindringer fra den fjendtlige Besættelse af Kolding i 1849”.

Jesper Rat ¡en (Rj)
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Fremtidens gymnasium og almen dannelse
I skoleårets løb har pædagogisk udvalg stået for tre arrangementer for KAG's lærere.
1 Iver gang under den fælles overskrift: "Fremtidens gymnasium og almen dannelse 
Til hvert arrangement var inviteret en foredragsholder, der gav sit bud på netop frem
tidens gymnasium og almendannelse. Det var almen dannelsen, der havde den største 
interesse, og fyldte mest hos foredragsholderne. Der var dog mange interessante ideer 
og forventninger til fremtidens gymnasium under diskussionsrunderne. Første arran
gement var et daglangt huskursus i Fredericia med tidligere kulturminister Ebbe 
Lundgaard som formiddagens foredragsholder. Om eftermiddagen var der oplæg af 
Jens Aage Hansen og efterfølgende diskussioner i faggrupper om fremtidens gymna
sium. Andet og tredje arrangement var aftenarrangementer med henholdsvis Bernard 
Erie Jensen fra Danmarks Lærehøjskole og Claus Michelsen fra Institut for Gymna- 
siepædagogik, Odense Universitet.

Pædagogisk udvalg /Jørn Andersen
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Fællestimer
Fællestimer er en del af aktivitetsudvalget område på KAG, og vi kan heldigvis, i lig
hed med Egon Olsen fra Olscnbanden, sige, "Vi haren plan".
Planen er, ud over fagspecifikke arrangementer for enkelte klasser og hold, at synlig
gøre fællestimerne som en vigtig del af skolens fælles liv og kulturelle reference
ramme. Derfor satser vi pa al have el stort arrangement pr. semester for alle elever på 
skolen.

Vi forsøger at sprede os, så vi får både litterære, politiske, musikalske og andre 
kunstneriske oplevelser. I skoleåret 1998-99 har de to store arrangementer været en 
moderne danse - og kropsteaterforestilling “La Ca Lash Latin” på Kolding Teater og 
sidst den radikale politiker Naser Khaders foredrag om den multikulturelle udfordring 
i det danske samfund.

Begge arrangementer gjorde stort indtryk og bed sig fast i elevernes bevidsthed. Ikke 
alle var begejstrede for den anderledes og provokerende danseforestilling, mens Na
ser Khaders foredrag var en klar succes. Man kan så overveje, hvad der på sigt gør 
storsi indtryk, og om det uventede, de ikke indfriede forventninger, ikke også sætter 
ting i gang. 1 hvert fald var det oplagt, at eleverne var så fyldt af frustrationer og ube
svarede spørgsmål efter danseforestillingen, at den senere indgik i en af skolens mor
gensamlinger.

I det kommende skoleår har vi et fire limers diasshow om rascisme i USA og Dan
mark af Jacob Holdt på programmet og derudover ct arrangement i forbindelse med 
skolens temauge i januar om det nye årtusinde.

Susanne Rye Isaksen

Naser Khader
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Studiekredse
1 dc sidste to skoleår har en række af skolens lærere deltaget i studiekredse om fag- 
ligt-pædagogiske temaer. En studiekreds definerer selv det område, som den vil ar
bejde med. Området tager ofte udgangspunkt i deltagernes undervisningspraksis. Det 
væsentlige er, at studiekredsen bliver et diskussionsforum, hvor lærerne kan udveksle 
erfaringer og få inspiration til det videre arbejde. Alle studiekredsene har i dette sko
leår haft tilknyttet en konsulent, der har fungeret som vejleder for studiekredsen og 
støttet deltagerne med sin viden og erfaring.
Der har været studiekredse med følgende temaer:
Australsk litteratur i undervisningen
Pædagogisk anvendelse af IT i engelskundervisningen
Pædagogisk anvendelse af IT i sprogundervisningen (tysk, fransk, spansk) 
Samtidslitteratur (dansk)

Om studiekredsen i australsk litteratur berettes følgende:

Australien - litteratur, historie og malerkunst
I efterårssemestret 98 og forårssemestret 99 har engelsklærerne ved KAG samt An
nette Porter fra Haderslev Katedralskole (hun var tidligere lærerkandidat på KAG) 
deltaget i en studiekreds om Australiens såkaldte ’’europæiske historie”. Med ud
gangspunkt i Capí. Cooks opdagelse af” Terra Australis Incognita” i 1770 gik vi via 
fangetransporterne, der begyndte i 1788 og endte i 1868. frem til føderation og løsri
velse i 1901. og sluttede med nutidens multinationale samfund. Australiens "europæi
ske historie” er indbegrebet af systematisk, forceret imperialisme. I løbet af 210 år 
har Australien gennemgået en udvikling fra samler- og jægersamfund til moderne 
højteknologi - en udvikling, der i Europa tog 7000 år! En udvikling i det tempo er 
selvsagt ikke omkostningsfri, og over fire aftener har vi studeret litterære/historiske 
tekster for at finde frem til. hvem der betalte prisen for denne evolutionære galopade, 
og hvilken ’’valuta” de måtte betale med. Studiekredsens sigte var endvidere at finde 
frem til materiale, der vil egne sig til engelskundervisningen på de forskellige niveau
er.
På sidste møde (i april) blev hovedvægten lagt på sammenhængen mellem australsk 
litteratur og malerkunst. På den måde blev det anskueliggjort, hvorledes Australien i 
1890’eme, rent kunstnerisk, gik fra at være en engelsk koloni til en selvstændig nati
on, der via kunsten fortolker og forholder sig til sin egen virkelighed.

Mogens Frølund
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Nicolai From. 3~
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Frisport
På KAG har eleverne traditionen tro laet tilbudt en række forskellige discipliner i den 
frivillige idræt. Rigtig mange elever har deltaget på tværs af klasser og idrætshold. 
Timerne er blevet anvendt til de almindelige boldspil samt til aerobic med et nyt ind
slag: step-træning. I forbindelse med den frivillige undervisning harder været afholdt 
skolemesterskaber i volleyball, badminton, hockey, inde- og udefodbold. Skolen har 
deltaget i landsdækkende turneringer i basketball, volleyball, badminton og håndbold.

Idrætslærerne

Merete Rydlund Sørensen, 3a og
Lisbeth Fogh-Hansen, 3a
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Anna Nørregaard, lp
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Af Lektor Hansens forunderlige rejse IH
(Afsnit / og II har været bragt i KAG NYT)

I leslur og Kohur med Velbastadur i forgrund

Den færøske forfatter og billedkunstner 
William Hcinescn skriver i sil essay 
“Våd hjemstavn" fra 1960: “Som jeg så 
ofte tidligere har hævdet, måske dog 
ikke ofte og overbevisende nok. idet 
der stadig synes al være mennesker, der 
stiller sig skeptiske, lader verdens ab
solutte midtpunkt sig finde på Færøer
ne og hedder Thorshavn. (—)
Men Thorshavn var ikke bare urtid, 

oldtid og middelalder, det var allerede 
dengang en by i ri vende opdrift med 
skibe og havneliv, pakhuse, tønder og 
kasser, jamrende hejsekraner, klipfi- 
skccksport til middelhavslandene, fod
boldkampe, hornorkestre, fladcsbcsøg 

og selvstyrebevægclse. Her var kort 
sagt alt, her var verdens og historiens 
navle, skæringspunktet for drøm og 
virkelighed, fortid og fremtid, liv og 
død. At være født og opvokset et sådant 
sted er, som man let vil forstå, en stor 
begunstigelse, og med et suk og et 
skuldertræk må man tænke på alle de 
stakler, der kun kender verden fra de 
store landes nedslående avisoverskrif
ter.
Allermest al beklage er disse vclpolc- 
rede væsener fra den mondæne verden 
når de engang imellem viser sig i 
Thorshavns gader som engelske, fran
ske og tyske turister og vanker omkring 
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i regn og tåge med deres uanvendelige 
kikkerter hængende foran på maven, 
ligesom visse figurer i Dantes helvede. 
Man forstår deres dybe sukke og trø
stesløse miner for de mangler jo nøglen 
til det hele og er prisgivet ravnekrogens 
inferno. De ved ikke, at den klamme 
tåge, der har fanget dem i sil spind, er 
selve den urtåge, hvoraf verden i sin tid 
herligt opstod, og de har ikke lid og 
sind at vente det par dage, uger eller 
måneder, del endnu kan vare før dette 
mirakel gentager sig og “ vandene un
der himlene forsamles til ét sted, så det 
tørre ses,” som skrevet står.”

Med William Heinesen har vi en for
fatter, der, om end han skriver på 
dansk, repræsenterer Færøerne på bed
ste måde. Skønt placeret yderligt på del 
geografiske verdenskort, det ville en 
centraleuropæer nok mene og danskere 
såmænd også, skriver han sig ind i 
centrum af tilværelsen med eksempel
vis en fortælling eller myte som Våd 
hjemstavn. Der. hvor man fødes, vokser 
op. og der. hvor man bosætter sig, der 
starter verden. At komme til Færøerne 
efter en lang rejse, gennem det skotske 
og helt derud til vest, hvor Atlanterha
vet tar over og siden nordud over Ork
ney og Shetlandsøerne, hvor der er me
re vand end land, vil for en dansker 
kunne opleves som noget man har set 
før. Måske er del helt banalt det forhold 
at Thorshavn sammenlignet med 
Kirkwall. Strocmness eller Lerwick ei
en by med farver, en selvbevidst by 
med sans for skønhed, en by hvor man 
oplever det som en ufortjent luksus at 
kunne tale dansk og at blive forstået.

Thorshavn er både fremmedartet og 
velkendt provinsiel på samme tid. Del 
er jo o-boens privilegium: At være sig 
selv, fuldt og helt og at være sig selv 
nok. Den kender vi godt i Danmark, 
selv om den rene kulturisolationisme 
har det svært nuomstunder. Det er nemt 
at få ondt i selvforståelsen. I økono
misk, politisk og kulturel forstand bli
ver de små samfund nemt spist op af de 
store. Den udvikling står vi midi i, i 
Danmark. Det er også Færøernes vir
kelighed. At have viljen og lysten til 
selvstændighed uden at have et sikkert 
og stabilt økonomisk grundlag for det 
færøske samfund al bygge på er cl di
lemma. Det må ikke være nemt at være 
færing i dag. Og så er der ikke nævnt 
noget om tvivlsomme bankforretninger 
og uigennemsigtige politiske beslut
ninger på Christiansborg. Men tag en 
cykeltur på fjeldvcjen fra Thorshavn i 
retning Vestmanna. Hvis tågen letter, 
når man er på højde med Kaldbaksfjør- 
dur, vil man la et syn. man aldrig 
glemmer: Fra en position 500 meter 
over havoverfladen far man et geval
digt kig ud igennem fjorden, et øjesug 
med bittesmå huse i bunden af fjorden 
til de furede, græsgrønne fjeldsider 
gennemskåret al'vandlob. Når sådant et 
øjeblik indtræffer, “samles vandene 
under himlene til et sted” og som Hei
nesen skriver: “Gravitetiske fjeldtoppe 
løfter sig på lette vinger ovenud af tå- 
gedækket, glitrende af væde og genfødt 
lys.” Så kan man godt glemme alt om 
bruttonationalprodukter for et øjeblik.

Borge Hansen
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Den Internationale dimension
Kolding Amtsgymnasium og HF-kursus har i skoleåret 1998-99 igen været meget 
aktivt med hensyn til internationale aktiviteter: ekskursioner, udvekslinger, fagligt 
samarbejde i Comenius-projekt, deltagelse i konferencer og besøg af gæstelærere.

Comenius projektet Explorer.
Det faglige samarbejde i billedkunst, design, historie, engelsk og fransk fortsatte i år 
med vore partnerskoler i Düsseldorf og Porto. Eleverne har i historie arbejdet med 
emner omkring den 2. verdenskrig. I engelsk og fransk har eleverne som gruppear
bejde skrevet små krimier, der næste skoleår bliver illustreret af billcdkunstelevcr. 
Samarbejdet kan i øvrigt følges på Internettet på følgende adresser: www.kolding- 
uvm.dk (international contact) og www .sokratcs.org
I uge 43 deltog Inger Bau, Thorbjørn Knopper og Vibeke Gade i et planlægningsmø
de i Torino, hvor emnerne for dette skoleårs samarbejde blev fastlagt. I februar blev 
der alholdt et nyt møde i Portugal, hvor Vibeke Høgsbro og Vibeke Gade repræsente
rede KAG.

The third International Kolding Conference
Et afårets højdepunkter var den internationale sprogkonference i Torino i uge 43. To 
elever, Lars Andersen, 3z og Sanne Moller. 2p, repræsenterede KAG sammen med Inger 
Bau og Vibeke Gade. Konferencen blev afholdt på gymnasiet, Liceo Einstein, med del
tagelse af de Heste af KAG's europæiske kontaktskoler. Konferencesproget var engelsk, 
og aktiviteterne meget afvekslende: foredrag, deltagelse i undervisning, gruppearbejde, 
byvandring, ekskursion, møder og endelig et lille afskedsparty. Konferencen opfyldte sit 
mål: vedligeholdelse af kontaktnettet, igangsættelse af fælles projektet, interkulturel for
ståelse og igangsættelse af kontakter mellem eleverne på tværs af Europas grænser.

Vibeke Gade
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Rektor Maria Grazia Sestero holder åbningstalen i gymnasiets auditorium

Lars og Sanne ved afslutningsfesten Gruppebillede afalle de deltagende elever
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Udvekslingsprojekt i biologi højniveau.
I forbindelse med et fagligt samarbejde mellem Monika Saathoff (gymnasiet i Löhne, 
Tyskland) og Kurt Daugaard deltog 2,g biologi højniveau i et udvekslingsprojekt. 
Efterårets tema var genteknologi og blev gennemført på Kolding Gymnasium fra den 
28. til den 30. oktober. Den tyske højniveauklasse var indkvarteret privat hos de dan
ske elever. Der blev udfort forsøg med oprensning af plasmider fra bakteriekulturer, 
analyser på plasmideme og forsøg med at indføre plasmider i nye bakterier. Dvs. 
nogle af de grundlæggende teknikker ved gensplejsning.

Ved genbesøget i Tyskland i foråret fra den 24. marts til den 27. marts var temaet 
biologisk bedømmelse afvandkvalitet og rensningsanlæg. Det sidste besøg har ikke 
tidligere været omtalt. De to biologihold blev delt op i små blandede grupper, og ved 
en grundig indsats lykkedes det at lave en undersøgelse afvandkvaliteten på to loka
liteter, der bekræftede de professionelles undersøgelsesresultater.
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Rensningsteknologi på et meget avanceret niveau blev belyst ved besøget på rens
ningsanlægget i Herford. Et meget avanceret lukket anlæg helt indesluttet i en tre eta
ges bygning.
Ud over den faglige oplevelse skal der ikke herske tvivl om. at den kulturelle og so
ciale kontakt blev værdsat afalle parter.

Kurt Daugaard



Til Roni - med 2a, 2b, 2x, 2y og 2z
I forrige skoleår lavede skolen en studietur til Prag med alle tre 1.hf klasser. Det var 
første gang, vi forsøgte os med en såkaldt klassetrinsekskursion, men det gav så me
get blod på tanden, at det blev besluttet at forsøge at lave el tilsvarende projekt i år 
for alle 2g'eme - ca. 120 elever i alt.
Det var baggrunden for. at samtlige skolens 2.g elever sammen med 10 lærere den 27. 
februar begav sig afstod med tog til den europæiske dannelsesrejses klassiske mål, 
Rom. Det var en rejse fra jævnt grå dansk regnvinter gennem vældige snemasser i 
Alperne til romersk forår, hvor man kunne nyde solen i parkerne og vegetere på de 
små fortovsrestauranter til hen på aftenen.

Det skal dog straks siges, at lurens program kun levnede beskedne muligheder for 
afslapning i dagtimerne. I evalueringen af turen beklagede mange elever sig over, at 
programmet havde været meget stramt. De fleste dage var eleverne sammen med de
res stamklasse, men lo dage var afsat til valgarrangementer, som eleverne havde til
meldt sig individuelt og på tværs af klasserne. 11er var der ikke færre end 26 tilbud at 
vælge imellem. Hver enkelt elev deltog i to formiddags- og to cftermiddagsmoduler. 
Det kaos, man kunne have frygtet, når elever fra 5 forskellige klasser, indkvarteret på 
tre forskellige hoteller, individuelt skulle finde ud af at mode op forskellige steder i 
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Rom på forskellige tidspunkter, udeblev til lærernes lettelse og forundring fuldstæn
digt. Valgprogrammet afvikledes uden nogen former for problemer.
Antikkens og renæssancens og barokkens Rom var naturligt nok i centrum for såvel 
klasseprogrammemc som valgarrangementerne, men der var også mulighed for at 
studere f. cks. Mussolinis fascistiske byarkitektur og moderne italiensk vinprodukti
on, ligesom en del elever havde lejlighed til at besøge italienske skoler og stifte be
kendtskab med en anden undervisningstradition end den, de kender. For mange var 
lurens højdepunkt dog besøget i ruinbyen Pompeii, der viser et fascinerende, fastfros- 
set billede afen oldtidsby, som den så ud i år 79. da el udbrud fra vulkanen Vesuv 
begravede den i aske og pimpsten. For andre var audiensen hos paven på Petersplad- 
sen et clou, men næppe for alle. Efter en times oplæsning af budskaber på diverse 
mere eller mindre kendte sprog blev ikke så lå overmandet af søvnen.
Forud for ekskursionen var gået en lang række forberedelser, hvor eleverne i meget 
høj grad blev inddraget. Selve ekskursionsmålet blev udvalgt ved en afstemning 
blandt samtlige 2.g'ere. Den grundlæggende planlægning foregik derefter på møder 
mellem de ti deltagende lærere og elevrepræsentanter for de deltagende klasser. Den 
mere detaljerede planlægning, som lærerne forestod, viste sig at være et særdeles om
fattende arbejde - hver enkelt elev havde jo sit eget, individuelle program! Et vigtigt 
led i forberedelsen af studieturen var også en række fællestimer, der bl. a. skulle give 
faglig baggrund for deltagelse i valgarrangementerne.
Set fra elevside var årgangssituationen en ubetinget succes. Der er sjældent set en 
mere massiv enighed blandt elever i den overordnede evaluering af et projekt. Kom
binationen af klassearrangementer og valgarrangementer, hvor man var sammen med 
elever fra parallelklasserne, gik rent hjem.
En studietur har både et fagligt og et socialt formål. Den kan i bedste fald fald ’’løfte” 
en klasse og styrke sammenholdet og fællesskabet i klassen. Derudover har Rom- 
rejsen utvivlsomt bidraget til at skabe en slags "årgangsidentitet” blandt 2.g’eme.
Lærerne måtte erkende, at en studietur med en hel årgang kræver et planlægnings- og 
forberedelsesarbejde, der er langt større end det. der er knyttet til en almindelig klas
seekskursion. Forsiden af medaljen er så, at det ved en sådan type ekskursion var 
muligt at trække på den faglige viden hos hele 10 lærere med forskellige fag og inte
resseområder.

Carl-Johan Brvld
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lp og Iq i Prag

For andet år i træk tog 1.1 IF'eme på studietur til Prag i begyndelsen af marts. Det be
gynder at ligne en 11F-tradition. Da der i år kun var 2 klasser, kunne vi være i én bus. 
Fra lærerside deltog Bo Skibelund og Mikael Busch.
På vejen derned besøgte vi Theresienstadt. I Prag boede vi pa Hotel Kafka, et godt
udgangspunkt for vores byvandringer og den 
obligatoriske 'byøvelse'.
I løbet af opholdet besøgte vi forskellige muse
er (Nationalmuseet. Teknisk Museum og et 
galleri) samt et gymnasium. Om aftenen var der 
fællesspisning og tcater-/opcrabesøg.
Turens højdepunkt var afgjort den aften, da Po- 
litikcns lokale korrespondent, Dana Schmidt, 
kom til vores hotel for at holde et oplæg om 
Prag. Dtt den ufleksible hotelvært nægtede at 
lade os benytte hotellets morgenmadsrestaurant, 
måtte arrangementet finde sted på et af værel
serne. Der opstod på den måde en helt unik 
stemning, da den slagfærdige Dana, der havde 
beholdt hatten på. formåede at holde 50 spør
gelystne HF'ere fangne i et par timer.

Mikael Busch
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HF eksamen 1998
2k

Tim Andersen
Jakob Wilckens Busk
Mariana Bichuette Cartuliares 
Annemette Dueholm Christensen 
Lonnie Ostergaard Friis 
Susanne Kortbek Gorell
Louise Herzog
Annette Nybo Jensen
Randi Jorgensen
Iben Margrethe Bech Biinfeldt Larsen 
Anette Skov Lomholt
Janni Lunding
Regin Lykkc-Øster
Rachel Lykke Nielsen 
Kim Kissow Petersen 
Per Johannes Philipscn 
Nikotine Leed Schmidt 
Stine Skarby
Jannie Gloggcngiehser Thomhav 
Mette Marie Waltorp 
Bettina Willadsen

2p

Ane Brogaard Andersen 
Sine Bolvig 
Chalotte Dahl 
Anne Dcdenroth-Schou 
Hanne From
Susanne Ganderup-Nisscn 
Karina Øhrstrøm Hansen 
Lea Grove Hansen 
Gitte Jensen
Jane DyhrJensen 
Rikke BryhlJessen 
Jesper Bach Knudsen 
Sine Lühdorf Lauridsen 
Anders Grubach Madsen 
Ane Lindholm Olesen 
Lars Daugaard Poulsen 
Thomas Schmidt 
Maja Lund Tast 
Maja Birgitte Thomsen

2q

Pia Brorsbol
Camilla Louise Dahl
Tina Marie Inning Klostergaard Damkjær
I leile Dall Erlandsen
Marianne Deichmann Gammclgaard
Andrias Jakobsen
Martin Somod Jensen
Thomas Jensen
Anders Kolb
Jacob Lange
Nina Lorentzen
Janne Lund Madsen
Pia Nielsen
Soren Bygebjerg Petersen
Maria Christina Salamon
Marianne Schmidt
Line Sonderby
Cindie Sørensen
Mette Udengaard

2r

Mette Christophersen
Anders Dahl
Louise Eriksen
Sanne Lindegaard Hansen
Anne Heiwald
Kirstine Buhl Jensen
Mette Løgstrup Jensen
Jeppe Riddervold Jeppesen
Pernille Bjornskov Johansen
Birgitte Gadager Jørgensen
Helle Vinding Larsen
Lone Lauritsen
Hanne Matras
Jacob Kunkel Mendel
Rikke Meng
I leile Bork Nielsen
Line Vesterberg Nielsen
Majbritt Pedersen
Steen Skou Petersen
Tania Senger
Dorthe Blomquist Strømgaard Sørensen
Jacob Højbjerg Sørensen
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Studentereksamen 1998
3 a

Charlotte Holm Billund
Stinne I luns Bogh
Allan Buch
Heidi Haacke
Mathias Buch Jensen
Christina Dalgas Jorgensen 
Mary Lykke Kiesbye 
Ina Lindholm Knudsen 
Rikke Kjær Kok 
Anders Harboe Kristiansen 
Michelle Larsen
Mariann Fryland Lauritsen
Maja Ulstrup Møller 
Gitte Nørgaard 
Rikke Pedersen 
Trine Pedersen
Anja Brogaard Petersen 
Jane Højborg Skovsgaard 
Bonnie Simone Skott 
Dorte Vejlgaard Thomsen

31)

Christina Frydensbjerg Antonsen 
Sanne Bemhammcr
Lotte Moller Botcher
Kristina Therese Stig Duchart
Betina I lansen 
Andreas Hauch 
Malene Schmidt Jessen 
Susanne Schmidt Jessen 
Anne Kathrine Uldall Juhl 
Anne Sofie Dahlmann Kristensen 
Maya Fernandez Madsen 
Trine Damsgaard Madsen 
Louise Smcdegaard Mortensen 
Simone Nikolajsen 
Susanne Rahbek
Tanja Reinholdt Rasmussen
Karin Nedergaard von der Sandt 
Anders Nis Svarrer 
Lene Sorensen
Anders Sølvsten Thomsen 
Ane Katrine Borgen Uldall

3x

Nikolaj Becker
Katrine Bertelsen
Anne Louise Damgaard Christensen
Peder Fode
Anne Cathrine de Fonss
Jacob Gregers Hansen
Kristoffer Hansen
Malene Stovgaard Haulrich
Jesper Almcgaard Johansen
Peter Kirkemann
Anne Kjølbyc
Anne Merete Debois Krarup
Jacob Eickhardt Midtgaard
Jesper Moscgaard
Lykke Moller
Michael Bang Petersen
Marianne Maj Rasmussen
Michael Bjering Rasmussen 
Mette Dinesen Schmidt
Henrik Sorensen

3y

Astrid-1 lelene 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 Uhre Pedersen 
Camilla Poulsen
Anja Trolddal Sorensen 
Lotte Vcstcrgaard
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3z

Louise Andersen
Rasmus Andersen
Ruben Andersen
Susanne Boysen 
Lene Busch
Simon Hjorth Boggild
Jeannette Eskildsen
Soren Rosenlund Frimodt-Moller 
Martin Bork Jessen
Lars Johansen

Laila Knudsen
Nadia Gadeberg Knudsen
Mikael Kristensen
Kenneth Holmgaard Laursen
Malene Moller
Michael Nielsen
Susan Ravn Nielsen
Per Fløe Pedersen
Nanna Ryssel Ramsgaard
Torben Moller Vanning

Forslag ti! biograf + drive-in bio på Slotsniøllegrunden 
af Ditte Lund Lassen, 2p og Iben Møller Sorensen, 2p
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Elever pr. 1. maj 1999 
la
Seimedina Aljic 
Pia Andersen 
Anne Mette Beidringe 
Betina Daugaard Busch 
Charlotte Tove Christensen 
Camilla Kongsted Christiansen 
Ann-Louisc Smcdcgaard Dabelstcen 
Charlotte Hansen
Tine Hansen 
Signe Marie I loldt 
Karina Elkjær I lygum 
Marie Groth Jensen 
Steffen Kamp Jorgensen 
Jette Dinesen Kjær 
Soren Kristian Pagh Kristiansen 
Carina Larsen
Kasper Linde Larsen 
Rene Skov Lomholt 
Tine Skovgaard Lund 
Monica Maria Moeskær 
Olivia Nccrgaard-Holm 
Christina Maria Brink Nielsen 
Mette Fersløv Nielsen 
Belinda Hørlyck Pedersen 
Rasmus Starup Petersen 
Louise Hermann Poulsen

Ib
Henrik Andersen 
Jane Kristina Brødsgaard 
Mette Busk
Camilla Avlbjerg Christiansen 
Line Holm 1 lansen
Mette Hansen 
Sisse Heiwald 
Malene Stavenso Jakobsen 
Karina Janby

Henriette Jensen
Dorthe Raakjær Jespersen
Amila Jusufagic
Anita Krogh Jorgensen
Janne Maria Kirkemann
Signe Bramsen Dahlmann Kristensen
Maja Rosendahl Larsen
Alan Brink Majgaard
Simone Mathiasen
Michael Juni Mathiesen
Pernille Brix Munck
Camilla Lyager Nielsen
Charlotte Torp Nielsen
Peter-Nicolai Hauge Nygaard
Anne Petersen
Maric Kretzschmar Seligmann
Maria Tine Trondhjem

1P
Brian Alslöw
Christina Bork
Lena Jongberg Bodker
Rikke Christensen
Henrik Cole
Sabine Engel
Linda Rye Eskesen
Mette Frandsen
Mia Groulcff
Martin Gustavson
Dennis Roi Hansen
Karina Vestcrgaard Jensen
Stinne Jørgensen
Sara Camilla Knudsen
Rikke Hessel Korsholm
Pernille Langhoff Lauritsen
Jacob Boisen Lund
Nina Moller
Jeanette Nielsen
Anna Hcc Nørregaard
Sara Sondergaard Pedersen
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Thanucha Sabaratnam 
Mahamad Tawanc Sabriye 
Monica Lindberg Thomsen 
Patrick Powell Thomsen 
Lise Vestergaard

iq
Brit Andresen
Line Brunemark Berg
Birgitte Bodin
Mads Gerlach Christensen 
Nanna Christoffersen 
Christian Dedenroth-Schou 
Troels Esbenscn
Casper Frederiksen
Philip David Glover
Camilla Brunghart Ravn Hansen 
Lars Højrup
Pen il Ie Jensen
Miriam Ko food
Randi Dorte Larsen 
Cu Sam Lu 
Malene Loyche 
Dina Kollerup Macdams 
Simon Aalling Nielsen 
Rasmus Nørskov Patrzalek 
Linda Pedersen 
Ulla Floc Pedersen 
Sannic Patricia Thomsen 
Mikkel Wilkens

lx
Jeppe Bangsgaard 
Frederikke Beer 
Henrik Bisgaard 
Claus Blomberg 
Rasmus Ravn Carstensen 
Ann-Britt Østdahl Christensen 
Lasse Biilmann Felsen 
Rikke Frcllc 
Line Gericke
Søren Kolbach Hansen

Karoline Obel Hygym 
Bo Pettcrmann Laugesen 
Andreas Stahl Madsen 
Line Miller
Henrik Smedegaard Mortensen 
Emil Koed Moller 
Sven Bæk Poulsen 
Ditto Rask
Jannie Litten Rask 
Claudia Sick
Anders Ole Stubbe Solgaard 
Søren Roed Sorensen 
Daniel Müller Thygcsen 
Amanda Maric Yarch

ly
Kåre Ørum Andersen 
Mads Holst Christensen 
Nicolai Bjerre Sams Fink 
Sven Frode Frølund 
Karen Lorenz Grimstrup 
Christopher Juhl 
Jacob Ladefoged Jorgensen 
Leila Jorgensen 
Michael Krolykke 
Claus Madsen
Jimi Allan Cawley Nielsen 
Christian Delà Pedersen 
Marianne Nygaard Pedersen 
Steffen Mike Pedersen 
Sigrid Wil lads Petersen 
Dorte Juhl Schmidt 
Simon Skouboc 
Niels Gjcdde Sommer 
Lene Møbjerg Stevnhoved 
May Damgaard Sorensen 
Zehrid Tajic 
Kouichirou Takeshita 
Anne Sofie Thorning 
Esben Ehrenreich Thorup 
Rasmus Toft-Petersen
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Camilla Brunghardt Ravn Hansen, Iq

Radoslava Baxel, 3 b
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Iz
Henrik Berg
Kristian Flindt Christensen 
Martin Dahl Christensen 
Tine Gade
Lasse Gilling 
Anders Holm 
Meshkat Sadat Javadi 
Christina Doller Jensen 
Jesper Jung
Mads Rossen Krogh 
Anders Hanghøj Larsen 
Emil Groth Larsen 
Michael Dichow Lund 
Heidi Brink Majgaard 
Anna Welin Meesenburg 
Lene Mosegaard 
Benny Ravn Nielsen 
Ewa Anna Nielsen 
Michael Schultz Olesen 
Jane Damgaard Poulsen 
Anders Peter Saxtorph 
Simon Slot
Mette Bisgaard Tronhus 
Johan Elias Vibenholt

Maria Nørgaard 
Trine Borring Pump 
Camilla Buch Rørbæk 
Signe Gisscl Schmidt 
Sergio Pillnue Stockfleth 
Karina Thobiasen 
Gitte Dyhr Thomsen 
Sara Louise Zankel

2 b
Line Andersen
Marcus Philip Bryndorf 
Thea Kirstine Dalager 
Mia Irina Due
Bo Ej sted
Mette Mygind Eskildsen 
Astrid Gade
Karen Giødesen 
Heide Rüsz Jensen 
Jesper Bagger Jensen 
Kathrine Lind Johansen 
Janna Yamuna Kirkeby 
Lene Kjældgaard 
Annegerd Kristiansen 
Anne Lieberg 
Anne Berg Nielsen

2 a
Mia Ben-A mi 
Rikke Vitting Bylov 
Ditte Marie Eriksen 
Sara Gerken 
Anne Giødesen 
Sarah Lund Groth

Kim Hesselberg Nielsen 
M ¡chele Bernstorff N icisen 
Barbara Regina Rolet 
Ingrida Sauscrytc 
Stine Gram Sørensen 
Jonas Lauenborg Tang

Rikke Ploug Hansen
Krestine Krogh Hedegaard Holm 
Line Hvelplund
Lars Højer
Sigrid Kristiansen
Anja Ladekjær

2 p
Per Brems-Therkelsen 
Anette Valbæk Ewers 
Ann Feddersen
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Keld Fri mor
Jane I lenningsen 
Lene Quist Hjort 
Bente Hundevad 
Mare Møller Jensen 
Sanni Døflcr Jensen 
Anders Naldahl Jessen 
Jakob Hviid Johannsen 
Rene Jørgensen 
Rikke Kjærgaard 
Ditte Lund Lassen 
Sanne Kjærsgaard Moller 
Hasan Peci
Helene Lyng Petterson 
Iben Møller Sørensen

2q
Jennifer Sorgenfri Andersen 
Lajla Christine Andersen 
Helle Christiansen
Anders Damkjer
Siv Randi Deppe
Rikke Tine Brink Hansen
Pia Jensen
Sophie Valeur Jørgensen
Jane Komum
Ann Britt Larsen
Anja Madsen
Helle Konstantin Madsen
Lisa Natalia Refstrup Madsen 
Ole Baun Madsen
Nora Meiburg
Lotte Wenneberg Nielsen 
Henriette Bøwadt Olsen 
Christian Robert Pedersen 
Lene I løpfner Petersen 
Jeppe Seerup
Karina Erikstrup Weng

2r
Rasmus Bundgård Andersen
Claudia Bech
Louise Borgselius
Sidse Marie Rcfshauge Bøgesvang
Anette Charitonoff
Pia Bruun Frandsen
Mia Vedel Gormsen
Søren Gamborg Grøn
Ingelise Haahr
Lotte Maria Hansen
Iben Lund Jensen
Sine Holm Jensen
Anette Jørgensen
Mette Horsmark Kristensen
Heidi Madsen
Rikke Wiggers Møller
Christina Nielsen
Lea Sibuhr Nielsen
Christian Olin
Michael Normand Pedersen
Trine Slot Pedersen
Frederik Gregers Ratzow
I larme Schmidt
Mikael Schmidt
Zehra Tajic
Linda Domino Thomascn
Marie Louise Finnemann Viuff

2x
Lars Andersen
Simon Bornholt
Maiken Bundsgaard 
Annemette Christensen
Jacob Hjort Hoppe Christensen 
Mette Christiansen
Anders Bohn I Ijorth 
Peter Dueholm Justescn
Anne Mette Jørgensen 
Kristian Kruse
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Sigrid Skov Larsen
Kristian Balsgaard Mortensen
Anne Thybo Nielsen
Lise Render Nielsen
Pia Orluff
Per Ostersen
Astrid Sandermann
Paw Daniel Munoz Saxgren
Signe Skriver
Poul-I lenrik Skræ
Peter Jon Svaner
Simon Soby
Lasse Lyngsoe Sondergaard
Chad Taylor
Iben Ronn Veland

2y

Casper Andersen
Kristoffer Steen Andersen 
Jeppe Gavn ho It
Anita I ljorth Hansen 
Anja 1 l jorth I lansen
Dennis Weidemann *jlesen
Jakob Immerkjær
Kim Jensen
Susanne Aagaard Jensen 
Christel Kroigaard Jorgensen 
Kristian Kaas 
Gert Larsen
Mette Skovbo Larsen 
Pia Jul Larsen 
Christina Liin 
Kasper Luxhoi 
Merete Hogh Nielsen 
Sara I lol st Olesen 
Malene Gantzhom Pedersen
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Jens Refsgaard-Ivcrsen
Mads Viborg Schmidt
Anne Skarby
Jakob Skjoldager
Anne Louise Vibe Smidt
Allan Thiim Sorensen
Sara 1 ledvig Strandbæk Sorensen
Nicolai Tolstrup

2z
Lone Strandby Andersen
Peter 1 larder Bjerresgaard
Thomas Buchwald
Anne Busch
Line Maria Renberg Gregersen
Anita Worm Hansen
Inge Merete Hebsgaard
Katrine Bruhn Hoick
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 Marcusscn
Susanne Gellert Mortensen
Ajo Højsager Nielsen
Mikkel Munk Frost Nielsen
Kasper Sinding Petersen
Karina Rasmussen
Sara Adel Rasmussen
Dan Sorensen
Line Sorensen
Ebbe Yderstræde

Martin Woersaa Abildgaard 
Helle Borup Andersen
Vibeke Bau
Anne Skovbjerg Bertelsen 
Jeanette Bodin
Agnete Grimshave Christensen 
Kevin Kim Christensen
Vincent Alexander De Canniere 
Natasha Fischcr-Henrichsen 
Lisbet Fogh-Hansen 
Mia Forslund
Maria Dahl Jorgensen 
Morten Holm Larsen 
Frederik Jacob Ncltoft
Dorte Bjerg Nielsen 
Joan Bødker Pedersen 
Michael Thykjær Pedersen

3 a
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Henrik Sauvr
Morten Soby
Merete Rydlund Sorensen
Tobias Jaeob Buskbjerg Thomason 
Vibeke Westergaard

3 b
Camilla Seehagen Andersen 
Radoslava Marouan Bazel 
Christina Skytte Christensen 
Stine Rabolle Christensen
Chri st i ne Fredensborg- Fogt man n 
Marianne Gade
Sanne Christine Hansen
Anne Thule Engelbrecht Jensen 
Line Spedsberg Kristensen 
Mads Sunke Kjær Larsen 
Rikke Madsen
Annemarie Michelsen
Stine Mikkelsen
Jane Mortensen
Anne Reinholdt Hedegaard Nielsen 
Dennis Dybdal Pedersen
Liv Mikaela Sanz Skov Pedersen 
Amira Saric
Lene Schultz
Lars Skouboe
Louise Hogsgaard Sorensen 
Marianne Sorensen
Allan Ipsen Wiberg

3x
Morten Juhl Agerfeldt
Mogens Bakholdt Andersen
Tine Bahr
Soren Bay
Jeppe Gilling
Pernille Hagedorn
Jacob Nis Hansen 
Martin Holdt 
Anette Holm

Line Hedcboc Borch Jensen 
Peter Juhl 
Pernille Juul Nielsen
Yvonne Pia Doj Nielsen 
Mette Aaroc Nissen 
Ane Buch Poulsen 
Cindy Schlüter 
Christina Schmidt 
Katie Schmidt 
Peter Fisker Skjoldan 
Sara Maria Sörcnsson 
Jakob Stagaard
Lars Gloggengiehser Thomhav 
Anna Sophie Thulstrup

3y
Maria Kondrup Andreasen 
Lisbeth Katborg demensen 
Anders Wilh Fogstrup 
Mark Gullitz
Charlotte Marie Hansen 
Carsten Iversen 
Charlotte Dam Jensen 
Signe Lind Jorgensen 
Anja Lcidecker
Claire Haigh Ludvigscn 
Trine Mikaelscn 
Helene Moller
Rasmus Ømbcrg Moller 
Christel Nielsen 
Henrik Nielsen
Morten Wegelbyc Nissen 
Anne Mette Espe Nordland 
Rune Holmgaard Rathje 
Pernille Kirkemo Ratjcn 
Lotte Juhl Schmidt 
Rolf Ehrenreich Thorup 
Alexander Urth
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3z
Christoffer Andersen 
Hanne Birck Andersen 
Lars Nørvang Andersen 
Jesper Fevre Bertelsen 
Sidsel I Idle Boesen 
Clans Damgaard 
Gitte Damm 
Nicolai From
Anne Marie Duc de Fonss 
Anette Raabcrg Gull 
Ann Hansen 
Jesper Borst Hansen 
Lars Henriksen

Nina Lei Jacobsen 
Diana Grønkjær Jensen 
Johnnie Guldbrandt Jensen 
Annette Johansen 
Anders Jorgensen 
Michael Stefan Jorgensen 
Lars Madsen
Peter Willcmoes Madsen 
Mogens Pedersen 
Brian Kim Petersen 
Soren Moller Sielemann 
Marie Toft-Petersen

Udvekslingsstudenter

Ingrida Chad Amanda Vincent Koichi

Kolding Amtsgymnasium og HF-kursus har i skoleåret 1998-99 haft folgende ud
vekslingselever:
Vincent A. De Canniére, 3a, Belgien
Ingrida Sauscrytc, 2b, Litauen
Koichi Takeshita, ly, Japan
Chad Taylor. 2x, Canada
Robert Werner, 2a. USA (aug.-nov. 98)
Amanda Yarch. Ix, USA (jan.- jun. 99)
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Skolebestyrelsen 1998-99

Navn Adresse Repræsenterer Tlf.
Lisbet Bcnnike Skipperstræde 5, 1. 

6000 Kolding
Amtsrådet 75 52 66 34

1 lenrik Knudsgaard Hegnet 34 
6000 Kolding

Kommuneforeningen 70 20 81 20

Vibeke Toft- 
Petcrsen

Fredsted Byvej 14 
6052 Viuf

Forældrene 75 56 17 50

Jesper Saxgren Skovvangen 18 
6000 Kolding

Forældrene 75 50 50 37

Henrik Seligmann Bakkegærdet 6 
6000 Kolding

Forældrene 75 50 12 18

Anders With Fog
strup (3y)

Poppelallé 18 
6000 Kolding

Gymnasieeleverne 75 56 85 00

Rene Jørgensen 
(2p)

Set. Jørgensgade 6,11 
6000 Kolding

1 IF-cleverne 75 50 30 99

Ulla Christensen Januarvænget 104 
6000 Kolding

TAP-personalct 75 51 80 29

Lars Vejen Jensen Skovborg! und vej 8 
6580 Vamdrup

Lærerne 75 58 10 47

Jens Aage 1 lansen Septembervænget 26 
6000 Kolding

Lærerne 75 51 81 84

Birgitte Dedenroth- 
Schou

Gyden 5 
6000 Kolding

Eksternt medlem 75 56 91 22

Hans Ole Willcmo- 
cs Madsen

Trompeterbakken 13 
6000 Kolding

Eksternt medlem 75 53 47 46

Rektor Annie Kallerup er sekretær for bestyrelsen, og ledende inspektor Niels Thø- 
gersen er referent ved bestyrelsesmoderne
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Personalet 1998-99

Lærerne

Helge Blom Andersen (AN) Jom Andersen (JA)
75 52 63 79 75 50 90 55

Inger Bau (IB) 
75 53 08 85

lektor, fysik, kemi. naturfag 
fysik-kemi. datavejleder 

adjunkt .matematik, idreet

Kurt Daugaard Andersen 
(KD) 
75 56 40 62
lektor, biologi, inspektor

lektor, engelsk, fransk, 
italiensk

Jørn Brink (JB)
66 19 20 63

Carl-Johan Bryld (CB) Mogens Brørup (BP) 
75 53 52 71 ' 76 3117 77

Mikael Busch (MB)
75 50 93 70

adjunkt, matematik og fys ik lektor, historie, dansk,
studievejleder

lektor, dansk, psykologi adjunkt, tysk, fransk, 
film- og TV-kundskab

Hanne Dittmer (HD)
75 53 22 53

Kirsten Egebjerg (KE) 
75 55 24 75 ’

Clara Ehrenreich (CE) 
75 53 86 60

adjunkt, dansk, latin lektor, engelsk, psykologi lektor, engelsk, tysk

Charlotte Freundt (CF) 
75 57 21 56 
adjunkt, dansk, oldtidskund
skab
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Mogens Frølund (FL) 
75 52 57 23

1 lans-Kurt Gade (GA)
75 53 86 61

Jorgen Gade (JG) 
75 53 99 86

Lise Gade (LG) 
75 53 99 86

lektor, tysk. historie, ske- lektor, dansk, russisk 
malægger

lektor, tysk, engelsklektor, engelsk, dansk

Vibeke Gade (VG) Borge Hansen (BH)
75 53 86 61 75 56 14 41
lektor, fransk, spansk, tysk, lektor, dansk, billedkunst
inspektor

Pia Parbo Hansen (PH)
75 51 80 42 
lektor, dansk, idræt

Jens Aage Hansen (JH) 
75 51 81 84 
lektor, biologi, teknikfag. 
tillidsrepr., datavejleder

lektor, musik, dansk lektor, dansk, geografi, 
læsepædagog

lektor, matematik, fysik, 
naturfag

adjunkt, billedkunst, 
design
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Lars Vejen Jensen (LJ)
75 58 10 47

Susanne Rye Isaksen (SR) 
75 72 00 19

Ole Jensen (OJ)
75 51 85 98

Finn Jessen (FJ) 
75 50 86 10

adjunkt, religion, idræt adjunkt, kemi, matematik, 
naturfag, fysik-kemi for-

lektor, historie, samfunds
fag. erh ven sokonomi

lektor, historie, religion, 
datavejleder

mand for PR

Keld B. Jessen (KJ)
75 50 33 53

Anne Juhl (JU) 
75 54 18 08

Annie Kallcrup (RK)
75 52 46 79

Gitte Lindhardl Kluge (GL) 
74 53 34 95

lektor, dansk, filosofi, old
tidskundskab

lektor, dansk, idræt, 
studievejleder

rektor, dansk, tysk adjunkt, engelsk, idræt

Merete Knopper (KP) Thorbjørn T. Knopper (TK) Elsebeth Korsgaard (EK) H. Møbjerg Kristensen (MK)
75 52 40 83 75 52 40 83 75 8160 23 " 75 55 90 34
lektor, fransk, religion lektor, engelsk, historie lektor, dansk, samfundsfag, 

psykologi, studievejleder
lektor, fysik, matematik, 
naturfag, fysik-kemi, astro
nomi

12



Else Letort (EL) 
75 52 36 56 
adjunkt, matematik, idreet, 
studievejleder

Troels Mikkelsen (TM)
75 56 80 24

Birgitte Nielsen (BN) 
75 56 16 40

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

lektor, historie, oldlidskund- adjunkt, samfundsfag. histo- 
skab rie

Knud Ole Nielsen (ON) 
75 52 90 99 
lektor, idræt, biologi

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

Karl Norup (NO) 
75 52 82 85 
lektor, fransk, idræt

Jorgen Olsen (JO) 
75 53 34 66 
studielektor, historie, religi
on

Kristian Ronning Pedersen Klaus Graves Petersen (GP) Palle Bindzus Petersen (PP) Valdemar Petersen (VP)
75 82 15 03 " 75 52 39 94 75 53 35 44 75 53 53 52
adjunkt, fysik og kemi lektor, idræt. biologi adjunkt, fysik, matematik, 

naturfag, fysik-kemi 
lektor, fysik, matematik, 
naturfag, fysik-kemi
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t 23. februar 1999 adjunkt, spansk, tysklektor, matematik, jysik. lektor, geografi
inspektor

1 lelle Schrøder (SC) Bo Skibelund (BS)
74 53 50 58 75 56 12 33

Niels Stubbe Solgaard (NS) 
75 52 07 46

Lotte Stenlev (LS)
75 53 78 02

adjunkt, engelsk, dramatik adjunkt, musik, tysk lektor, fysik, matematik.
naturfag, datalogi, astro
nomi. bibliotekar, skema

adjunkt, musik

75 53 58 19 lektor, tysk, fransk,
adjunkt, dansk, spansk ledende inspektor

lægger
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Vikarer: 
1/8 1998 -15/1 1999: Else Holme Behnk (drama)
1/8 1998 - 30/6 1999: Birgit Lund Henriksen (kemi)
1/8 1998 - 30/6 1999: Frank Nicolaisen (musik)

Lærerkandidater efterår 1998:
Navn Fag Vejledere
Carsten Lykke-Kjeldscn
Munkensdam Amtsgymnasium

Filosofi (suppleren
de)

Keld Bernhard Jessen

Else Kjeldgaard Nielsen Historie (supple 1 lans-Kurt Gade og
Grindsted Gymnasium og HF rende) Finn Jessen

Nis Tind Bechmann Idræt Klaus G. Petersen og Jørn
Kolding Amtsgymnasium og HF- 
kursus

Andersen og Susanne Rye 
Isaksen

Kim Christensen
VUC, Haderslev

Samfundsfag Elsebeth Korsgaard og 
Birgitte Nielsen

Lærerkandidater forår 1999:
Navn Fag Vejledere
Nis Tind Bechmann Psykologi Mogens Brørup

Kim Christensen Filosofi Keld Bernhard Jessen

Lene Grove Andersen Russisk Jørgen Gade
Kolding Amtsgymnasium og 
1IF-kursus

Spansk Vibeke Gade og Pia Boc 
Runge

Ole Valentin Mortensen Engelsk Kirsten Egebjerg og Mo
Kolding Amtsgymnasium og Historie gens Frølund
1 IF-kursus Troels Mikkelsen og Jør

gen Olsen

Ansættelser:
Pr. 1. august 1998 ansattes Jørn Brink på Kolding Amtsgymnasium og HF-kursus
Fratrædelser:
Pr. 31.07.98 fratræder Ole Jensen, lektor i historie, samfundsfag og erhvervsøkonomi, 
for at gå på pension. Ole Jensen blev ansat d. 01.08.1972.
.Job-udveksling:
Fra I. august til 1. oktober byttede lektor Borge Hansen job med lektor Jens Frederik
sen. Færøerne.
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Mindeord
Erik Randru p-Tliomsen 1946-1999
I ugen efter vinterferien fik vi på Kolding Amtsgymnasium 
den chokerende meddelelse, al vor kollega Erik Randrup- 
Thomsen og hans hustru Antje var blandt de omkomne ved 
lavinekatastrofen i Østrig.
Erik var kandidat i samfundsfag og historie og blev i 1972 
ansat på skolen, hvor han bl.a. fik den krævende opgave at 
starte samfundsfagsgrenen. Det havde han med sin store 
faglige viden og engagement i fagets forskellige discipli
ner gode forudsætninger for. og det lykkedes ham da også lige fra starten at få place
ret faget stærkt på skolen.
Eriks force var de ’’hårde” sider af faget, i særdeleshed økonomi og international po
litik, han skrev bl.a. et kompendium i nationaløkonomi, der blev anvendt af næsten 
alle kolleger i samfundsfag og historie.

På IT-området var Erik en af pionererne på skolen. Han inddrog på et meget tidligt 
tidspunkt EDB i undervisningen, ligesom han blev den initiativrige iværksætter af 
meningsundersøgelser m.h.t. valg, folkeafstemninger, holdningsundersøgelser m.m.
I sin undervisning kunne Erik trække på sin store indsigt i faget og sin store medle
ven. i hvad der skete inden for fagets områder. Hans undervisningsform var ofte den 
stilfærdige, afdæmpede provokation, der fik ikke mindst de bedre elever op på mær
kerne. 1 lans holdninger blev der ikke lagt skjul på, de var ofte markante og bidrog 
dermed til at sætte gang i eleverne. Mange er de ekskursioner som Erik gennemførte, 
rejsemålene var primært Bruxelles, Østeuropa og København. Over for kolleger var 
Erik hjælpsomheden selv, var der noget m.h.t. IT, EU eller andre af hans kærneområ
der, man var i tvivl om. kunne man være sikker på hjælp fra ham. Erik var en ivrig 
idrætsmand og han brugte sin idrætsinteresse til gavn fordet sociale liv i lærerkolle
giet. 1 mange år var han hovedmanden bag lærernes deltagelse i byens firma fodbo Id- 
turnering.
Erik og Antje dyrkede gennem årene med stor appetit deres interesse for fremmede 
kulturer, ikke mindst ved en række stort anlagte ferierejser, som f.eks. sidste sommers 
6-ugcrs tur rundt i hele Tyrkiet med en koncentration om det allerøstligstc omrade - 
en lur vi andre også kunne drømme om. men næppe ville have modet til.
Vi vil savne Eriks stille lune på lærerværelset, så vel som hans store hjælpsomhed i 
faglige spørgsmål.

På kollegernes vegne - Elsebeth Korsgaard, Carl-Johan Bryld og Ole Jensen
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Øvrigt personale:
bibliotek, kontor, kantine, pedel, rengøring

Susanne Bogh Pia Andersen (PA) Ulla Christensen (UC) Pia Holst
75 53 04 44' 75 55 42 02 75 51 80 29 75 52 95 48
bibliotekar skolesekretær skolesekretær kantinen
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rengøring, M-sektor rengøring, kantinekøkken og rengøring, Ø-sektor rengøring. I7- og Ø-sektor
M-sektor

Lotte Paulli 
rengøring, K-sektor

I tanne Pedersen 
rengøring. V-sektor

Annemarie Skov 
rengøring, kantinen og adtn.

Ansættelser: Pr. 1/8 1998 ansattes Anita Pedersen som kantinemedhjælper 
Fratrædelser: Pr. 30/6 1999 fratræder Anita Pedersen sin stilling som kantinemed
hjælper.
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Foto fru Verner Panton-udstdlingen pa Trapholt Kunstmuseum, 
af Marianne Gade
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Koldinghus: Fra udstillingen ved Kulturfesten i april
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