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Velkommen til skoleåret 2000-2001

Det er en spændende opgave at byde velkommen til et nyt skoleår til nye og gamle 
elever.

Skolen tilbyder jer

- undervisning i en bred vifte af fag
- gode kammerater og inspirerende personale
- mulighed for aktiv medvirken i skolens demokratiske organer - elevråd og udvalg 
- sociale og kulturelle aktiviteter i et kreativt miljø

Vi forventer til gengæld, at den enkelte elev vil bidrage med den indsats, der er 
nødvendig for fuldt ud al udnytte mulighederne for den faglige og personlige 
udvikling, de 2 eller 3 år på skolen rummer.
For at nå fornuftige resultater er det helt nødvendigt, at der ydes en stabil daglig 
indsats i timerne og derhjemme ved skrivebordet under forberedelsen til de enkelte 
timer og i forbindelse med udarbejdelsen af de forskellige skriftlige opgaver.

Ud over undervisningen er der en række sociale og kulturelle aktiviteter i form af 
morgensamlinger, studiekredse, fællesarrangementer, kulturfester, idrætsdage, 
frivillig undervisning i musik, idræt og billedkunst m.v., som alle elever inviteres til 
at være aktive deltagere i. Årsskriftet her giver et indtryk af nogle af de mange 
aktiviteter, som samlet er med til al skabe det gode og kreative miljø, som er en 
væsentlig basis for det daglige arbejde i klasserne.

3



Arbejdsglæde, ansvarlighed, selvstændighed, tolerance, gensidig respekt og engageret 
samspil har været centrale begreber for det daglige arbejde og samarbejde på skolen 
og vil også være det i årene fremover.

Med til det forpligtigende samarbejde hører også forpligtigelsen til at følge skolens 
almindelige husorden, som ganske enkelt går ud på, at man skal behandle hinanden 
og skolen ordentligt.

Velkommen til et aktivt skoleår med mange udfordringer og spændende opgaver!

Annie Kallerup 
rektor

Nadia Ramos
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Kalender 1999-2000

August
2. august Velkommen til et nyt skoleår

Ih klædt ud som børnefødselsdag ved Iglh'ernes idrætsdag

5. august
13. august

27. august

Idrætsdag for Ig og Ih
Introfest med fællesspisning og underholdning for Ig og Ih.
Derefter fest for hele skolen
Introtur for Ig og Ih

September
I. september Elevrådskursus
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3. september Idrætsdag for hele skolen. Sæbekasserally. Svadafest om
aftenen

Bag maskerne skjuler sig la Vildmænd og -kvinder er fra ly. Idrætsdag for Ig og Ih



Sæbekasserally. 2y og lp med hver deres bud på en vinder"bil"
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6. - 7. september
7. september

9. - 10. september
10. september
14. september
17. september
22. september
24. september
27. september

29. september
30. september

2h og 3g geografi på ekskursion til Tøndermarsken
2y og 2z på ekskursion til Tange med PP og NS
Skolebesøg fra Polen
2h idræt tilvalg på ekskursion med JU
Foredrag om solceller for Ix og ly ved Signe Vedel 
Forældreaften i I g
Steven Hichliff fra USA er gæstelærer/instruktør i rugby 
Huskursus kl. 12-18
LS med koret til kordag i Horsens hele dagen
Besøg af Michaela Stanescu fra amtet i Arad, Rumænien 
Fagkonsulenten i musik Finn Gravesen på besøg 
Kunsthåndværker Kaj Christoffersen gæstelærer hos 2h design 
Fællestime for Ig og Ih: Lysbilledforcdrag i forbindelse med 
Operation Dagsværk

Blokdag i september. 3b er rykket udenfor i det dejlige sommervejr
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Oktober
5. oktober

7. oktober
13. - 15. oktober
13. - 15. oktober
29. oktober

Kl. 8 - 12 Fællesarrangement for hele skolen på Scanticon: 
Amerikanske Billeder v. Jacob Holdt
2gh3g biologi på ekskursion til Torring og Gudenåen 
2gh3g Film og TV med MB på ekskursion til Kobenhavn 
2g3g billedkunst med BH på ekskursion til Kobenhavn 
Elevrådet fejrer 40 års jubilæum i kantinen.
Svadafest om aftenen

November
2. november Fællestime: Teatret Artibus opforer Ifigenia Kongebarn

Ifigenia og Agamemnon

3. november
5. november
8. november
16. november
17. november
18. november
23. november
24. - 26. november
25. - 26. november
26. november

Operation Dagsværk. Undervisningsfri dag 
Uddannelseskaravanen besøger skolen
STORM - studieorienterende mode for I h, 2h, I g og 3g
Generalforsamling i KG's Venner
Forprøve til Kemiolympiaden
Besøg fra virksomheden Union i Fredericia
2h billedkunst og BH på ekskursion til Silkeborg og Århus
3g SA og EK på ekskursion til København
3m KE og RP på ekskursion til København 
Badmintonstævne i Idrætshallen
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29. november
30. november

December
3. december

6. december
17. december

15 elever og ON til volleyballstævne i Horsens
20 elever og ON til håndboldstævne i Vejle

Julerevy og Svada-fest
Reception i anledning af JG's 25årsjubilæum
Ix og Iz på ekskursion til virksomheden Union i Fredericia
Juleafslutning i kantinen med bl.a. julesangskonkurrence

Projekt 2000: Åbent hus. Ugens produkter fremvises b/.a. i kantinen

.la nu ar
18. januar Projekt 2000. Projektuge tirsdag til lørdag
20. januar Foredrag ved Jesper Bo Jensen fra Institut for

Fremtidsforskning
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Fremtidens klasseværelse? Produkt fra projektugen

Redakt ionsmode på "Fremtidsposten" og glimt fra "Dagligdagen år 20XX"
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Fra teaterstykket "År Nul" skrevet og opfort af elever i anledning af "Projekt 2000"
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22. januar

25. januar

Åbent hus. Fremvisning af projekter fra ugens arbejde.
Derefter fest for hele skolen. Bandet Commitments Jam spiller
Valgfagsorientering for Ig, 2g og Ih.
Orienteringsaften for kommende elever

Februar
1. februar
2. februar
3. februar

Pigebasketballholdel og GP deltager i stævne i Horsens 
Drengebasketballholdet og NO deltager i stævne i Fredericia 
Fællestime med Pierre Dørge og The New Jungle Orchestra

4. februar
9. februar

21. februar

22. februar
24. februar

Marts
6. - 10. marts
6. - 10. Marts

Pierre Dørge og The New Jungle Orchestra

Svada fest
Volleyballstævne (semifinale for piger) i Idrætshallen (ON) -
KAG deltager med et hold
Dansklærere på besøg på Syddansk Universitet i Kolding
Eø-holdet og VN på besøg på Danfoss
Elevrådet afholder Trivial Pursuit-konkurrence i M-sektoren
2h DE og VH på ekskursion til Århus

Ipq på ekskursion til Krakow med CB, FJ og MB 
2abxyz på ekskursion til London med BH, CE, FL. HD. IB, 
LG og SC
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21. marts

22. marts

Fællestime for lab og 2abxyz med Peter Williams "The
Divided Kingdom"
Besøg af unge sportsfolk fra Kstovo. Rusland

April

3. april Jane Petersen fra Syddansk Universitet gæstelærer i tysk
6. april Foredrag for engelskhold om Canada v. Mads Hedelund
7. april Svadafest. Inside the Whale spiller
13. april Forårskoncert for Ig og Ih.

Kulturfest om aftenen for hele skolen

Fra en af dramaholdets opførelser ved kulturfeslen
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27. april
28. april

la og Ib på ekskursion til Flensborg og Nolde museet 
2HF afslutter undervisningen med morgenkaffe og 
underholdning i kantinen

HF'erne mødte udklædte til morgenkaffe i kantinen sidste skoledag

Maj
2. maj 3g afslutter undervisningen med et aftenarrangement i

kantinen. Kl. 00.00 offentliggøres eksamensplanen
3. maj Skriftlig eksamen starter
12. maj I g og 1 h sidste undervisningsdag
18. maj 2g sidste undervisningsdag
22. maj Mundtlig eksamen starter

Der var trængsel, da eksamensplanen blev delt ud til 3g'erne
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Juni
15. juni Translokation kl. 18 med efterfølgende spisning og dans til 

"Wannabees"

Blå og rode studenter (fra translokationen 1999)

Elevrådsformand Anders With Fogstrup taler ved translokaldonen 1999
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Skolebestyrelsens årsberetning

I skrivende stund er eksamen i fuld gang, og skolebestyrelsen ønsker hermed alle 
afgangselever held og lykke med eksamen samt alt godt i fremtiden.

Der har været liere større emner på skolebestyrelsens dagsorden i den forløbne 
periode, herunder uddannelses- og kulturudvalgets udkast til overordnede værdier, 
mal og resultatkrav, den nye overenskomst i det omfang, denne far konsekvenser for 
budgettet, fagudbud, hele IKT-området - ressourcer, integration i undervisningen 
m.m.
Amtets målsætninger for gymnasieområdet blev drøftet på mødet i december, og der 
var flere forslag til ændring af formuleringen fra både elever, lærere, rektor og 
forældre. Et resultatkrav er blandt andre, at ’’skolerne inddrager erhvervslivet f.eks. 
gennem studieophold, erhvervspraktik, gæstelærere”. Her gjorde eleverne 
opmærksom på, at erhvervspraktik-begrebet, som det kendes fra folkeskolen, ikke 
ville være relevant for gymnasiet, hvilket den øvrige bestyrelse tilsluttede sig. og 
bestyrelsen bad herefter amtet om en præcisering af begrebet ’’erhvervspraktik”. 
Andre mål og resultatkrav drejer sig om styrkelse af de naturvidenskabelige fag, at 
skolen tager miljøinitiativer samt at amtet modtager rapport om, hvordan det går 
afgangseleverne efter eksamen. Dette sidste punkt blev drøftet meget indgående, da 
rapporteringen kan være meget ressourcekrævende, alt afhængig af hvor detaljeret en 
rapportering amtet ønsker.

Det er med stor glæde, at skolen i det kommende skoleår 2000/2001 kan tilbyde 
forsøgsfaget multimedier, som Hans-Kurt Gade skal undervise i.

Bestyrelsen besluttede i december at anvende midler til anskaffelse af en ny 
videoprojektor samt en ’’halv EDB-ø” bestående af 3 PC'ere til Ø-sektoren. Dette 
udstyr vil selvfølgelig både supplere allerede kørende projekter samt linde god 
anvendelse til det nye forsøgsfag.

IKT-området er i det hele taget et emne, som bliver drøftet ofte i bestyrelsen. På trods 
afknappe ressourcer er det lykkedes vores skole at integrere IKT i mange fag , og der 
er mange projekter, hvor IKT indgår som et vigtigt værktøj i undervisningen lige fra 
sprogfagene til naturvidenskabe-lige opgaver.

Forst i det kommende skoleår skal der vælges forældrerepræsentanter til 
skolebestyrelsen. Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at opfordre forældre til 
elever under 18 år at bakke op om dette valg. Som forældre valgte har vi her chancen 
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for al komme i en konstruktiv dialog med bade skole, politikere og ikke mindst de 
elever, som vi selv ’’leverer”.
Afslutningsvis ønskes alle på Kolding Amtsgymnasium & HF en rigtig god sommer!

På bestyrelsens vegne 
Vibeke To ft-Petersen

Kunstværk udfort af Inge Hebsgaard, 3z
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Farvel Norup

Nu er tiden kommet hvor vi skal sige farvel til Karl Norup. Han har besluttet sig for 
at søge nye udfordrende græsgange efter at have fungeret som lærer på Kolding amts 
gymnasium i 37 år.

Da Norup, som han bliver kaldt i folkemunde, blev ansat på skolen i 1963 kom han 
direkte fra Nato-kvarteret i Karup hvor han sideløbende med et erhvervsarbejde 
havde studeret, først fransk i Århus og så idræt i København. Hele tiden, i de mange 
år, har han dog haft undervisning hvilket indebar en studie gæld på kun 7000 kr.

Der er nok en og anden der ofte er studset over Norups underlige accent. Accenten 
skyldes som han selv udtrykker det at han ” såmænd er Vendelbo, men det praler vi 
jo ikke af’. Mere specifikt kommer han fra Nørre sundby. Hvad laver en Vendelbo 
med rødder i både militæret, fransk og idræt så i Kolding. Selv Norup vidste vist ikke 
helt hvordan han skulle udtrykke det.

Ved afskedsreceptionen måtte Norup til eksamen i idreet

Norups beskedenhed gjorde sig vel gældende da han med en mine fortæller at han i 
sin tid bogstaveligt talt blev headhuntet af Rektor Moseholm: Ifølge Norup ringede 
han til Nato-kvarteret og sagde ; "Du har søgt Kolding og du må endelig ikke springe 
fra fordi vi har brug for en lærer med fransk og idræt og en mand som dig. Heri viste 
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han sig al have mere end ret da Norup i de følgende 37 år blev en uundværlig profil i 
K AGs hverdag.

Norup gik ind i sil nye virke med oprejst pande og fuld af forventninger men alligevel 
var tingene meget anderledes for 37 år siden især for en ung mand. Norup fortæller at 
hvis man ser på faget fransk så var limerne enkelt timer der var lærerstyrede og 
præget af oversættelse, oplæsning og separat grammatik. Hvad angik idræt handlede 
det mest om redskabsgymnastik eller discipliner med meget tælling og takt. Alt 
sammen på kommando i snor lige rækker. Der var heller ingen musik med, men det 
har ifølge ham selv heldigvis ændret sig.

Der er i det hele taget sket en enorm udvikling siden Norup startede. En udvikling 
han har gjort sit bedste for at følge med i og bidrage til. Denne indstilling bunder i at 
Norup syntes at det er godt at gymnasiet med årende er blevet mere og mere 
spændende. Hvis man tager sprogene, så er teksten det væsentlige og grammatik er 
blevet naturligt led i undervisningssituationen, mens han personligt i idræt er kørt 
efter systemet ’’follow me”, som den overvejende del af hans elver nok har laet at 
føle nok så kraftigt. Systemet indebærer nemlig at han har deltaget aktivt i så mange 
timer som muligt selvom det gav en vis nedslidning, men samtidig mener han også at 
han er i god form (bedre form end mange af eleverne).

En god lærer-elev-relation har altid stået på Norups dagsorden. Han mener selv at; 
”det der giver det bedste resultat er, hvis han kan tage sine elever alvorligt, tage sine 
lo fag alvorligt og tage sig selv lidt mindre alvorligt”. Man må godt selv være lidt 
ydmyg siger han også, men alligevel på ligefod med hinanden. Norup er netop på 
mange områder på ligefod med elverne, når det gælder kommunikationen i 
undervisningen i al almindelighed, men ikke mindst i idræt når de kaster, slår og 
svedersammen i f.eks. boldspil.

Det der har haft størst indflydelse på hans lærervirke og menneskeligt, er arbejdet 
med unge mennesker i så mange år, da del har bevirket at han føler sig mere ung end 
sin alder. Hans ungdommelighed skinner da også tydeligt igennem når han kommer 
rullende ned ad KAGs gange med sin indkøbsvogn fuld af ordbøger, ifører sig 
leopard-underbukser til et elevprojekl eller smider bæltet i timen for at illustrere en 
teksts indhold. Man skulle derfor med god grund ikke tro at den lidt spøjse, ældre, 
adrætte mand, som i årenes løb ikke er veget tilbage for noget, bliver 68 i slutningen 
af dette år.

Der har ikke været nogen specielt negative ting igennem tiden, men hvordan kan det 
så være, at han holder op lige præcis nu da han øjensynligt lever i sit bedste 
velgående og har det godt på skolen. Det er da ikke fordi man skal holde op når man 
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bliver 68 spørger undertegnede uvidende? Nej det er det bestemt ikke siger han 
ledsaget af en latter. Han kunne alene ved glæden over at undervise blive ved et par 
år endnu men han vil helst gå på et tidspunkt hvor han overhovedet kan gå og 
desuden har mulighed for at foretage sig noget andet også.

Norups fremtidsplaner ser nemlig alt andet end kedelige ud. Først og fremmest har 
han tænkt sig at skrue lidt ned da han i årens løb i perioder har været oppe i meget 
højt gear. I og med at han aldrig har været bange for at tage nye udfordringer op. har 
han været ansat på Kolding seminarium. V.U.C, F.O.F., L.O.F. og til sidst men ikke 
mindst på ’’hotel og restaurantskolen” samtidig med at han også har været tolk og alt 
sammen sideløbende med at han var ansat på KAG. Det har ifølge ham selv været et 
spændende undervisningsliv. hvilket vist ikke er en underdrivelse.

Mange nuværende og tidligere kolleger mødte op for at hylde Norup
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Nå. nu skruer han i hvert fald lidt ned og da han altid har interesseret sig for musik og 
de har et klaver derhjemme , som deres datter ikke spiller på mere, så kunne han godt 
tænke sig at øve sig på det. Norup kunne også godt tænke sig at gå i gang med den 
computer der står derhjemme. Lære den at kende da det meste han har haft med IT at 
gøre er at reservere computerlokalet til leverne så de kan skrive store opgaver eller 
kan sidde med øvelser i fransk. Så er han også interesseret i noget kirkeligt arbejde og 
litteratur har altid interesseret ham. så der skal han til at læse meget litteratur og ikke 
kun fransk. Kunst vil han også til at dyrke noget mere og især vil han ud at rejse. 
Norup har været mange steder i Europa, har lige snust lidt til Asien og Afrika, men de 
Vestindiske øer, Canada Thailand. Kina og USA har han altid godt kunnet tænke sig 
at udforske nærmere. Kort sagt vil Norup lå rigeligt med overskud til at gøre de ting 
han altid har haft lyst til og egentlig går han jo også kun den vej som de Heste unge 
går når de er færdige med gymnasiet. Taget hans ungdommelighed i betragtning 
passer det jo meget godt al det er del han vil lave nu når han selv endelig er færdig 
med gymnasiet.

Norup er som bekendt den ældste lærer på skolen, i hvert fald af alder. Af sind er han 
måske en af de yngste og nok også den person med den bedste kondition. Det skyldes 
at han i årevis har haft opvarmningsprogrammer, så en aktivitet og så 
udstrækningsøvelser hvilket han agter at fortsætte med. dvs. opvarmning så en 
løbetur måske svømmetur og så et aerobic-program sat på derhjemme. Mon han 
virkelig kan geare så meget ned som han ønsker.??!!

Norup har også deltaget meget i del sociale liv på skolen f.eks. ved svada fester, hvor 
han i allerhøjeste grad har moret sig idet han ynder at se eleverne i andre 
sammenhænge end lige i undervisningssituationen. Ifølge ham selv har det været 
interessant at være Svada-vagt og han har også været med til mange andre fester 
heroppe. Selv i julerevyen har han bidraget med nogle tekster eller også har han været 
offer. De utallige parodier der er blevet lavet på ham har moret ham ligeså meget som 
eleverne.

En anden af Norups mange talenter og interesser er at skrive sange eller lave 
velforberedte happenings og det har han da gjort her på skolen i omkring 25 år. Han 
har tidligere bl.a. lavet en sang til sidste skoledag og i sanghæftet til 
translokationsfesten har han bidraget inden vi begyndte at lave translokationsfest på 
den måde som vi gør det i dag. I år har han også lavet en. hvis han kommer med i 
arrangementet til at planlægge. Det skal være med en sang med den kendte melodi 
”Så lad da Kolding Skole”-så glæd jer til det. studenter!

Selvom Norup har været lærer i 37 år så er han aldrig blevet træt af det fordi man 
hele tiden prøver noget nyt : Del er nye elever, nye tekster, nye discipliner og i de 
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sener år IT. Norup har også kunne bruge adskillige af de impulser han har fået på sine 
rejser i undervisningen. Man har været meget i Frankrig fordi det er nødvendigt for at 
kunne undervise, i hvert fald på et højere niveau, at man hele tiden får input og man 
har muligheden for at bevare, og komme op i nærheden af den rigtige intonation af 
sproget.

Som Norup selv udtrykker del har atmosfæren på KAG i alle årene været forbilledlig 
idet det er nogle meget flinke og positive elever han har mødt og det er nogle meget 
Hinke, positive samarbejdsvillige og hjælpsomme kolleger han har haft med at gøre 
(sikke dog en ros 1 får). På nuværende tidspunkt ser han også meget frem til den fest 
der vil blive holdt for ham hvor han kan sige ordentligt farvel og tak til alle.

Afskedsreceptionen. Norup fik mange pæne ord med på vejen hl.a. fra rektor Annie 
Kollerup

Norup har i det hele taget haft del utroligt godt på skolen, han har altid været glad for 
at mode der og en ny dag med nye udfordringer. Derfor tror han heller ikke at han 
kan lade være med at komme tilbage til skolen engang imellem og sige hej. i hvert 
fald til de forskellige arrangementer siden del eneste sted han ville kunne komme til 
at undervise, ifølge ham selv, er OK-klubbcn. Uden undervisning ville han nok 
komme helt ud af sin livsrytme. Selv da han var soldat underviste han jo sine 
kammerater.
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Hvis Norup skal sige lidi om hvordan udviklingen vil være indefor gymnasieskolen 
så går han ud fra KAG vil blive en endnu mere spændende skole end den er i dag 
med ændrede undervisningsformer. Der vil blive ændret i fagrækken, i timeplanen og 
lærere kommer mere til at fungere som konsulenter.

Også skolens tidligere rektor Ole Ballisager var mødt op for at ønske Norup tillykke
med den nye status som pensionist

Hermed tror jeg alle er i stand til at danne sig et billede af vor kære Karl Norups liv 
og levned. Jeg taler både på elevernes og lærerens vegne når jeg siger at vi kommer 
til al mangle dig i vores hverdag på skolen, men vi ønsker dig alle held og lykke i 
fremtiden og at du får set det du vil.

Nyd dit otium og glem nu ikke at besøge os.

Olivia 2a
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Projekt 2000

I januar måned kørte den længe forberedte tema-uge "Projekt 2000". Med start 
tirsdag og mållinje lørdag var det en utrolig spændende uge med liv og aktivitet 
uafbrudt. Alle arbejdede intenst med nye vinkler på sport, teater, mode, videnskab, 
medier, religion, sprog, politik og meget andet. Undervejs var der ekskursioner for 
nogle af holdene og alle var til foredrag med fremtidsforskeren Jesper Bo Jensen.

Genteknologi var et aj emnerne for ugens arbejde

25



Lørdag, hvor ugens produkter skulle præsenteres ved et åbent hus arrangement, blev 
skolens hjerte omdannet til et sydende center for fremtidsvisioner. Her var 
projektfremvisninger, aktiviteter og udstillinger afalle slags. Det var f.eks. muligt at 
deltage i et grænseoverskridende TV-show, teste sin fysiske tilstand ved en af 
målestationerne i eksperimentariet, opleve fremtidens livsstil og la styr på de næste 
århundreders modetrends, fa et kik ind i den moderne naturvidenskab, læse den 
lokale avisredaktions bud på den nye verdensorden, høre om fremtidens skole, 
religion, sprog og meget, meget mere!!!

Martin fra "Robinson Ekspeditionen” var gæst hos Film og TI7

Også festforestillingen ”År Nul”, skrevet og opført af skolens elever, var et af 
produkterne. Det varen stort anlagt forestilling, hvis handling udspiller sig i en fjern 
fortid, en ubestemt nutid og en tvivlsom fremtid. Intet er, hvad det burde være, ingen 
er, hvad de giver sig ud for at være, - men alligevel ender alt med at være så uendelig 
forudsigeligt. Idrætshallen var i dagens anledning blevet ombygget til at huse scene 
og publikum i én stor konstruktion. Dette rum blev til fulde udnyttet af skuespillerne, 
der leverede en flot forestilling!!!
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Fra forestillingen "År Nul"

Alle aktiviteter blev dagen igennem godt besøgt af både elever, forældre og andre af 
byens borgere.

Et glimt fra en af teststationerne i N-sektoren
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Dagen blev afsluttet med en stor fest med dans i V-sektoren til tonerne fra soul
bandet "The Commitments Jam".

Der var gang i den både på scenen og på dansegulvet
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Beretning fra en legatmodtager

Nicklas Schmidt, modtager afuddannelsesstøtte  fra "Kolding Gymnasiums Kenner", 
hor i Skt. Petersborg, hvor han studerer komposition. Hvert årstøtter foreningen 
"Kolding Gymnasiums Venner" unge tovende KAG-studenter. Nicklas Schmidt er en 
af dem og beretter i det følgende om hvor langt han er kommet bl.a. i kraft af denne 
støtte.

Jeg er født i Århus i 1976, og ser således min sommer nummer 24 i møde inden 
længe. Siden jeg var 3 år har jeg dog boet i Kolding Kommune, nærmere bestemt på 
Almind Hede nord for byen. Med andre ord er jeg vokset op på landet sammen med 
en yngre bror, i et hjem med klaver. Mine forældre er dog ikke musikere af 
profession, men er uddannet inden for kreative fagområder. Min far er arkitekt og 
min mor designer. Min farmor virkede i en årrække som organist. Og det var nok 
egentlig hende som gav mig blod på tanden mht. musikken. Jeg husker som ganske 
lille at hun lærte mig de første takter af Beethovens måneskinssonate på klaveret 
udenad - og så var lykken gjort! Jeg holdt i det hele taget meget af at sidde ved 
klaveret og klimpe små melodier og pudsige klange jeg fandt på. Det må så have 
været ca. i 2. klasse at jeg begyndte med egentlige timer i klaver hos en privat lærer. 
Resten af min skoletid studerede jeg således klaver hos forskellige lærere og stiftede 
bekendtskab med både klassisk og rytmisk musik.

På KAG lærte jeg violinisten Carsten Viuf at kende, og gennem gymnasietiden 
spillede vi sammen som duo. Både han og jeg skrev små stykker som vi til lid og 
anden opførte på gymnasiet, f.eks ved forårskoncerten og kulturaftener. Vores musik 
blev fint modtaget, og jeg blev som liden gik mere og mere optaget af at komponere. 
Jeg spillede desuden også gennem en årrække i et popband ("No decision" hed det. 
men del er der vist ingen i Kolding der husker længere) hvor jeg skrev numre til.

Efter gymnasiet besluttede både Carsten og jeg os for at søge ind på Musikalsk 
Grundkursus (MGK) som eren 3 årig konservatorieforberedende overbygning til 
musikskolen. Således måtte jeg i 3.g samtidig med læsning til studentereksamen 
forberede mit program til MGK-optagelsesprøven. Det levnede ikke megen tid. men 
jeg fik min matematiske stud.eksamen og blev optaget (del samme gjorde Carsten) 
på MGK i Kolding med hovedfagene: jazzklaver og komposition. For første gang i 
mit liv skulle jeg nu kun beskæftige mig med musik, og del var selvfølgelig en stor 
omvæltning. Samtidig gav det mig så også et ganske pænt los fremad som musiker og 
komponist. Jeg fik et bredere teoretisk vidensfelt og begyndte efterhånden at indse at 
min fremtid og musikken nok ville være tæt knyttet sammen.
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Jeg Ilk mit forste værk for symfoniorkester opført ved sommerkoncerten efter 2. år på 
MGK og det er en oplevelse jeg sent glemmer. På 3. år vandt jeg sammen med 
tekstforfatter Tove Jørgensen konkurrencen om at skrive en ny Koldingsang.

Da MGK lakkede mod enden var det tid for at finde ud af hvad der nu skulle ske. Jeg 
havde en ide om at det var på tide at komme lidt ud og kigge på den store verden, så 
jeg begyndte at kigge mig om efter et konservatorie i udlandet som svarede til mine 
ønsker og forestillinger som komponist. Jeg havde kik på noget i USA men faldt så 
en dag tilfældigt over hjemmesiden for Rimsky-Korsakov konservatoriet i St. 
Petersborg. Jeg havde læst russisk i gymnasiet og besogt landet som turist flere 
gange, men det var aldrig faldet mig ind at kombinere disse omstændigheder med 
min musikinteresse. Det. jeg på internetiet kunne læse om undervisningen m.m.. 
fangede straks min interesse. "Det her er lige mig, så hvorfor ikke prøve lykken og 
tage springet?", tænkte jeg.

Efter nytår '98 tog jeg derfor kontakt med konservatoriet og rejste i vinterferien 
derover for at vise mine bedste partiturer til dekanen for komponistfakultetet. Efter 
vores samtale som foregik halvt på russisk halvt på tysk bekendtgjorde professoren at 
han. på baggrund af hvad han havde set og hort, mente mig kvalificeret til optagelse 
og derfor ville indstille mig til at begynde som studerende pr. 1. september samme 
år. Og det var mildt sagt et tilbud jeg ikke kunne sige nej til.

Således er jeg her i Skt. Petersborg på andet år nu. Komponistuddannelsen tager 5 år 
al gennemføre, så der er lidt snor at løbe på endnu. Undervisningen for udenlandske 
studerende er dog ikke gratis og derfor har jeg måtte søge stolte til at betale mit 
studium forskellige steder. I forbindelse hermed har det været en stor hjælp med 
"Kolding Gymnasiums Venners" stolle. Den er jeg meget taknemmelig for!

Hvordan er det så at have boet og studeret snart to år i Rusland? Ja, det er faktisk 
svært at besvare entydig og kort. Lad mig tage studiet først.

Selve konservatoriet eren kæmpe institution med en imponerende historie og 
tradition bag sig. Det blev bygget i 1862, da Skt. Petersborg stadig var tsaremperiets 
hovedstad, og placeret på teaterpladsen i byens centrum hvor også den berømte 
Mariinsky opera og -ballet ligger. Af elever gennem tiderne kan man nævne 
verdensnavne som f.eks. Tjajkovskij, Rachmaninov, Prokofiev og Shostakovitj. Min 
nuværende professor i komposition Alexander Mnadzakanian er således selv elev af 
sidstnævnte, og man fornemmer virkelig fra lid til anden, at de gamle mestres ånd 
hviler over stedet. Der er ca. 1500 elever og jeg har endnu ikke oplevet en dag pa 
konservatoriet hvor jeg ikke så mindst eet ukendt ansigt. Fra at have været den eneste 
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komponist på MGK i Kolding går jeg nu sammen med noget der ligner 50-60 
ligesindede. Så man skal oppe sig for at gøre sig bemærket i flokken, ikke mindst 
som udlænding. Blandt komponisterne er der foruden mig (som eneste dansker) folk 
fra bl.a. Cypern, Aserbadjan, Irland, Peru, Spanien, Kina, Grækenland, England, 
Finland, USA og Israel. -Så det er bestemt et internationalt miljø at færdes i. Al 
undervisning foregår på russisk, så det var hårdt at komme igennem det første halve 
år. Vi har heldigvis faet sprogundervisning gennem hele forløbet, så nu går det 
ganske godt med at begå sig.

1 det hele taget må jeg sige, at jeg i vid udstrækning ikke anede hvad jeg gik ind til. 
da jeg begyndte herovre. Selvfølgelig havde jeg nogle forventninger til de enkelte 
fag og discipliner, men undervisningens form og indhold skulle vise sig at være 
meget forskellig fra hvad vi er vant til i Danmark. For det første er man De's med alle 
undervisere uden undtagelse, - ligeledes med de fleste medstuderende. (Man slipper 
sjældent af sted med at sige 'du' til en pige i Rusland uden at have fået lov først!) Til 
gængæld bliver man så også selv tiltalt 'De' af sine professorer. -Der kan man så selv
om hvorvidt man vil se det som en høflighed eller en gammeldags forstokket system. 
Der er skolegang om lørdagen, og nogle har endda også timer søndag. Russerne hal
et noget andet forhold til hvad man skal kunne og skal kunne nå. Der er meget 
udenadslære, men sjældent uden formål, .leg har ofte på fornemmelsen at vores 
undervisere tager for givet at vi er som uslebne diamanter, og det kan kun gå for 
langsomt med at få os til at skinne. Som bekendt kan kun diamanter slibe diamanter. 
Så har man et blødt punkt kan det hurtigt komme til at gøre ondt når de tager fat på 
slibningen, men så må man jo forsøge at hærde sig så godt man kan.

Ind til videre er jeg sluppet udemærket igennem prøver og eksamener, men der er 
lang vej til mål endnu. Jeg forsøger at holde fanen højt og har ikke haft lyst til for 
alvor at løbe skrigende væk endnu. Det er jo trods alt mit drømmestudie. I det hele 
taget må jeg sige, at jeg har forelsket mig pladask i byen som sådan. Ski. Petersborg 
har et utroligt rigt kulturliv. Med sine 5 millioner indbyggere tæller den ca. 200 
teatre, 3-4 operaer, adskillige balletkompagnier, den store Shostakovitj-koncertsal 
(hvor Danmarks Radios symfoniorkesters gæstedirigent Yuri Temirkanov har 
hjemmebane) og desuden en halv snes professionelle symfoniorkestre med tilhørende 
sale. Man kan hver eneste aften således vælge mellem et stort udvalg af forestillinger 
og koncerter. Alt dette er selvfølgelig en guldgrube for en musiknørd som jeg. -Ja og 
så har jeg endda udeladt byens jazz- og rockscene.

Ski. Petersborg er desuden byen hvor mange af Ruslands litterære genier slog deres 
folder. Har man f.eks læst Dostojevskij vil mange måske allerede føle sig fortrolig 
med byen gennem hans beskrivelser. Jeg bor selv i den del af centrum hvor han 
færdedes og lod sine romanfigurer slå sig løs. Centrum er bevaret i førrevølu-tionært
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look, med utrolig smukke bygninger på snart hver gade, hvilket gør min daglige 
travetur til konservatoriet til en ren fornøjelse for øjet. Jeg ved der er mange der 
forbinder Rusland med noget gråt, beskidt og fattigt. Men el ophold i Skt. Petersborg 
giver een et mere nuanceret billede af vores store nabo mod øst.

Endnu en gang tak til "Kolding Gymnasiums Venner” som har bidraget til at min 
drøm kan gå i opfyldelse.

Med venlig hilsen. Nicklas Schmidt

’’Kolding Gymnasiums Fenner” er en forening, der har tilformål at yde 
uddannelsesstøtte og andet efter foreningens love. Foreningen ledes af en bestyrelse 
på fem medlemmer.

Ansøgningsskemaer fås ved henvendelse til skolens kontor og skal være kontoret i 
hænde medio august.
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Jubilæum

I december kunne Jørgen Gade fejre 25 års jubilæum som ansat ved skolen. Jorgen 
gade er lektor i dansk og russisk. De 25 års ansættelse blev fejret ved en reception, 
hvor kollegerne var mødt talstærkt op.

Glimt fra receptionen d. 3. december
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Den anden elevfilmfestival på KAG

For andet år i træk blev Film- og TV-elevernes eksamensfilm vist i forbindelse med 
årets kulturfest ( 13. april). Sidst på aftenen blev der overrakt statuetter lavet af 
designholdet til de 4 film:

- Dokumentarprisen gik til ’Danskhed’, lavet af Mia, Lars (3a) og Janna (3b).
- Juryens specialpris gik til 'Kuk i kuppet’, lavet af Dan, Morten, Ebbe og Karina 
(3z).
- Prisen for bedste skuespil gik til ’Sexualundervisning’, lavet af Patrick (2p), 
Christian, Philip og Randi (2q).
- Endelig gik hovedprisen, den gyldne KAG, til ’Piece of cake’, lavet af Frode (2y), 
Henrik og Anders (2z).

Juryen bestod i år af Gitte ( Ix), Lars(lq), Michael (Film- og TV-elev fra sidste år), 
Lone fra kantinen og Vibeke Høgsbro. Formand (uden stemmeret) var Mikael Busch.

Holdel bag "Piece of Cake", der fik hovedprisen: Den gyldne KAG

Årets vinderfilm 'Piece of cake’ skal i efteråret 2000 repræsentere KAG ved den 4. 
jysk/fynske elev film festival i Øst for Paradis i Århus.

Den 3. elevfilmfestival vil finde sted i foråret 2001. evt. I forbindelse med en Svada
fest. Denne gang bliver konkurrencen hårdere og mere spændende. Der vil stadig 
være 4 (på forhånd definerede) priser, men da der vil blive lavet mindst dobbelt så 
mange film, vil der ikke være priser til alle deltagere!

Mikael Busch
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Forårskoncert og kulturfest

Torsdag d. 13. April var den store dag, hvor Ig og I H F udfoldede deres musikalske 
kunnen ved forårskoncerten. Et alsidigt repertoire og flotte præstationer blev serveret 
i en afslappet og humoristisk atmosfære i auditoriet. En del af de "ældre" elever 
lyttede og kikkede med og var højlydt overraskede over det flotte musikalske niveau. 
Godt gået, lg og 1 HF. 1 er førsteklasses!

Samme aften var det så tid til kulturfesten, hvor valgholdenes arbejde i fagene musik, 
drama, design, billedkunst og film og TV præsenteredes. Og der var masser at se og 
høre!

Fra teaterstykket "En verdensomsejling under bordet"

Drama opførte 3 meget Hotte og meget forskellige forestillinger i V-sektoren. I det 
nyindrettede Øl kunne man se film og TV's 4 eksamensfilm (omtalt andetsteds i 
Årsskriftet under overskriften "Den anden elevfilmfestival på KAG") og design og 
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billedkunst udstillede et imponerende udvalg af billeder, skulpturer, dragter, 
computergrafik og installationer i kantineområdet. Designs smukke modeller 
medvirkede desuden ved overrækkelsen af priserne til de fire eksamensfilm.

Fra billedkunstudstillingen i kantinen. Formentlig en edderkop?

Musik afholdt en koncert i to afdelinger: Først en klassisk afdeling med værker af 
bl.a. Carl Nielsen, Schubert, Brahms og J. S. Bach fremført af skiftende besætninger. 
Især skolens lille kammerorkester vakte stor jubel med et barok-repertoire udsat for 
cello, violin, klarinet og saxofon! I den rytmiske afdeling opførtes værker af bl.a. 
James Brown, Kim Larsen og Drori Hansen. Også her var der stor tilfredshed at spore 
hos publikum!

Musik mellemniveau og højniveau
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En studietur til en gammel kulturel højborg

Årets studietur for de to HF - klasser gik i år til Krakow, fra den 4. Marts til den 10. 
Marts. Følgende rejse beskrivelse gives:

Det hele startede en lørdag eftermiddag, hvor en Dok forventningsfulde unge 
mennesker var mødt op foran skolen (dog var der nok nærmere tale om en mindre 
folkeskare - mange grædefærdige kærester og modre var nemlig også at finde) - alle 
for at vente på bussen - den bus, disse elever skulle tilbringe de næste 17 timer i. 
Bussen blev hurtigt pakket og af sted gik det mod de meget dårlige polske landeveje 
og efter en fartbøde..., ankom vi til Krakow. Efter indkvarteringen på hotel 
MONOPOL, blev vi introduceret for vores guide, Martha, og nogle af eleverne 
afleverede deres medbragte ’’gamle” tøj til et børnehjem. Resten af søndagen gik med 
en mindre byvandring og ellers den naturlige dvaskhed, 17 timers busfart medfører. 
Det skal selvfølgelig tilføjes, at mange kvikkede op efter mørkets frembrud og nogle 
af disse ( før så trætte ) brugte denne energi på at udforske Krakow by night - mens 
andre satte gang i hotellet.

Mandag morgen kl. 9 gik turen mod Wieliczka, en saltmine, hvis historie begynder i 
det 11. århundrede og som var hovedkilden til den rigdom. Kraków engang var i 
besiddelse af. Den guidede rundtur nede i minen bød på mange smukke oplevelser, 
med "De velsignede kongers kapel" som hovedattraktionen. Her var alting bygget i 
salt, inklusiv trapper, alter og lysekroner. Turen gik videre ned gennem minen og 
endte 327 meter underjorden. Naturligvis ville vi gerne op igen, men bare tanken om. 
hvor mange trappetrin 327 meter op kunne give, tog vist pusten fra nogle. Heldigvis 
forefandtes en lille klaustrofobisk elevator, hvor alle blev fragtet op på ingen tid. 
Resten af dagen blev brugt til at udforske Krakows shopping muligheder, hvor det 
hurtigt viste sig at især rav var uhyre billigt. Nattelivet fortsatte for mange som en 
gentagelse af forrige nats succeser.

Tirsdag var det Wavels tur til at blive udforsket af hf- eleverne, nogle mere 
veludhvilede end andre. Wavel, hvorfra landets ledere har levet og regeret i over 400 
år. Alle på nær 4 af landets i alt 45 monarker er begravet i slottets tilhørende katedral. 
Denne katedral var også det eneste vi så af Wavel. da resten af slottet var under 
restaurering. Videre gik turen ned til Mariaski kirken, med det store tårn, hvor der i 
toppen bor en ’’klokker”, der hver time blæser alarm på sin trompet, mod de fire 
verdenshjørner - kaldet hajnal. Legenden vil vide, at hvis en ung kvinde ser 
’’klokkeren” vinke, vil hun blive lykkeligt gift!

Efter besøget i kirken var resten af dagen sat af til byvandring. Alle havde laet 
udleveret en opgave om arkitekturen i Kraków - denne skulle afleveres efter 
hjemkomsten. Byvandringen bod på steder som den Dominikanske kirke. 
Franciskaner kirken og Collegium Mains, del gamle universitet, hvor selveste
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Cupernicus var student. Collegium Mains er ca. 100 ar ældre end Kobenhavns 
universitet og helt bestemt et besøg værd.

1 HF samlet på markedspladsen i Krakow

Altenen bod på Jazzcafé (for dem der ikke fandt ’’tilfredsstillelse” nok i hotellets bar) 
og senere dét man næsten kunne kalde deres ’’stamsted” - en kælder med lige den 
rette atmosfære til øl, Baily eller cappuccino efter behov.

Onsdagen stod i et lidt mere dystert tegn og vejret var med til at skabe den "rette” 
stemning - det var nemlig gråt og vådt. Turen gik først ud til det område, hvor en 
arbejdslejr havde ligget under 2. verdenskrig. Man husker den især fra Schindlers 
liste - det er her lejrkomman-danten skyder til måls efter fangerne fra sin altan. 
Videre gik turen ca. 70 km fra Krakow til Auschwitz - Birkenau, som for mange var 
chokerende og nogle tårer værd. Der var som sådan ikke meget ny viden i den 
guidede rundtur, men oplevelsen af bunkerne med bl.a. børnesko og ikke mindst en 
kæmpe bunke hår. hvor synet afen fletning pludselig gør tingene mere virkelige og 
måske endda lidt personlige, var nok et mere eller mindre chok for alle.

Da vi igen hjemvendte til Krakow var det planlagt, at vi skulle se den gamle 
synagoge i det jødiske distrikt Kazimierz. Den gamle synagoge blev bygget færdig i 
1557 og er nu den ældste ’’overlevende” jødiske bygning i Polen. Synagogen er nu et 
museum om jøderne og deres kultur gennem tiderne i Krakow - det var dog lukket. I 
stedet besøgte vi Remu'h synagogen, en af to stadig fungerende synagoger i 
Kazimierz. For at komme indenfor, var det dog nødvendigt for drengene at bære den 
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traditionelle jødiske hal. som blev udleveret ved indgangen. Bagefter så vi den 
tilhørende jødiske kirkegård.

Aftenen bød på overraskelser i form af blomster til alle pigerne på den restaurant, 
hvor aftenens fælles spisning foregik, med skøn levende musik. El par talenter tog 
dog hurtigt over, da pianisten gik. hvilket gav anledning til endnu mere hygge og 
fællessang. Efter de Heste var gået hjem til hotellet, blev en lille gruppe tilbage og 
forsatte hårdnakket fællessangen på trods af tjenernes "trippen" efter at kunne lukke.

Besøg i Auschwitz

Den sidste aften eller rettere nal blev igen for nogle en fest til den lyse morgen og et 
brav aftømmermænd næste dag. hvor de næste 17 timers tilbagetur nærmest virkede 
uoverskuelige og uendelige for de fleste.

Lige til sidst skal del nævnes, at på trods af et brækket ben, lommetyve, overfald og 
uoplagthed for nogle, var det en god tur vi alle sent vil glemme.

Maria Nordahn Grenaa l.Q
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’’Arts at the Crossroad”

Pci den samlede 2g studietur, som i år gik til London, var et afprogrampunkterne  for 
2x et besøg på en kunstudstilling på det ærværdige og traditionsrige Academi og 
Arts. Man havde her forsøgt at samle nøgle af de kunstværker, som i året 1900 havde 
været udstillet i forbindelse med den store Verdensudstilling i Paris. Hensigten med 
udstillingen "Arts at the crossroad" var at skrue tiden et hundrede år tilbage og 
derved give stof til eftertanke ved årtusindeskiftet, tilbage til de modstridende 
tendenser, der prægede kunsten i året 1900. For eleverne i 2x lød opgaven på, at de 
skulle forestille sig at de, ligesom Johannes V. Jensen, var blevet sendt til Paris for at 
dække begivenhederne. Eleverne måtte selv vælge, hvilken avis de repræsenterede.-Vi 
skruer derfor tiden tilbage til marts måned i det skelsættende år, 1900!

Jeppe Bangsgaard 2.x.

Et essay fra Verdensudstillingen i Paris år 1900. Skrevet til dagbladet Politiken.

Verdensudstillingen i Paris-en ny æra

En skøn formiddag i april var jeg i den lykkelig situation at befinde mig i Paris, netop 
da den store Verdensudstilling havde indtaget byen. Jeg kender byen godt fra min 
ungdoms studier, så gensynet var fantastisk. Jeg slentrede langs Seinen og lod mig 
overvælde af de smukke bygningsværker, der til lejligheden var bygget. Særligt den 
store jernkonstruktion, det stilladslignende, men smukke byggeri ved navn Tour 
Eiffel, det stod som et imponerende symbol på vor tids kunnen, blomsten af vore 
dygtige ingeniørers modige arbejde.

1 min tilstand af eufori gik jeg videre og kom til det store Grand Palais. hvor en stor 
kunstudstilling har til huse. Jeg blev draget af den Hotte bygning med den 
imponerende glaskuppel; jeg måtte se hvad en sådan bygning rummede. Udstillingen 
udmærkede sig ved at være en samling værker af kunstnere fra hele verden i stedet 
for. som man så ofte ser. blot at være kunst fra et enkelt land.

Det glædede mig oprigtigt, men overraskede mig ikke, at temaerne i billederne var 
samstemmige, selvom de kom fra forskellige lande. I de seneste årtier har vi jo netop 
set en lang mere udadvendt tendens inden for kunst og litteratur, end det før har været 
normen. I Danmark er det personer som Georg Brandes, der leder denne 
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internationale fokusering, som står som cn modsætning til det før så kvalmt 
nationalistiske og snæversynede fokus, der har været talrige eksempler på. 
Udstillingen prydes blandt mange andre smukke malerier af P.S. Krøyers enkle 
billede af to badende drenge i Skagen. Det fortræffelige billede hører ind under et af 
udstillingens hovedtemaer nemlig "badende og nøgne”. Det viser det rene og 
naturlige ved børnene og lyser af harmoni.

Andre billeder har mere seksuelle undertoner, men viser også det naturlige og 
smukke ved den nøgne krop. Dette er for eksempel tilfældet med Anders Zorns 
billede: Rødt sand, der forstiller en nøgen kvinde i en skov. Et andet eksempel er 
Sidney Longs: Pan, der skildrer to tiltrækkende elverpiger dansende i en dunkel skov 
til Pans musik. Også her er det den erotiske fristelse, der spilles på. I det lys er 
udstillingen en positiv afstandstagen fra den før så hemmelige og skjulte erotik. Nu 
har man i højere grad indset det naturlige deri.

Dette oprør med fortiden er også et af hovedmotiverne i andre malerier på 
udstillingen; nemlig de billeder, det skildrer syge eller døende mennesker. Det er 
stadig den nøgne sandhed det skildres, men nu er det knapt så harmonisk og smukt. 
Dette er tilfældet i den spanske maler Sorollas billede ”Sad Inheritance” - sørgelig 
arv. Selv titlen udtrykker væmmelsen ved arven altså fortiden. Billedet viser nogle 
unge nøgne og handikappede drenge, der bader under cn præsts opsyn. Disse drenge 
er arvinger til deres forældres sygdomme; måske er det syfilis eller cn anden 
kønssygdom, de har arvet, og på den måde er de blevet ofre for fortidens usædelighed 
og dobbeltmoral.

På min tur rundt på udstillingen fandt jeg mange spændende temaer. For eksempel 
fascinationen af byen, men samtidig ses på udstillingen også en stor fascination af 
landbruget. Ferdinand Russezuc har malet billedet ’’Earth”, som viser cn mand, det 
går bag en okse og pløjer sin mark. Her er det fascinationen af den arbejdsomme 
landmand, der skildres som ”en kæmper”.
Efter et par timer på det spændende galleri begav jeg mig igen ud i Paris' gader. Af 
dagens oplevelser fik jeg en fornemmelse af at være en del af noget nyt. Jeg følte, at 
verden var i forandring på vej mod bedre tider. Disse industrielle, kunstneriske og 
arkitektoniske landvindinger måtte være starten på en ny verden - en ny æra.
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P. S. Krøyer 1899 "Badende drenge"
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Forældreorlov på New Zealand - en rejsefortælling

Efter i en del år at have snakket om og forgæves forsøgt at spare sammen til en 
længere rejse, log min mand og jeg i foråret '99 en rask beslutning om at søge 
forældreorlov i håb om at give vores børn og os selv en anderledes ferie- og 
familieoplevelse. Herefter gik forberedelserne igang; et banklån blev oprettet, tre 
måneders orlov i starten af det nye årtusinde blev bevilliget, og destinationen skulle 
være New Zealand i de lo af månederne.

Som alle guidebøger og rejseprogrammer bedyrer, så erNZ virkelig landet med el 
utal af “unspoilt natural wonders”. Vi begyndte vores nysgerrige udforsken af landet 
og dets kultur på nordøen, hvor vi startede i storbyen Auckland - der jo i januar 2000 
bl.a. bod på voldsom luksus i havnen ved America's Cup City! Herfra kørte vi i lejet 
bil fra campingplads til campingplads og endte på et tidspunkt ude i en meget 
primitiv barak midt inde i den store Waipoua Kauri Forest, hvor vi var omgivet af 
kæmpestore og tusinde år gamle kauritræer. (Oprindeligt blev disse træer brugt til al 
lave maori krigskanoer af).

Den lille orlovsfamilie midt i New Zealands grønne og frodige vegetation
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Under forberedelserne hjemmefra havde vi i forskellig rejselitteratur udvalgt os nogle 
newzealandske highlights - vi nåede slet ikke dem alle men til gengæld fandt vi stor 
tilfredsstillelse i at leve uden faste planer og mødetidspunkter. I to måneder havde vi 
således den fantastiske frihed at kunne indlede hver dag med spørgsmålet: “Nå. hvor 
skal vi tage hen i dag. og hvad har vi lyst til at opleve og lave?” Med dette som 
udgangspunkt lykkedes det os at fa set vulkaner, gejsere og anden termisk aktivitet, 
vilde papegøjer, gigantiske kaskelothvaler øg et helt stjernetæppe aflysende 
“glowworms", frodige og rigt varierede skove øg parker samt imponerende maori 
(træ)kunst og kultur.

Klippen ved Lake Taupo virker næsten levende med alle de symbolske maori
udskæringer

Mens vi opholdt os i Rotorua, maori-kulturens højborg, allagde vi bl.a. besøg i en 
traditionel maori landsby. Vi så, hvordan de havde bygget og dekoreret deres særegne 
hytter, hvordan en traditionel “hangi”(kød/grønsagsret) blev tilberedt i en 
underjordisk ovn. og efter, som tegn på respekt, at have taget skoene af blev vi også 
budt indenfor i deres “marae”(ceremoni/forsamlingshus). Iler opførte nogle af stedets 
maorier en vældig fascinerende “haka” (krigsdans), fortalte øm gamle ceremonier, og 
gennem sang og dans illustrerede de nogle af deres slægtshistorier og legender. De 
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mørklødede maorier optrådte i flax-skørter (en slags bast), havde dramatiske 
tatoveringer i ansigtet, og kunne lave de mest faretruende grimasser med lunge og 
øjne - dette kombineret med deres spyd og høje rab kunne overbevise mangen en 
turist om maoriernes fordums frygtindgydende ry!

I dagens NZ er det en mere ydmyg rolle maorierne indtager.(De udgør ea. 15% af 
befolkningen). Selvom de har deres eget sprog og politisk er ligestillet med den øvrige 
newzealandske befolkning, så tilhorer hovedparten helt klart de lavere sociale lag. og 
mishagsytringer fra newzealændere af europæisk oprindelse samt ulmende 
sameksistensproblemer så vi ind imellem tegn på.

Maori-optræden i de smukke "Marae "

At NZ ligger isoleret “down under” har haft stor betydning for landets llora og fauna. 
Et helt enestående plante- og dyreliv kan man se udfolde sig på NZ - og snart også i 
vores have: en håndfuld fro fra den store flax-plante (hørplante, hvis tørrede blade 
bl.a. anvendes til nettede kurve og maori-skørter) står nu som små grønne spirer i 
vores urtepotter og venter på at blive plantet ud i haven! NZ's nationaldyr. den spøjse 
kiwifugl, som ikke har udviklet vinger, fordi den ingen naturlige fjender har på øen, 
havde vores børn på forhånd fattet en mægtig interesse for - så deres skuffelse var 
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stor, da de måtte acceptere, at den som natdyr var ret vanskelig at få at se i skovens 
vildnis.(“Heldigvis” fik vi den at se i fangenskab!) Ligeledes havde billeder af den 
nuttede og vamsede “opossum" brændt sig fast i Anne og Mortens bevidsthed, men 
ak-, ud over et enkelt bondegårdseksemplar - i bur, så vi kun de søde kæledyrsagtige 
“opossums” i overkørt udgave langs landevejene. (Som kiwi'en er også 
“opossum'en” cl natdyr - derfor!)

Ud over cl sandt bombardement af spektakulære naturoplevelser bød de to måneder 
på NZ også på uforglemmelige sociale og menneskelige oplevelser. Vi vil huske og 
fortsat holde kontakt med den forholdsvis fattige men ualmindeligt gæstfrie 
farmerfamilie, vi boede hos i Inglewood 1 a a n g t ude på landet. De stod på hovedet 
for at gøre vores ophold så spændende og komfortabelt som muligt, og de var 
oprigtigt interessede i os og vores danske baggrund. Deres afskedsreplik var:

"Do send over other visitors - that's what makes our lives interesting”!

Vi taler også ofte om, hvordan det mon er gået den hvide sydafrikaner vi forærede 
nogle af vores ejendele, fordi han var “flygtet” fra al den kriminalitet og vold, som 
hærger hans hjemland. Mon han har fået opholdstilladelse i NZ, og mon resien af 
hans familie er nået frem?

Fra båd såvel som helikopter kunne man tage på "whalewatching"

Disse og mange andre oplevelser har vi nu med i vores "familiebagage”. Som 
engelsklærer kan jeg endvidere også kun glæde mig over, at mine born har faet en 
ægte motivation for at lære engelsk (for den næste lange rejse er de små globetrottere 
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allerede ved at spare sammen til!) og at jeg fik lejlighed til i en længere periode at 
bruge mit undervisningssprog i en mere naturlig sammenhæng end klasseværelsets 
interaktion. (Selvom mit sprogøre lige skulle vænne sig til de lange, flade vokaler i 
kiwi-engelsk. Vi kiggede derfor i starten langt efter elevatorer, når vi spurgte om vej 
og fik svaret: ‘’You just take the liiift and then the neext liiift" - men det handlede bare 
om at gå til venstre!)

Billedet af "jeres udsendte" i snorkeludstyr og badedragt blev bortcensureret - så her 
er i stedet mine unger med et fantastisk konkyliefund på Coral Coast, Fiji

Vores eneste “klagepunkt” var. at sommervejret på NZ ikke viste sig fra sin varmeste 
side, så vi tillod os at gøre en hel uges stop på Fiji på vores lange rejse hjem - og her 
fik vi badet, snorklet. set koraller, fanget fisk med hænderne og meget andet eksotisk. 
Og sådan gik det til. at en forældreorlov blev til en op level sesrejse for livet!

Gitte Lindhardt Kluge.
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HF-eksamen 1999

2p

Per Brems-Therkelsen 
Anette Valbæk Ewers 
Ann Feddersen 
Keld Friinor
Jane Henningsen 
Lene Quist I Ijort 
Bente Hundevad 
Mare Moller Jensen 
Sanni Doller Jensen 
Anders Naldahl Jessen 
Jakob I Iviid Johannsen 
Rene Jorgensen 
Rikke Kjærgaard 
Ditte Lund Lassen 
Sanne Kjærsgaard Møller 
Ricki Nielsen 
Hasan Peci
I lelene Lyng Petterson 
Iben Moller Sorensen

2q

Jennifer Sorgenfri Andersen 
Lajla Christine Andersen 
Helle Christiansen
Anders Damkjer 
Siv Randi Deppe 
Rikke Tine Brink Hansen 
Pia Jensen
Sophie Valeur Jorgensen 
Jane Komum 
Ann Britt Larsen
Anja Madsen
Helle Konstantin Madsen 
Lisa Natalia Refstrup Madsen 
Ole Baun Madsen 
Nora Neiburg
Lotte Wenneberg Nielsen 
I lenriette Bøwadt Olsen

Christian Robert Pedersen
Lene Hopfner Petersen
Jeppe Sccrup
Karina Erikstrup Weng
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Studentereksamen 1999

3 a

Marlin Woersaa Abildgaard
I idle Borup Andersen
Vibeke Bau
Anne Skovbjerg Bertelsen 
Jeanette Bodin
Agnete Grimshave Christensen 
Kevin Kim Christensen
Vincent Alexander De Cannierc 
Natasha Fischer-Henrichsen 
Lisbet Fogh-Hansen 
Mia Forslund
Maria Dahl Jorgensen 
Morten I lohn Larsen 
Frederik Jacob Neltoft 
Dorte Bjerg Nielsen 
Joan Bodker Pedersen 
Michael Thykjær Pedersen 
Henrik Sauvr
Morten Soby
Merete Rydlund Sorensen
Tobias Jacob Buskbjerg Thomase 
Vibeke Westergaard

31)

Camilla Seehagen Andersen 
Radoslava Marouan Bazel 
Christina Skytte Christensen 
Christine Fredensborg-Fogtmann 
Marianne Gade
Sanne Christine Hansen
Anne Thule Engelbrecht Jensen 
Line Spedsberg Kristensen 
Mads Stinke Kjær Larsen
Ditte Louise Refstrup Madsen 
Rikke Madsen
Annemarie Michelsen
Stine Mikkelsen 
Jane Mortensen
Anne Reinholdt Hedegaard Niels 
Dennis Dybdal Pedersen
Liv Mikaela Sanz Skov Pedersen

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 1 loldt
Anette Holm
Line Hedeboe Borch Jensen
Peter Juhl
Jannie Langballe Jorgensen 
Pernille Juul Nielsen
Yvonne Pia Doj Nielsen
Mette Aaroe Nissen
Ane Buch Poulsen
Cindy Schlüter
Christina Schmidt
Katie Schmidt
Peter Fisker Skjoldan
Sara Maria Sörensson
Jakob Stagaard
Lars Gloggcngiehser Thomhav
Anna Sophie Thulstrup 

3y

Maria Kondrup Andreasen 
Randi Ørum Andersen 
Rolf Ehrenreich Thorup 
Carsten Iversen
Henrik Nielsen
Rune Holmgaard Rathje 
Pernille Kirkemo Ratjen
Anja Leidecker
Daniel Grey
Helle Lykke Petersen 
Signe Lind Jorgensen
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Trine Mikaelsen
Christel Nielsen
Morten Wegelbye Nissen 
Alexander Urth
I lelene Moller
Anders With Fogstrup 
Claire Haigh Ludvigsen
Mark Gullitz
Lotte Juhl Schmidt
Charlotte Dam Jensen 
Rasmus Ørnbcrg Moller 
Lisbeth Katborg Clemensen

3z

Christoffer Andersen 
Hanne Birck Andersen

Lars Nørvang Andersen 
Jesper Fevre Bertelsen 
Sidsel Helle Boesen 
Claus Damgaard 
Gitte Damm 
Nicolai From
Anne Marie Due de Fonss 
Anette Raaberg 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 Willemoes Madsen 
Mogens Pedersen 
Brian Kim Petersen 
Soren Moller Sielemann 
Marie Toft-Petersen
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Elever pr. 1.maj 2000

la
Maja Andersen
Anita Buch 
Rune Buck 
Kasper Fenger 
Arben Gajtani 
Trine Hansen 
Majbritt Hinteregger 
Sandra Carina Schon Hohn 
Pernille Beck Jakobsen 
Kristine Lund Knudsen 
Ida Groth Larsen
Steffen Larsen
Janie Mia Lauridsen
Helene Heide Graves Madsen 
Kristian Willemocs Madsen 
Thomas Grubach Madsen 
I leidi Brink Majgaard 
Marianne Mathiassen 
Annc-Mette Mikkelsen 
Lena Gamborg Modvig 
Julie Ho va Id Nørgaard 
Tonny Helge Olausen 
Malene Winther Pedersen 
Kathrine Ravn

1b
Maryam Nour Ali 
Benedicte Andreasen 
Elizabeth Andreasen 
Sarah Elisabeth Bager 
Maria Bergmann
Nikolaj Ingvardt Bertelsen 
Malene Birgitte Bjerregaard 
Jasmin Cheikh
Janne Flindt Christensen 
Casper Dail
Helene Bjerre Sams Fink 
Lars Axboe Gravcrsen 
Tina Harbeck
Julie Margarth Ingversen 
Maria Hesseldal Johansen 
Bodil Skov Jorgensen 
Louise Molgaard Madsen 
Mette Mathiesen

Mette Skjodt Mikkelsen 
Lea Moesgaard
Lars Schäfer Nielsen 
Bente Skou Paulsen 
Anders Moller Pedersen 
Christian Rasmussen 
Louise Retz
Jesper Moller Vanning

’P
Anita Elisabeth Andersen 
Mette Andersen
I lenrik Bloch-Hansen 
Andreas Bruhn Christensen 
Lisa Lynge Christensen 
lsabel Maria Cerup Goncalves 
Sandra Nygaard Jacobsen 
Christina Skare Jensen 
Kristina Jensen
Marlene Goldbæk Johansen 
Rikke Malmgren Jorgensen 
Malene Kirstine Larsen 
Peter Lucas
Daniel Nielsen
Merete Greisen Nielsen
Diana Grill Palmelund Osborg 
Anna Louise Pedersen
Rikke Pedersen
Mette Ågård Bernth Petterson 
Jesper Kruse Schmidt 
Kim Kruse Schmidt
Anne Skeem
Malene Thomsen 
Anne Villumsen

•‘1
Katrine Holm Andersen 
Louise Camilla Andersen 
Zahra Bayati-Moqadam 
Lars Christensen
Anne-Line Ebbesen 
Winnie Geert
Maria Nordahn Grenaa 
Sanne Ostergaard Hansen 
Kirsten Stræde Henriksen 
Britt Jessen
Glen Comerford Kristensen 
Simon Natanael Madsen
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Pia Holm Mikaelsen 
Helle Ørum Nielsen
I lenrik Engedal Nissen 
Nicolai Fuglsang Nissen 
Kasper Zederkof Pedersen 
Rikke Anna Maria Pedersen 
Anita Rasmussen
Marie Porsgaard Roest 
Line Aamand Schmidt 
Simon Sloth Schultz 
Betinna Sørensen
Trine Cecilie Thyde

Ix
Tonni Grube Andersen 
Anette Bruhn
Angelina Chapman 
Mette Faich Christiansen 
Mads Loth Dencker 
Julia Aviája Lindholt Gai 
Jacob Leth Halldorsson 
Mathias Lundbek Hansen 
Maria Holm
Christine Hoybyc 
Rasmus Klitte 
Peder Bæk Kristensen 
Faruk Loncar 
Gitte Madsen
Rolf Andersen Meier 
Helle Aaroc Nissen 
Marie Nissen
Dan Holger Pedersen 
Rikke Otte Pedersen 
Morten Rask
Ina Cannes Rigenstrup 
Anne Steenbuch Rubinke 
Inge Ronsiev-Pedersen 
Rune Schmidt
Simon Julius Schmidt 
Lise Sjogren
Karen Marie Thulstrup

ly
Jacob Huus Bogh 
Marie Lau Christensen 
Thomas Damm-Hansen 
Christian Dannesboe 
Vicky Ebbesen

Maria Monrad Gade
Julie Holdt
Gro Kari Holen
Gitte Sofie Leih Jensen 
Kasper Roikjær Jensen 
Mette Lind Johansen 
Susanne Kaas
Thilde Sondergaard Kallerup
Christina Krag
Olga Anna Narczewska
Bettina Nissen
Claus Hasling Pedersen 
Tine Juhl Pedersen
Mikael Wolff Rasmussen 
Tue Skan Rasmussen
Jens Ronsiev-Pedersen 
Tom Vammen Skibsted 
Jesper Andreasen Than 
Dan Ullerup
Anna Louise Zankel 
Adnan Zukanovic

Iz
Anne Marie Louise Andersen 
Thomas Andersen 
Torben Kåre Berg 
Chris Christensen
Vicky Renatha Holm
Emil Brandl Vestergaard Jensen 
Martin Jensen
Theis Ravnskjær Jensen
Claus Baago Jepsen
Thomas Jepsen
Anne Væring Jorgensen 
Camilla Jorgensen
Maria Louise Vestbjerg Larsen 
Katrine Lindmark
Ida Lysbeck Madsen 
Bue Meier
Lisbeth Doj Nielsen
Stine Glasdam Nielsen 
Daniel Kløve Nyborg 
Jesper Norregaard 
Maja Britt Olesen 
Lene Osmann
Malene Juhl Lundberg Ovesen 
Niels Hallum Pedersen
Carsten Ladefoged Poulsen
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Anne Høgsgaard Sorensen 
Tora Thorsteinsson

2 a
Selmedina Aljic 
Pia Andersen 
Anne Mette Beidringe 
Belina Daugaard Busch 
Camilla Kongsted Christiansen 
Ann-Louise Smedegaard Dabclstccn 
Charlotte Hansen 
Tine Hansen
Signe Marie Holdt 
Karina Elkjær Hygum 
Stel len Kamp Jorgensen 
Jette Dinesen Kjær 
Soren Kristian Pagh Kristiansen 
Kasper Linde Larsen 
Rene Skov Lomholt
Tine Skovgaard Lund 
Monica Maria Moeskær 
Olivia Neergaard-1 lohn 
Christina Maria Brink Nielsen 
Mette Fersløv Nielsen 
Belinda Horlyck Pedersen 
Rasmus Starup Petersen 
Louise Hermann Poulsen

21)
I lenrik Andersen 
Jane Kristina Brodsgaard 
Mette Busk
Camilla Avlbjerg Christiansen 
Line Holm Hansen 
Mette Hansen
Sisse Heiwald
Malene Stavensø Jakobsen 
Karina Janby 
I lenriette Jensen
Dorthe Raakjær Jespersen 
Amila Jusufagic 
Anita Krogh Jorgensen 
Janne Maria Kirkemann 
Signe Bramsen Dahlmann Kristensen 
Maja Rosendahl Larsen 
Alan Brink Majgaard 
Simone Mathiasen 
Pernille Brix Munck

Camilla Lyager Nielsen 
Anne Petersen 
Eva Kramer Schmidt 
Maric Kretzschmar Seligmann 
Ulla Charlotte Struck 
Maria Tine Trondhjem

2p
Brian Alslöw
Mette Pultz Andersen 
Christina Bork
Lena Jongbcrg Bødker 
Rikke Christensen 
I lenrik Cole
Sabine Engel 
Mette Frandsen 
Mia Grouleff 
Martin Gustavson 
Dennis Roi Hansen 
Karina Vestergaard Jensen 
Stinne Jorgensen 
Camilla Camilla Knudsen 
Rikke Hessel Korsholm 
Pernille Langhoff Lauritsen 
Nina Moller 
Jeanette Nielsen 
Mie Marie Pedersen 
Sara Sondergaard Pedersen 
Thanucha Sabaratnam 
Mahamad Tawane Sabriye 
Adam Szabo
Monica Lindberg Thomsen 
Patrick Powell Thomsen 
Lise Vestergaard

2q
Line Brunemark Berg 
Birgitte Bodin
Ane Wingreen Christensen 
Mads Gerlach Christensen 
Nanna Christoffersen 
Christian Dedenroth-Schou 
Troels Esbensen 
Philip David Glover 
Lars Højrup 
Penille Jensen 
Miriam Kofoed 
Randi Dorte Larsen
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Cu Sam Lu
Malene Loyehe
Dina Kollerup Macdams
Simon Aalling Nielsen
Rasmus Norskov Patrzalek
Linda Pedersen
Ulla Floe Pedersen
Pia Christina Brødsgaard Schmidt
Sannie Patricia Thomsen

Jeppe Bangsgaard 
Frederikke Beer 
Henrik Bisgaard 
Claus Blomberg 
Rasmus Ravn Carstensen 
Ann-Britt Østdahl Christensen 
Lasse Biilmann Felsen 
Rikke Frei le 
Line Gericke
Soren Kolbach Hansen 
Karoline Obel Hygym 
Bo Pettermann Laugesen 
Andreas Stahl Madsen 
Line Miller
I lenrik Smedegaard Mortensen 
Emil Koed Møller 
Sven Bæk Poulsen 
Nádia Ramos 
Ditte Rask
Jannie Litten Rask
Claudia Sick
Anders Ole Stubbe Solgaard 
Soren Roed Sørensen
Daniel MiillerThygesen

2y
Kare Ørum Andersen 
Mads I lolst 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 Dela Pedersen 
Marianne Nygaard Pedersen 
Steffen Mike Pedersen 
Sigrid Wil lads Petersen 
Done Juhl Schmidt 
Simon Skouboe 
Niels Gjedde Sommer 
Lene Mobjerg Stevnhoved 
May Damgaard Sørensen 
Zehrid Tajic 
Anne Sofie Thorning 
Esben Ehrenreich Thorup 
Rasmus Toft-Petersen 
Annelie Urban

2z
Domenica Avila 
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 
Anna Welin Meesenburg 
Lene Mosegaard 
Benny Ravn Nielsen 
Ewa Anna Nielsen 
Michael Schultz Olesen 
Simon Slot
Mette Bisgaard Tronhus 
Johan Elias Vibenholt

3 a
Mia Ben-Ami 
Rikke Vitting Bylov 
Ditte Marie Eriksen 
Sara Gerken 
Sarah Lund Groth 
Rikke Ploug Hansen 
Krestine Krogh Hedegaard I lohn 
Line Hvelplund
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Lars Højer
Sigrid Kristiansen
Anja Ladekjær
Maria Nørgaard
Trine Borring Purup
Camilla Buch Rørbæk 
Signe Gissel Schmidt 
Sergio Pillnue Stock Heth 
Karina Thobiasen 
Gitte Dyhr Thomsen 
Sara Louise Zankel

31)
Line Andersen
Marcus Philip Bryndorf 
Thea Kirstine Dalager 
Mia Irina Due
Bo Ej sted
Mette Mygind Eskildsen 
Astrid Gade
Karen Giødesen
Heidi Rüsz Jensen
Jesper Bagger Jensen 
Kathrine Lind Johansen 
Janna Yamuna Kirkeby 
Lene Kjældgaard 
Annegerd Kristiansen 
Anne Lieberg 
Anne Berg Nielsen 
Kim Hesselberg Nielsen 
M ¡chele Bernstorff N ielsen 
Barbara Regina Rolet 
Stine Gram Sorensen 
Jonas Lauenborg Tang

3x
Lars Andersen
Simon Bornholt
Maiken Bundsgaard 
Annemette Christensen
Jacob Hjort 1 loppe Christensen 
Mette Christiansen
Anders Bohn I Ijorth 
Peter Dueholm Justesen 
Kristian Kruse
Sigrid Skov Larsen
Kristian Balsgaard Mortensen 
Anne Thybo Nielsen

Lise Render Nielsen
Pia OrlufT
Per Ostersen
Astrid Sandermann
Paw Daniel Munoz Saxgren 
Signe Skriver
Poul-Henrik Skræ 
Peter Jon Svarrer 
Simon Søby
Lasse Lyngsoe Sondergaard 
Iben Rønn Veland

3y
Casper Andersen
Kristoffer Steen Andersen
Jeppe Gavnholt
Anita Hjorth Hansen 
Anja Hjorth 1 lansen 
Dennis Weidemann Hejlesen 
Jakob Immerkjær
Kim Jensen
Susanne Aagaard Jensen
Christel Krøigaard Jorgensen 
Kristian Kaas
Gert Larsen
Mette Skovbo Larsen 
Pia Jul Larsen 
Christina Li in 
Kasper Luxhøi 
Merete Høgh Nielsen 
Sara Holst Olesen 
Malene Gantzhorn Pedersen 
Jens Refsgaard-lversen 
Mads Viborg Schmidt 
Anne Skarby
Jakob Skjoldager
Anne Louise Vibe Smidt 
Allan Thiim Sørensen
Sara Hedvig Strandbæk Sørensen 
Nicolai Tolstrup

3z
Lone Strandby Andersen 
Peter Harder Bjerresgaard 
Thomas Buchwald 
Anne Busch
Line Maria Renberg Gregersen 
Anita Worm Hansen

55



Inge Merete I lebsgaard 
Katrine Bruhn I lolck 
Morten Imsgard 
Lise Brogaard Jensen 
Sune Juul-Sorensen 
Karina Jürgensen 
Martin Hedegaard Kock 
Jonas Kirk Kristiansen 
Jakob Juul Larsen 
Nina Hovn Lieb 
Jacob Madsen

Mette Marcussen
Susanne Gellert Mortensen 
Ajo Hojsagcr Nielsen 
Mikkel Munk Frost Nielsen 
Kasper Sinding Petersen 
Karina Rasmussen 
Sara Adel Rasmussen 
Dan Sorensen 
Line Sorensen 
Ebbe Yderstræde

3g sidste skoledag
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Udvekslingsstudenter 1999-2000

Kolding Amtsgymnasium og HF-kursus har i skoleåret 1999-2000 haft følgende 
udvekslingselever:

Ulla Charlotte Struck, 2b, Tyskland
Domenica Avila (Minni), 2z, Mexico

Nádia Ramos, 2x, Portugal
Antje Saathoff. 2a, Tyskland
Annelie Urban, 2y, Tyskland

Udvekslingselev fra skoleåret 1998-99
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Personalet 1999-2000
lærerne

Mikael Busch (MB) 
75 50 93 70 
adjunkt, tysk, fransk, 
film- og TV-kundskab

Mogens Brorup (BP) 
76 31 17 77 
lektor, dansk, psykologi

Jørn Brink ( ) Carl-Johan Bryld (CB)
adjunkt, matematik og fysik 75 53 52 7!

lektor, historie, dansk, 
studievejleder

Hanne Dittmer (HD)
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 Freundt (CF) 
75 57 21 56 
adjunkt, dansk.
oldtidskundskab
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Mogens Frølund (FL)
75 52 57 23

Hans-Kurt (lade (GA)
75 53 86 61

Jorgen Gade (JG) 
75 53 99 86

Lise Gade (LG) 
75 53 99 86

lektor, dansk, russisk lektor, tysk, engelsklektor, engelsk, dansk

Vibeke Gade (VG)
75 53 86 61 
lektor, fransk, spansk, tysk, 
inspektor

skemalægger
lektor, tysk. historie.

Borge Hansen (BH)
75 56 14 41

Pia Parbo Hansen (PH)
75 51 80 42

Jens Aage Hansen (JH) 
75 51 8Ï 84

lektor, dansk, idrætlektor, biologi, teknikjag,
tillidsrepr.. datavejleder

lektor, dansk, billedkunst

Jens Jorgen Holst (HO) 
75 59 82 84 
lektor, matematik, fysik, 
naturfag

Vibeke Hogsbro (VH) 
75 52 99 25 
adjunkt, billedkunst, 
design

Ase Ranung Helms (HE) 
75 51 80 63 
lektor, dansk, geografi, 
læsepædagog

Stig Hansen (SH) 
75 54 28 28 
lektor, musik, dansk
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Susanne Rye Isaksen (SR) Lars Vejen Jensen (LJ) Finn Jessen (FJ)
75 72 00 19 75 58 10 47 75 50 86 10

Keld B. Jessen (KJ)
75 50 33 53

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

lektor, historie, religion, 
datavejleder

lektor, dansk, filosofi, 
oldtidskundskab

formand for PR

Anne Juhl (JU) Annie Kallerup (RK) Gitte Lindhardt Kluge (GL) Merete Knopper (KP)
75 54 18 08 75 52 46 79 74 53 34 95 75 52 40 83
lektor, dansk, idræt, 
studievejleder

adjunkt, engelsk, idræt lektor, fransk, religionrektor, dansk, tysk

lektor, engelsk, historie lektor, dansk, samfundsfag. 75 55 90 34
psykologi lektor, fysik, matematik,

naturfag, fysik-kemi,

lektor, fysik, matematik, 
naturfag, fysik-kemi

astronomi
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Else Lelort (EL) Troels Mikkelsen (TM) Birgitte Nielsen (BN) Knud Ole Nielsen (ON)
75 52 36 56 75 56 80 24 75 56 16 40 75 52 90 99
adjunkt, matematik, idræt. lektor, historie, 
studievejleder oldtidskundskab

adjunkt, samfundsfag, 
historie

lektor, idriet, biologi

Yonna Nissen (YN) Karl Norup (NO) Jorgen Olsen (JO) Kristian Ronning Pedersen
75 50 90 00 75 52 82 85 75 53 34 66 75 82 15 03

lektor, fransk, idræt lektor, historie, religion adjunkt, fysik og kemilektor, engelsk, fransk

Klaus Graves Petersen (GP) 
75 52 39 94

Palle Bindzus Petersen (PP) 
75 53 35 44

Valdemar Petersen (VP)
75 53 53 52

Erik Issing Rasmussen (IR) 
75 57 22 39

lektor, idræt, biologi adjunkt, fysik, matematik. lektor, jysik. matematik,
naturfag, fysik-kemi naturfag, fysik-kemi

lektor, matematik, fysik,
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Jesper Ratjen (RJ) 
75 51 80 63

Pia Boe Runge (PR) 
64 40 28 49 "

Helle Schroder (SC)
74 53 50 58

Bo Skibelund (BS)
75 56 12 33

adjunkt, engelsk, dramatik adjunkt, musik, tyskadjunkt, spansk, tysklektor, geografi

Niels Stubbe Solgaard (NS) Lotte Stenlev (LS) 
75 52 07 46 " 75 53 78 02

Else Marie Steen 
Thomassen (ES) 
75 53 58 19 
adjunkt, dansk, spansk, 
læsepædagog

Niels Thøgersen (NT) 
75 51 89 75 
lektor, tysk, fransk, 
ledende inspektor

lektor, fysik, matematik, 
naturfag, datalogi, 
astronomi, bibliotekar.
skemalægger

adjunkt, musik, inspektor
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Vikaren
1/8 1999- 30/6 2000: Vibeke Kock Nielsen, erhvervsøkonomi

Lærerkandidater efterår 1999:
Navn Fag Vejledere
Kristian Lykkebo
Rosborg Amtsgymnasium

Engelsk Yonna Nissen og 
1 Jcllc Schrøder

Hanne Kristiansen
Grindsted Gymnasium og 1 IF

Idræt Klaus G. Petersen og 
Else Letort

Anke Pickut
VUC Kolding

Dansk Carl-Johan Bryld

Lærerkandidater forår 1999:
Navn Fag Vejledere
Kristian Lykkebo 
Rosborg Amtsgymnasium

Musik Bo Skibelund og 
Stig Hansen

Hanne Kristiansen
Grindsted Gymnasium og 1 IF

Engelsk Inger Bau og 
Mogens Frølund

Anke Piekul 
VUC Kolding

Psykologi Mogens Brørup og 
Kirsten Egebjerg

Morten Bundgaard Hansen 
Kolding Amtsgymnasium og 
HF-kursus

Filosofi 
Dansk

Kjeld Jessen
I Janne Dilimer og
Åse 1 Jelms

Fratrædelser:
Pr. 31.07.2000 fratræder Karl Norup. for al gå på pension. Karl Norup blev ansat d. 01.11.1963.

63



Bestyrelsen 1999-2000

Navn Adresse Repræsenterer Telefonnummer

Lisbet Bennike Skipperstræde 5. 1. 
6000 Kolding

Amtsrådet 75 52 66 34

Henrik Knudsgaard Hegnet 34 
6000 Kolding

Kommuneforeningen 70 20 81 20

Vibeke Toft-Petersen Fredsted Byvej 14 
6052 Viuf

Forældrene 75 56 17 50

Henrik Nielsen 1 larevænget 39 
6000 Kolding

Forældrene 75 56 54 46

Henrik Seligmann Bakkegærdet 6 
6000 Kolding

Forældrene 75 50 12 18

Anne Busch Skansevej 2. Bolling 
6040 Egtved

Gymnasieeleverne 75 55 18 79

Maria Nordahn Grenaa Agtrupvej 5. st. tv. 
6000 Kolding

HF-eleverne 75 50 90 51

Ulla Christensen Januarvænget 104 
6000 Kolding

TAP-personalet 75 51 80 29

Lars Vejen Jensen Skovborg!undvej 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 Willemoes
Madsen

Trompeterbakken 13 
6000 Kolding

Eksternt medlem 75 53 47 46

Rektor Annie Kallerup er sekretær for bestyrelsen, og ledende inspektor Niels Thogersen er referent 
ved bestyrelsesmøderne.
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Øvrigt personale

Susanne Bogh
75 53 04 44

Pia Andersen (PA)
75 55 42 02

Ulla Christensen (UC)
75 51 80 29

Pia Holst
75 52 95 48

bibliotekar skolesekretær skolesekretær kantineo

Grethe H. Vejlsted
75 50 24 10
kantinen og bogkælderen

Hans Nielsen (HN) 
75 50 18 40 
pedel

Jan Pedersen (JP) Bent R. Pedersen Andersen, Elly Irene Green
75 59 85 13 pedelmedhjælper rengøring. hallen. rengøring. M-og N-sektor
pedelntedhjælper tillidsrepræsentant

ft Dod 18. marts 2000
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rengøring. K- og Ø-sektor rengøring, K-sektor rengøring, ¡’-sektor rengøring, kantinen og adm.

Fratrædelser: 12.2.2000 fratrådte Bent R. Pedersen foral gå på pension
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Mindeord
Elly Andersen 1941-2000

Da vi på skolen i marts fik meddelelse om, at Elly Andersen uventet var død, var vi 
alle klar over, at en periode i skolens historie var slut.

Elly Andersen blev ansat ved skolen i 1964 som rengøringsassistent og havde således 
også været med på den gamle skole i midtbyen, indtil udflytningen til Skovvangen i 
1975. Hun kendte skolehistorien og var gennem årene det faste samlingspunkt for 
kollegerne.

1 lun var en særdeles stabil medarbejder. Fremfor at blive hjemme, hvis hun var syg. 
så slæbte hun sig nærmest på arbejde, også i sin sidste tid på skolen. Arbejdet skulle 
passes. Hun er stærkt savnet af sine kolleger - der tales altid om hende, når der 
diskuteres i kollegakredsen.

Elly Andersen var gennem mange, mange år tillidskvinde for rengøringspersonalet. 
Ingen kan huske anden tillidskvinde for rengøringspersonalet end Elly Andersen. Hun 
var medlem af skolens samarbejdsudvalg, siden det blev oprettet, og således også 
medlem af skolens sikkerhedsudvalg. Hun var her en utrolig god og loyal 
samarbejdspartner - altid positiv og konstruktiv

Ved Elly Andersens begravelse talte præsten om Elly Andersens livssyn. Hun havde det livssyn, 
blev der sagt, at godhed og venlighed altid kommer igen. En karakteristik, som vi på skolen alle kan 
tilslutte os.

Elly Andersen var et helt igennem positivt menneske.

Annie Kallerup
rektor
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