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Velkommen til skoleåret 2001-2002

Velkommen til et nyt skolear til nye og gamle elever.

Skolen tilbyder jer

- undervisning i en bred vifte af spændende 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

og forventer til gengæld, at den enkelte elev tager de faglige og personlige udfordringer 
op, sa skolen både bliver et godt lærested og et godt værested.

Den enkelte elev vil skulle fordybe sig i fagene på en række forskellige mader: 
gennem klasseundervisning, gennem arbejde i mindre grupper, gennem arbejde i 
laboratorier, på biblioteket, ved temadage, på ekskursioner og studieture.

For at nå de gode resultater skal der ydes en stabil daglig indsats under arbejdet på 
skolen og ved skrivebordet derhjemme med forberedelsen til de enkelte timer og i 
forbindelse med udarbejdelsen af de skriftlige opgaver.

Ud over undervisningen er der en række sociale og kulturelle aktiviteter i form af 
morgensamlinger, fællesarrangementer, studiekredse, kulturcafeer, idrætsdage, frivillig 
undervisning i kreative fag, fester m.v., som alle inviteres til at være aktive deltagere i.

Arsskriftet her giver et indtryk af nogle af de mange aktiviteter, som samlet er med til at 
skabe det gode og kreative miljo, som er en væsentlig basis for arbejdet i fagene.

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

Med til det forpligtigende samarbejde horer også forpligtigelsen til at folge skolens 
almindelige husorden, som ganske enkelt gar ud pa, at man skal behandle hinanden og 
skolen ordentligt.

Velkommen til et aktivt skoleår med interessante udfordringer og spændende oplevelser!

Annie Kallerup 
rektor
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Kalender 2000 - 2001

August
7. august Velkommen til et ny skoleår
8. august Folkedans i idrætshallen for 1 hf og 1 g
10. august Idrætsdag for 1 g og 1 hf

1b klædt på til nytår (idrætsdagen)

18. august

21. august
25. august
29. august

Introfest med fællesspisning og underholdning for 1g og 
1 hf. Derefter fest for hele skolen
2gh3g og VH på besøg på Trapholt
Introtur for 1g og 1 hf
Afsked med kantineleder Lone Monster
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Vildmænd og -kvinder fra 1q (idrætsdagen)
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Blomsterbørn fra 1x (idrætsdagen)

Pensionister fra 1y (idrætsdagen)
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Jul med 1z (idrætsdagen)

1a pä introtur
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September
5. september
6. September
8. -9. september

12 .-13. september
13 . september
14 .-15. september

18.-22. september

Fællestime: ØMU-debat med politikere fra SF og V 
Orientering om elevradet for 1g- og 1 hf-klasserne 
’’Going Global” - internationalt uddannelsestræf 
arrangeret af Vejle Amt. Det danske band ’’Outlandish” 
spiller
Den østrigske forfatter Martin Auer er pa besøg 
Kursus for elevrådsrepræsentanter
3g Bl og ON samt 2gh3g Bi og KD er på ekskursion til 
Silkeborg
MN, GL og to elever til sprogkonferencen ’’The Kolding 
Conference of Global Citizenship” i Skotland

Kasper 3a og Maria 2q ved sprogkonferencen i Alva, Skotland

18. september Forældremode for 1g og deres forældre 
Opstillingsmøde til skolebestyrelsen
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20. september

25. september

Oktober
6. oktober
10. oktober

11 .-12. oktober
12. -13. oktober

23. oktober

24. oktober
30.-31. oktober

Amtscentret for Undervisning afholder kursus i 
projektarbejde
Fællestime: Lysbilledforedrag i forbindelse med 
Operation Dagsværk.

Skolens bygninger fylder 25 år
Fællestime med hjerneforsker Peter Lund Madsen i 
anledning af ’’Skøre dage i Kolding”
3s LA og HD på ekskursion til København
2g frB/2 og MB på ekskursion til Paris. 3g SA/1 og 3g 
SA/2 på ekskursion til København med BN og EK 
Fællestime (tysk) i auditoriet med Paul Bartsch (for 
1byz, 1 pq og 2bz)
Besøg af 21 elever fra Øster Starup Skole 
Brobygningsklassen starter
Gæstelærer i 1g-klasserne i engelsk
2g SA/1 og MN deltager i EU-konference i København

Et samfundsfagshold deltager i EU-konference i Kobenhavn
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30. Oktober

31. oktober

STORM - studieorienterende mode for 1 hf, 2hf, 1g og 
3g
Besøg af 47 elever fra Ågård Ungdomsskole

November
2. november
8. november
14. november

15. november
16.-18. november

Uddannelseskaravanen besøger skolen
Operation Dagsværk. Undervisningsfri dag 
Besøg af 39 elever fra Kolding Realskole 
ON og pige- og drengeholdene til håndboldstævne i 
Fredericia
Besøg af 39 elever fra Kolding Realskole 
Produktionskursus om projektarbejde i kemi (AN)

Et hold pä temadagen danser Capoiera
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17. november

20.-22. november
21 .-22. november
21. november

22. november

23. november

Temadag - dans! Hele skolen danser salsa, tango, 
streetdance, capoiera, mavedans, lancers og meget 
andet fra kl. 12-15
Drama afslutter dagen med en forestilling i auditoriet 
Forældrekonsultationer i 1g
3m KE og LJ på ekskursion til Kobenhavn
Besøg af elever fra Lyshojskolen. Generalforsamling i 
Kolding Gymnasiums Venner
2z og GA og eleverne fra Schweiz er på ekskursion til 
Ribe og Esbjerg.
GP og badmintonholdet til stævne i Horsens
Besog af 13 elever fra Dyrehaveskolen
Elevradet arrangerer café i M-sektoren

Elevradet afholder turnering i Trivial Persuit (torsdagscafé)
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27. november

29. november

30. november

2z holder afskedsfest for eleverne fra Schweiz 
2h-dramaeleverne opfører teaterforestilling i auditoriet 
Besog af 72 elever fra Bramdrup Skole 
Forældrekonsultation for 2g og 3g
Kemiolympiade (udtagelse) for elever fra 3m KE og 2m 
KE
Fællestime: The Loyal Shakespeare Company opforer 
"Romeo og Julie” i en utraditionel version!

December
1. december
4. december
5. december

6. -7. december
21. december

Eleverne opfører julerevy og holder SVADA-fest 
Besøg af 23 elever fra Alminde-Viuf Fællesskole 
Rengøringsassistent Erna Mølby har 25års jubilæum på 
skolen
Lærerne på huskusus
Elevrådet arrangerer torsdagscafé i M-sektoren

Julerevy

22. december Juleafslutning i kantinen med bl.a. julesangskonkurrence
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Januar
4. januar
9. januar
17. januar
23. januar

25. januar
30. januar

3y og VH på Trapholt Museet
Besøg fra Kolding Friskole og Munkevængets Skole 
Besøg af elever fra Lunderskov Efterskole
2m MA/1 og NS på ekskursion til Matematisk Institut på 
Århus Universitet.
Nina Larsen og Mette Berger fra SPRØK-studiet på 
Syddansk Universitet I Flensborg er gæstelærere i tysk 
Elevrådet arrangerer torsdagscafé i M-sektoren 
Orienteringsaften for kommende elever.
Valgfagsorientering for 1 hf, 1g og 2g

Fastelavnsfest (Didde 2q og Tine 3z)
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Februar
2. februar
2. -9. februar
8. februar

9. februar
23. februar

Reception i anledning af KJ’s 25 års jubilæum 
2hf'erne skriver 2.årsopgave
Fællesarrangement for 2g-klasserne: Filmen ’’Human
Traffic” vises pa Kolding Teater
Elevrådet holder ’’Valentines Day”. Røde roser deles ud 
Fastelavnsfest for hele skolen med tøndeslagning, 
spisning, underholdning og dans

Harem ved fastelavnsfesten (3b)

26. februar Designholdet og VH på besøg hos Tegnestuen 
"Mejeriet"
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Marts
2. marts
5.-9. marts
5.-9. marts

Terminsprøve for 1h og 2g
Terminsprøver
2abxy i London med HE, FJ, YN. SC, FL og EL
2z på udveksling i Olten (Schweiz) med GA og NS 
1 p i Prag med BS og CB

12. marts
20.-21. marts

1b og HD og JO på Kolding Realskole
Mel Malone er gæstelærer i engelsk hos 3s ENs/1 og 
SC

26. marts 2 hold og 2 lærere fra Kolding Realskole på besøg hos 
1b og HD og JO
Fællestime i auditoriet for franskholdene med den 
franske visesanger Jean-Pierre Reginal

Aux Champs-Élysées.
Den 26. og 27. marts havde skolen besøg af den franske sanger og sangskribent Jean- 
Pierre Reginal. Næsten alle franskeleverne deltog i arrangementet i auditoriet, hvor de 

med stor begejstring sang klassiske og nye franske viser.
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27. marts 2m KE og 2g Bl på ekskursion til Cheminova i Harboore
med RP og GP

April
5.-6. april
18. april

19. april

20. april

1b og HD pa ekskursion til Provence
ge2 og RJ besøger kurerfragtfirmaet TNT i 
Bramdrupdam
1z og BS har projektdag i musik sammen med en klasse 
fra Torring Amtsgymnasium
Svada-fest med det irsk/skotske folkband ’’The 
Islanders”

The Islanders underholder. Næsten alle ved festen er klædt i kilt....

23. april 2x og RJ til møde med centerchefen i Kolding Storcenter
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24. april Regionalmøde for musiklærere fra Syd- og
Sønderjylland

25. april 2a og RJ får besøg af W. Olausen: Foredrag om rejse
til Pohnpei og Påskeøen

26. april Kulturcafe kl. 19-22.30 med eksamensprojekter i fagene
drama, billedkunst, design, multimedier, film og TV og 
musik. Forårskoncert med 1 hf og 1g og afholdelse af 
den tredje KAG filmfestival.

I forbindelse med skolens kulturcafé afholdtes den 3. elevfilmfestival. På billedet ses 
folkene bag vinderfilmen 'For gammelt venskabs skyld'. Vinderfilmen skal repræsentere 
KAG ved den 4. jysk/fynske elevfilmfestival, der afholdes den 17.11. i den legendariske 

Arhus-biograf Ost for Paradis.

16



27. april Ole Hartelius og Tom Sinding fra Helsingør Gymnasium
har møder med bl.a. elevrådet, 3x og rektor i forbindelse 
med et forskningsprojekt

Maj
2. maj Fællestime for 2xyz om industristipendier
3. maj Elevrådet afholder Torsdagscafé
10. maj Sidste undervisningsdag for 3g markeres ved en

sammenkomst i kantinen kl. 14.30 - 17.00.
Eksamensplanen udleveres. Klasserne og lærerne 
underholder

3g siger farvel til undervisningen
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15. maj
18. maj

2y og MN på virksomhedsbesøg pa Danfoss 
Sidste undervisningsdag for 2hf markeres med 
morgenmad og underholdning i kantinen

2HF sidste skoledag
Juni
6. juni Mundtlig eksamen starter
21. juni Translokation kl. 18 med efterfølgende spisning og

underholdning. Orkestrene ”DUO P2” og ’’popdk” spiller 
op til dans i kantinen og V-sektoren kl. 21.
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Skolebestyrelsens årsberetning

I november 2000 tiltrådte en nyvalgt kreds af forældrerepræsentanter skolebestyrelsen på Kolding 
Amtsgymnasium og HF-kursus. Arbejdet i bestyrelsen er kommet godt i gang, og mange 
problemstillinger er blevet vendt.

Et godt skolemiljø betyder uendeligt meget for elevernes velbefindende og udbytte af 
undervisningen. Det har da også været en fornojelse at lytte til engagerede og vidende 
elevrepræsentanter. De har fremført mange og utraditionelle ideer for at fremme elevrådets 
arbejde og indflydelse. Vi havde derfor heller ikke svært ved at tildele elevrådet et ekstraordinært 
økonomisk tilskud til ''torsdagscafeen”.

Nye valgfag dukker op og andre falder bort. Det er glædeligt, at faget "Film og Tv” er blevet så stor 
en succes, at pladsen omkring redigeringsbordet var blevet for trang. Også her var det tiltrængt 
med et økonomisk tilskud for at kunne købe en ekstra arbejdsplads.

Skolens ordensregler er blevet revideret. Mange problemstillinger er blevet diskuteret - herunder 
misbrug af alkohol og andre rusmidler. Hovedsigtet med de nye ordensregler er at fremme den 
gode og positive tone på KAG. Desuden skal de fungere som et redskab, der sætter rammer og 
giver mulighed for at reagere.

At skulle udarbejde den overordnede plan for undervisningen er noget af et puslespil. Derfor har 
det også været mange overvejelser omkring ferieplanen, antal skoledage, udbud af valgfag, 
valgblokke, lærernes tjenestetidsaftale osv. Sidste skoleår indførte man 14 dages skema for at fa 
det hele til at gå op i en hojere enhed. Nu er der forslag om at indføre en ny struktur, hvor 
undervisningstimerne kommer til at ligge i blokke. Nye og spændende tiltag som vi i bestyrelsen 
forventer os meget af. og som vi gerne vil stotte.

Fem elever fra KAG fik i år tildelt et industristipendiat, hvor de i efterårsferien skulle arbejde i en 
virksomhed. Formålet er at give eleverne en personlig oplevelse af, hvordan man i virksomhederne 
anvender den teoretiske viden fra de naturvidenskabelige fag i den konkrete hverdag. Samtidig får 
eleverne et indblik i en moderne industrivirksomhed samt værdifuld viden, når der senere skal 
vælges uddannelse efter gymnasiet. Det har været en stor succes, også for de andre elever pa 
skolen, der gennem klassekammeraterne har hørt om oplevelser og erfaringer.

"Effektivitet, fornyelse og besparelser i Vejle Amt” er okonomiudvalgets udspil for at kunne 
imødegå en større skattestigning i 2003. Derfor er også KAG blevet bedt om at komme med 
spareforslag svarende til 3% af bruttoudgifterne. En opgave som er blevet palagt, og som skal 
efterleves ! Alle ved dog at langt den største udgiftspost på gymnasiet er lærerlonningerne. Og 
denne post kan der netop ikke røres ved. Derfor er det en sur pligt at skulle komme med forslag til 
nedskæringer, hvor det mærkes allermest. Skal det være undervisningsmaterialer, inventar eller 
elevaktiviteter ?

Den længe ventede "sommertid” med varme og lyse nætter er kommet, og dermed også "det 
forsømte forar” med prøver og eksaminer. Skolebestyrelsen ønsker hermed alle afgangselever 
held og lykke med eksamen samt alt godt i fremtiden.

Pa bestyrelsens vegne

Henning Dannesboe
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Deltager ved ungforsker og opfinder konkurrencen 2001

Jeg var en af de 22 heldige deltager fra hele landet ved dette ars ’’ungforsker og opfinder” 
konkurrencen, som ugebladet Ingeniøren hvert forar afholder. Det var min 3. års opgave, som 
jeg skrev omkring juletid, der gav mig billetten til dette års finale, der fandt sted den 20. april i 
København.

Lidt kort om konkurrencen generelt.
Konkurrencen er inddelt i to aldersgrupper, en op til 16 år og en fra 16 til 22 ar. Man kan deltag« 
i konkurrencen, hvis man har opfundet noget eller lavet et projekt af en eller anden art, f.eks. 3. 
års opgave. Opgaven eller projektet skal dog ligge indenfor folgende emner: naturvidenskab, 
miljø og teknik, ind under disse begreber kommer f.eks. astronomi, biologi, datalogi, elektronik, 
fysik, geologi, kemi, matematik og rumfart.

I konkurrencen uddeles der også pæne pengepræmier, præmie fordelingen i min gruppe var 
som folgende: én 1. præmie på 15.000 kr., én 2. præmie pa 10.000 kr., én 3. præmie på 8.000 
kr. og tolv 4. præmier pa hver 3000 kr. Man kan samtidig, hvis man når til finalen, være heldig a 
blive udtaget til nogle af de udenlandske konkurrencer.

Min 3 års opgave.
Min 3 års opgave skrev jeg i mit højniveau fag kemi. Med hjælp af min faglærer Lars Vejen, 
havde jeg fået en praktikplads på Kolding sygehus, hvor jeg i centrallaboratoriet tilbragte de 
forste 3 dage af min opgaveuge med at analysere et enzym, kaldt basisk phosphatase. Dette 
enzym findes flere steder i vores krop, og er med til at forøge reaktionshastigheden for flere 
reaktioner i bl.a. leveren, moderkagen og bugspytkirtlen,. Hvis dette enzym og i ovrigt alle 
enzymerne i vores krop ikke fandtes, ville vi ikke kunne eksistere, idet de indre reaktioner i 
kroppen ville forløbe alt alt for langsomt.

Min opgave gik ud pa at undersøge enzymet, basisk phosphatase for hvordan dets 
reaktionshastighed afhang af forskellige faktorer, så som temperaturen, substratet (det stof, 
som enzymet katalysere - forøger reaktionshastigheden på), EDTA, og pH-værdien. Disse 
faktorer er vigtige, både generelt og også i dette konkrete tilfælde, for det er vigtigt at vide, 
hvornår enzymer fungere bedst og hvornår de overhovedet ikke fungerer, for enzymer kan også 
bruges til at forøge reaktionshastigheden i andre reaktioner uden for kroppen, f.eks. under 
fremstillingen af ol.

Deltagelsen i finalen.
I starten af marts måned horte jeg forste gang min faglærer i kemi fortælle om konkurrencen. 
Jeg kunne ikke lade være med at prøve at sende min opgave ind, ikke fordi jeg seriøst troede, 
at jeg ville komme videre, men mere fordi jeg synes, at jeg lige så godt kunne prove det. Jeg 
havde skrevet opgaven, så der var egentlig intet ekstra arbejde, der skulle gores. Jeg skulle 
lave en tilmelding til konkurrencen og sende min opgave af sted, hvilket kostede mig ca. 10 kr. 
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starten af april fik jeg besked om, at jeg var kommet med i finalen. Jeg var i starten meget 
)rbavset og overrasket. Jeg troede forst, at der var utrolig få der havde sogt, og at stort set alle 
erfor var kommet med, derfor overraskede det mig også at høre, at jeg var den eneste, der var 
ommet med fra gymnasiet. P.g.a. konkurrencen brugte jeg en del af min påskeferie på at lave 
lancher - ud fra min opgave - som kunne hænges op pa de vægge, der på forhånd var tildelt 
s. Da jeg ankom til Ingeniørhuset, hvor konkurrencen skulle foregå d. 20 april, var jeg meget 
ervos. Jeg viste ikke særlig meget om, hvordan det skulle foregå. Det viste sig, at man havde 
ver sin stand, hvor man opstillede sit projekt, og efter velkomsten forgik bedømmelsen ved at 
iryen, som bestod af godt 20 personer, gik lidt rundt enkeltvis eller i mindre grupper og 
nakkede med os.

•et var utrolig spændende at være med, og man fik rig mulighed for at snakke med de andre 
eltagere og høre lidt om, hvad deres projekt handlede om. Efter en dejlig frokost, kom vi til 
ræmie overrækkelsen, det var uhyre spændende. Der var ingen af os, der kunne finde ud af at 
edomme hinandens eller vores eget projekt. Det var meget svært at vide præcist, hvad juryen 
ik efter. Jeg endte med at få en 4 præmie, hvilket vil sige 3000 kr. I det samlede blev jeg nr. 6 
d af 15 deltagende i min aldersgruppe. Dette er helt klart noget, jeg vil anbefale andre også at 
rove, det er sjovt og lærerigt. Hvis jeg har muligheden for at deltage næste år, vil jeg helt 
ikkert også prøve det, det er en oplevelse jeg ikke har lyst til at være foruden.

Lene Mosegaard 3.z

Fra kunstudstillingen i kulturcaféen d. 26. april 2001
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Lone Monster, kantineleder

Til Lone
Ved afskedsreceptionen, Kantinen, d.29.8.2000 

(Melodi: Waterloo)

Hej, hej! I har vel hort at skolen nu må 
lukke?
Åh nej! Men hvordan kan det hænge 
sammen sig mig lige det!
Jo Lone hun rejser sin vej
Åh Lone vi rejser med dig..........

Lone dog! Hvem skal nu lave min 
morgenmad?
Lone dog! Kaffe og frokost og kagefad 
Lone dog! To klappet sammen med 
lev’posteg
Lone dog! Hvo’dn ska’ vi klare os uden 
dig!
Åh, åh, åh, åh, Uden dig! To klappet 
sammen med lev’posteg

Ah jo! Der er da stadig nogen i kantinen 
Åh ja! Der’ Pia og Annette, men hvad vil 
du gore selv?
En madpakke mener vi da
At selv pædagoger skal ha’.......

Lone dog! Hvem skal nu lave din 
morgenmad
Lone dog! Kaffe og frokost og kagefad 
Lone dog! To klappet sammen med 
lev’posteg
Lone dog! Jamen hvordan vil du klare dig! 
Ah, åh. åh, ah, Klare dig! To klappet 
sammen med lev’posteg

Lotte Stenlev
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Farvel til Stig Hansen.

Efter mange ars tjeneste siger Stig Hansen farvel til KAG. Han har med sin store viden, 
præget os elever, og givet os en fordelagtig fornemmelse for musikken. Det har ellers tit 
set sort ud, når vi har terpet melodisk mol, kvintcirklen osv., men Stig har altid formået at 
skære det ud i pap, så også vi fra 1. a har forstået det.

De som var interesserede kunne hos ham få en udmærket viden om musik, selvom denne 
er minimal set i forhold til Stigs. Det er ikke kun barok og andet tamtam der sætter sving i 
Stig, men også nutidens musik far ham til at komme springende ind i lokalet udforende 
små lette trin. Da 1 .a skulle underholde til morgensamling for 1 .gang, gjorde Stig alt hvad 
der stod i hans magt for at fa os til at træffe et valg, som vi stolt kunne fremfore foran 
resten af gymnasiet. Det endte dog med at Stig matte ofre sin fridag på at hjælpe os. - 
Hvilket vi naturligvis satte stor pris på. Det eneste Stig ikke kunne klare var, at tage 1 .a 
med til opera i Tyskland. Vi var simpelthen ikke til at styre.
At Stig altid vil beskæftige sig med musik, er der ingen tvivl om. Vi kan blot habe, at han 
stadig vil give sin viden fra sig, på den ene eller den anden måde.

Pa vegne af 1a

Marie Lyngso Mortensen
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Keld B. Jessens 25 års jubilæum

Den 2. februar 2001 blev Keld Jessen fejret ved en reception pa skolens lærerværelse i 

anledning af at være 25årsjubilar som gymnasielærer. Mange var modt op til den festlige 

lejlighed, hvor der blandt andet blev talt om Keld Jessens karriere pa skolen.

Selv fortalte han, at hans tid 

her på skolen går endnu 

længere end 25 år tilbage, 

idet han også er student fra 

KAG. Det var ikke en 

selvfølge for Keld, at det var 

den vej , han skulle gå. Han 

kommer fra et ikke-bogligt 

barndomsmiljø og blev 

erklæret måske egnet til 

gymnasiet.

Universitetsuddannelsen 

valgte han af nod, for her 

kunne han få SU . Det er blandt andet i det lys, man skal se det, når Keld siger, at det 

virker helt usandsynligt at være blevet 25årsjubilar.

Vi er mange, der er glade for, at det usandsynlige skete, vi nyder godt af at have ham på 
skolen!

Else Steen Thomassen
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Kulturcafé...

I år var kulturcaféen en større begivenhed. Der blev vist film, kunst, design, multimedie
produkter, drama og holdt koncerter. Sandt at sige var der noget for enhver smag, og folk 
var også modt talstærkt op, faktisk kom der omkring 400-500 mennesker Foruden de 
klassiske koncerter blev 1.g. og 1 .hf. klassernes forårskoncert også afholdt denne aften. 
Tidligere har denne store begivenhed været placeret midt på dagen. Således kunne de 
stolte forældre i år selv nyde synet af deres skrækslagne born, i stedet for bare at høre om 
koncerten.

1x danser afrikansk ved forårskoncerten

Der var i det hele taget en del at tage sig til, og arrangementet var da også sådan 
opbygget at man måtte prioritere hvad man helst ville se, da man f.eks. ikke både kunne 
se film og hore koncerter. Men denne opbygning gav også den fordel at man havde mere 
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frihed, da man ikke var "tvunget" til at folge et pa forhånd fastlagt program, men frit kunne 
vælge hvad man ville se og fä mere ud af det pa den måde.

Der var feststemning i caféen, da filmprisen blev uddelt

Aftnens absolutte højdepunkt var uddelingen af filmprisen "Den Gyldne KAG". Film og tv 
holdene havde produceret nogle totalt seje film, og der var hård kamp om prisen, men det 
blev filmen "For gammelt venskabs skyld", lavet af Rasmus, Soren og René 3.a., Svend 
3.x og Anders 3.z, der løb af med sejren. Alle filmene blev vist i kantinen, så publikum selv 
havde mulighed for selv at bedømme dem, og der var vist bred enighed om at det var de 
rigtige der vandt.

Alt i alt var det en vellykket og dejlig aften, som trak mange folk til og som fik gode 
anmeldelser de folgende dage i avisen.

Kira 1a

26



Der Besuch auf Kernkraftwerk Gösgen
Von Claus Jepsen, Daniel Nyborg. Louise Andersen og Malene Ovesen

Unser Besuch auf dem Kernkraftwerk Gösgen bestand aus zwei Teilen: eine 
Ausstellung, die sich mit Kernkraft beschäftigte, und auch eine Führung durch das 
Kernkraftwerk - beide waren sehr informativ.

Erst hab€ 
eine große Aus 
die Welt der El« 
verstehen konr 
Show gesehen 
Ausstellung zu 
Experimente ai 
Eindruck mach' 
einen Vortrag Ï 
Physikstunden 
Atommüll hand

I. OUIS E \ N I) E R S E N 
MALENE I L. OVESEN

C L A LS B . J E l> S E N
DANI I I. K . N Y BO R G

10-TIMERSPROJEKT 
OM KERNEKRAFT 

(GÖSGEN)
FYSIK RAPPORT
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dieser Führung 
Sicherheitsano 
Sicherheitspers 
Kernkraftwerke 
ein Terrorist od 
160cm dicke M 
überleben konr 
Lange Zeit vor 
mit Stangen au 
Und wenn ein I 
Strom in 10 Sti 
aus zu machen 
Natürlich war e 
Sicherheit es n 
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sich zu Mechar 
richtigen Ausbil 
ausgebildet wir 

esehen. Es war 
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veil wir dann 
naben wir eine 
; Zeit die ganze 
sdene 
lung den 
ekamen wir 
i aus den 
vor, der von 
/eise auf?

hes? Während 
sehr viele 
das

• fürchtete, dass 
auch eine 
)sturz 
jrsachen.
^altungsprozess 
absorbieren.
is KKG mit 
j den Reaktor

weil die
dazu. Das 
erst müssen sie 
ie an der 
:raftwerkschule“ 
if welches sie

späterarbeiten, funktioniert. ...

27



Besøg på kernekraftværket i Gösgen
Uddrag fra en fysikrapport

Pa kernekraftværket i Gösgen benytter man sig af uran og plutonium som 
brændsel. Ved kernespaltning bliver der frigjort meget mere energi end ved 
kemiske forbrændingsreaktioner. Her kan jeg f.eks. nævne at, hvis man på et 
atomkraftværk på et år bruger 20 ton brændsel, så vil man få et udbytte på 8 
milliarder kilowatttimer. For at få dette udbytte på et moderne kulkraftværk, vil 
man i løbet af et år have brugt 2 millioner ton kul.

Men hvordan fungerer Gosgenkraftværket helt præcist? Forst og fremmest er 
der sikkerheden. En reaktor kan frigive en hel del radioaktiv stråling, hvis der 
opstår en nedsmeltning som resultat af en overophedet reaktor. Derfor har 
man forsøgt at begrænse skaderne til lige akkurat bygningen med 
reaktorkernen. Udenom hele reaktorbygningen er der 16cm tykke stålplader, 
der er tæt svejset sammen - disse absorberer strålingen og forhindrer denne i 
at nå omverdenen. Ydermuren er 160cm tyk, og skulle i teorien være stærk 
nok til at kunne modstå et flystyrt direkte på den. At denne mur er nødvendig, 
begrundes med den mængde af folk, der frygter kernekraft, og derfor ville 
kunne finde på at anbringe en bombe på denne. Man har desuden et mindre 
vandkraftværk liggende pa kernekraftværkets grund. Ved en nødsituationer 
kan dette holde KKG ved strom i ca. 10 timer; indenfor denne tid, skulle en 
eventuelt nedlukning af reaktoren kunne lade sig gøre. På grund af eventuelle 
farlige/radioaktive stoffer ved reaktoren, har man et separat 
udluftningssystem, som udmunder i en skorsten, hvor de tunge kerner vil 
forblive indespærret, eftersom de er tungere end luften. Reaktoren og resten 
af kraftværket overvåges konstant af en række mennesker fra kontrolrummet i 
nabobygningen. Der hviler et meget stort ansvar pa deres skuldre, hvorfor 
deres uddannelse er lang og alsidig. Der er endda etableret et ekstra 
kontrolrum under værket, hvis det oprindelige rum af den ene eller anden 
grund ikke er tilgængeligt.

Inde i Gösgens trykvandsreaktor, findes der 177 brændelementer, som hver 
er bygget op af en mængde 12mm tykke og 4m lange rør. I disse opbevares 
de føromtalte urankerner. Vandet i reaktoren bliver pumpet gennem 
brændelementerne og via kernespaltningen bliver vandet saledes opvarmet. 
Vandet er under et så højt tryk i reaktoren, at det end ikke koger, selvom det 
bliver over 300 C varmt. Derfor kan man lede vandet ud af reaktoren og via 
den høje temperatur frembringe damp i et andet særskilt kredsløb, hvis rør 
løber igennem reaktorvandet. ’’Dampvandet” og reaktorvandet kommer dog 
aldrig i kontakt med hinanden, hvilket hænger sammen med, at reaktorvandet 
har optaget en smule af den radioaktive stråling, som findes i reaktoren. Det 
er derfor ikke særlig smart at lukke dette vand ud i naturen igen. Dampen 
bliver dels ledt tilbage til reaktoren via en kondensator, men størstedelen 
bliver ledt over i KKGs ’’maskinhus”. Her befinder der sig en dampturbine, der 
er i stand til at omdanne den tilforte varmeenergi til mekanisk energi - 
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dampen driver skovlhjulene rundt med 3000 omdrejninger i minuttet, og da 
disse derved får en aksel til at dreje, kan akslen, direkte forbundet med en 
generator, omdanne den mekaniske energi til elektricitet, da der via 
elektromagneter er skabt et kraftfelt i generatoren, og ledninger viklet om 
generatorens møllehjul bliver elektrificeret og ledt videre. Turbinen og 
generatoren er så kraftige, at man har måttet bygge maskinhuset med 
integrerede støddæmpere, så det ikke bliver rystet fra hinanden. Man kan nu 
omforme strømmen til højspænding og sende det videre til forbrugerne. 
Dampen bliver pumpet tilbage i systemet, og undervejs bliver det afkølet af 
turbinens/generatorens kølesystem. Når ’’dampvandet” er blevet hvad man 
kalder for gammelt, bliver det ledt ind i en dampvandsbeholder, hvor det 
henstilles til opbevaring til denne er fuld. Derefter kan man komme af med 
det. For at generatoren og turbinen ikke skal blive overophedet, findes der 
også et andet separat system; kølesystemet. Dette løber igennem turbine og 
generator og afkøler disse, men undervejs opvarmes kølevandet så meget, at 
en del af dette bliver til damp. Dampen bliver lukket ud gennem koletårnet. 
Luftfugtigheden i et sådant køletårn er omkring 98%, hvilket kan 
sammenlignes med et tyrkisk bad. Her ryger ca. 2% af kølevandet ud for hver 
omgang. Resten af kølevandet falder ned i et bassin under køletårnet, og 
pumpes dernæst tilbage i systemet.

I værket får man også en del radioaktivt affald. Det mindst radioaktive som 
reaktorvandet m.m. opbevarer man selv på KKG, mens man sender det svært 
radioaktive til Tyskland, da dette er det mest økonomisk rentable. En måned 
om året lukker man kraftværket ned for udskifte ca. 1/3 af brændelementerne, 
desuden kan man i denne periode tilføre systemet nye uranpiller.

KKG genererer 920 MW om året. Til sammenligning generer Skærbæk 369 
MW. Gösgen producerer derved nok strom til at forsyne 15% af schweizerne 
med strom.

Da der på et kernekraftværk er et meget stort afkast af elektricitet i forhold til 
det, værket selv bruger, kan man være fristet til at konkludere, at sådant 
kraftværk er en god måde at skaffe elektricitet på - og det forurener næsten 
ikke. Men selvom kernekraftværk virkelig er bedre end mange af de andre 
former for kraftværker der findes, bor man alligevel tænke pa det radioaktive 
affald. At man har sådant affald, med en halveringstid på MANGE ar, kan godt 
give anledning til overvejelser, da det vil være skadeligt i flere hundrede år 
efter vores levetid. Men hvis man finder en acceptabel placering til dette 
affald, finder vi intet problem i atomkraftværket, da det er langt mere rentabelt 
end et kulkraftværk som Skærbækværket. Dog skal sikkerheden være på 
samme niveau som her i Vesteuropa, så vi ikke endnu engang oplever en 
ulykke tilsvarende Tjernobyl.

29



Kag explorer

Sä er vi tilbage igen, denne gang med endnu flere spændende og utrolige oplevelser 
- god fornøjelse!

’’Big Brother”

Vi var af produktionslederen Belinda Donkin blevet inviteret til at komme over og se "Big 
Brother-Live” d. 22 Marts. Efter en lang dag i skolen, skyndte vi os ned i byen for at hente 
vores bagage, pludselig havde vi glemt 117 ting, men pa trods af det nåede vi vores tog 
alligevel.

Her har vi overtaget Mads og Anettes pladser i Big Brother- studiet.

Vi ankom til Kobenhavns banegård tids nok til at na et regionaltog mod Sjælor-station, 
herfra gik turen videre mod Sluseholmen i bus. Da vi stod af den overfyldte bybus blev vi 
nervøse, vi vidste jo ikke hvilken vej vi skulle gå for at finde Tv-studierne. Så vi spurgte os 
frem, og på trods af at de første fire vi spurgte ikke vidste hvad "Big Brother” var, fandt vi 
det til sidst. Hele omradet der havde med showet at gore var buret inde af et 3 m. højt 
jerngitter.

Over alt vrimlede det med kæmpe Security-vagter der fortalte, at vi var kommet lidt for 
tidligt, men p.g.a. at vi jo havde vores brev med blev vi lukket ind i varmen. Vi fik med det
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samme hængt nogle gæste VIP-kort om halsen, og herefter blev vi præsenteret for 
Belinda, der havde meget travlt, da de provefilmede med Anette Toftgard og Mads 
Wangsoe. Vi fik frie tøjler til at kigge os om i kulisserne. Det var meget underligt, pludselig 
at være der for real. Da vi kom gennem talkshow-studiet, fandt vi straks et par 
siddepladser, så vi var sikre pa at komme pa tv *SSS* - de blev reserveret til os. Nu kunne 
vi så gå ud og få os en gratis forfriskning el. en bid mad samt snakke lidt med Lisbeth 
Janniche. Hun var meget sod og venlig. Hun fortalte hvordan hun selv var startet med at 
lave tv. Hun var på klassisk vis startet som Runner, det havde ført hende til værtsrollen i 
"Rene ord for pengene”, og derfra havde hun så kæmpet sig videre op af stigen og toner 
nu hver torsdag frem pa skærmen som værtinde for BB. Vi fik hendes telefonnummer, så 
vi bare kunne ringe hvis vi havde noget på hjertet.

Nu blev vi vist rundt i selve BB-huset, det var sjovt at kigge ind af vinduerne, samt se 
hvordan de klippede showet sammen, det var lidt weird.
Nu startede det rigtige show, der blev klappet og grinet, alt sammen styret af en enkelt 
mand der stod i et hjørne og skar hoveder. Aftenens hjemstemte blev Anja, 86 % af 
stemmerne gik til hende. Hun var grædefærdig, og det gjorde det absolut ikke bedre, da 
hun blev overdænget med rådne æg og usle tilråb. Det var også aftenen, hvor der kom to 
nye piger med i showet - de skulle sætte lidt kulør på tilværelsen hos de øvrige deltagere. 
Da spotlyset blev slukket og dørene lukket, gik turen hjem igen, og togene gik totalt dårligt, 
vi var hjemme kl. 05:30, så vi fik forst øjne ved 09:00 tiden.

Mega Party Event..!

Så kom påskeferien snigende, og her fulgte Mega Party d. 7 april i Fredericia. Her havde 
vi aftalt med Freedom, Scooter, Bla øjne og Safri Duo, at vi skulle interviewe dem, men på 
grund af sygdom måtte vi melde afbud. Og som om det ikke var surt nok i forvejen, fik vi 
løbende sms-beskeder fra Tom, der fortalte hvad vi gik glip af og hvor fede de forskellige 
bands var live.... Øv bøv.

Barocco!!!

Den 10-04-01 fik vi en aftale med Richard fra "Baren” i hus, vi skulle modes med ham i 
slotsobadet i Kolding kl. 14:00. Vi kom af sted, nåede lige en smut i Brugsen, hvor vi købte 
en gave der bestod af flere forskellige slags fløde, da han jo er en af de ledende i den 
berømte "Flodeskumsklike”. Vi lagde skidt ud, for da vi var pa vej ned til svømmehallen gik 
det op for os, at der ikke var mere batteri på kameraet... Det var jo ikke så smart, men 
heldigvis havde han god tid. Mens kameraet tankede op, sad vi og sludrede om alt mellem 
himmel og jord. Han havde lige fået nyt job pa et pladeselskab i København, her kunne 
han sætte os i forbindelse med forskellige bands og solister. Det endte med, at han 
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spurgte, om vi havde lyst til at komme med pa "Flødeskums- turne”, det sker i 
sommermånederne og turen går bl.a. til Roskilde Festivalen og Midt Fyns Festivalen, hvor 
vi skal backstage. Hvis det var Richard der skulle bestemme, så vandt Mona den halve 
million i programmet. Hun blev nu kun nr. 4, Richards meget gode ven Christian kom ind 
på tredje pladsen, Maria pa 2 pladsen og det blev altså Erkan, der sejrede. Erkan og 
Richard er ikke bedste venner, og det bliver de ¡folge "Rocco" nok heller aldrig De havde 
fra dag et erfaret, at de ikke havde særlig meget tilfælles. Vores udstyr var nu opladt, vi fik 
vores interview, og så var det slut, vi venter nu på, at deres tourmanager ringer og giver 
planen over hele tournéen.

“Big Brother” After Party på “Rosie McGee’s”
Efter en travl og hektisk uge med MANGE afleveringer, blev det endelig Torsdag d. 10 
Maj, dagen hvor storbededagsferien startede, men for os blev det meget mere end ferie. 
Vi var i skole til kl. 13:45, så hastede vi ned i byen, hvor vi skulle skynde os rundt og hente 
vores bagage. Klokken 14:43 korte toget med kurs mod Fredericia. Her skulle vi skifte, og 
eftersom vi ikke havde fået reserveret plads i toget, matte vi stå op halvdelen af vejen...
Hmm men 15 kr. er mange penge når man skal leve af sin S.U. Da vi kl. 17:18 endelig 
ankom til Hovedbanegården var vi glade for at komme af toget, det var totalt pinligt Tonny 
havde præsteret at mase en ældre dames pose med konditorkager med sin store 
sportstaske ups... 
og Majas Cola der 
stod på bordet 
væltede pludselig 
og oversprøjtede 
mange af de andre 
passagerer(hun 
havde nemlig ikke 
skruet låget 
ordentligt på...) 
nogle af dem gik i 
protest ud i 
mellemgangen og 
stod inden de skulle 
af, så vi havde 
meget god plads. Vi 
skyndte os nu med 
et S-tog ud til 
Østerport med 
bagagen, Tonny 
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havde en aftale med en Amerikansk Journalist, så der var stress pa. Nu var klokken 
omkring 20:00, så vi skulle hurtigt finde noget mad, det blev til McD.
Nu stod der “Big Brother” på programmet. Afstemningen var i fuld gang da vi ankom til 
“Rosie McGee’s” her var totalt udsolgt, men vi havde aftenen forinden ringet til chefen, 
som -efter at vi havde fortalt at vi kom fra Kolding og skrev for et skoleblad- gav os lov til at 
komme ind, vi skulle bare henvende os til de brutale dørmænd. Det gjorde vi så, 2 minutter 
efter kom chefen, et nydeligt hunkønsvæsen, og vi kom ind med det samme. Hold fast 
hvor var det stort (Shakers go home). Der var flere etager, og på den aller overste var der 
åbent loft, med udsigt til en stjerneklar himmel. Vi gik rundt som rigtige journalister med 
blokke og kameraer, det var fedt. Over alt var der store skærme hvor “Big Brother-Live” 
kørte konstant. Vinderen af Danmarks Reality-show nr. 1. Blev den orange håret pige Jill, 
hun vandt med 71% mod Nico’s 29%. Alle deltagerne ville dukke op pa discotequet ved en 
tolv tiden, det glædede vi os til, vi var meget trætte, men holdt ud. Vi kvikkede lidt op da vi 
opdagede, at også mange andre kendisser gjorde deres entré. Vi fik vores sag for, vi 
skulle jo have taget nogle billeder og stillet nogle spørgsmål. Vi fik øje på Brian Nielsen i 
mængden, og efter megen tilløb, tog vi os sammen og spurgte om vi ikke måtte tage et 
billede, det måtte vi gerne, også Sofie Lassen-Kalke stillede op. Vi nåede at stille et 
spørgsmål til dem. “Hvad synes du om Big Brother konceptet?” og det fik vi ikke så meget 
ud af, Brian sagde: “Øhhh det er da meget underholdende..." Mens skonne Sofie spiste os 
af med kommentaren “Jeg ser det ikke så meget....” Nå okay!!! Nu gik vi ned i baren og fik 
en fadøl. Lidt senere fik vi øje på “big Brother’-værtinden Lisbeth Janniche, der sagtens 
kunne genkende os fra vores besog i huset for noget tid siden. Hun spurgte, om vi havde 
set deltagerne, for de var lige kommet. Det havde vi ikke, men da vi kom ovenpå igen så vi 
Anja og hendes kæreste midt i en vild dans. Der var meget sjovt, og endnu mere fedt blev 
det da alle deltagerne kom på scenen og sang ”C mig på TV”, det var en oplevelse uden 
lige.

Sofie Lassen-Kalke var også 
modt op til den famose fest, og 
stillede også gerne op til 
fotografering.

Trods rigtig mange bodyguards 
fik vi ønsket Jill tillykke med 
sejren og den halve million, vi fik 
taget billede sammen med 
hende, det var meget sjovt. Efter 
flere timer med underholdning fra 
de bands der har lavet ”Big 
Brother” -titelmelodierne, og en 

33



kanon stemning forlod vi trætte festen. Vi var blevet lidt sultne og begyndte nu at lede efter 
en fast food restaurant, men uden held. Vi besluttede at tage hjem og spise hvad der var i
køleskabet, sa vi hoppede ind i en taxa og satte kurs mod Vesterbro.

Til after party på 
“Rosie McGee’s”, 
stodte vi 
tilfældigvis ind i 
Jill, der jo var 
aftenens æresgæst 
og Big Brother- 
vinder, hun var så 
glad at hun -som i 
kan se på billedet
gav Tonny et stort 
kys.

Tivoli og stroget
Da vi vågnede Storbededags morgen, var der igen udsigt til meget godt vejr med solskin 
fra en skyfri himmel. Vi blev hurtigt enige om at tage en smuttur i Tivoli, da Journalisten 
som vi boede hos kunne få os gratis ind. Her så vi Pjerrot og den danske sangerinde 
Marie Frank med hendes kæreste, og så var der selvfoIgelig massere af europæiske 
turister i anledningen af Melodi Grand Prixet om aftenen. Middagssolen var stegene varm, 
og det varede ikke meget længe for vi matte krybe i skyggen og kole os ned på en stor 
hjemmelavet vaffelis med 5 kugler, guf, flødebolle og syltetøj, denne herlighed kostede os 
31 kr. pr. stk. Da tivoliparken stille og roligt var blevet invaderet af nybagte konfirmander 
forduftede vi. Vi spadserede over rådhuspladsen og ind pa strøget, der var sort af 
mennesker. Her var det meningen at vi skulle finde noget toj til om aftenen. Og jo vi nåede 
også at se pa en masse, men koerne var lange og tålmodigheden var ikke positivt stemt 
over for at stå stille for længe. Tørsten trængte sig nu pa, hovedpine og svimmelhed fyldte 
os, det var en lettelse da vi nærmede os ’’Seven eleven”. Her købte vi hver vores 
halvanden liters flaske kildevand, den var tomt i lobet af et kvarter. Vi ville nu hjemad, sa vi 
ikke kom for sent til Parken. Vi gik mod Vesterbro-station, hvor vi tog med S-toget uden 
billet, ligesom vi havde gjort alle de andre gange, Tonnys samvittighed havde det ikke godt 
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med det, eftersom vi ved flere lejligheder kun lige pa et hængende hår var sluppet fra 
togtkontrolloren og det var altså lige 500 kr. i bode, men vi overlevede heldigvis.

Årets par, 
nok næppe, 
men de ser 
da meget 
sode ud, 
Maja er her 
fotograferet 
sammen 
med 
“Barocco” 
fra “Baren”, 
efter vores 
interview 
med ham i 
Slotsobadet.

’’Melodi Grand prix generalprove”
Vi havde kanont travlt, så det var hurtigt hjem op af den stejle trappe til 5 sal, ind og i bad, 
på med noget rent toj, frem med billetterne, ned af trappen hen af Østerbrogade, her 
vrimlede det med mange andre der ligesom os var pa vej mod den store 
musikbegivenhed. Vi nåede det. Maja havde taget kamera med. selvom man ikke måtte, 
men heldet var med hende og hun var den eneste, der ikke fik sin rygsæk gennemrodet. 
Vi fandt vores pladser på række 45, med meget god udsigt til scenen. Så var vi der, 
Papkasseshow lavede et brag af en opvarmning, hvor også dette års borne-melodi- 
grandprixvinder stod pa scenen. Da showet startede og Natasja Crone og Soren Pilmark 
dukkede frem på scenen, gik folk helt amok. Og da ’’Olsen Brothers” gik pa scenen var 
begejstringen ikke til at tage fejl af. Selvom det kun var generalproven, var stemningen i 
top. Nu blev alle sangene præsenteret i rækkefolge, 23 stk. og jo danske Rollo & King der 
skulle forsvare danskernes sejr fra sidste år var blandt publikums favorit. Da sangene var 
blevet vist sluttede showet, og vi begav os hen mod udgangen af Parken. Her kom vi til at 
snakke om hvor fedt det ville være hvis vi kunne komme med backstage om lordagen. Og 
ligesom vi gik her i spog og forestillede os, hvor fedt det ville være, faldt vi i snak med 
nogle gutter, der gik rundt og solgte cd’er og rygsække med Grandprixets logo på. Vi 
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spurgte om, hvordan de havde fået det job, og de fortalte så, at det var gennem deres 
lokale idrætsforening. Så spurgte vi om der var mulighed for at vi kunne hjælpe til ved det 
rigtige MGP, som jo var dagen efter. Det vidste de ikke helt, sa de gik hen og spurgte en 
områdeansvarlig. Det mente han nu ikke, men 5 minutter efter kom der to ældre hen og 
sagde, at de ikke kom til den rigtige aften. Ham, vi i starten havde spurgt, fik dem, og gav 
dem til os: Personlige backstage-pass med billede og navn (Gert og Eva Jensen - de 
sagde at vi bare skulle tage dem på alligevel, finde på en historie og komme). Han sagde i 
ovrigt at han arbejdede hos Tuborg. Vi fik hans E-mail adresse, så vi kunne ringe, hvis der 
var noget en anden gang. Vi sagde tak og lovede at komme igen den folgende dag.

’’Skuespiller og autografsamler”
Lordag var endnu en flot solskinsdag, og vi stod tidlig op, da vi havde en aftale med en 
skuespiller, vi havde modt til "Bodil-uddelingen” for små to måneder siden. Han var i disse 
dage i fuld gang med at indspille scener til Tv3 serien ’’Skjulte spor”. Han spiller 
politibetjent. Vi skulle modes med ham ved cirkusbygningen pa Axeltorv kl. 10:00. Vi skulle 
rundt og se om vi kunne finde Joaquin Phoenix (Gladiator) og Claire Danes (Les 
Miserables), der i disse dage skulle være i Danmark og indspille Thomas Winterbergs 
seneste film ”lt’s all about love”. Det blev til en spændende tur rundt til alle de storste 
hoteller i Kobenhavn, hvor han detaljeret fortalte hvordan han havde modt Michael 
Jackson, Lis Taylor, Glenn Close, Latoya Jackson, Tina Turner, Jack Nicholsen, Sara 
Young, Meryl Streep o.s.v.... Til sidst tog vi med ham ud til Frederiksberg, hvor vi fik pizza, 
mens vi så alle hans autografer og billeder. Det blev en interessant rejse hvor vi så tilbage 
på et spændende liv med mange film og musikalske stjernemoder. Nicole Kidman er netop 
blevet hyret til at spille den kvindelige hovedrolle i Lars Von Triers næste film "Dogville”, så 
hun vil til sommer være at finde i Københavns gader. Vi aftalte, at han skrev en mail til os 
om, hvornår hun kom, for så ville vi da gerne tage turen til hovedstaden igen.

’’The Eurovision song contest Copenhagen 2001”
Nu var klokken ved at være 15:00, og vi måtte hellere vende næsen hjem mod Østerbro 
for at gøre os klar og øve det, vi skulle sige, hvis vi skulle løbe ind i problemer om aftenen. 
Det blev dog ikke nødvendigt. Vi tog de pas på, som vi havde faet aftenen for, og drog af 
sted. Med en lille smule sommerfugle i maven tog vi os sammen og gik hen til hegnet og 
spurgte hvor vi skulle ind? Han kiggede et halvt sekund på vores kort, løsnede hegnet og 
lukkede os ind. Vi var målløse, han måtte da kunne se, at det ikke var os på billedet??? Sa 
langt så godt, nu skulle vi bare ind i selve Parkbygningen. Med endnu mere tilløb gik vi nu 
hen til 3 dormænd, og inden vi nåede at spørge og forklare, pegede de hen på en dør, og 
så var den klaret. Nu var vi alligevel ved at løbe ind i problemer, for nogle af de andre, der 
havde kort magen til os, var ved at blive talt op, og nu blev vi talt med. Pludselig siger 
ham, der tæller: ”Hor, I skal da ikke være her???”.... Ahh ohhh.... Nu var det knald eller 
fald, sa vi skyndte os at sige, nej vi er bare lige rundt og se, så var vi ellers dem, der var 
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skredet. Ind og gemme os i selve Parken. Nu gjaldt det bare om at vente til alle de andre 
gæster kom, så vi kunne blande os med mængden. Det var det vildeste, der var omkring 
100 millioner tv-seere, og vi stod blandt 38.000 tilskuere til det største Grandprix til dato, 
for vildt. I lobet af aftenen, der kørte derud af nøjagtig som aftenen forinden, samlede vi os 
mere og mere mod til og besluttede til sidst at prøve at komme ind backstage med vores 
kort. No problems. Vupti så stod vi og snakkede med Lene fra Aqua, vi snakkede lige lidt 
om Grøn Koncert, hvor vi jo skal interviewe bandet, det glædede hun sig til, og nu håbede 
hun at vi fik en fed aften. Rollo & King var også meget spændte på deres placering.

Vinderen af dette Grandprix 2001 blev Estland med sangen "Everybody”. Den vandt med 
21 point over Danmark, der med sangen ’’Never ever let you go” kom ind på en suveræn 
2. plads med 177 point. Der var total feststemning. Det blev en aften vi sent vil glemme - 
at stå der op og ned af alle deltagerne, det var....det var.... Ja, vi kan sku snart ikke sætte 
ord på det. Det var weird. På trods af at vi ikke vandt, så skulle vi lige en smut ind til byen 
og trykke den for vildt af sammen med alle deltagerne. Da vi senere vendte hjem igen var 
vi for alvor trætte, og vi glædede os så meget til at se dyner.
Næste morgen stod vi alligevel tidligt op, pakkede og drog af sted mod Hovedbanegården. 
Pa vejen skulle vi lige ind og købe en gave til mors dag. Det var en kanon fed tur.

Our future adventures

Som vi skrev i sidste blad, så har vi snakket med arrangørerne af "Grøn Koncert” om at få 
lov at snakke med de optrædende inklusiv Jakob Haugaard, der som altid er på pletten 
som vært, den aftale er nu gået i orden, så det ser vi frem til.

Og så bliver det ’’Flodeskumsklikens” tur. Hvor meget vi kan være med her afhænger helt 
og aldeles af, hvordan det ser ud med hensyn til rejseplaner i ferien. Maja tager 
sandsynligvis til Frankrig med familien og Tonny skal besøge hende Journalisten (han 
besøgte i torsdags) i HOLLYWOOD U.S.A. Så glæd jer til næste udgave af ”KAG 
EXPLORER"...Vi håber at i alle får en rigtig god sommerferie med sol og varme og 
masser af minderige oplevelser.

2.a.s udsendte reportere

Maja & Tonny!!!
“Listen, observe and you learn all the time”

37



Tværfagligt projektarbejde i 1.x
Tværfagligt projektarbejde, hvad er det? -Ja, det var nok nogenlunde det spørgsmål vi alle 
stillede os selv i starten af dette skoleår, hvor vi fik at vide, at vi i lobet af året ville komme til 
at arbejde med et sadan projekt. I vores tilfælde drejede det sig om fagene musik og fysik 
som skulle ’blandes’.
I lobet af efteråret begyndte vores lærere, Lotte Stenlev og Jorn Brink, at forberede os på 
projektarbejdet i form af, at vi fik noget undervisning i lydbolger, frekvenser og overtoner. I 
december gik det så løs, vi blev delt op i fire grupper som hver fik til opgave at vælge et 
instrument. Ud fra dette instrument fik vi til opgave at opfylde nogle projektkriterier:

"Projektarbejde i musik og fysik, december 2000 
Emne: Lyd

Projektkriterier

I forbindelse med projektet har vi opstillet folgende kriterier for jeres gruppearbejde. Kriterierne er er 
en formulering af de forventninger vi har til jeres indsats i projektugerne, og er jeres og vores basis fc 
at evaluere og bedomme projekterne.
Kriterierne er delt op i faglige-, procesorienterede-, og produktkriterier

Faglige kriterier

Anvendelse af fagterminologi og metoder fra bade fysik og musik.
Praktisk musikfrembringelse.
Opstilling af eksperimenter, som en del af jeres undersogelser.

Proceskriterier

Konstruktivt gruppearbejde.
Anvendelse af logbog.

Produktkriterier

Et instrument.
En forklaring.
En demonstration.
En grupperapport.

Nu kan det godt være, at det lyder som om det burde være en forholdsvis overkommelig 
opgave, men vi fandt hurtigt ud af, at det faktisk ikke var helt så nemt. Nogle fik det til at 
fungere rimeligt godt, fandt ud af at dele sig op og samarbejde i mindre grupper samt at brug< 
deres logbog på en fornuftig made, mens andre havde alvorlige start- og 
samarbejdsproblemer. Den mest optimale made hvorpå logbogen bor benyttes er, at bruge 
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den som ordstyrer, hvor der skrives huskesedler og opgaver som gruppen mangler at udfore, 
samt hvad næste time skal bruges til. Logbogen bliver således central i gruppearbejdet. Der 
var forskellige problemstillinger i de forskellige grupper, nogle skulle for de kunne komme i 
gang skaffe instrumenter, bøger og div. materialer mens andre havde mulighed for at finde de 
nødvendige effekter til deres arbejde på skolen. Dette resulterede helt naturligt i, at nogle kom 
i gang med arbejdet for andre. Alle grupper kom mere eller mindre i gang, og så gik arbejdet 
bar der ud af!
Efter 4 ugers intenst arbejde blev grupperne endeligt færdige. Nogle var tilfredse med 
arbejdet, mens andre mente at de helt sikkert kunne have gjort det bedre. Rapporterne blev 
afleveret, og grupperne fremlagde for resten af klassen, et stort underholdningsmoment for 
tilskuerne, derunder især Jørn og Lotte! Nu manglede vi bare at få karaktererne...Og dem fik 
vi da også efter kun 2 måneders ventetid, hvor vi blev evalueret gruppevis. Den samlede 
mening om projektarbejdet var lidt blandet. To grupper var meget tilfredse med arbejdet, 
mens de to resterende grupper havde fået en mere elle mindre negativ oplevelse af projektet. 
Alt i alt har vi alle lært meget af dette projekt, og til andre som skulle blive udsat for samme 
scenario vil vi opfordre til, at vælge et instrument som er forholdsvist let tilgængeligt samt at 
bruge logbogen som vi her har beskrevet.

-De få rå i 1.x-
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Studietur for 1 .p, turen gik til Prag

Søndag d. 4. marts startede en uforglemmelig tur mod Prag. Det startede mindre godt 
med, at Karina manglede, da toget mod Hamburg forlod banegarden. Hun fulgte dog trop i 
Hamburg, og resten af turen forløb med hygge og kortspil. Kl. 21 ankom vi til hotellet, hvor 
vi hurtigt blev indkvarteret. Vi fandt hurtigt en lille lokal pub, hvor vi fik bekræftet, at oliet 
virkelig er billigt i Prag.
Mandag skulle vi ud og se på byen for første gang. Det blev til en kold og lang byvandring 
gennem Prags gader. Det blev ikke meget bedre da vores guide ikke kunne engelsk. 
Koncentrationen var derefter. Om aftenen var vi så i operaen for at se et stykke af Antonin 
Dvorák. Det hed "Rusalka” og var en utrolig flot oplevelse. Efter operaen tog nogle med 
sporvognen hjem og andre tog i byen og festede til den lyse morgen.
Tirsdag var vi inde og se det tjekkiske kommunistpartis hovedkvarter, det var ikke videre 
spændende. Over middag var vi på byvandring-a-la-Carl Johan, hvor vi så en masse flotte 
bygninger. Vi undersøgte også priser pa dagligvarer i forskellige bydele af Prag; priserne 
svinger meget.
Onsdag var det totalt godt vejr i Prag, og humøret var højt. Vi besøgte den jødiske 
kirkegård, hvor forfatteren Franz Kafka ligger begravet. Fyrene skulle, for at komme ind, 
have en lille finurlig jodehat på. Efter det obligatoriske blev der så tid til at shoppe lidt. 
Denne aften blev Prags største diskotek invadere og ruineret af 1 .p.
Torsdag var vi ude og se bjerget Vysehrad. Stedet er mest kendt for sin kirkegård, hvor 
kendte tjekkiske komponister, digtere m.fl. ligger begravet. Folk var trætte og havde ømme 
ben efter aftenen forinden, sa det blev en stille og rolig aften med hygge pa hotellet.
Fredag startede på hotellet, hvor Politikens tjekkiske, dansktalende journalist Dana 
Schmidt holdt foredrag. Hun var en sjov dame og en god og underholdende fortæller. 
Senere var der afgang til enten Theresienstadt eller til teknisk museum.
Fordi det var den sidste aften i Prag, havde Bo arrangeret fællesspisning på en typisk 
tjekkisk restaurant, hvilket var meget hyggeligt. Turen gik videre i byen, hvor der endnu 
engang blev danset, hygget og snakket.
Lordag var dagen, hvor vi skulle hjem. Turen hjem forlob stille og roligt og gassen var 
lig’som fuset ud af ballonen. Det var en rigtig god tur, og for vores skyld kan vi godt tage 
endnu en studietur næste år.

Luise og Laura
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Torsdagscafé

I elevrådet har vi indfort noget nyt, nemlig Torsdagscafé. Det er meningen at vi med 
caféen vil opfordre folk til at blive lidt længere pa skolen og være sammen, i stedet for at 
styrte hjem, når det ringer ud efter sidste time. Vi har haft 3 torsdagscaféer i løbet af året, 
en hvor vi så film og tv holdets film, en trivial café og her til sidst en aften café hvor vi 
havde besøg af Stand-up komikeren Kim Nørgaard. Der har været god tilslutning til 
arrangementerne, men der er selvfølgelig altid plads til flere...

Kim Nørgaard på scenen i M-sektoren
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Forsøg i samfundsfag.

Beskrivelse af forsøget

Nutidens undervisningsformer ligger langt fra Lektor Blommes overhøringer, som vi kan 
læse om i ”Det forsomte forår” af Hans Sherfig, men eksamensformerne er måske ikke 
ændret så meget, som man kunne onske.
Mange nye undervisningsformer har vundet indpas på gymnasiet. Der anvendes IT i 
undervisningen, elevoplæg, gruppe- og projektarbejde m.m. Men nye undervisningsformer 
må naturligvis også folges op af nye eksamensformer, således at eleverne kan få lejlighed 
til at demonstrere de forskellige færdigheder, de har tilegnet sig.
I år laver vi forsog i samfundsfag 3g højniveau med mundtlig projekteksamen. Eleverne 
har, i lobet af de 2 år faget strækker sig over, lavet flere projekter om forskellige emner 
som f.eks. politisk journalistik og globalisering. Projektarbejde rummer mange 
dimensioner. Noget centralt i arbejdet er at opstille eller afgrænse et problem, som man 
gerne vil undersøge nærmere. Det kræver, at man sætter sig ind i emnet, søger efter 
relevant litteratur, har et godt samarbejde i gruppen og kan lose problemer, der eventuelt 
opstår i gruppen. Det kræver med andre ord, at man udvikler en arbejdsdisciplin og bruger 
sin fantasi. Til eksamen i år i 3g trækker eleverne ikke et tilfældigt spørgsmål, men gar til 
eksamen i grupper i deres projekt, som de så skal forsvare, uddybe og diskutere til 
eksamen. Flere elever ser det som en fordel at gå til eksamen sammen. Det giver en vis 
tryghed og tager toppen af nervøsiteten. Vi håber også, at det kan bliver en mere 
inspirerende måde at gå til eksamen på og fungere som en god afslutning og evaluering 
på et langt projektarbejde.
Forsøg med nye eksamensformer fortsætter i 2g samfundsfag højniveau. Her skal 
eleverne til mundtlig gruppeeksamen i 4 projekter i løbet af de 2 år. Træning i 
projektarbejde skulle gerne ruste eleverne til at orientere sig i informationssamfundet, at 
tænke selv og øve sig i at samarbejde med andre.
Også i HF vil der i næste skolear blive lavet forsog med nye eksamensformer, der 
afspejler nutidens undervisningsformer.

Birgitte Nielsen
Lektor i samfundsfag og historie
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Beretning fra en deltager

Vi fik i starten af dette skoleår tilbudet om at deltage i et forsøg i samfundsfag højniveau. 
Et par gange om året skulle vi arbejde med et projekt i en længere periode. Vi blev delt ind 
i nogle grupper enten ud fra hvem vi arbejder bedst sammen med, eller ud fra hvilket 
emne vi valgte. Dette projekt skulle så munde ud i en skriftlig del og en mundtlig 
fremstilling. Den første gang vi skulle prøve dette blev en smule indviklet, det foregik 
nemlig sådan at vi pa tværs af to klasser skulle være med til at eksaminerer hinanden, så 
man læste hinandens rapporter igennem og stillede spørgsmål efter den mundtlige 
fremstilling. Det skabte en del forvirring, eftersom elever fra hver klasse havde opfattet 
reglerne forskelligt, sa det var en del blandede meninger og følelser der kom på bordet, da 
vi skulle diskutere om vi ville fortsætte. Nu, efter at have provet det et par gange, er vi 
blevet mere positive, men sådan er det vel altid når man skal prøve noget nyt. Jeg synes i 
hvert fald, man får mere ud af at arbejde i en gruppe, hvor man diskuterer forskellige 
synsvinkler og holdninger, og til fremlæggelserne er det også rart at være oppe flere ad 
gangen. Det er en god måde at arbejde sammen med andre på, og det er godt at have 
ovet sig inden man kommer ud på det rigtige arbejdsmarked, hvor man stort set alle steder 
vil være afhængig af andre ansatte og deres evne til at samarbejde og tage ansvar. Jeg vil 
klart anbefale denne arbejdsform til kommende højniveauelever i samfundsfag.

Tonny Olausen

Fra kunstudstillingen i kulturcaféen
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Melodi Grand Prix i 1.z

Vi blev både glade og lidt forundrede da vi fik beskeden: Vi skulle lave melodi grand prix- 
sange i musik, og det skulle ske i samarbejde med en 1.g-klasse fra Torring. Men hvordan 
er det lige man får taget hul på sådan et projekt?
Vi skulle selv lave melodi, tekst og becifringer, og det kan faktisk godt være svært at lave 
når det ikke lige er det man laver mest. Men vi delte os op i grupper og måtte så til at finde 
ud af hvad sangene egentlig skulle handle om. Kærlighed var sjovt nok et emne som gik 
igen i flere af sangene...Der blev klimpret lystigt på klavererne for at få noget, der lignede 
en melodi, ud af det, og vi forsøgte da også at bruge computerne til at skrive noderne på. 
Undervejs skete det da også at nogle undrede sig lidt over hvorfor det lige præcis var os 
der var blevet valgt til dette projekt, for der matte da findes mere musikalske klasser end 
os?
Imens vi arbejdede på sangene, udvekslede vi tekster med klassen fra Tørring, og 
pludselig havde vi ikke mere tid og klassen ankom. Der var afsat en hel dag til at indspille 
nogle af de bedste sange i lydstudiet i kælderen, og vi nåede at indspille tre sange: "Fortæl 
mig” og ’’Luftpost”, som den anden klasse havde lavet og ’’Kærlighed ved første blik”, som 
nogen fra vores klasse havde lavet. Indimellem blev der da også tid til pause og lidt 
fællessang. Det var en lang, men hyggelig dag og selvom det ikke var i Brødrene Olsen- 
stil, synes vi da selv resultatet blev helt godt. Der er planer om at indspille sangene på en 
CD, men vi ved endnu ikke hvornår den bliver lavet.
Til sidst nåede vores musiklærer, Bo (tak til ham for at holde os ud!) også lige at få overtalt 
os til at spille vores sang til forårskoncerten, og det blev så afslutningen på den grand prix- 
karriere.

Rikke Busch

1z. Coverfoto til den nye CD?
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2\/ på virksomhedsbesøg

, eller hvordan.

Der er langt fra teori, torre tal og foredrag på skolebænken til den virkelige verden hvor 
rigtige mennesker har rigtige jobs, og den til tider kedelige teori omsættes til praksis. 2y 
var d. 15/5 på virksomhedsbesøg pa Danfoss i Kolding, og fik et forløb om 
erhvervsudvikling og industri afsluttet med et par indtryk fra den virkelige verden. 
Industrialiseringen startede i 
1870érne, og udviklingen i 
starten af 1900-tallet har en 
stor del af takken for den 
høje levestandard vi nyder i 
dag, og den måde vi ser 
verden på. Siden da har 
industrien udviklet sig fra 
samlebånd og lange 
skifteholdsvagter til 
automatiserede systemer. 
Da 2y tirsdag d. 15/5 trådte 
ind af døren på Danfoss' 
reception var der ingen der 
havde den fjerneste anelse 
om hvad fabrikken producerer, eller hvordan.
Danfoss blev grundlagt i 1933 af Mads Klausen (en arbejder for køleskabsfirmaet Gram), 
der startede med at lave ventiler som fritidsbeskæftigelse. De første forsøg blev foretaget 
på loftet på forældrenes gård, og det, der dengang startede som en fritidsbeskæftigelse, 
udviklede sig forst til en virksomhed i Nordborg pa Als og siden til en verdens
omspændende koncern med over 17000 medarbejdere. Det er utroligt at hore, at det, der i 
dag er en milliardvirksomhed, engang startede med en nysgerrig knægt, der - i sin iver for 
at skabe noget nyt - kom til at oversvømme forældrenes gård og blev smidt ud hjemmefra. 
Den slags initiativ og satsning er måske det, som danskerne mangler i dag, hvor 
nyskabere er en mangelvare, og alt for få virksomheder bliver født. Koncernen, som i dag 
stadig har hovedsæde på Als, har produktions- og distributionsvirksomheder overalt i 
Europa, i Nordamerika og en enkelt fabrik i Kina. Kun 10% af salget går til Danmark. 
Det første man må tage stilling til under et virksomhedsbesøg må uundgåeligt være: "Hvad 
laver Danfoss?” Bedste bud på klassen var noget i retning af ’’Nogle små metalting som 
kan skrues på nogle andre ting”. Og budet er ikke så langt fra virkeligheden. Danfoss 
startede med at producere ventiler til koleskabsfirmaet Gram, og har udviklet sig til i dag at 
lave magnetventiler, koleelementer og mange andre specificerede ventiler i alle former og 
størrelser. Navnet Danfoss kommer da også af Dan (jf. Danmark) foss (jf. noget der fosser 
gennem en vandhane). Alle de halvfærdige komponenter, produceret i Danmark, bliver 

45



transporteret til Nordborg, hvor de samles og distribueres til resten af Europa. 
Produktionen udvikler sig hele tiden i takt med markedet, og Danfoss satser i dag på mere 
kundespecifikke varer. Det er altså ikke nok i dag at levere en vare; man må strukturere 
sin produktion efter kundens behov hvis man ikke vil ædes op af konkurrencen.
Efter det korte introduktionsforløb, hvor vi fik en masse nyttige informationer, var det ud pa 
fabrikken og se hvordan produktionen egentlig foregår. I en stor lagerhal sa vi en blanding 
af maskiner, computere og arbejdere. De gammeldags arbejdere, som vi alle ventede at 
se (med beskidte hænder og sved pa panden) fandtes ikke, de er gennem årene blevet 
skiftet ud med maskinmestre, der i dag ikke engang styrer maskinen manuelt, men blot 
taster nogle oplysninger ind pa en computer. Den moderne arbejder har i det hele taget 
fået gode forhold: støjniveauet var absolut til at holde ud og la da også, fik vi at vide, langt 
under det lovpligtige. Arbejdsområdet var rent og hygiejnisk, hvilket også overraskede 
mange. Arbejderne MÁ ikke arbejde med det samme hele tiden, selv om der er nogle der 
ønsker det. Der er skiftehold, der sikrer at man ikke laver samme, ensformige bevægelse i 
mere end fire timer i streg, og som prikken over i'et tilbyder Danfoss sine medarbejdere et 
moderne motionscenter med tilhørende solarium for en meget billig pris.

Efter en afslappende morgen hvor 
man kommer tilbage til skolen og 
skal være ansvarlig igen, vil 
geografilæreren uundgåeligt se sig 
nødsaget til at stille sig selv og sin 
klasse spørgsmålene: ’’Lærte vi 
noget? Var besoget det værd? 
Hvad kan vi bruge det til?”. Man 
kan diskutere for og imod denne og 
lignende skoleudflugter, men ét er 
sikkert: Det er en ting at lære om 
udviklingen i industrien, men noget 
andet at se en mand styre en 

computer, som styrer en maskine, som udfører et arbejde for 12-14 mennesker. Det er et 
at lære om problemerne ved ensformigt, monotont gentagelsesarbejde, men noget andet 
at se en kvinde udfore samme 30-sekunders opgave igen og igen, og vide at hun 
fortsætter på samme made flere timer endnu. Et er at læse, det er noget andet at lære. Og 
i en uddannelse som den gymnasielle, hvor mange med det samme gar direkte ind pa de 
videregående uddannelser uden nogensinde at have prøvet en dags arbejde, er et indblik i 
den virkelige verden kun til gavn. At lære en gymnasieklasse at teori og viden ikke 
nødvendigvis er ét og det samme må være et mal, og en kort tur i det virkelige liv kan 
meget godt hjælpe os til at forstå det.

Jacob Bogh
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Sommer, sommer og sol

Der var jubelskrig og smil i l.b's klasseværelse, da vi i december maned fik at vide, at vi 
skulle en uge til Provence i påsken. ”l romernes fodspor i Provence”.... Dagen for 
afgangen oprandt og onsdag den 4. april stod 22 forhabningsfulde unge mennesker pa 
bussen. Eneste minus var vi i 22 timer skulle sidde i en "Vagn’s Turist" - bus med en 
9.klasse fra Kolding Realskole. Det minus viste sig dog senere at blive til et plus, da 
folkene vidste, hvem der bestemte (I). I Provence, nærmere bestemt Avignon, boede vi pa 
et ungdomshotel i udkanten af den store by. Sammen med vores latinlærer Hanne Dittmer 
og Kolding Realskoles to mandlige lærere blev det en uge fuld af ost, roget skinke, 
lufttørret skinke, baguettes, vin og ol......Af de mange romerske seværdigheder vi så, kan 
bl.a. nævnes Pont du Gard ( en meget stor bro, der skulle lede vand fra en by til en 
anden), Pare Paladset i Avignon, Amfi teatret i Orange og teatret i Nimes, der var bygget 
til ære for Kejser Julius Cæsar. Det var fascinerende at tænke på, at de ting som romerne 
byggede for næsten 2000 år siden stadig eksisterer og er i god stand.
Det var med vemod i sindet, at vi efter 5 dage pakkede kufferterne og det dejlige vejr ned, 
og forlod Provence. Allerede i Tyskland, da vi stiftede bekendtskab med regn og tåge, gik 
det op for os, at nederdel, shorts og soltop var en svunden tid...
Alt i alt en dejlig tur med dejlige oplevelser og godt kammeratskab. Til de næste, der skal 
på et lignende brobygnings projekt, kan 1b kun sige: Glæd jer!

Liv Osborg, 1b

Fra kunstudstillingen i kulturcaféen
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Dimittender 2000

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

Janna Yamuna Kirkeby 
Lene Kjældgaard 
Annegerd Kristiansen 
Anne Lieberg 
Anne Berg Nielsen 
Kim Hesselberg Nielsen 
Michele Bernstorff Nielsen 
Barbara Regina Rolet 
Stine Gram Sorensen 
Jonas Lauenborg Tang

3x
Lars Andersen 
Simon Bornholt 
Maiken Bundsgaard 
Annemette Christensen 
Jacob Hjort Hoppe Christensen 
Mette Christiansen 
Anders Bohn Hjorth 
Peter Dueholm Justesen 
Kristian Kruse

3b
Line Andersen
Marcus Philip Bryndorf 
Thea Kirstine Dalager 
Mia Irina Due
Bo Ejsted
Mette Mygind Eskildsen
Astrid Gade
Karen Giodesen
Heidi Rüsz Jensen 
Jesper Bagger Jensen 
Kathrine Lind Johansen

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-Henrik Skræ 
Peter Jon Svarrer
Simon Soby
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Lasse Lyngsoe Sondergaard
Iben Ronn Veland

3y
Casper Andersen
Kristoffer Steen Andersen
Jeppe Gavnholt
Anita Hjorth Hansen
Anja Hjorth Hansen
Dennis Weidemann Hejlesen
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 Holst Olesen
Malene Gantzhorn Pedersen
Jens Refsgaard-Iversen
Mads Viborg Schmidt
Anne Skarby
Jakob Skjoldager
Anne Louise Vibe Smidt
Allan Thiim
Sara Hedvig Strandbæk Sorensen
Nicolai Tolstrup

3z
Lone Strandby Andersen
Peter Harder Bjerresgaard
Thomas Buchwald
Anne Busch

Line Maria Renberg Gregersen 
Anita Worm Hansen
Inge Merete Hebsgaard 
Katrine Bruhn Hoick 
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 Hojsager Nielsen 
Mikkel Munk Frost Nielsen 
Kasper Sinding Petersen 
Karina Rasmussen 
Sara Adel Rasmussen 
Dan Sorensen 
Line Sorensen 
Ebbe Yderstræde

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

2q
Line Brunemark Berg
Ane Wingreen Christensen 
Mads Gerlach Christensen

Nanna Christoffersen 
Christian Dedenroth-Schou 
Troels Esbensen 
Philip David Glover 
Lars Hojrup 
Penille Jensen
Miriam Kofoed 
Cu Sam Lu 
Malene Loyche 
Dina Kollerup Macdams 
Simon Aalling Nielsen 
Rasmus Norskov Patrzalek 
Linda Pedersen 
Ulla Floe Pedersen
Pia Christina Brodsgaard Schmidt 
Sannie Patricia Thomsen

Fra kunstudstillingen I Kulturcaféen
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Elever pr. 1.5. 2001

1a
Marianne Friis Andersen
Nick Norbo Andersen
Thilde Louise Dalager
Camilla Dossing
Jakob Maass Fallesen
Lise Skov Hansen
Una Caroline Henningsen
Kristian Holm
Gitte Juhl Jensen
Martin Rubæk Winther Jorgensen
Dina Linde Larsen
Jens Haldrup Lengerke
Morten Luxhoi
Mads Sigvardsen Lyng
Hotan Afsharbagheri Mathews
Hana Memisevic
Rae Lynn Metzler
Anne Marie Lyngsø Mortensen
Kira Mortensen
Liv Nielsen Norup
Nanna Juhl Lundberg Ovesen
Britt Pedersen
Asbjörn Thorlacius
Aners Tarancic
Lonnie Moller Valentin

1b
Christine Dybdahl Andersen
Martin Solgaard Andersen
Hanin Chaaban
Carina Engel
Annemette Fode
Hanne Ran Gellert
Nina Hollænder
Nina Westphal Iversen
Kirstine Gadager Jørgensen

Ulla Krupa Jørgensen 
Casper Lerche 
Anne Arndt Nielsen 
Denica Liv Palmelund Osborg 
Anne Dissing Pedersen 
Dorthe Petersen
Mark Bækgaard Petersen
Maria Koch Reimers
Mette Malene Brødsgaard Schmidt 

Tine Gjedde Sommer
Stefan Sonnichsen
Tina Masini Tarp 
Mie Lund Tast 
Iben Kiilsgaard Tommerup

1P
Lise Agerbo Andersen
Majken Pries Andersen
Karina Magnusson Andresen 
Maria Bloch Christensen
Nicklas Andersen Clausen 
Thomas Dybdahl Dantoft 
Maria Ærobo Ebbesen 
Mai-Britt Dam Frøkiær 
Line Junker Hansen
Louise Stougaard Hansen 
Pia Hansen
Kasper Stæhr Hornbek
Trine Højland
Bjorn Kidmose Horning
Tommy Kietz
Kristen Gubi Kristensen
Christina Bladt Lund 
Say Phuc Ly
Mads Ole Selmer Mogensen 
Jeanett Pedersen
Sara Lyng Petterson
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Michael Lilleroi Skov
Ditte Brink Speedtsberg
Laura Marie Dyrbye Terp-Hansen
Betina Thielsen
Jannie Bruun Tinggaard
Mirian Volden

1q
Ursula Rytter Andersen
Majbrit Ladegaard Arends
Line Marie Bast
Jette Toft Christensen
Gitte Christiansen
Sanne Dybdahl
Henriette Fuglsang
Linda Thousgaard Gram
Mette Majland Gravesen 
Tina Hansen
Jan Ville Jensen
Malene Juhl
Henrik Rugsted Jorgensen
Mikkel Meiltoft Jorgensen
Jacob Lauridsen
Allan Norgàrd Nielsen
Jannie Nielsen
Cathrine Vinggaard Petersen
Mie Holm Rasmussen
Malene Fyhn Ryborg 
Jakob Schneider
Kenny Smidt
Mohammad Reza Wali
Soren Warburg

1x
Per Holmegaard Aastrup 
Marlene Blume Augustinussen 
Camilla Brandao

Christina Katborg demensen 
Camilla Holm Vaaben Dam 
Stinne Ravn Greisen

Sebastian Houe
Christina Bjorn Iversen 
Anina Langkjær Jensen 
Andreas Winther Jepsen 
Rasmus Kohrsen
Marie Brejnholt Lauridsen 
Kristoffer Fabricius Mejer 
Ninna Sonderby Mogensen 
Thomas Balsgaard Mortensen 
Karen Bækgaard Petersen 
Helene Holmgaard Rathje 
Christina Schjoth-Eskesen 
Anna Sedzikowska
Tina Skrædderdal
Sylwia Elzbieta Slawek

iy
Thea Helena Birk
Freja Krab Koed Eriksen 
Malene Krab Koed Eriksen 
Andreas Ervald
Tine Overby Falkenberg 
Anne-Marie Tolstrup Frederiksen 
Alex Hakala
Morten Wismann Halkjær 
Louise Holm
Lars Jensen
Jacob Juhl Kjær
Mette Roy Kristensen 
Tine Albæk Kristensen 
Siff Maria Molund
Matilde Balsgaard Nielsen 
Stephan Klimt Pedersen 
René Elkjær Poulsen 
Michael Rasmussen
Rasmus Erbou Roge 
Henrik Seeberg 
Jakob Slot
Martin Moesgaard Strauss 
Sabine Boddum Søholm
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Mads Skytt Sondberg
Tanja Sønderup 
Laila Sørensen 
Johanne Toft-Petersen 
Rikke Tolstrup

1z
Rasmus Urth Andersen
Rikke Busch
Louise Nørager Christiansen 
Anette Damm
Mads Forslund
Line Gavnholt
Anne-Sofie Hvidbjerg
Inge Maria Jacobsen
Inge Therese Bilgrav Jensen
Stine Trolle Jensen
Helle Ingerslev Jørgensen
Mette Asp Kristensen
Niels Langkjær
John Larsen
Toan Duc Luu
Maria Stahl Madsen
Lotte Winther Nielsen
Mette Sondergaard Nielsen 
Pernille Dam Nielsen 
Rebekka Buhl Nielsen
Louise Nissen
Mikkel Wegelbye Nissen 
Jane Bredahl Olsen 
Kristian Lyngby Poulsen 
Michael Seeberg
Jens Kallesøe Sørensen 
Sanne Sørensen

2a
Maja Andersen
Anita Buch
Rune Buck
Kasper Fenger

Arben Gajtani
Jannie Emilie Hansen 
Trine Hansen
Sandra Carina Schou Holm 
Pernille Beck Jakobsen 
Kristine Lund Knudsen 
Tanya Kruglikova 
Ida Groth Larsen
Helene Heide Graves Madsen 
Kristian Willemoes Madsen 
Thomas Grubach Madsen 
Heidi Brink Majgaard 
Marianne Mathiassen 
Anne-Mette Mikkelsen 
Lena Gamborg Modvig 
Julie Hovald Nørgaard 
Tonny Helge Olausen 
Malene Winther Pedersen 
Kathrine Ravn 
Erin Michelle Waters

2b
Maryam Nour Ali 
Benedicte Andreasen 
Elizabeth Andreasen
Sarah Elisabeth Bager 
Maria Bergmann 
Nikolaj Ingvardt Bertelsen 
Malene Birgitte Bjerregaard 
Jasmin Cheikh
Janne Flindt Christensen 
Casper Dall
Helene Bjerre Sams Fink 
Lars Axboe Graversen 
Tina Harbeck
Julie Margarth Ingversen 
Maria Hesseldal Johansen 
Bodil Skov Jørgensen 
Louise Molgaard Madsen 
Mette Mathiesen
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Mette Skjødt Mikkelsen Anne-Line Ebbesen
Lea Moesgaard Winnie Geert
Lars Schäfer Nielsen Maria Nordahn Grenaa
Bente Skou Paulsen Sanne Ostergaard Hansen
Anders Møller Pedersen Kirsten Stræde Henriksen
Christian Rasmussen Didde Guldberg Kjær
Louise Retz Randi Dorte Lautrup
Jesper Moller Varming Simon Natanael Madsen
Britta Werner Pia Holm Mikaelsen

Helle Ørum Nielsen
2p Henrik Engedal Nissen
Anita Elisabeth Andersen Nicolai Fuglsang Nissen
Mette Andersen Kasper Zederkof Pedersen
Tony Bech Anita Rasmussen
Henrik Bloch-Hansen Marie Porsgaard Roest
Andreas Bruhn Christensen Line Aamand Schmidt
Lisa Lynge Christensen Simon Sloth Schultz
Isabel Goncalves Betinna Sorensen
Sandra Nygaard Jacobsen Trine Cecilie Thyde
Kristina Jensen
Marlene Goldbæk Johansen 2x
Rikke Malmgren Jorgensen Tonni Grube Andersen
Malene Kirstine Larsen Angelina Chapman
Peter Lucas Mette Falch Christiansen
Daniel Nielsen Mads Loth Dencker
Merete Greisen Nielsen Julia Aviäja Lindholt Gai
Diana Gritt Palmelund Osborg Mathias Lundbek Hansen
Louise Pedersen Maria Holm
Rikke Pedersen Christine Hoybye
Kim Kruse Schmidt Rasmus Klitte
Anne Skeem Faruk Loncar
Malene Thomsen Lien Phuc Ly
Anne Villumsen Gitte Madsen

Rolf Andersen Meier
2q Helle Aaroe Nissen
Katrine Holm Andersen Marie Nissen
Louise Camilla Andersen Dan Holger Pedersen
Zahra Bayati-Moqadam Rikke Otte Pedersen
Lars Christensen Morten Rask
Rasmus Holmgaard Christensen Ina Carmes Rigenstrup
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Anne Steenbuch Rubinke 
Inge Ronslev-Pedersen 
Rune Schmidt 
Lise Sjogren 
Karen Marie Thulstrup

2y
Jacob Huus Bogh 
Thomas Damm-Hansen 
Christian Dannesboe
Vicky Ebbesen 
Maria Monrad Gade 
Julie Holdt 
Gro Kari Holen 
Gitte Sofie Leth Jensen 
Kasper Røikjær Jensen 
Mette Lind Johansen 
Susanne Kaas
Thilde Sondergaard Kallerup 
Christina Krag 
Olga Anna Narczewska 
Bettina Nissen
Claus Häsling Pedersen 
Tine Juhl Pedersen 
Mikael Wolff Rasmussen 
Tue Skau Rasmussen 
Jens Ronslev-Pedersen 
Tom Vammen Skibsted 
Jesper Andreasen Thau 
Dan Ullerup
Anna Louise Zankel 
Adnan Zukanovic

2z
Anne Marie Louise Andersen 
Thomas Andersen 
Torben Kåre Berg 
Emil Brandt
Chris Christensen 
Vicky Renatha Holm

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 Andersen 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 
Anne Høgsgaard Sorensen 
Tora Thorsteinsson

3a
Selmedina Aljic 
Pia Andersen 
Anne Mette Beidringe 
Betina Daugaard Busch 
Camilla Kongsted Christiansen 
Ann-Louise Smedegaard Dabelsten 
Charlotte Hansen 
Tine Hansen 
Signe Marie Holdt 
Karina Elkjær Hygum 
Steffen Kamp Jorgensen 
Jette Dinesen Kjær 
Soren Kristian Pagh Kristiansen 
Kasper Linde Larsen 
Rene Skov Lomholt 
Tine Skovgaard Lund 
Monica Maria Moeskær
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Christina Maria Brink Nielsen 
Kim Hagsten Nielsen 
Mette Ferslov Nielsen 
Belinda Horlyck Pedersen 
Rasmus Starup Petersen 
Louise Hermann Poulsen

3b
Henrik Andersen
Jane Kristina Brodsgaard 
Mette Busk
Camilla Avlbjerg Christiansen 
Anne Giodesen 
Line Holm Hansen 
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 
Pernille Brix Munck 
Camilla Lyager Nielsen 
Anne Petersen 
Eva Kramer Schmidt
Marie Kretzschmar Seligmann 
Maria Tine Trondhjem

3x
Jeppe Bangsgaard 
Frederikke Beer 
Henrik Bisgaard 
Claus Blomberg 
Rasmus Ravn Carstensen

Lasse Biilmann Felsen 
Rikke Frelle
Line Gericke
Soren Kohlbach Hansen 
Karoline Obel Hygum 
Bo Pettermann Laugesen 
Andreas Stahl Madsen 
Line Miller
Henrik Smedegaard Mortensen 
Emil Koed Moller 
Sven Bæk Poulsen 
Ditte Rask
Jannie Litten Rask 
Claudia Sick
Anders Ole Stubbe Solgaard 
Soren Roed Sorensen 
Daniel Müller Thygesen 
Ann-Britt Ostdahl

3y
Kare Orum Andersen 
Mads Holst Christensen 
Nicolai Bjerre Sams Fink 
Sven Frode Frolund 
Karen Lorenz Grimstrup 
Christopher Juhl
Jacob Ladefoged Jorgensen 
Leila Jorgensen
Michael Krolykke 
Claus Madsen 
Jimi Allan Cawley Nielsen 
Christian Delà Pedersen 
Marianne Nygaard Pedersen 
Sigrid Willads Petersen 
Dorte Juhl Schmidt 
Simon Skouboe
Niels Gjedde Sommer
Lene Mobjerg Stevnhoved 
May Damgaard Sorensen 
Zehrid Tajic
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Anne Sofie Thorning 
Esben Ehrenreich Thorup 
Rasmus Toft-Petersen

3z
Henrik Berg
Kristian Flindt Christensen
Martin Dahl Christensen
Tine Gade
Lasse Gilling
Anders Holm
Meshkat Sadat Javadi 
Christina Dotier Jensen

Jesper Jung 
Mads Rossen Krogh 
Anders Hanghoj 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

Fra Kunstudstillingen i Kulturcaféen
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Udvekslingsstudenter

Kolding Amtsgymnasium og HF-kursus har i skoleåret 2000-2001 haft folgende 
udvekslingsstudenter:

Britta Werner, Tyskland
Tanya Kruglikova, Hviderusland
Erin Michelle Waters, Illinois, USA
Rae Lynn Metzler, Illinois, USA
Camilla Brandao, Brasilien

Fra kunstudstillingen i Kulturcaféen

58



Personalet 2000-2001
lærerne

Helge Blom Andersen 
(AN) 75 52 63 79

Jørn Andersen (JA) 
75 50 90 55

Kurt Daugaard Andersen 
(KD)

Inger Bau (IB)
75 53 08 85

lektor, fysik, kemi, 
naturfag, fysik-kemi,

adjunkt .matematik, idræt, 75 56 40 62 
studievejleder lektor, biologi

lektor, engelsk, fransk, 
italiensk

datavejleder

Jørn Brink ( ) Carl-Johan Bryld (CB) Mogens Brørup (BP) Mikael Busch (MB)
lektor, matematik og fysik 75 53 52 71 76 31 17 77 75 50 93 70

lektor, historie, dansk, lektor, dansk, psykologi lektor, tysk, fransk, 
studievejleder film- og TV-kundskab

Hanne Dittmer (HD)
75 53 22 53
lektor, 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 
lektor, dansk,
oldtidskundskab
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Mogens Frølund (FL) Hans-Kurt Gade (GA) Jorgen Gade (JG) Lise Gade (LG)
75 52 57 23 75 53 86 61 75 53 99 86 75 53 99 86
lektor, engelsk, dansk lektor, tysk, historie. lektor, dansk, russisk lektor, tysk, engelsk

skemalægger

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

Jens Aage Hansen (JH) 
75 51 81 84

Pia Parbo Hansen (PH)
75 51 80 42

lektor, biologi, teknikfag. 
tillidsrepr.. datavejleder

lektor, dansk, idræt

Stig Hansen (SH) Ase Ranung Helms (HE) Jens Jorgen Holst (HO) Vibeke Hogsbro (VH)
75 54 28 28 75 51 80 63 75 59 82 84 75 52 99 25
lektor, musik, dansk lektor, dansk, geografi, lektor, matematik, fysik, lektor, billedkunst,

læsepædagog naturfag design
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Finn Jessen (FJ) Keld B. Jessen (KJ)
75 50 86 10 75 50 33 53

Susanne Rye Isaksen 
(SR)

Lars Vejen Jensen (LJ) 
75 58 10 47

75 72 00 19
lektor, religion, idræt

lektor, kemi, matematik,
naturfag, fysik-kemi

lektor, historie, religion, lektor, dansk, filosofi,
datavejleder oldtidskundskab

formand for PR

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

rektor, dansk, tysk 74 53 34 95
lektor, engelsk, idræt

lektor, fransk, religion

Thorbjørn T. Knopper 
(TK)
75 52 40 83
lektor, engelsk, historie

Elsebeth Korsgaard (EK) 
75 81 60 23 
lektor, dansk.
samfundsfag, psykologi

H. Mobjerg Kristensen 
(MK)
75 55 90 34
lektor, fysik, matematik,

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

naturfag, fysik-kemi,
astronomi
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Else Letort (EL)
75 52 36 56

Birgitte Nielsen (BN)
75 56 16 40

Troels Mikkelsen (TM) 
75 56 80 24

Knud Ole Nielsen (ON)
75 52 90 99

lektor, matematik, idræt, 
studievejleder

Morten Winther Bülow 
Nielsen (MN) 
86 55 01 14 
adjunkt, samfundsfag,
geografi, inspektor

Klaus Graves Petersen 
(GP)
75 52 39 94
lektor, idræt, biologi

Palle Bindzus Petersen 
(PP)
75 53 35 44
lektor, fysik, matematik.

Valdemar Petersen (VP) 
75 53 53 52 
lektor, fysik, matematik, 
naturfag, fysik-kemi

Erik Issing Rasmussen 
(IR)
75 57 22 39
lektor, matematik, fysik.

lektor, historie, 
oldtidskundskab 

lektor, samfundsfag, 
historie

Yonna Nissen (YN)
75 50 90 00

lektor, idræt, biologi

Jorgen Olsen (JO) Kristian Ronning
75 53 34 66 Pedersen
lektor, historie, religion 75 82 15 03

adjunkt, fysik og kemi
lektor, engelsk, fransk 

naturfag, fysik-kemi
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Pia Boe Runge (PR)
64 40 28 49

Helle Schroder (SC) 
74 53 50 58

Bo Skibelund (BS)
75 56 12 33

Jesper Ratjen (RJ) 
75 51 80 63

lektor, engelsk, dramatik lektor, musik, tysklektor, spansk, tysk,
inspektor

lektor, geografi

lektor, fysik, matematik, 
naturfag, datalogi,

lektor, dansk, spansk, 
læsepædagog

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

astronomi, bibliotekar,
skemalægger
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Lærerkandidater efterår 2000:
Navn Fag Vejledere

Morten Kjems Samfundsfag Birgitte Nielsen, Elsebeth 
Korsgaard

Filosofi Keld B. Jessen

Lærerkandidater forår 2001 :

Navn Fag Vejledere

Hanne Marie Dahl Hansen Dramatik

Billedkunst

Helle Schrøder

Børge Hansen

Vibeke Hogsbro

Helle Lyk Sengelov Engelsk Clara Ehrenreich

Mogens Frølund

Fra kunstudstillingen i Kulturcaféen
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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

75 50 67 71 75 51 87 46
kantineleder kantinen

Hans Nielsen (HN) Jan Pedersen (JP)
75 50 18 40 75 59 85 13
pedel

Janice Lindgaard 
Rengøring. M-sektor

Marianne Abel 
Rengøring, 
kantinekokken og K- 
sektor

Randi Rasmussen 
Rengøring, hal og 
administration

pedelmedhjælper

rengøring. M- og N-sektor
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Inge Olsson, Lotte Paulli Hanne Pedersen Annemarie Skov
rengøring, V- og O-sektor rengøring, K-sektor rengøring, V-sektor rengøring, kantinen og

adm.

Ansættelser:

Tina Borg, ansat som kantineleder pr. 1. november 2000
Janice Lindgaard, rengøring, ansat pr. 1. august 2000

Marianne Abel, rengøring, ansat pr. 1. oktober 2000

Randi Rasmussen, rengøring, ansat pr. 20. marts 2000

Rita Lokkegaard, ansat i 3 måneders praktik i kantinen pr. 2. april 2001

Fratrædelser:

Lone Monster, kantineleder, fratrådte sin stilling pr. 31.august 2000

Tina Borg, kantineleder fratrådte sin stilling pr. 28. februar 2001

Jan Pedersen, pedelmedhjælper, fratrådte sin stilling pr. 30. april 2001
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Gudrun Hansen, rengøring, fratrådte sin stilling pr.3O. november 2000

Eva Larsen, rengøring, fratrådte sin stilling pr. 30. september 2000

Lotte Paulli, rengøring, fratrådte sin stilling pr. 31. marts 2000

Vikarer:

Mette Mittag, vikar i kantinen 19. marts - 30. april 2001

Lars Pugh, pedelmedhjælper og vikar for pedellen 1. august - 28. februar 2001

Mette Ronnow Jacobsen, vikar i kantinen 1. maj - 22. juni 2001

Fra kunstudstillingen i Kultucaféen

67



BESTYRELSEN 2000-2001

Navn Adresse Repræsenterer Tlf.
Lisbet Bennike Skipperstræde 5, 1.6000 

Kolding
Amtsrådet 75 52 66 34

Henrik Knudsgaard Hegnet 34, 6000 Kolding Kommuneforeningen 75 20 81 20
Henning Dannesboe Trompeterbakken 1,6000 

Kolding
Forældrene 75 54 28 18

Niels Trolle GI. Kongevej 42, 6000 Kolding Forældrene 75 53 60 41
Christine Rasmussen Vestervang 37, 6000 Kolding Forældrene 75 56 80 35
Laila Sorensen Knudsbolvej 11,6040 Egtved Gymnasieeleverne 75 55 21 13
Maria Nordahn 
Grenaa

Agtrupvej 5, st.tv., 6000 
Kolding

hf-eleverne 75 50 90 51

Pia Andersen Baunehøj 43, 6040 Egtved TAP-personalet 75 55 42 02
Lars Vejen Jensen Skovborglundvej 8, 6580 

Vamdrup
Lærerne 75 58 10 47

Jens Aage Hansen Septembervænget 26, 6000 
Kolding

Lærerne 75 51 81 84

Mogens Schmidt Bygvænget 39, Agard, 6040 
Egtved

Eksternt medlem 75 55 33 65

Kirsten Sparvath A. D. Burcharthsvej 15, 6000 
Kolding

Eksternt medlem

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

68



Mindeord

Lektor Johannes Hjort
13.3.1908-24.9.2000

Johannes Hjort voksede op i et 
landmandshjem på Skanderborgegnen, tog 
studentereksamen pa Arhus Katedralskole og 
blev 1934 ved Kobenhavns Universitet 
cand.mag. i naturhistorie og geografi. Via 
vikariater kom han i 1937 til Kolding 
Gymnasium - dengang Kolding hojere 
Almenskole -, hvor han tidligt avancerede til 
lektor og sa fik fyrre frugtbare ar som lærer; 
lokalhistoriske sysler affødte desuden 
centrale artikler i trebindsværket Kolding i det 
tyvende Århundrede.

I arene omkring 1940 undergik skolen en 
omfattende udvidelse og ombygning; i den

anledning overdrog Hakon Fogh uden betænkning sin unge fagkollega opgaven at tegne 
og indrette de nye faglokaler. Tilsvarende var det Hjort, der en generation senere efter 
krævende forberedelser tilrettelagde biologiundervisningen efter den nye anordning. 
Skolen kunne således allerede 1968 dimittere et matematisk-naturfagligt studenterhold. 
Foruden i sine egentlige fag underviste Hjort lejlighedsvis i slojd og var i øvrigt selv en 
dygtig træskærer, ligesom hans praktiske snilde kom til udtryk i undervisningen; saledes 
fremstillede han i sit kælderværksted bl.a. en endnu fuldt anvendelig osmosemodel i træ 
plus metaltråd.

Med sit venlige væsen og et stærkt fagligt-pædagogisk engagement var han respekteret, 
ja afholdt af eleverne pa alle alderstrin; det samme gjaldt hans stilling blandt kollegerne: 
under langvarige drøftelser på lærerværelset beholdt han helst piben i munden, især hvis 
han vejrede optræk til skænderi. I hjemmet var han en vennesæl vært, ligesom han i 
afslappet skovtursstemning veloplagt underholdt med numre af sit repertoire af barokke 
viser om livsfarlig elskov under sydens palmer.

Desværre skulle denne mangesidigt begavede gode kollegas sidste ar blive præget af 
svigtende evne til kontakt selv med de nærmeste og det smukt beliggende hjem med 
haven umiddelbart ned til Kolding fjord.

Christian Liebing
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Lektor Else Jorgensen
20.10.1928- 16.3.2001

Else Jorgensen var fodt i Kolding, hvor forældrene 
drev et automobilfirma. Som elev i gymnasiet 
bidrog hun med sin målbevidste energi og 
ubetingede loyalitet afgorende til at styrke 
klassens niveau - en fin stotte for en nybagt lærer.

Med en tårnhoj studentereksamen læste hun så 
engelsk og fransk i Arhus; og studietidens 
videnskabelige erfaringer stovede ikke til i 
skolearbejdets hverdag siden hen: en filologisk 
drøftelse kunne udmærket slutte med autoritativt: 
"Jamen Blikenberg sagde nu altid...’’.Sådan! I 
ovrigt var hun selv en overgang 
undervisningsassistent i engelsk sprog, men 
flyttede så alligevel tilbage til fodebyen med de 
tætte familieforbindelser og den gamle skole, der ikke må have været symbol på et 
forsomt forar.

Som lærer var Else Jørgensen yderst pligtopfyldende og krævede tilsvarende meget af 
sine elever. Et svigtende engagement blev omgående patalt; men alle anerkendte hendes 
faglige dygtighed og høstede et solidt udbytte i form af sproglig sikkerhed og indsigt i 
engelsk kultur. I det kollegiale samarbejde var hun altid til at stole på, parat med en 
hjælpende hand og et ¡modekommende smil. Fra hjemmet med det sonderjyske islæt 
medbragte hun faste meninger om livets væsentlige spørgsmål og modet til at forfægte 
dem, hvad der kunne skabe distance til anderledestænkende; det bekymrede hende ikke - 
argumenterne var ved hånden.

Else var naturelsker; hun udskiftede tidligt den komfortable lejlighed med hus og hund i det 
markant profilerede landskab ude vestpå; desto mere bittert var det, at svækkelse af 
bevægeapparatet - måske efterveer af polio - tvang hende på pension som 60-årig og 
langsomt gjorde hende afhængig af hjælp; kun læsning og til allersidst kun klassisk musik 
gav dette aktive menneskes liv positive oplevelser.

Christian Liebing
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Lektor Kaj Lindberg - Nielsen
17.8.1917-8.8.2000

Kaj Lindberg - Nielsen blev født i København i 1917. I 1936 tog 
han studentereksamen fra Vestre Borgerdyd. I 1943 blev han 
cand.mag. fra Kobenhavns universitet med fagene fysik, 
matematik, kemi og astronomi. Kaj's far var ingeniør, og det var 
medvirkende til valget af studium.

Efter endt studium var Kaj en kort periode ansat på Niels Bohrs 
Institut og fungerede som vikar pa Birkerod Kostskole.

Kaj var dog ikke kun københavner. Han blev også påvirket af 
sine utallige ferieophold som barn og ung hos faderens 
forældre pa Fyn. Derfra det lidt syngende i Kaj s sprog! Hos 
farfaderen, der var smed, fik han interesse for og oplæring i det 
praktiske håndværk. Dette kom han senere til at drage stor 
nytte af i forbindelse med sit arbejde.

Kaj Lindberg - Nielsen blev ansat på Kolding Gymnasium i 1945 
og kom gennem de næste 36 år til at sætte et stærkt præg pa skolen bade med hensyn til 
det faglige islæt og til det sociale fællesskab blandt alle kolleger.
Som fagkollega var Kaj en uvurderlig med- og modspiller, bade fagligt, pædagogisk og 
praktisk. For især unge kolleger var han en stor støtte. Spurgte vi forsigtigt til et godt 
eksperiment, gik Kaj straks i gang med at finde tingene frem, stille op og forklare. Han 
glemte tid og sted og forlod ikke kollegaen for eksperimentet “korte”. Kaj var en iderig, 
engageret og hjælpsom kollega. Han udstrålede glæde og mødte altid omgivelserne med 
et smil på læben. Disse egenskaber prægede også hans måde at undervise på og derfor 
var han respekteret og afholdt af eleverne.

Kaj var bestyrer af fysiksamlingen. Et arbejde der udførtes med stor interesse og 
samvittighedsfuldhed. Her brugte han sin håndværksmæssige kunnen til reparationer og 
konstruktion af nye apparater. Der blev lagt mange timer i dette arbejde pa skolen og 
hjemme i eget værksted. Kaj's erfaring på dette omrade kom skolen til stor nytte, da der 
skulle flyttes til nye lokaler på Skovvangen. Her deltog han engageret i planlægningen af 
nye faglokaler i fysik og kemi samt renovering og indretning af den nye fysiksamling.

Kaj Lindberg - Nielsen var en ivrig deltager i og medarrangor af det sociale liv pa skolen, 
hvad enten det handlede om fester, udflugter eller tværfaglige foredrag om aftenen. Det lå 
ham stærkt pa sinde, at alle kolleger og især de nye befandt sig godt pa skolen.
Ægteparret Ethel og Kaj Lindberg - Nielsen var begge nysgerrige, åbne og meget aktive 
mennesker, hvilket resulterede i en stor vennekreds. Hjemmet på GI. Kongevej var ofte 
rammen om et hyggeligt samvær. De elskede rejselivet bl.a. med campingvogn, især til 
Italien. Kaj elskede vandet og havde en årrække sejlbåd, som dog senere blev skiftet ud 
med roning i en firer med styrmand, hvor kolleger var de andre gaster. I de senere ar blev 
de begge fascineret af golfspillet.
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I 1981 flyttede Kaj og Ethel til Nordsjælland for at være tættere pa born og borneborn. Her 
underviste Kaj pa HF- kursus i Hillerød indtil sin pensionering i 1984. Den aktive tilværelse 
fortsatte med f.eks. reparation af hus, deltagelse i ældresagen i Helsinge og rejser, der 
flere gange gik til Afrika for at besøge familie. Kaj og Ethel forblev dog tro mod vennerne i 
Kolding og de kom gerne, nar der faldt en invitation. Det var dejligt at mode dem igen. Altid 
smilende og glade selv om Kaj de sidste par år havde problemer med helbredet. Efter en 
hjerneblødning døde Kaj d. 8.8.2000.

Kaj Lindberg - Nielsen vil blive husket som en trofast, samvittighedsfuld, engageret og 
meget hjælpsom kollega, som altid havde et smil på læben.

Torben Kristiansen
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