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Velkommen til
Grindsted Gymnasium og HF-kursus
Dette årsskrift er beretningen om livet på Grindsted Gymnasium og HF-kursus i
skoleåret 1989/90.
Hæftet udgives til elever og dimittender, medarbejdere og skolens venner med tak
for det forløbne år.
Årsskriftet er også en velkomsthilsen til skolens nye elever, der skal begynde 1.
klasserne efter sommerferien.
Det kan være vanskeligt at begynde i en ny institution med mange nye indtryk: nye
kammerater, nye lærere, nye fag og nye krav.
Vi forsøger på mange måder at gøre overgangen lempelig, og jeg håber, at du hur
tigt vil falde til i de nye omgivelser. Jeg vil tro, at du kan lade en eventuel ængstel
se ved alt det nye fare og i stedet for møde op med blot og bar spændt forventning.
Hvis du ønsker det, kan du på Grindsted Gym
nasium og HF-kursus opleve nogle spænden
de år, hvor du foruden en uddannelse også vil
få mange gode oplevelser.
Hertil kommer et godt kammeratskab, som du
sikkert aldrig senere får lov til at opleve.
Det kræver kun, at du selv gør en indsats.
Jeg håber, at du vil være initiativrig og bidra
ge til en god tid.
Hjertelig velkommen til de kommende års
samarbejde!

Poul Toft

Første skoledag
Skoleåret 1990/91 begynder onsdag den 8. august.
Nye elever møder

kl. 08.00

Gamle elever møder

kl. 10.00
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Fællesudvalg
ved Poul Toft

Fællesudvalget har i skoleåret 1989/90 besluttet, at der skulle afholdes en række
fællesarrangementer og idrætsaktiviteter (se dagbogen) samt en studiekreds i drama.
Tillige har udvalget arbejdet med forberedelserne til skolens forårsfest i april 1990
og med praktiske forhold i det daglige.

Nye fag og valghold
I 1989/90 får det første hold HF-elever på Grindsted Gymnasium og HF-kursus en
HF-eksamen med datalære som tilvalgsfag.
I gymnasiet afslutter det første valghold et undervisningsforløb i erhvervsøkonomi.
Erhvervsøkonomi er et af de nye fag i gymnasiets fagrække.

Gymnasiereformen
Den 1. august 1988 trådte der nye regler i kraft for de nye gymnasieklasser. Gymna
siets struktur er blevet justeret, og det faglige indhold i samtlige fag ændret
Gymnasiereformen giver nogle nye udviklingsmuligheder, samtidig med, at den
fastholder gymnasiet som både almentdannende og studieforberedende. Studenter
eksamen vil stadig være en studentereksamen. Alle elever skal have mindst 2 fag på
højt niveau ud over fællesfagene, og der er mulighed for at opnå de kendte grenkom
binationer.
Eleverne får større muligheder for at kombinere fag på tværs af de kendte grene,
f.eks. matematik og engelsk på højt niveau, og den større fleksibilitet giver mulig
hed for at indføre nye fag, f.eks. erhvervsøkonomi og datalogi.
I forhold til det “gamle” gymnasium er naturfagene styrket på den sproglige linje,
og sprogene er styrket på den matematiske linje. Engelsk er første fremmedsprog
for alle, og alle skal have reel kompetence i mindst to sprog.
Fagenes timer er samlet i større blokke. Der er ingen 1-timers fag, og næsten ingen
2-timers fag. Det samlede timetal er lidt højere end i dag.
Gymnasiet giver også efter reformen en almen uddannelse på højt niveau for de 1619 årige og giver fortsat adgang til enhver videregående uddannelse.
De første studenter efter den nye ordning består eksamen i juni 1991.

5

Af skolens dagbog 1989/90
5.-19. august

2xyzN på studierejse til Færøerne med Joan Hegelund og
Hans Johnsen.

14.-16. august:

lp og Iq på introduktionstur til Klegod med Alice Knudsen og
Willi Matthies.

16.-18. august

la og Ib på introduktionstur til Klegod med Yrsa Dam og
Ove Skov Madsen.

21.-23. august

Ix på introduktionstur til Klegod med Johnny Quitzau og
Mogens Kjær Poulsen.

23.-35. august

ly på introduktionstur til Klegod med Ilse Haugaard og
Kjeld Graudal.

28.-30. august

Iz på introduktionstur til Klegod med Joan Hegelund og
Karsten Andersen.

15.-23. september: 3xyzF og 3xyzK på studietur til England med Hans Hostrup og
Olaf Nielsen.
16.-22. september: 3abS og 3xyzS på studietur til Prag med Klaus Brorholt og
Niels Skovgaard.

16.-23. september: 2p og 2q på studierejse til Polen med Karin Berg, Willi
Matthies og Jens Oxlund.
16 .-23. september: 3abxyzM på studierejse til Budapest med Elin Watts og
Niels W. Jacobsen.
16 .-23. september: 3abN på studierejse til London med Alice Knudsen og
Bjørn Paulli Andersen.

18. september:

Fællestime med Abdul Hantout, der er instruktør i cirkusakrobatik.

19. september

Iq besøger Grindsted Bibliotek med Margrethe Lundorf og
Jens Dybro Sørensen.

19. september:

lp besøger Grindsted Bibliotek med Poul Køppen og
Jørgen Spodsberg.

26. september

Grindsted Gymnasiums Kor på tur til Varde med
Niels W. Jacobsen.

26. september

2pq(bi) på biologiekskursion med Hans Johnsen.

13. oktober

2BI på biologiekskursion til Vandel med Mogens Kjær Poulsen

30. oktober

2x på ekskursion til Grindsted Vandværk med Willi Matthies.
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9. november:

2saM og 2SA interviewer politikere før kommunalvalget

21. november:

2eøM besøger reklamebureau i Vejle med Bente Langelund.

22. november:

3xyzS besøger Tinghuset med Niels Skovgaard.

23. november:

3xyzN på ekskursion til Grindsted Vandværk
med Joan Heglund og Hans Johnsen.

30. november og
1. december

Musical/Café teater på Grindsted Gymnaium
- elever opfører muscicalen “Skynd dig..... langsomt”.

4. december

2PQ(datalære) ekskursion til Vejle med Ilse Haugaard.

13. december

Fællestime med Esbjerg Ensembles blæserkvintet.

16.-18. december:

2Q-formning på ekskursion til København med Otto Kjærgaard

21. december

2KE besøger Grindsted Products med Knud Mogensen.

16. januar

Volleyballstævne.

6. februar

Fællestime om 3xyzN’s studierejse til Færøerne.

5. marts:

Skolerådet arrangerer foredragsaften med forfatteren Knud Søren
sen og udstilling af fotografier af Kirsten Klein.

1. april:

3abxyzM på ekskursion til Aarhus med Niels W. Jacobsen.

3. april:

3z på ekskursion til Aarhus med Knud Mogensen.

4. april:

lp på geografiekskursion til Aarhus med Willi Matthies.

6. april:

Forårsfest.

24. april:

Forårskoncert og forårsudstilling.

22.-26. april:

2saM og 2S A på samfundsfagsekskursion til København
med Klaus Brorholt og Erik Thomsen.

25.-28. april:

2z(tysk) på ekskursion til Hamburg med Chrisitan Møller.

2.-5. maj:

ly på ekskursion til København med Hans Hostrup og
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Introduktionsturene i august
- indtryk fra en af turene.

Efter 3-4 dage som gymnasieelev skulle jeg, sammen med mine nye klassekamme
rater og en parallelklasse, ud til en hytte, hvor vi skulle være et par dage, så vi kun
ne lære hinanden at kende. Vi skulle til Klegod. Sammen med os var der 2 lærere
og 4 tutorer, (4 ældre elever).
Det blev nogle gode dage. Der var mange forskellige aktiviteter at gå i gang med.
Såsom: badning, orienteringsløb, tillidsøvelse og mange andre sjove ting. Vi havde
også gjort sådan, at et par elever i grupper stod for underholdningen den ene aften,
og den næste aften var det så nogle andre. Ind imellem aktiviteterne sørgede for
skellige hold for madlavningen. Det synes jeg altså var godt. På den måde lærte vi
jo hinanden at kende, og så skulle vi også samarbejde.
Jeg synes, at alle opførte sig rimeligt ordentligt, selv om der ikke var nogen løftet
pegefinger nogen steder. Nu var vi blevet voksne, og så måtte vi selv stå til ansvar
for, hvad vi foretog os.
Det var en rigtig god tur, hvor der hele tiden skete noget Selv om vi kun havde
været sammen i kort tid, syntes jeg, det var som om, at vi altid havde kendt hinan
den, da vi kørte hjem.
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Regurgito
Hvad er nu det? Et nyt fag? Latin?
Ja, det er latin, og betyder kort og godt “BØVS”. Ikke fordi det er et madblad eller
lignende. Men fordi det er elevernes organ, der kan bringe deres dybeste længsler/meninger frem. Altså til sagen, Regurgito er el skoleblad. Oprettet af elever, sty
ret af elever (dvs. Redaktøren), fortrinsvis købt af elever og naturligvis elsket af ele
ver.
Regurgito startede i ‘88, og har kørt udmærket siden med en fast stab på ca. 10-15
stykker, og en del freelanceskribenter. Regurgito er startet uden hjælp fra lærere
rektor. Regugito er et elevfinancieret blad, så vi er ikke kommercielle, dvs. ingen
reklamer. Regurgito er præget af elevernes indlæg og journalisternes artikler. Bladet
har blandt andet et klogt ORAKEL, der svarer på alt Der er et Lyrikhjøme, forskel
lige politiske ungdomspartier (alle har mulighed for at skrive, Regurgito har ingen
fælles overbevisning) og andre spændende ting. I dette skoleår har Regurgito kørt
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på en abonnementsordning, så der ikke blev for stort restoverskud. Regurgito er et
spændende projekt, der skal vare ved. Så når “de gamle” går ud, bliver der brug for
nye journalister m.m. Nye elever, der er interesserede i at skrive andet end stile, skal
holde øje med hvornår der indkaldes til møde i det nye skoleår. Regurgito tager ikke
meget af ens skoletid. Højst et møde en gang i ugen (5 gange lige før deadline). Så
jeg kan personligt råde skriveinteresserede folk til at møde op når Regurgito igen
dukker op af sommertågeme, men der er jeg jo langt væk - gnæk.

Med ærbødig hilsen
Afgående Redactus: Olef 3A.

“Foroyar”
Som nogle sikkert opdagede 1. skoledag, så manglede G.G. sin enestående samling
af naturfaglige 3.G’ere. En (efter den nye reform) uddøende race. 3.N var nemlig på
Færøerne på studietur ffa lørdag den 5. til lørdag den 19. august 1989. En yderst
utraditionel og supergod tur.
Færøerne ligger, som alle sikkert ved, i Nordatlanten midt i Golfstrømmen. Øerne
er af vulkansk oprindelse og derfor et specielt geologisk fænomen.
Vi boede ikke, som man jo har for vane på sådanne ture på hotel med mad og bad
men til gengæld i en roklub og på to gymnasier. Vi lavede selv vores mad, og det
mest luksuriøse med hensyn til senge var når vi Fik fingre i en almindelig tynd
skumgummimadras. Det at blive vasket, fandt vi faktisk ud af, sagtens kunne klares
i en håndvask. Direkte bad havde vi kun mulighed for i Tórshavn. Disse ting, som
enkelte i begyndelsen opfattede som store minusser, gjorde absolut ikke turen dår
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ligere.
Som naturfaglige er vores hovedfag biologi, og det mest specielle ved Færøerne er
nok den utroligt imponerende og næsten uberørte natur. Store fjelde omkranser dale
og bygder. Vi studerede plante- og dyrelivet nøje, når vi var på vandretur i fjeldene,
blandt andet så vi på plantevækst i forskellige højder da vi besteg Færøernes højeste
punkt “Slettara Tindur”. Nogle steder kunne naturen forekomme så mild og blid,
hvis man så bort fra temperaturen, at man skulle tro at man befandt sig på en Middelhavsø.
Det var i sig selv en speciel oplevelse at stå 882 meter over havet og skulle kunne
se hele Færøerne, men intet at kunne se med undtagelse af tåge! Vi var også på fug
lefjeldene. At ligge på en afsats 175 meter over havet og kigge lodret ned på det blå
ocean var ubeskriveligt Både suget i maven og det at opleve de ellers så store fugle
som små prikker langt nedenunder én blev en lidenskab for os.
Vandreturene i disse fjelde bød på store strabadsen regnvejr, ikke ufarlige klatreture
over stejle klipper, ømme fødder, vabler, vådt tøj osv., ikke underligt at nogle kla
gede sig.
Turens faglige udbytte var meget højt Ikke alene lærte vi meget om plante- og dy
relivet på vore mange vandreture, men vi var også på en del virksomhedsbesøg. Her
fik vi direkte og konkrete oplysninger om øernes industri (hovedsagelig fiskeindu
stri). Når vi kom hjem fra disse besøg gik vi i gang med udarbejdelsen af diagram
mer, rapporter m.m.
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En befolkningsundersøgelse i bygden Streymness blev det også til. I grupper på 3-4
personer gik vi fra hus til hus med spørgsmål, som vi i forvejen havde udarbejdet.
Reaktionen hos de lokale færinger kunne ikke beskrives, den skal opleves!
Med på turen havde vi Hans Ankjær Johnsen og Joan Hegelund, som klarede det
fint, selv om de var sammen med os uafbrudt i 337 timer.
Kort og godt havde vi en (næsten) ubeskrivelig god tur.
3.N

3abxyzM i Ungarn 16.-23. september 1989
Målet for vores studierejse i år var Budapest i Ungarn, men hvorfor netop Ungarn?
- I år rejste alle 3.g’eme med deres grenhold på studietur. For musikholdet faldt
valget på Ungarn på grund af deres særlige musikuddannelsessystem, Kodaly-systemeL Vi skulle følge denne undervisningsteknik lige fra børnehaveniveau til uni
versitetsniveau.
Som forberedelse til turen havde vi i slumingen af 2.g projektarbejde i musik, hvor
vi beskæftigede os med historie, geografi og facts om Ungarn. Dette projekt slut
tede med et forsøg på at lave ungarsk gullash (vi fandt på turen ud af, at ungarerne
ikke forstår det samme ved gullash som vi danskere).
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Vi tog af sted fra Grindsted kl. 8.40 lørdag den 16. For os havde vi nu en rejse på
ca. 1 1/2 døgn i tog. Turen var lang, det værste var imidlertid ikke at sidde i toget,
der bare førte én afsted, nej, del var ventetiden på de forskellige banegårde. På vej
derned var der 4 timers pause i Hamborg. Vi lavede en turnusordning, hvor vi skif
tedes til at vogte over vores bagage. De, der ikke havde vagt midt i det hele, nåede
at se lidt på storbyen (og få brugt et par D-mark). Efter flere timer i tog med diverse
pauser og paskontrol nåede vi målet: Bupapest.
Varmen var det første, der kom os i møde, derefter adskillige guider, der gik rundt på
banegården for al finde deres nyankomne grupper. Vi fandt da også vores guide og
sammen med hende kørte vi i bus til vores hotel. Hotel Metropol, lige midt i cen
trum, 1/2 minuts gang til nærmeste metrostation. Vi fik hver især slæbt vores
bagage til værelserne for at installere os. Da det var overstået, gjorde vi os klar til
at gå ud at spise på ungarsk restaurant med ungarsk musik. (Desværre havde en
anden gruppe danskere fået samme idé).
Mandag startede vores egentlige program med et besøg på en Music Primary'
School, hvor vi besøgte en 1. og en 3. klasse. I 1. klasse havde alle musik, derefter
blev nogle få elever valgt ud til at fortsætte i de deciderede musikklasser. Om efter
middagen besøgte vi The Music Academy, hvor musiklærerne blev uddannet, her
blev vi “undervist” af en professor på tysk, han var meget let at forstå, og selvom
vi alle var mere eller mindre trætte, var det et spændende besøg.
Tirsdag gik turen til en børnehave, det var sjovt at se alle børnene gå sådan op i
undervisningen, og selvom der var fremmede til stede, var de ikke spor generte eller
bange for at stille sig op og synge. Eftermiddagen gik med et besøg på Belå Bartók
Memorial House. En guide viste os rundt i Belå Bartóks gamle hus, der var lavet
om til museum. Alt var flot restaureret og gav et tydeligt eksempel på hvor stor
pris de sætter på deres kulturskatte. Vi overværede også en flot klaverkoncert givet
af en lille pige på ca. 11 år.
Vi aflagde besøg på en Secundary School om onsdagen. Efter at have overværet et
par musiktimer, snakkede vi med nogle jævnaldrende elever.
En af de mest spændende oplevelser var besøget på Bartók Professional Highschool.
Skolen her var en slags foruddannelse til musikakademiet. Undervisningen foregik
om eftermiddagen udover almindelig skolegang. Klassen bestod af ca. 15 elever,
som var utroligt dygtige til deres fag, musikken. De klappede nogle meget kom
plicerede rytmer, og kunne, efter al have set på et nodeark et par minutter, gå op til
klaveret og spille en firstemmig melodi per hukommelse. De fleste af os følte vist,
vi manglede en del i vores musikkundskaber for al kunne følge med disse “vidunder
elever”.
Onsdag aften tog nogle få stykker i operaen for at se “Nabucco” af Verdi, andre valg
te at gå i byen.
Om torsdagen havde vi fri, egentlig havde det været meningen, at vi skulle besøge
Zoltan Kodaly Instituttet i Kecskemet ca. 100 kilometer syd for Budapest, men da
vi fik at vide, at der ikke ville være meget andet at se end en idyllisk, ungarsk
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landsby, valgte vi at få en velfortjent fridag. Det var rart at have en hel dag til fri
disposition. Om aftenen tog vi allesammen til koncert i en stor koncertsal på
Music Academy, hvor vi hørte Bach-kantater, en stor oplevelse. Da vi kom hjem på
hotellet, var der nogle, der lavede almindelig hygge på værelserne, andre pakkede.
De fleste var temmelig udkørte, så det blev en forholdsvis rolig aften.
Fredag morgen måtte vi så tage afsked med det ungarske morgenbord. Udvalget var
ikke stort, men alligevel blev der lånt et par boller som bidrag til madpakkerne på
hjemturen. Denne morgen var der ikke så mange, der tog imod tjenerens tilbud om
at veksle sort, (kursen var ellers bedre end hotellets og det foregik meget diskret,
faren for at blive snydt var heller ikke så stor som på gaden, hvad et par af drengene
fandt ud af). Efter en times tid på banegården i Budapest skulle toget køre, men vi
manglede et par stykker. I sidste øjeblik kom de løbende og nåede toget lige som det
satte i gang. To andre rejsende kom få sekunder senere, toget kørte ganske langsomt
ud af perronen og alle kunne høre råbene om at det skulle stoppe. Efter endnu et par
nervepirrende sekunder standsede toget og tog de for sent ankomne med.
Så begyndte en lang togtur hjem, denne gang skulle vi ikke vente i Hamborg, men
i Wien og ikke i 4 men i 5 1/2 time. Men turen føltes ikke så lang, de fleste sov
det meste af vejen, og før vi vidste af det havde vi krydset grænser, været igennem
paskontroller og til sidst nået Danmark. Ungarn var igen langt væk, og alle spæn
dende oplevelser var allerede fortid.
Kristine Koch, 3.b
Jette Lerke-Møller, 3.b
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Caféteater
Caféteater! .... Et kreativt projekt, som man efterhånden godt kan kalde for en af
GG’s traditioner; - man får nemlig som tilskuer både serveret god underholdning
samt en let anretning. (Mange husker sikkert 1988’s caféteater, nemlig opførelsen af
“Nattergalen” - eventyret af H.C. Andersen, med musik af Sebastian).
“Skynd dig ... langsomt” blev navnet på musicalen i dette skoleår 89-90. Premieren
var den 30. november, hvorefter yderligere en offentlig og to forestillinger for folke
skoleelever blev opført, - samt en opførelse på Herning Gymnasium, den 13. de
cember.
“Skynd dig ... langsomt” havde sin spæde fødsel allerede i det tidlige forår 89 i
GG’s studievejledninglokaler, hvor en gruppe på ca. 8 lærere og 3 elever holdt re
gelmæssige møder og til sidst kom frem til et brugbart produkt - Selve ideen til
stykket blev oprindeligt hentet fra fortællingen “Momo”, af Michael Ende; en for
tælling, som i forvejen var omarbejdet til en musical af folk fra Hobro Gymna
sium.
Momo er en lille naturpige, som kommer fra et ukendt fantasisted. Hun havner så i
en ny jordisk verden, hvor der lever almindelige mennesker, men - hvor der også
findes “tidsrøvere” (de onde, magtsyge væsner, som ihærdigt forsøger at få alle
mennesker til at lave deres tilværelse om til en hektisk stræben efter noget materi
elt, og hvor det gælder om at være effektiv, produktiv og skabe sig valuta på så
kort tid som overhovedet muligt). Disse tidsrøvere gør Mono oprør imod. Hun
kommer faktisk til at stå som en figur imellem tidsrøverne og de almindelige
mennesker, hvilke hun med sin naturlige levevis prøver at få til at indse, at deres
tilværelse ikke kan leves uden kærlighed!
Dette var, kort fortalt, den handling fra Michael Endes fortælling “Momo”, som
“Skynd dig ... langsomt” er bygget over. Det endelige manuskript, blev skrevet af
en af lærerne fra planlægningsgruppen, og derefter blev (ter ret hurtigt dannet grup
per af: musikere, korsangere, dansere, skuespillere, instruktør(er), kulissemagere,
sminkører og tjenere til caféen. Alt i alt var der ca. 80 personer indblandet i projektet.
Momofiguren i “Skynd dig ... langsomt” blev omdannet til to unge menesker (Si
mon og Eva). Disse to naturbøm - (lidt naive, - men på en god måde..), fik sam
men med en posedame, der egentlig var en forklædt Moder Jord, til sidst udryddet de
onde, grå mænd (tidsrøverne), som efterhånden var godt igang med at omdanne de
ellers så fredelige mennesker til en flok egocentriske buisnessmen.
Det meste af musikken lånte vi fra Hobro Gymnasium, der, som tidligere nævnt, i
forvejen havde lavet en musical ud fra fortællingen “Momo”. - Men derudover var
der musik til flere dansenumre, som var valgt/komponeret af en af GG’s egne ele
ver. F.eks. startede og sluttede musicalen med det samme flotte danse- og musik
nummer, hvilket, kan man sige, gav en god ramme om stykkets handling, der nem
lig spændte vidt - helt fra det afslappede/gode til det stressede/kaotiske.
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All i alt må man kalde hele processen, med forestillingerne som det sidste afgørende
- og mest spændende punkt, for noget meget lærerigt, både for elever og lærere.
Ikke mindst har det sikkert for de nye elever været en stor “samarbejdsoplevelse” og måske også for nogle en lidt krævende opgave.
Jeg kan, af egen erfaring kun sige til de næste, som får mulighed for at være med i
et lignende projekt Meld jer til! - Også selvom det kræver slid/slæb og tidsforbrug,
- så skynd dig langsomt.. - Det er bestemt noget, som man senere vil huske til
bage på som en vigtig del af ens gymnasietid. Længe leve caféteatret og alt andet
andet af samme slags på GG!
Nina Frost 3.A
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Idrætsaktiviteterne i 1989/90
I forlængelse af den ugentlige time i friidræt har elever fra gymnasiet i løbet af sko
leåret deltaget i en del turneringer inden for gymnasieskolernes landsturneringer, og
afholdt lokale og interne turneringer. Pigehold har deltaget i fodbold, volleyball og
håndbold. Derudover har der været blandede pige/drengehold i volleyball og hockey.
Aktiviteterne inden for gymnasieskolernes landsturneringer var volleyball og
basketball. Vi nåede dog kun til de indledende stævner. Trods en ihærdig og begej
stret indsats kniber del ind imellem at banke de større gymnasier med både divi
sions- og landsholdsspillere på holdene. Men vi kan til enhver tid gøre os gældende
med spilleglæden, sammenholdet og det gode humør.
I lokale turneringer har både pige- og drengehold spillet fodbold- og håndboldkampe
mod Handelsskolen. Sådanne lokalopgør foregår - som altid - med stor entusiasme.
I foråret afholdtes interne klasseturneringer i volleyball og hockey. Holdene er her, i
modsætning til de traditionelle tumeringshold, blandede drenge- og pigehold. Disse
interne turneringer var dog ved redaktionenes slutning endnu ikke afsluttet

Vestkysten
31/3-Í990

En situation som gentog sig mange gange : damekampen. En gymnasie-pige scorer,
mens handelsskole-pigen forgæves sprceller med arme og ben.

Suveræne piger
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og jævne drenge
Den årlige håndboldkamp mellem Grindsted
gymnasium og handelsskolen endte »uafgjort«
Der var. traditionen tro. gjallende jubel i Lynghallen. da
den årlige håndboldkamp
meilem Grindsted gymnasium og handelsskolen gik over
gulvet i går.
Gymnasiets pigehold var
helt suverænt og udslettede
på det nærmeste et handels
skolehold, som ikke fik et
ben til jorden. Kampen slut

tede med ikke mindre end
20-6 til gymnasiepigerne. En
flot, flot præstation.
Blandt drengene var det
imidlertid
handelsskolen,
som løb af med sejren. Denne
kamp var dog langt mere
jævnbyrdig end pigemes. og
slutresultatet var 23-23 til
handelsskolens hold.
Efter kampen mæskede

spilleme sig i wienerbrød og
sodavand, så dagen kunne
kulminere i fred og fordrage
lighed mellem de to institu
tioner. som havde sat
hinanden stævne.
Begge kampe blev højlyd^
bakket op af tilhængere og
modstandere fra begge sider,
mens spilleme buldrede over
gulvet.

Idrætskalender 1989/90
4/10-1989: Fodbold mod Handelsskolen; både pige- og drengehold.
Vores pigehold vandt og drengeholdet tabte.

1/11-1989:

Gymnasieskolernes håndboldtumering for piger i Sønderborg.
Vores piger kvalificerede sig til finalestævnet i Rødovre.

8/11-1989:

Gymnasieskolernes håndboldtumering for drenge i Silkeborg.
Her måtte drengene stoppe, men med æren i behold.

7/12-1989: Pigeholdet deltager i gymnasieskolernes håndboldtumerings finale
stævne i Rødovre. Her kom vi til kort mod virkelig gode hold. Dette
havde dog ikke den mindste indflydelse på det gode humør under hele
turen.

16/1-1990:

Grindsted Gymnasium og HF afholder indledende stævne i gymnasie
skolernes volleyballtumering for piger.
Vores piger måtte nøjes med disse indledende kampe.

26/1-1990: Gymnasieskolernes volleyballtumering for drenge i Esbjerg.
Vores drenge klarede sig godt og var tæt på at gå videre.

30/3-1990:

Håndbold mod Handelsskolen; både pige- og drengehold.
Vores pigehold vandt og drengeholdet tabte.

27/4-1990:

Alternativ idrætsdag. Aktiviteten var orienteringsløb.
Fra Grindsted Gymnasium deltog 2x sammen med stamklasser fra
andre gymnasier. Esbjerg Statsskole var vært.

Desuden blev der afviklet den nu traditionsrige hockeytumering. Turneringen er ude
lukkende lokal, og det skal ikke forties at 2x blev de suveræne vindere.
En mindre lokal volleyballtumering blev gennemført. Vinderne er ved redaktionens
slutning endnu ikke fundet.
Idrætslærerne
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“Rent drikkevand til dig men hvad med dine børn”?
Dette var overskriften på vores speciale i biologi og geografi, og samtidig over
skriften på en konkurrence udskrevet af ATV-komiteen.
Det at vore specialer samtidig var et led i en konkurrence (med præmie på 50.000
kr.), gjorde det til en helt ny og spændende måde at skrive speciale på.
Konkurrencen gik ud på at “sprede ringene i vandet”, altså oplyse så mange som
muligt om forurening af drikkevand og konsekvenserne heraf. Dette gjorde vi blandt
andet ved at lave brochurer, plancher, forskellige happenings, samt besøge forskel
lige folkeskoler i omegenen, hvor vi hver især underviste to klasser (4.-7. klas
setrin) i emnet.
Med henblik på konkurrencen skulle vi have dokumentation for alt hvad vi havde
lavet. Denne bestod af artikler i diverse ugeblade, båndkopi fra LoG, fotos af hele
forløbet og tilbagemeldinger fra en konkurrence for folkeskoleelever udskrevet af os.
Samlet blev det til et svar på konkurrencen og samtidig et fyldigt speciale.
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Denne nye måde at lave speciale på, syntes vi var utroligt givende, da vi selv stod
for organisationen, - og forløbet var meget udadvendt, da vi prøvede hvordan det er
at bruge medierne (aviser, lokalradio og lokal TV), - og meget fagligt givende da
undervisningen af folkeskoleeleverne jo næsten var en form for eksamen i stoffet.
Vi kan trygt anbefale andre at prøve denne form for spccialc-”skrivning”.
Selvfølgelig var det også af stor betydning, at vi havde vore lærere, Joan Hegelund
og Hans Johnsen, til hele tiden at bakke os op og samle trådene, hvilket de gjorde
utroligt godt.
3N G.G.

EDB-udstyr
I skoleåret 1989/90 har Grindsted Gymnasium fået udskiftet sin bestand af datama
ter. De gamle, veltjente BUTLER-maskincr er blevet erstattet med nye IBM-maskiner (PS/2).
Til de nye maskiner har skolen anskaffet et tekstbehandlingsprogram (Tekstassi
stent) og et regneprogram (Quattro). Alle skolens elever bliver instrueret i anvendel
sen af disse programmer.
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Elever på
Grindsted Gymnasium og HF-kursus
l.a

Egsgaard, Rikke
Ejlertsen, Malene Østerby
Fly, Inge-Helene
Froberg, Tine Lyngaa
Hansen, Carina Søndersø
Hansen, Rikke Kastberg
Jensen, Carsten Søndergaard
Jensen, Jeppe Michael
Jensen, Mette Quist
Jessen, Tekla Lund
Knudsen, Jepppe Østerby
Kristensen, Winnie Daugaard
Mikkelsen, Birgitte Gothard
Nielsen, Nina
Nielsen, Susanne Damgaard
Pedersen, Lasse Lundø
Petersen, Linda
Poulsen, Pia
Rasmussen, Dorte Diona
Skovgaard, Esben Rud
Sørensen, Malene
Tongsuwan, Kamonthip
Vemmelund, Hans Jakob

l.b.
Fevre, Jakob le
Flensmark, Hanne Sigridur
Frost, Lise
Hansen, Peter Haagerup
Jakobsen, Lisbeth Gjelstrup
Jakobsen, Pernille
Jensen, Britta Bang
Knudsen, Hanne Vestbjerg
Larsen, Karen
Larsen, Karin Vinther
Lydersen, Søren
Lykke, Jakob
Markussen, Maibrit

Müller, Joan
Nielsen, Britt Lyndgaard
Nielsen, Lene
Nielsen, Trine Porsgaard
Pedersen, Betina Bremer
Simonsen, Charlotte
Trautner, Nikolaj
Tychsen, Claes
Vasconcelos, Veridiana

1.x
Astrup, Mads
Bayer, Christian Johannes
Bjørsted, Liselotte
Christensen, Vivi Haugaard
Døssing, Trine
Hansen, Martin Skovgaard
Jakobsen, Rikke Rahbæk
Jakobsen, Thomas Peter
Jensen, Christian
Jensen, Kim Jørgen
Jensen, Marianne Donslund
Jensen, Uffe Brun
Jensen, Vibeke Brun
Kildegaard, Niels
Kofod, Guggi Heine Remme
Laursen, Brian Wested
Madsen, Brian Bergholdt
Madsen, Lisbeth
Mikkelsen, Bo Svejstrup
Mortensen, Michael
Nielsen, Jesper Stensgaard
Nielsen, Suzanne Jayne
Pedersen, Karina
Søgaard, Birger
Sørensen, Elin
Thorstcnsen, Mette
Wolters, Kim Rottichcr

Michelsen, Jesper Lyng
Møller, Anders
Nielsen, Ulrik Rahbøk
Olesen, Bodil Birkebæk
Olsen, Britta Kaiser
Overgaard, Anne Bitten
Pedersen, Klaus Ljørring
Pedersen, Mads Aagaard
Pedersen, Nikolai Bøgelund
Pedersen, Søren Skriver
Poulsen, Lene Nørgaard
Søndergaard, Rikke
Therkildsen, Henrik
Vinther, Susanne

i.y

Damgaard, Johnny
Emanuelson, Vibeke Thestrup
Grønberg, Nikolaj Skallebæk
Hansen, Sanne Høtbjerg
Jensen, Vibeke Nørrevang
Joensen, Jakob
Johannessen, Anni Holm
Jørgensen, Troels
Kristensen, Bente Dam mark
Kristensen, Lars
Madsen, Anders
Madsen, Jacob
Madsen, Joan
Madsen, Lars B.
Mikkelsen, Lene
Nielsen, Anders Martin Labich
Nielsen, Mette Hovgaard
Nielsen, Mogens
Nielsen, Ulrik
Pedersen, Jakob Ljørring
Røntved, Henriette
Schou, Sabine Mette
Schröter, Frank Poul
Singer, Peter
Sørensen, Lene
Thomsen, Søren Kristian
Vedstesen, Anna Marie
Vejgaard, Joan

2,a
Antabi, Katja Arabelle
Burkal, Gitte Lindbæk
Christensen, Tanja Lykke
Duusgaard, Tenna Bettina
Egsgaard, Trine
Enevoldsen, Pernille
Eriksen, Trine Haven
Gregersen, Gitte Christina
Hansen, Malene Meng
Haugaard,Lene
Jensen, Dorte Britt
Jensen, Rikke Gosch
Kaad-Hansen, Pernille
Kholghi, Farshad
Kristensen, Alice
Kristensen, Anna-Mctte Husted
Laus tsen, Randi Arvad
Mogensen, Jesper Kristian
Nielsen, Rasmus Forsberg
Rasmussen, Klaus-Petcr
Smidt, Lone
Slorgaard, Charlotte
Søgaard, Lisbeth
Sørensen, Iben Stavnsbo
Sørensen, Karina
Winther, Mai-Brit

Lz
Bech, Susanne
Bennebo, Jesper
Christensen, Søren
Haldbo, Michael
Hinsch, Jesper
Jensen, Kirsten Meier
Jensen, Paula
Jørgensen, Kama
Klausen, Hanne
Klokmose, Connie
Kristensen, Malene Thorø
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Nielsen, Walther Borge
Nissen, Rene Riber Lysdal
Toft, Niels Henrik
Toräng, Lars
Venø, Marianne

2.b
Andersen, Charlotte Voss
Christensen, Pernille Linde
Hansen, Karina
Hansen, Lene Broch
Jensen, Hanne Grøndal
Jensen, Johanne Louise
Jensen, Mette
Jensen, Mette Marie
Jensen, Solveig Brun
Lorenz, Pia
Martens, Pernille
Melchiorsen, Lene
Mikkelsen, Heidi Svejstrup
Mikkelsen, Marianne
Mortensen, Tine
Nielsen, Henning Alexander
Nielsen, Lise Lotte
Pedersen, Anders Bladt
Pedersen, Christiane J. Lehd
Pedersen, Claus
Petersen, Morten Lund
Rasmussen, Mette Krusborg
Sørensen, Marianne Linaa
Thomsen, Vivian

2.y

2 .x
Bruhn, Asger
Christensen, Gitte Thorsøe
Christensen, Lene Hedegaard
Eskildsen, Janne
Hansen, Jesper Skou
Hansen, Joan Juel
Hansen, Johnny
Hansen, Uffe Kjems
Høy, Anne Evendorf
Jepsen, Anni Plauborg
Jørgensen, Lasse
Kron vold, Stig Asmussen Kaare Jæger
Madsen, Lene Bank
Mathiesen, Morten Ipsen
Nielsen, Ulrik Risbøl
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Baggesen, Lise Kondnip
Bek-Pedersen, Anders
Guldbrandt, Betina Lund
Hansen, Niels Jørgen
Hardt, Lene
Hostrup, Martin
Iversen, Torben
Jensen, Kristian Majland
Larsen, Randi Schnoor
Lykke, Lone
Marcussen, Kim
Nielsen, Karina Guldager
Nielsen, Merete Schallburg
Nielsen, Per Lunde
Olesen, Christian Schønemann
Olesen, Jan Toft
Pedersen, Steen Munksgaard
Rasmussen, Anders Marchmann
Rasmussen, Britta Charlotte
Refstrup, Henriette
Rosenblad, John
Rosenkrands-Andersen, Lene
Skriver, Heidi

2.Z
Ahlquist, Louise
Breinholt, Claus
Buhl, Rasmus Aage
Christensen, Jens Peter Oxholm
Dahlmann, Bjarne
Elbæk, Heidi
Fisker, Rikke
Frandsen, Maibrit Siem
Føns, Michael Juhl
Hansen, Lillian Vinkel

Jakobsen, Helene Øllgaard
Jensen, Mette Vestergaard
Jensen, Poul
Jeppesen, Birgitte Dalgaard
Lundorf, Mikkel Dybro
Madsen, Mette
Nielsen, Inger
Nielsen, Kim
Pedersen, Thomas Sandholdt
Sørensen, Lis Mette
Sørensen, Martin Søndergaard
Thomsen, Helle Søndergaard
Thomsen, Kirsten
Tranberg, Anette
Watts, Sune Alan

3.b
Aschlund, Jane Birgitte
Bennebo, Gitte
Bertelsen, Tina
Fedders, Britt Juhl
Hansen, Rikke
Houe, Lene
Jensen, Elanor
Jensen, Laila
Jensen, Lilian
Koch, Kristine Hennelund
Kristensen, Lone
Kristensen, Tanja Marita
Larsen, Dorte Winkel
Larsen, Karsten Rimmer
Laustsen, Rene Arvad
Lerke-Møller, Jette Guld
Madsen, Gitte Bergholdt
Mikkelsen, Marianne
Olsen, Gitte Lejbach
Pallesen, Brian
Rasmussen, Bettina
Rasmussen, Grith Wium
Rasmussen, Vivica Skouman
Skjoldborg, Martin
Sørensen, Anette Elgaard
Søsted, Charlotte
Trans, Pia Birgitte

3 .a
Andersen, Dorthe
Boelsbjerg, Ane Mette
Boisen, Mette
Frost, Nina
Gøtz, Jakob Peter
Hansen, Bibbi Hovgaard
Høeberg, Ditte
Jakobsen, Pia
Jensen, Karin Stobberup
Jensen, Lenette
Jensen, Ulla Brun
Jepsen, Jette
Jørgensen, Susanne Overgaard
Ludvigsen, Bettina Staack
Lund, Mette
Madsen, Marianne Kathrine Ølgaard
Møller-Jensen, Anna-Katrine
Nielsen, Ole Frank
Nielsen, Pernille
Olsen, Tony Søgaard
Pedersen, Dorte Jeanette Juhl
Petersen, Mariela
Petersen, Ulla
Rasmussen, Laila Hedegaard
Sørensen, Lisbeth

3.x
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Andersen, Mia Katharina
Andersen, Peter Krogsgaard
Baggesen, Sine Kondrup
Bargisen, Lis Møller
Bulow, Martin Johan
Christensen, Chris
Emst, Marit
Homilius, Esge
Jensen, Bjarne
Jensen, John Jepsen
Jensen, Kirsten Nørholm
Kildcgaard, Peter

Jensen, Søren Vad
Kallestrup, Jack Hesselholt
Kristensen, Hanne Mette Pagh
Mogensen, Mads Kristian
Mølholm, Jakob
Møller, Lotte
Nielsen, Kirsten de Fries
Poulsen, Frantz Rom
Simmelsgaard, Michael Linde
Søegaard, Kim
Vindbjerg, Rikke
Wraae, Kristian

Knudsen, Frank Engslund
Mortensen, Bo Skaarup
Nielsen, Lene
Nielsen, Trine Bay
Pedersen, Jesper Moustgaard
Thomsen, Per Nygaard
Thomsen, Ulrik
Zippor, Else
3.y
Bargiscn, Michael
Borg, Morten
Bork-Pedersen, Anne
Drøgemiilller, Charles Klemmensen
Feldt-Rasmussen, Sanne
Fly, Anna-Kirstine
Frandsen, Karina Green
Haldbo, Marie-Louise
Hansen, Tommy Mastrup
Jespersen, Claus
Jørgensen, Henrik Heine
Møller, Tone Mørch
Nielsen, Susanne Signe Plagborg
Nørager-Nielsen, Vibeke
Petersen, Klaus Brandt
Rask, Mette
Simonsen, Jesper Prahl
Søndergaard, Hanne Sofia
Sørensen, Tina Grønbjerg
Øllgaard, Jesper Runge

3.Z
Bcrgholdt, Katja
Blok, Helle Louise Nohr
Brinkmann, Jens
Brorholt, Benedikte
Frederiksen, Jette
Grevscn, Peter Kjeldgaard
Gylden, Bettina
Hansen, Gitte Juhl
Hansen, Lene Eg
Hansen, Linda
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Hansen, Jacob Haagerup
Hansen, Winnie
Jensen, Anna-Maria Nørbo
Jensen, Helga Meldgaard
Jensen, Trine Vallentin
Jørgensen, Lis Berit
Larsen, Søren
Lindbjerg, Anette
Moslund, Anja Smedegaard
Orluff, Karina
Philipsen, Lars K.
Rasmussen, Jan Filip
Schmith, Rahda Maria
Sørensen, Lena Eeg
Thomsen, Charlotte
Thomsen, Lone Dalkjær
Yanez, Kattia

l.p
Birkegaard, Pia
Bundgaard, Heidi
Christiansen, Bettina Burgdorff
Christiansen, Birgitta Burgdorff
Danielsen, Mette
Enemark, Marianne
Brønberg, Henriette Skallcbæk
Hansen, John
Hansen, Mette Kjær
Hansen, Søren Brok
Hauge, Benny Hedegaard
Jensen, Charlotte Volcker
Jensen, Holger
Jørgensen, Marianne
Jørgensen, Søren Hald
Landbo, Birgitte Østergaard
Laursen, Britta Paarup
Laustsen, Annegrete
Nielsen, Benny Mølgaard
Nielsen, Lisbeth
Nielsen, Tenna Aagaard Vinther
Oman, Peer
Pedersen, Jane Egeskov
Petersen, Carina Fabricius
Poulsen, Britta
Rasmussen, Lone
Sønderby, Jette
Troelsen, Lene Juul

2.p
Andersen, Jesper Puggaard
Bjerg, Lone Øvig
Breinholt, Lene
Christensen, Anette Uhre
Christensen, Hanne Øllgaard
Christiansen, Maj-Britt Pabst
Daugaard, Hans Ludvig
Hansen, Henriette
Isaksen, Anne Vibeke
Kaaberbøl, Hanne
Kragholm, Gitte
Kristensen, Torry
Lie, Søren Melton
Lindbjerg, Helle
Madsen, Lisbeth Hviid
Madsen, Susanne Bundgaard
Midtgaard, Lillian Nielsen
Modvig, Lars Løvbjerg
Nielsen, Britta Søby
Pedersen, Lisbeth
Pedersen, Rikke
Pedersen, Tina Thorsø
Poulsen, Anita

l.q
Adelsbøll, Kristine
Andersen, Inge
Brunebjerg, Tina
Christensen, Bjarne Lund
Christiansen, Bente
Dahlmann, Keld
Elkjær, Birthe
Elsborg, Hanne
Fink, Jørn Flintholm
Fyhn, Brian
Hansen, Anita Thuescn

27

Markvardsen, Bettina Hilding
Nielsen, Vibeke
Nørgaard, Johanne
Pedersen, Anja Christina
Pedersen, Melina Staal
Petersen, Allan
Petersen, Charles
Petersen, Henning Juul
Rasmussen, Kim
Sejrsen, Morten
Smith, Inge Rodriquez Bibiana
Østergaard, Lotte

2.q
Ahlquist, Linda
Andersen, Mette Storm
Christiansen, Mette Astrup
Hansen, Christina Steen
Horsted, Niels Henrik Enevoldsen
Jacobsen, Randi
Jensen, Poula Øllgaard
Johannessen, Henrik Bruun
Kristensen, Ronny Kristian L.
Kærgaard, Tina
Lauridsen, Marianne
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Personale på Grindsted Gymnasium og HF-kursus

Bjørn Paulli Andersen
(PA) studielektor
engelsk-fransk
Uf. 75 65 62 28

Klaus Brorholt
(KB) lektor
samfundsfag
tlf. 75 33 57 45

Helle Ehlers
(EH) adjunkt
spansk-dansk
Uf. 86 92 26 51

Karsten Andersen
(KA) adjunkt
spansk-engelsk
Uf. 65 90 24 18

Karin Berg
(BG) lektor
historie-engelsk
Uf. 75 32 43 08

Yrsa Dam
(YD) timelærer
musik
Uf. 75 32 35 93

Børge Ebbesen
(BE) lektor
tysk-fransk
Uf. 75 32 07 23

Hanne Eskildsen
(HE) adjunkt
engelsk-tysk
tlf. 75 32 31 89
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Ole Gram
(OG) adjunkt
historie
tlf. 75 33 33 72

Kjeld Graudal
(KG) adjunkt
matematik-fysik-naturf.
üf. 75 32 35 22

Ilse Haugaard
(IH) lektor
matematik-datalære
üf. 75 33 57 20

Joan Hegelund
(JH) adjunkt
geografi
üf. 75 39 32 30

Hans Hostrup
(HH) lektor
kemi-fysik-teknikfag
Üf. 75 32 21 01

Peder Iversen
(PI) lektor
matematik-fysik-naturf.
üf. 75 32 18 83

Niels W. Jacobsen
(NJ) adjunkt
musik-geografi
üf. 75 32 49 24

Ruth Jensen
(RJ) lektor
dansk
üf. 75 29 71 56

Hans Johnsen
(HJ) adjunkt
biologi-idræt
üs. 75 34 31 61

Erik Jørgensen
(EJ) lektor
historie-rel.-old.
Üf. 75 32 04 20
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Otto Kjærgaard
(OK) lektor
engelsk-formning
studievejleder
Uf. 75 32 25 52

Alice Knudsen
(AK) adjunkt
dansk-idræt
Uf. 75 32 32 39

Poul Køppen
(PK) lektor
historie-old.
Uf. 75 32 20 10

Bente Langelund
(BL) adjunkt
engelsk -erhvervsøk.
Uf. 75 32 30 06

Hanne Lervad
(HL) adjunkt
russisk-lat.-old.
Uf. 75 87 20 85

Margrethe Lundorf
(ML) lektor
tysk-dansk
Uf. 75 33 52 46

Ove Skov Madsen
(SM) adjunkt
historie-rel.-old.
Uf. 97 18 20 87

Willi Matthies
(WM) lektor
geografi-studievejl.
tlf. 75 32 27 73

Knud Mogensen
(KM) lektor
dansk-kemi
tlf. 75 32 27 34
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Emma Munch
(EM) skolesektretær
tlf. 75 32 05 22

Christian Møller
(CM) adjunkt
tysk-musik
tlf. 75 32 40 04

Birgit Huss Nielsen
(HN) lektor
matematik
tlf. 75 32 02 96

Finn Lunde Nielsen
(LN) lektor
matematik-fysik-naturf.
tlf. 75 32 02 96

Kurt Nielsen
(KN) pedel
Uf. 75 32 18 33

Olaf Nielsen
(ON) adjunkt
fysik-matem.-naturf.
Uf. 75 32 37 12

Jens Oxlund
(JO) adjunkt
historie-formning
tlf. 75 38 30 60

Hans Aagaard Pedersen
(ÅP) studielektor
matematik-fysik
tlf. 75 32 18 96

Inga Pedersen
(IP) skolesekretær
Uf. 75 32 34
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Mogens Kjær Poulsen
(KP) adjunkt
biologi
tlf. 75 39 62 75

Johnny Quitzau
(JQ) adjunkt
idræt-tysk
tlf. 66 13 58 29

Inge-Lise Raeder
(IR) adjunkt
tysk
tlf. 75 22 49 32

Birgit Rud Skovgaard
(BS) adjunkt
fransk
tlf. 75 32 36 31

Niels Skovgaard
(NS) adjunkt
samfundsfag-religion
tlf. 75 32 36 31

Jørgen Spodsberg
(JS) lektor
dansk
tlf. 75 32 28 36

Tom Stubdrup
(TS) lektor
religion-fransk
Uf. 75 32 07 84

Jens Dybro Sørensen
(DS) lektor
dansk-studievejleder
tlf. 75 33 52 46

Vibeke Theisen
(VT) adjunkt
dansk
Uf. 86 16 08 41
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Erik Thomsen
(ET) lektor
samfundsfag-idræt
tlf. 75 32 28 30

Poul Toft
(PT) rektor
matematik-fysik
tlf. 75 32 07 45

Birgit Wamberg
(BW) lektor
biologi-idræt
Uf. 75 33 57 14

Flemming Wamich-Hansen
(WH) adjunkt
dansk-religion
tlf. 75 32 28 31

Elin Watts
(EW) lektor
cngclsk-russisk
tlf. 75 33 30 89

Jeremy Watts
(JW) lektor
engelsk
tlf. 75 33 30 89

Personale
Ole Gram har efter 3 års orlov meddelt, at han ikke vender tilbage til sin stilling
ved skolen.
Pia Nymann Pedersen er fratrådt sin stilling den 31/7-1989.
Helle Ehlers (spansk-dansk) er ansat pr. 1/8-1989.
Bente Langelund (engelsk-erhvervsøkonomi) er ansat pr. 1/8-1989.
Inge-Lise Raeder (tysk) er ansat pr. 1/8-1989.
Otto Kampp-Olsen (dansk) har været vikar i perioden 25/9-89-8/4-90.
Knud Erik Kristensen (pedelmedhjælp) er ansat pr. 9/10-89.
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Særlige hverv:
Sikkerhedsrepræsentant: Mogens Kjær Poulsen

Skemalægger:

Hans Hostrup

Boginspektor:

Erik Jørgensen

AV-inspektor

Birgit Huss Nielsen

Inspektor

Hans Aagaard Pedersen

Pedel:

Kurt Nielsen

Kantineleder:

Ester Christensen

Rengøringspersonale:

Mona Halvorsen
B irrit Hansen
Inger Hansen
Edith Jensen
Ingrid Kristensen
Sonja Larsen
Aase Madsen
Britta Noer
Kama Rathleff
Ellen Starup

Lærerådets forretningsudvalg:
Adjunkt Niels Skovgaard (formand)
Adjunkt Ove Skov Madsen (næstformand)
Lektor Knud Mogensen (sekretær)

Budgetudvalg:

Ekskursionsudvalg:

Ove Skov Madsen (formand)
Klaus Brorholt
Finn Lunde Nielsen
Poul Toft
Karsten Andersen

Joan Hegelund (formand)
Kjeld G raudal
Alice Knudsen
Poul Toft

Kunstudvalg:
Poul Køppen (formand)
Joan Hegelund
Hans Johnsen

Elevråd 1989/90

Fællesudvalget:

la: Vinni Daugaard Pedersen
lb: Trine Nielsen
lx: Lise Lotte Bjørsted
ly: Joan Madsen
Iz: Klaus Pedersen

Poul Toft (formand)
Christian Møller (sekretær)
Hans Johnsen
Mogens Kjær Poulsen
Niels Skovgaard
Kirsten Nørholm Jensen, 3x
Benedikte Brorholt, 3z
Merete Nielsen, 2y
Inge Andersen, Iq

2a: Trine Haven
2b: Hanne Louise Jensen
2x: Anne Høi
2y: Merete Schallburg Jensen
2z: Majbritt Siem Frandsen
3a: Bibbi Hansen
3b: Elanor Jensen
3x: Kirsten Nørholm Jensen
3z: Bendiktc Brorholt

Samarbejdsudvalget
Poul Toft (formand)
Hans Aagaard Pedersen
Kurt Nielsen
Erik Jørgensen
Inga Pedersen
Kama Ratthleff

Iq:
lp: Benny Mølgaard
2g: Morten Sejersen
2p: Jesper Andersen

Skoleråd
Karin Marchmann Rasmussen (forældrevalgt)
Sonja Laustsen (forældrevalgt)
Lissy Møller Kristensen (amtsrådet)
Rektor Poul Toft
Adjunkt Niels Skovgaard
Adjunkt Hanne Eskildsen
Trine Haven Eriksen, 2a
Helle Lindbjerg, 2p
Rengøringsassistent Ester Christensen
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Idrætsaktivitetsudvalget:

Kantinebestyrelse

Johnny Quitzau (formand)
Erik Thomsen
Hans Johnsen
Alice Knudsen
Birgit Wamberg
Elevrådsrepræsentanter

Poul Toft (formand)
Kurt Nielsen (kantinebestyrer)
Kjeld Graudal
Ruth Jensen
Lone Smidt, 2a
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