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VELKOMMEN
Jeg vil gerne byde alle nye elever 
velkommen i l.g og i l.HF. Det 
er mit og skolens håb, at I vil be
finde jer godt på Sønderborg Stats
skole og få udbytte af den tid, I 
skal gå her.

I starter i en ny skole med nogle 
nye arbejdsmål og måske også nye 
arbejdsmetoder. Det er også nyt, at 
skolegang nu pludselig er frivil
lig. Efter 9 års obligatorisk skole har 
I endelig selv kunnet vælge mellem 
forskellige muligheder.

I har sikkert valgt gymnasiet eller 
HF af mange, mange forskellige 
grunde. Men fælles for jer må vel 
være ønsket om at få en af de 
eksaminer, som er endemålet her.

Skolen er dog langt mere end 
eksamen, den er: Det daglige ar
bejde, kammeratskabet, lejrskoler, 
skolerejser, skolekomedie, fester og 
meget andet.

Måske vil nogle af jer i den første 
tid føle jer fremmed i de nye om
givelser, det er forhåbentlig kun 
et overgangsfænomen. Et skole
skift kan også være en inspiration 
og udgangspunkt for ny udvikling 
omgivet af mange nye mennesker 
og udsat for nye indtryk og nye op
gaver.

Jeg håber, I vil få et godt fælles
skab og et godt udbytte af arbejdet 
her på Statsskolen.

Ole Jellingsø
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D. KELLER HANSEN
rektor for Sønderborg Statsskole 1958-1981

Ved slutningen af skoleåret 1979-80 
trak D. Keller Hansen sig tilbage 
som rektor for Sønderborg Stats
skole.

De 22 år, Keller Hansen kom til at 
lede skolen, blev en epoke med 
store forandringer. Mellemskolen 
forsvandt, realafdelingen kom og 
gik, og HF-kurset blev oprettet, me
dens gymnasieklasserne forgrene
des og voksede. Det blev nødven
digt at gennemføre omfattende 
byggearbejder, som optog rektor 
meget i de første ti år.

Det var en glæde for Keller 
Hansen, at han kunne være med 
til at åbne skolen for bredere sociale 
lag, end der hidtil har været tradi
tion for. Fortidens noget stramme 
disciplin blev afløst af mere natur
lige samværsformer, og rektor 
mødte tidens krav om elevers og 
læreres medbestemmelse og med
ansvar med forståelse, dog under
tiden iblandet nogen skepsis overfor 
en udvikling, der kunne forekomme 
ham lidt hurtig.

I sin daglige færd på skolen var 
Keller Hansen den meget nærvæ
rende, der levede med i alt, hvad 
der rørte sig blandt elever og med
arbejdere i både glædelige og alvor
lige stunder, og han var altid parat

til en god jovial snak, en vejledende 
bemærkning og et opmuntrende 
skulderklap.

At rektors fag er historie skinnede 
klart igennem, vel nok særligt, når 
man lyttede til hans nøje gennem
arbejdede dimissionstaler. Og som 
sønderjyde indfriede han en med
født forpligtelse til at deltage aktivt 
i egnens kulturelle og nationale 
liv, en virksomhed, som ikke be
grænses af pensionsalderen.

Rektor Keller Hansen og hans 
gode støtte fru Kamma kan se til
bage på en god og virksom tid på 
vor skole, og Sønderborg Stats
skole ønsker rektorparret et lykke
ligt otium i deres bolig ikke langt 
fra skolen.
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MEDDELELSER OM LÆRER
KOLLEGIET
NYANSÆTTELSER 
pr. 1. august 1980:
Rektor Ole Jellingsø (historie og 
idræt)
Lektor Eva Bennike Petersen (fysik 
og kemi)
Adjunkt Ole Vinther (fysik og kemi) 
Kvotaansat adjunkt Jens Ove Holm 
(formning)
Timelærer Vema Andersen (idræt)

pr. 1. januar 1981:
Lektor Karen Gregers Jensen (fransk/ 
engelsk)
Timelærer Allan Gori (musik)

Vikariater:
Cand. mag. Inge Dam under adj. 
Grethe de Neergaards barselsorlov. 
Ingeniør Marius Andersen under 
lektor Eva Bennike Petersens syg
dom.
Timelærer Sv. Schmidt Hansen un
der lektor Eva Bennike Peter
sens sygdom.
Mag. scient. Stanislaw Sniegocki 
overtager undervisningen i to klas
ser på grund af skemaomlægninger.

Lærerkandidater:
Efterårssemestret:
Cand. phil. Annemette Skak (rus
sisk)

F orårssemestret:
Cand. mag. Mette Grønvold (engelsk, 
tysk)
Cand. scient Børge Frank Jensen 
(biologi)
Cand. phil. Bent U.M. Petersen 
(historie)

Lærerrådet
Lærerrådet, som alle skolens lærere 
er medlemmer af, er en af de grup
per, der er med til at udforme og 
fastlægge rammer for mange for
hold på skolen. Hver enkelt per
son, både elev og lærer, har natur
ligvis indflydelse direkte, men 
dels er det praktisk, at personer 
med samme funktion samles gruppe
vis til debat, og dels er det i lov
givningen fastlagt, at forskellige 
grupper på skolen har forskellige 
medbestemmelsesmuligheder.

Lærerrådet har besluttende myn
dighed på enkelte områder som fx. 
anvendelsen af bevillinger til under
visningsmaterialer og inventar, an
søgninger om forsøgsundervisning, 
årsprøver og stipendier. Derudover 
har lærerrådet krav på at blive 
hørt om fx. antal hold og klasser, 
fordelingen af disse på lærerne, 
stillingsopslag, disciplinærsager, 
ekskursioner og byggesager. Og en
delig kan vi blive bedt om eller 
selv tage initiativ til at udtale os 
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om hvad som helst, der angår sko
len, og så håbe at blive hørt.

Lærerrådet samles til ordinære 
møder en eftermiddag ca. hver 
anden måned. To elevrepræsentan
ter, pedel og sekretærer indbydes til 
at overvære møderne. En stor del 
af lærerrådets beslutninger forbe
redes i mindre udvalg, der ofte 
også har elevdeltagelse. Blandt de 
faste udvalgs områder kan nævnes 
økonomi, lokaler og inventar, biblio
teksindkøb, stillingsforhold, kunst, 
skolefester og legater, og blandt 
midlertidige udvalgs områder byg
gesager, introduktionsdage og tema
dage. Endelig vælger lærerrådet 4 
medlemmer til fællesudvalget. 
Rådets arbejde tilrettelægges og 
ledes til dagligt af et formandskab, 
der består af formand, næstfor
mand og sekretær.

Lærerrådets arbejde i 1980/81 
var som altid præget af økonomiske 
spørgsmål og andre tilbagevenden
de forhold. Desuden har vi arbejdet 
med inddragelsen af den tidligere 
rektorbolig: lærerne ønsker her i 
enighed med administrationen det 
nuværende lærerværelse ændret til 
kontorer og rektorboligen indrettet 
til lærerværelser. Samtidig har vi 
ansøgt om midler til indretning 
af et stort elevopholdsrum på 3’de 
sal.

I størstedelen af skoleåret har vi 
savnet muligheden for samarbejde 
med elevrådet, der ikke har kun
net etableres. Det er ikke nogen 

ønskesituation for lærerrådet at 
være ene om beslutninger og ansvar 
på de mange områder, hvor et sam
arbejde med eleverne kunne være 
frugtbart for alle. Vi håber, at bl.a. 
de nye elever må gå aktivt ind for 
at skabe en funktionsdygtig struk
tur også på elevsiden.

I indeværende skoleår- er Ida Ben
dix Jørgensen valgt som rådets 
sekretær og Ole Molsted som næst
formand.

Svenn Sørensen 
Lærerrådsformand

F ællesudvalget
På skolen har vi et fællesudvalg. 
I dette udvalg sidder 3 elever, valgt 
af elevrådet, samt elevrådsforman
den, 3 lærere, valgt af lærerrådet, 
samt lærerrådsformanden og rek
tor, der er formand for udvalget. 
Fællesudvalgets opgave er gen
nem gensidig information og for
handlinger at fremme samarbejdet 
mellem lærere og elever, fremskyn
de sagers løsning og koordinere 
læreres og elevers bestræbelser. 
Fællesudvalget træffer afgørelse 
vedrørende fællestimer samt i føl
gende sager, der vedrører elevernes 
trivsel: a) faciliteter, b) praktiske 
forhold, c) fritidsaktiviteter, d) fæl
lesarrangementer såsom skolebal
ler, skolekomedier, sportsstævner
m.m.
Fællesudvalget affatter desuden 
skolens ordensregler.

Ole Jellingsø 
Svenn Sørensen
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Gunner Brygmann 
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Hanne Brygmann 
fransk/russ.
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Erik Christoffersen 
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Jørgen Clausen 
geografi/AV-insp. 
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Helle Christiansen 
dansk 
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Lone Davidsen 
idræt

Erik Eriksen 
matematik/fysik 
tlf. 42 16 58
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formning 
tlf. 42 87 19
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Inger-Hanne Stenderup 
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tlf. 42 35 09



Poul Jespersen 
biologi/idræt 
tlf. 43 05 20

Henning Jessen 
dansk/fransk 
tlf. 44 55 77

Ida Bendix Jørgensen 
dansk/fransk/studievejl. 
tlf. 42 50 18
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historie/religion 
tlf. 42 50 18
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dansk/hist./bibliotekar 
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Inge-lise Henneberg 
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tlf. 43 04 66

Kirsten Milling Nielsen 
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tf. 42 86 59

Knud F. Norberg 
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adm. inspekt./tlf. 42 29 06

Hans Madsen Petersen 
dansk/tysk 
tlf. 44 23 03

Inge Petersen 
psykologi 
tlf. 46 17 44

Troels Petersen 
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tlf. 46 75 71

Bjørn Rohde 
historie/idræt 
tlf. 42 01 99

Ragnhild Rohde 
fransk/russ./studievejl. 
tlf. 42 01 99



Gunnar Schwarz 
dansk/tysk/boginspektor 
tlf. 67 84 56

Jens M. Steffensen 
dansk/religion 
tlf. 43 15 65

Kaare Svensgaard 
matematik/fysik 
tlf. 43 12 79

Svenn Sørensen 
biologi 
tlf. 43 05 52

Kaj Thomsen 
matematik 
tlf. 42 82 02

Peter Lundberg Thomsen 
samfundsfag/russisk 
tlf. 42 69 78

Kjeld Tofte-Hansen 
musik/engelsk 
tlf. 42 30 21

Poul Troldborg 
matematik/fysik 
tlf. 42 69 78

Hans Tygesen 
matematik 
tlf. 42 33 57



Norman Weel-Madsen 
engelsk/dansk 
tlf. 46 75 98

Henrik Wegener 
historie/oldtidsk./religion 
tlf. 42 86 13

Günther Weitling 
historie/oldtidsk./religion 
Studiev.l.HF/tlf. 46 76 80

Ole Winther 
kemi/fysik 
tlf. 44 61 25

Ida Johnsen 
skolesekretær 
tlf. 42 53 58

Gudrun Pedersen 
skolesekretær 
tlf. 42 55 72

Kirsten Sørensen 
kantinebestyrer 
tlf. 42 88 56
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AF SKOLENS DAGBOG

Fester
26. august markeredes skolens 
fødselsdag ved morgensamlingen, 
men da vor gamle skole fyldte 60 år, 
blev der af praktiske grunde virke
lig holdt fest fredag den 29. Der 
blev holdt fælles morgenbord kl. 9, 
der var dækket op i det fri foran 
indgangen fra Ringridervej. Skolens 
emiriti var inviteret, ligesom det nye 
Amtsgymnasium i Sønderborg var 
repræsenteret ved rektor Henning 
Steen Jensen, lærerrådsformanden 
og elevrådsformanden. Der var 
underholdning, taler og sange. Kl. 
11 blev der spillet fodboldkamp 
mellem lærere og elever, eleverne 
vandt! Kl. 12 hentede man »mad
der« i skolens kantine og spiste 
dem i det fri under god stemning. 
Vejret holdt heldigvis. Kl. 13 gik alle 
ind i festsalen, hvor nogle lærere 
opførte Tardieu’s: Lille Konversa
tionssymfoni, og elever fra 1.a under 
ledelse af adjunkt Claus Mün
chow sang »Skoletime fra Jazzora- 
toriet: De 24 timer«. Kl. 14 væ
der ærangeret en kaproning mellem 
Amtsgymnasiet og Statsskolen. 
Amtsgymnasiet vandt, vi håber på 
revanche en anden gang. Præmie
overrækkelsen fandt sted i Slots
gården. Om aftenen blev fødsels
dagen fejret med bal afbrudt af 

diverse konkurrencer. Det blev en 
god og minderig dag.

For at blive ved festerne holdt vi 
lærerfest den 8. november, den så
kaldte goddag- og farvelfest. En 
vellykket aften med mange taler og 
sange.

Den 12. december opførte elev
foreningen E. 69 en revy, og den 
efterfulgtes af bal for skolens elever.

Den 20. december holdt vi jule
afslutning, hvor lektor Weitling 
holdt juletalen. Der var såvel fælles
sang som julekantate. Desuden blev 
der sunget af forskellige kor og 
spillet musik på obo og klaver. 
Julefrokost for skolens personale 
umiddelbart efter afslutningen.

Skolekomedien i år fandt sted den 
14. februar. Jesper Jørgensen, 1.x, 
havde forfattet stykket »Frit Als«, 
der opførtes af elever fra 2.g og 
l.HF. Der var lagt et stort arbejde 
i dette ærangement, der sluttede 
med skolebal.

Der foregik forskellige aktiviteter 
på skolen og blandt disse væ der 
fællestimer og ekskursioner, for
ældremøder m.m.
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Fællestimer
Den 14. nov. i 4. time var der pæda
gogisk musik, d.v.s. folkemusik med 
sang og to guitarer ved Jessen og 
Thomas Alvad. Den 26. nov. blev 
der vist film i 6. og 7. time: »Jordens 
Salt«. Den 29. jan. var der i 1.-3. 
time et fællesarrangement på Amts
gymnasiet for 3.g og 2.HF. Pro
fessor Vladimir Borenowski talte 
om sikkerhedspolitik. Den 26. febr. 
i 6. time viste Nina Bundgaard film 
og fortalte om situationen i El Sal
vador. Den 4. marts demonstrerede 
adjunkt Claus Münchow vort nye 
musikanlæg i 4. time.

Morgensamling:
En gang om ugen samledes sko
lens elever i 2. frikvarter, som ofte 
var udvidet lidt. De enkelte klas
ser og forskellige grupper under
holdt med musik, sange, film og 
små sketches. Desuden var der 
lejlighed til at give nødvendige 
oplysninger og meddelelser af 
fælles interesse.

Forældremøder:
Skolen holdt den 11., 12. og 13. 
november kl. 19 forældremøder for 
forældre til elever i 1. gymnasie
klasse. Der blev her lejlighed til at 
få en orientering om elevernes 
standpunkt og til samtale med de 
forskellige faglærere. Den 9. og

10. marts blev forældre til samme 
elever inviteret til orientering om 
de grenvalg, eleverne kan ønske ved 
oprykning i 2. gymnasieklasse.
Hvert år i slutningen af januar bliver 
der afholdt et orienterende møde 
for aspiranter til 1. g og l.HF samt 
deres forældre. Mødet bliver an
nonceret i dagspressen med tids
punkt og klokkeslet. I år afholdtes 
mødet den 27. januar kl. 19.

Andre aktiviteter
For de nye elever blev der den 11., 
12. og 15. august afholdt introduk
tionsdage, hvor der var rundvis
ning på skolen, psykologiske øvelser, 
almindeligt samvær m.m. Intro
duktionsdagene slutter med fælles
spisning og fest.

Den 2. oktober var der en udstil
ling med fransk plakatkunst her 
på skolen.

Fra den 15.-23. november deltog 
Anne Rasmussen, 2.b, Helle Munk 
Jacobsen, 2.b, Dorte Christensen, 
3.a, Helmuth Jessen, 3.a og Poul 
Schrøder, 3.b i »Internationales 
Studienseminar« på »Jugendhof 
Scheersberg« kombineret med en 
tur til Strassbourg med besøg i 
Europaparlamentet og Europa
rådet.

Den 2. november deltog 26 3.g’ere 
og 2.HF’ere sammen med lektor H.
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Madsen Petersen og adj. Gunnar 
Schwarz i de DANSK-TYSKE 
DAGE i Flensborg. De blev mod
taget på Förde-Gymnasium og del
tog i løbet af formiddagen i under
visningen, hvorefter der blev serve
ret middag for dem og de tyske 
kontaktelever. Eftermiddagen blev 
tilbragt i Idrætshallen, og Duborg- 
Skolen stod for aftenarrangemen
tet.

Danmarks Radio kom på skolen den 
16. december for at foretage en 
fjemsynsoptagelse til en udsendel
se »Ung i Sønderborg«, der blev 
udsendt i maj 1981.

Erhvervs- og studie
orientering
Den 3. november afholdtes det 
erhvervsorienterende møde for 3.g 
og hele HF, hvor Amtsgymnasiet 
også deltog. Mødet var en oriente
ring om kortere og mellemlange 
uddannelser, fortrinsvis baseret på 
lokale kræfter. Mødet skal afholdes 
hvert år, skiftevis på Amtsgymna
siet og her. Den 26. februar blev 
holdt et studieorienterende møde 
med orientering om de længere 
uddannelsesforløb på Amtsgymna
siet, hvor elever fra 2. og 3.g samt 
1. og 2.HF deltog.

Ekskursioner

1 .-3. september var 3.mN på lejr
skole på Arø med adj. Jørgen Clau
sen og Poul Jespersen. Med ud
gangspunkt fra Arø forsamlingshus 
beskæftigede man sig med flg. em
ner: Landbrugskartering. Øens af
grødemønster blev kortlagt. I for
bindelse hermed blev der indsam
let prøver af jordbunden på udvalgte 
dele af øen, disse vil blive nærmere 
analyseret på skolen. Kystmorfo
logi. Der udførtes et nivellement på 
tværs af Arø Kalv.

Havneområdet blev groft opmålt.

22.-26. sept. var 3.sS på ekskursion 
til Arhus med adjunkt Jørgen Clau
sen. Med bopæl på Århus Vandrer- 
hj em besøgte man Århus havn, fore
tog rundtur i omegnen af Århus, og 
byvandring, hvor man så på den 
historiske udvikling. Marselisborg 
Slot og Mindesmærket for de faldne 
fra 1914-18 i Marselisborg Park 
blev ligeledes besøgt.

13. oktober var 2.HF med sam
fundsfag som tilvalg på ekskur
sion til København, hvor man be
søgte en udstilling i Brede om men
nesket og maskinen, som optakt til 
en senere række besøg på Servodan 
i Sønderborg. Ekskursionen blev le
det af adj. P. Lundberg Thomsen.
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Ligeledes under Lundberg Thom
sens ledelse var 2.sS på ekskur
sion den 11.-13. marts 1981. Denne 
ekskursion, som er årligt tilbage
vendende, har til formål at gøre 
eleverne bekendt med de politiske 
institutioner i hovedstaden. De 
overværede et møde i Folketings
salen, et gruppemøde i Fremskridts
partiet, og et møde med en repræ
sentant for Industrirådet.

I efterårsferien var 3.abxu under 
ledelse af Henning Jessen, Ragnhild 
Rohde og Karen Gregers Jensen på 
ekskursion til Paris. Ud over de 
traditionelle seværdigheder be
søgte 3.ax nationalforsamlingen.
3. a var på en heldagstur til Cergy- 
Pontoise. Der var heldagstur- til 
Versailles, ligesom man så en lones- 
coforestilling.

Den 2. februar var l.q på ekskur
sion til Danfoss som indledning til 
et samarbejdsforsøg mellem gymn./ 
HF og erhvervslivet. I de følgende 
to måneder studerede klassen ar
bejdsmiljøproblemer med flere 
gæstelærerbesøg af medarbejdere 
fra Danfoss. Projektet blev afslut
tet med, at der blev løst en støj
dæmpningsopgave. Fra Danfoss blev 
projektet ledet af støjkonsulent 
Frede Helbo. Fra vor skole blev 
ekskursionen ledet af adjunkt Svenn 
Sørensen.

8. februar 1981 var 3.z på ekskur
sion til København med adjunkter
ne K. Kensmark, John Andersen og 
Poul Troldborg. Danmarks tek
niske Højskole, Atomforsøgsstatio
nen på Risø, Christiansborg, Kunst
museet og Klunkehjemmet blev be
søgt, ligesom man var i teater.

Den 4. marts tog 3.a og b sammen 
med adjunkterne Hjørdis Gram, 
Jens Holm og Gunnar Schwarz på 
tværfaglig ekskursion til Tønder 
Museum og Nolde Museet i See- 
büll.

Den 13. marts aflagde 2.HF med 
formning som tilvalg et besøg på 
Kolding Kunsthåndværkerskole. 
De blev rundvist på skolen og fik 
deived et indblik i stedets daglige 
arbejdsgang. Skolens formnings
lærer Ole Prip Hansen ledede eks
kursionen.
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Praktiske 
oplysninger
Skolens adresse:

Sønderborg Statsskole og 
HF-kursus
Kongevej 37,6400 Sønderborg 
Telefon: 42 34 27 og 43 04 39 
(lærerværelset)

Administration:
Rektor Ole Jellingsø. Træffes bedst 
kl. 13-14.
Rektors stedfortræder, adm. inspek
tor, lektor Knud Norberg.
Sekretær Ida Johnsen og sekretær 
Gudrun Pedersen.

Kontoret er normalt åbent kl. 9- 
11,30 og kl. 12-14.
Skolens kontor er først og frem
mest et kontor, som administrerer 
skolens daglige drift og forholdet 
mellem skolen og de forskellige 
myndigheder; men kontoret er også 
et ekspeditionskontor for eleverne: 
Flytninger skal omgående medde
les os. Alle sager vedrørende SU, be
fordringsgodtgørelse o.lign. tager 
kontoret sig af. Hvert år indsamles 
skemaer af forskellig art, f. eks. vedr. 
grenvalg og tilvalg. Vi beder ind
trængende om, at afleveringsfrister
ne overholdes.
Eksamensplanen kan først afhentes 
ved slutningen af den skriftlige 
eksamen, den udsendes ikke.

Skolens kontor kan ikke påtage 
sig:
- at kalde eleverne over skolens sam
taleanlæg eller på anden måde give 
besked, med mindre det drejer sig 
om sygdom i hjemmet eller even
tuelt dødsfald.
- at give oplysninger om årskarak
terer eller skriftlige eksamenskarak
terer (spørg faglærerne).

Til småtingsafdelingen hører ud
levering af Albyl og plastre efter 
behov. Er du i tvivl om noget, så 
spørg. Vi kan som regel finde ud 
af, hvis bord det er.

- sekretærerne -

Ferier og fridage 
1981/82
Skoleåret begynder mandag den 10. 
august 1981.
Efterårsferie: Mandag den 19. okto
ber til fredag den 23. oktober.
Juleferie: Onsdag den 23. december 
1981 til mandag den 4. januar 1982. 
Påskeferie: Mandag den 5. april 
1982 til tirsdag den 12. april 1982. 
(De nævnte dag medregnes).
Fridage:
Fredag den 16. april 1982: Dron
ning Margrethes fødselsdag.

Skoleåret slutter fredag den 18. juni 
1982.

(Hertil kommer de lørdage samt søn- 
og helligdage, som ikke er omfattet 
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af ovenstående. Antallet af ferie- og 
fridage i skoleåret 1981/82 udgør 
herefter 165).

Ringetider
l.time
2. time
3. time
4.time
5. time
6.time
7. time
8. time
9. time

10. time

kl. 8.00- 8.45
kl. 8.55- 9.40
kl. 9.50-10.35
kl. 10.45-11.30 
kl. 12.00-12.45 
kl. 12.55-13.40 
kl. 13.50-14.35 
kl. 14.45-15.30 
kl. 15.40-16.25 
kl. 16.35-17.20

Kantinen
Skolen har en kantine, som bestyres 
af Kirsten Sørensen. Kantinen, som 
samtidig er opholdslokale i fritimer 
og frikvarterer, er åben for salg 
af varer fra ca. 9 til 13.
Kantinens indhold af varer skal 
være godkendt af samarbejdsudval
get, der efter endt drøftelse med 
kantinebestyreren fastsætter pri-

Kontakten
Skole-Forældre
Skolen har altid lagt vægt på at 
formidle et godt samarbejde med 
forældrekredsen.
Hvert år i november måned afhol
des en række forældremøder for 
l.g’s forældre. Her vil der være 
rig mulighed for at kontakte de en
kelte klassers faglærere og blive 
informeret om elevens standpunkt, 
ligesom skolen får mulighed for at 
høre om de problemer, der evt. 
måtte være for de enkelte elever. 
Også forud for grenvalget arrange
rer skolen forældremøder i marts 
måned. Den orientering om de 
forskellige grene, som studievej- 
lederne har givet, vil ved denne 
lejlighed blive uddybet. Studievej - 
lederne giver en kort orientering om 
de forskellige grene, og der vil sam
tidig være mulighed for at tale med 
faglærerne og stille yderligere 
spørgsmål.
Skolen er meget interesseret i et 
nært samarbejde med forældrene, 
som til enhver tid er velkomne til 
at kontakte os, enten personligt 
eller telefonisk. 

seme.

Fravær
I gymnasiet og på HF er der møde
pligt. Denne pligt betyder, at skolen 
fører regnskab over fravær (her
under manglende udførelse af
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skriftligt arbejde). Antager en elevs 
fravær et sådan omfang, at skolen 
nærer betænkelighed over for ele
vens mulighed for fortsat at følge 
undervisningen, skal eleven under
rettes herom. Fortsætter fravæ
ret, underrettes eleven og for
ældremyndighedens indehaver 
skriftlig om, at der kan blive tale 
om at tage forbehold ved tilmel
ding til eksamen ved skoleårets 
slutning. Såfremt lærerforsamlin
gen finder, at der for en af disse 
elever i et eller flere fag på grund 
af fravær vil være betænkelighed 
ved at tilmelde eleven til eksamen, 
indsendes en erklæring til direk
toratet, der afgør om eleven kan 
deltage i eksamen ved skoleårets 
slutning.

Oprykninger
I gymnasiet er der afsluttende eksa
men i enkelte fag ved slutningen 
af både 1. og 2. g. En elev, der ikke 
har fået direktoratets tilladelse til 
at deltage i disse eksaminer kan 
ikke fortsætte i næste klasse.
På et lærerforsamlingsmøde ved 
skoleårets slutning behandles de 
øvrige elevers fortsættelse i næste 
klasse. Hvis der ikke er enighed om, 
at en elev bør fortsætte i næste 
klasse, drøfter lærerforsamlingen, 
hvilke råd der skal gives. Rektor 
skal skriftlig over for eleven, eller, 
hvis denne er under 18 år, over 
for forældremyndighedens indeha
ver, referere det eller de stand
punkter, der er kommet til udtryk 
under drøftelserne. Afgørelsen af, 
om eleven fortsætter i næste klasse 
træffes af eleven eller af forældre
myndighedens indehaver.

Ole Jellingsø
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Studievejledning

for gymnasiet

Hver gymnasieklasse har tilknyttet 
en studievejleder. Studievejlede
rens arbejde er en blanding af de 
opgaver, klasselæreren og skolevej
lederen påtog sig i folkeskolen.

Studievejledeme orienterer i klas
serne om studieteknik, grenvalg og 
det senere studie- og erhvervsvalg. 
Andre problemer kan tages op efter 
klassens ønske.

Det meste af den tid, studievejlede
ren har til sin rådighed, bruges til 
individuel vejledning. Man kan 
træffe sin studievejleder på faste 
tidspunkter på studievejlederkon
toret, nr. 45a, ved siden af historie- 
lokalerne på l.sal (tiderne fremgår 
af et opslag på døren). Du kan hen
vende dig med problemer af studie
mæssig, økonomisk, social og per
sonlig art. Det kan være proble
mer, der vedrører din uddannelse 
her på skolen eller planlægning af 
din fremtid. På studievejleder
kontoret opbevares skriftligt mate
riale om en lang række erhverv og 
uddannelser, og studievejledeme 
skaffer gerne flere materialer. I 
træffetiden er der mulighed for at 
studere dette og evt. låne det med 
hjem.
Studievejledeme arrangerer efter 
behov studie- og erhvervsoriente

rende møder og besøg på uddan
nelsessteder.

Leif Aas Andersen 
Ida Bendix Jørgensen 

Ragnhild Rohde 
studievejledere

På samme måde som folkeskolerne 
er Statsskolen tilknyttet skolepsy
kologisk kontor. Hvis der er særlige 
problemer, f.eks. store læsevanske
ligheder, kan der via studievej
ledeme henvises til skolepsyko
logen.

for HF

HF-studievejlederen træffes i loka
let mellem nr. 48 og 49 i stueetagen 
i skolens gamle fløj.
Studievejlederens vigtigste opgave 
er den individuelle vejledning af 
kursisterne. Har du problemer af en 
eller anden art, der kan være en 
hindring for en planmæssig gen
nemførelse af kursusforløbet, kan 
du gå til HF-studievejlederen for at 
gennemdrøfte situationen.
Problemerne kan være af vidt for
skellig karakter: studiemæssige 
(læsevanskeligheder, koncentra
tionsproblemer m.v.), økonomiske 
og sociale. En meget væsentlig op
gave er den individuelle studie- og 
erhvervsvejledning.
Igennem studievejlederen kan du 
komme i kontakt med erhvervsvej - 
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ledning, ai'bejdsfonnidling samt an
dre uddannelsessteder. Af hensyn 
til det videre uddannelsesforløb 
er det meget væsentligt, at du vælger 
de rigtige tilvalgsfag. Tilvalgene 
drøftes derfor hyppigt med studie
vejlederen. Andre vejledningssitua
tioner opstår i forbindelse med re
eksamination, selvstudium og man
ge andre personlige problemer og 
spørgsmål.
Du er altid velkommen til at hen
vende dig på studievejlederens 
kontor. Da jeg imidlertid har en lang 
række andre opgaver også udover 
den kollektive og individuelle orien
tering og vejledning, er det bedst 
at komme på de tidspunkter, der er 
angivet på studievejlederkontorets 
dør. Du kan også træffe aftale om 
en særlig tid til en grundig drøftelse 
af problemerne.

Med ønsket om et godt kursusforløb.

G. Weitling
HF-studievejleder

HF-reeksamination
Ved HF skelnes mellem tre for
skellige former for reeksamination. 
Disse er: reeksamination, syge
eksamen og omeksamen.
Reeksamen er kun mulig for kur
susstuderende, der ved prøverne 
efter det 1. kursusår har opnået 
karakteren 00 eller 03 og for stu
derende efter 2. kursusår, der ikke 
har bestået den endelige eksamen. 
Disse reeksaminander kan efter eget 
valg lade sig eksaminere i enkelte 
prøver.
Sygeeksaminander er sådanne kur
susstuderende, der på grund af 
sygdom ikke har deltaget i eksa
men. Også disse eksaminander kan 
efter eget valg lade sig eksaminere 
i enkeltprøver.

Omeksaminander er alle de kursi
ster og selvstuderende, der aflægger 
eksamen anden eller tredie gang 
i et fag for at forbedre standpunktet. 
Foretages omeksamen efter den nu
værende bekendtgørelse, lægges det 
oprindelige læsepensa til grund for 
eksaminationen.

Kursisterne vil blive orienteret ved 
opslag på opslagstavlen. Der vil 
ligeledes ske en mundtlig informa
tion. Vi henleder dog opmærksom
heden på, at kursisterne altid selv 
skal sørge for at tilmelde sig en af 
de omtalte reeksaminationer.
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ØKONOMI OG BOLIG
Transportgodtgørelse
Hvis du bor uden for Sønderborg og 
kører med bus eller tog til skolen, 
mere end 9 km hver vej, kan du få 
godtgjort transportudgifterne. Du 
skal så hente et skema på kontoret, 
udfylde det og sende det til Søn
derjyllands Amtskontor, Undervis
nings- og kulturforvaltningen Amts
gården, Flensborgvej 130, 6200 
Åbenrå. Hvis du selv kører i bil, 
på knallert ell. lign., kan du kun 
undtagelsesvis få tilskud.

Statens uddannelses
støtte
Skema til ansøgning om SU får du 
også på kontoret. Her afleveres det 
igen, når det er udfyldt. Skemaet 
indsendes samlet i begyndelsen af 
hver måned, og ca. 4-6 uger senere 
får du svar. Det er vigtigt, at skemaet 
er rigtigt udfyldt!! Læs derfor vej
ledningen omhyggeligt igennem.

Bolig
Kontoret har også adresserne på 
byens kollegier, men udleverer ikke 
ansøgningsskemaer. Dem får du på 

Kollegiernes kontor 
Indstillingsudvalget 
Skovvej 20
6400 Sønderborg
tlf. 42 48 49 kl. 11-13 og 16-17

LEGATER OG STIPENDIER
Ansøgning om skolens legater med 
oplysning om ansøgerens eksami
ner, økonomiske forhold og om, 
hvilke legater man i sin studietid 
har haft såvel fra skolen som fra 
anden side, må være kontoret i 
hænde senest den 1. juni.
Sønderborg Samfundets lånefond 
og rektor Egeberg Jensens lånefond 
yder lån til videre uddannelse til 
tidligere elever fra Sønderborg 

Statsskole. Ansøgning om lån skal 
inden 15. august indsendes til rek
tor Ole Jellingsø.

Følgende legater uddeltes i år:

Ved translokationen 1980 
uddeltes:
Sønderborg Statsskoles Genfor
eningslegat:

Carl Fuglsang-Damgård
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Apoteker Juhls legat:
Helle Østergaard
Mogens E. Brockhusen

Student Svend Jørgensens
Mindelegat:

Lis Kristensen
Lektor K. Gemzøes legat: 

Preben Esbensen
Anne Opstrup

Apoteker Balles legat: 
Catrin Svendsen

Astis legat:
Jørn Brøndal

Flyverløjtnant Vagn Christensens 
legat:

Henning Sørensen
Lektor N.C. Olesens legat: 

Hans Petersen
Lektor Marie Paulsens legat: 

Hanne Sørensen 
Karin Thordsen
Lone Jørgensen

Sønderborg Håndværker- og Indu
striforenings legat til HF:

Birgit Anderson 
Susanne Nielsen 
Kirsten Broch 
Hanne Olesen 
Uwe Wind

Til skolens fødselsdag:
F ødselsdagslegatet:

Susanne Nielsen
Kirsten Broch

Sønderjydsk Fonds studenter
legat:

Ulla Arleth Hansen

Anne Merete Witzkes mindelegat: 
Susanne Brandi
(tildeles en l.g’er. Kan ikke søges)
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KORT OM SKOLEN -
Skolens musikliv
Kærnen i skolens frivillige musik
arbejde udgøres af korsangen. 
Koret optager alle interesserede, 
som naturen har udstyret med 
ganske almindelige syngefærdighe- 
der. Det er naturligvis en fordel, 
hvis koristeme kan læse noder, men 
mange klarer sig med beskedent 
kendskab til disse. Væsentligere er 
viljen til at løse de stillede op
gaver; for 1981/82’s vedkommende 
først og fremmest Gade:»Elver- 
skud«, som i samarbejde med 
landsdelens øvrige gymnasiekor og 
Sønderjyllands Symfoniorkester 
skal opføres ved tre koncerter i 
marts 1982. Dirigent bliver sand
synligvis John Frandsen.
Instrumentalmusik dyrkes efter »de 
forhåndenværende søms« princip. 
De, der har færdigheder på instru
menter, som kan anvendes i sam
menspil, bedes venligst give sig 
til kende.

På vores skole er der flere mulig
heder. Det »store sangkor« er én 
mulighed. Men der er andre: Beat
musik kan du komme til - også 
selvom du ikke kan håndtere guitar- 
eller trommer. (Og hvis du kan, er 
det så meget desto bedre). Et beat
orkester har brug for et damekor, 
for folk på bongotrommer, congas, 
tambouriner, maracas, guiro, vibra- 

klap og alt det andet løse, som man 
sagtens på kort tid kan lære at be
tjene, bare man har lyst og mod.
Og hvis vi er rigtig heldige, kan vi 
også få et big-band op at stå. Og 
hvis vi er rigtig, rigtig heldige, kan 
vi danne et lille ensemble, der ori
enterer sig mod den klassiske musik. 
De, du skal henvende dig til, hvis du 
er interesseret i noget af alt dette, 
er skolens musiklærer, så der er 
rige muligheder for at dyrke musik- 
interessen og glæde andre med 
både musik og sang. Den ugentlige 
morgensamling kan altid bruge god 
musik.

Til revyen i november og skole
komedien i februar kan man komme 
til at aflevere flere numre på samme 
aften, og der findes andre festlige 
lejligheder: Skolens fødselsdag, jule
afslutningen, skoleårets afslutning 
etc.
Der er altså masser af muligheder 
for at forsøde såvel jeres eget som 
skolens liv med musik og sang.

Skolens »uorganise
rede« musikliv
Skolens uorganiserede musikliv 
skal åbenbart forstås som den 
musik, der ikke er ledet af en 
lærer, men det er nu alligevel ret 
organiseret.
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Da det efterhånden er en tradition, 
at skolekomedien er en rock-musi
cal, er de to højdepunkter for det 
»uorganiserede« musikliv komedie- 
og revyorkesteret, hvor besætnin
gen rekrutteres blandt den hoben 
af rytmiske musikere, der er på 
SSS.
Desuden holder E.69 nu og da 
musikaftener, hvor alle folk der 
spiller, kan blive sat overfor et 
publikum, hvis de har lyst til det.

Der har bare i den sidste tid været 
en kedelig tendens til, at disse 
musikaftener kun har indeholdt 
rytmisk musik, vel at mærke den 
elektrificerede del. Dette er synd, 
da der med garanti er i overflod 
af folk, der spiller andet end elek
trisk musik. Disse folk har sikkert 
efterhånden følt sig skræmt væk af 
al den strøm og øl, der er gået i 
disse musikaftener, men det vil det 
nye E.69 gøre noget ved, er jeg 
sikker på, f.x. med akustiske musik
aftener.
Så hvis du spiller på noget, så gem 
dig ikke med det derhjemme, men 
se at komme af sted, så du kan vise 
dine medelever hvad du kan.

Karsten Haag
2.x.

Morgensamlingerne
Morgensamlingsudvalget står for 
organisation af morgensamlingerne. 
Disse afholdes en gang om ugen; 
ugedag afhængig af måned.
Klasserne skiftes til at lave mor
gensamlingerne. Det kan være 
sang, teater, underholdning, fore
drag, oplæg til debat osv. På mor
gensamlingerne bliver der tillige 
givet vigtige meddelelser fra rektor, 
E.69 og eleverne. I år består ud
valget af tre elever, men vi håber, 
at I vil være aktive og arbejde i 
morgensamlingsudvalget. Det er en 
nødvendighed for fortsættelse af 
morgensamlingerne - noget som 
folk kun nødig vil gå glip af.

Morgensamlingsudvalget

Gymnasieelevernes 
Landsorganisation
GLO er en forening, som varetager 
gymnasieelevernes interesser, så
som problemer vedr. reeksamina
tioner, Statens Uddannelsesstøtte, 
Ungdomsydelsen, for høje klasse
kvotienter, undervisningsmaterialer 
o.s.v.

GLO er opbygget på tre grund
principper:

Individuelt medlemskab
Kun skolepolitik
Tværpolitik

Her på skolen har GLO bl.a. gen
nem det tidligere elevråd oprettet 
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et fagkartotek, d.v.s. en materiale
fortegnelse over de undervisnings
materialer, der foreligger på sko
len. Dette er ment som en hjælp 
til både lærere og elever, så man 
aktivt kan gøre brug af § 25 (para
graffen om elevernes medbestem
melse i undervisning).
GLO udgiver i årets løb en del 
skriftlige materialer, så som lands
bladet »Gymnasieeleven«, forskel
lige skriftlige informationer og så 
selvfølgelig vort lokalblad »Glo
sen«, som vi udgiver sammen med 
AGS.

GLO-udvalget.

DGS - en faglig 
organisation
Danske Gymnasieelevers Sammen
slutning findes også her på skolen, 
men hvorfor? I og med at vi alle 
går i gymnasiet, må vi vel også 
have en række fælles interesser. 
Man kan nævne en række proble
mer som f. eks. en dårlig SU, som 
tvinger folk til at bo hj emme, selvom 
de egentlig havde lyst til at bo for sig 
selv. De gennemgående problemer 
i gymnasiet er alle affødt af rege
ringens nedskæringer, som f. eks. 
det faktum, at eleverne pukler løs 
for at få et højt gennemsnit for at 
få en uddannelse, og at de folk, der 
har mellem 7 og 9 km til skole, 
ikke mere kan få deres bus betalt. 
Her på skolen vil vi først og frem
mest arbejde på at få elevrådet op 

at stå og at få det til at køre ordent
ligt. Dette er netop et relevant 
spørgsmål at tage op for en DGS- 
gruppe, da organisationen jo i sin 
medlemsform bygger på elevråde
ne, som er elevernes organ på sko
lerne.
Vi forsøgte at samarbejde med 
GLO (Gymnasieelevernes Lands
organisation), men det løb ud i 
sandet, da GLO ikke var samar
bejdsvillige. Derudover har vi et 
godt samarbejde med LAK (Lands
sammenslutningen af Kursusstude
rende), som vi også forudser vil 
blive udviklet.
På amtsplan har vi været med til 
at starte et amtsligt samarbejde 
mellem eleverne på de enkelte 
skoler. Amtsligt samarbejde ser vi 
som en god ting, da det vil samle 
eleverne.
DET GÆLDER SAMMENHOLD!

DGS-gruppen

Kort og godt om 
LAK.

LAK er din faglige organisation, 
som arbejder på at løse de pro
blemer, de enkelte kursister og 
elevråd støder på.
LAK arbejder med et bredt spek
trum af problemer, netop fordi vi 
skal varetage alle kursisters inter
esser og arbejde for en bedre kur
susuddannelse.
Det er selvfølgelig store opgaver 
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at skulle forbedre uddannelsesstøt
ten, boligforholdene etc., og ved 
siden af dette er det også vigtigt, 
at vi gennem elevrådene arbejder 
med dagligproblemer på kurserne. 
Det kan være problemer med un
dervisningen, pensaopgivelse til 
eksamen, mødepligt, som LAK kan 
hjælpe dig med.
LAK’s faglige arbejde foregår også 
parlamentarisk, dvs. at LAK er re
præsenteret i en række råd og ud
valg nedsat under undervisnings
ministeriet, hvor repræsentanter på 
baggrund af LAK’s programmer 
fremfører kursisternes krav og ar
gumenter herfor.
LAK’s politik vedtages i vore pro
grammer på den årlige kongres efter 
de retningslinier, som repræsen
tanter fra alle landets kurser læg
ger. Hovedbestyrelsen påser, at op
gaverne udføres i tråd med kon
gressens beslutninger.
Derudover arbejder LAK sammen 
med andre organisationer både 
lokalt og på landsplan.
- Vi håber, vi ser dig til næste LAK- 
møde på skolen.

Hilsen

LAK - Sønderborg

E.69
E. 69 (Elevforeningen af 69) har til 
formål at skabe et bedre miljø for 
kulturen her på skolen, dog mest 
efter skoletiden.
Selvfølgelig kan der også forekom
me arrangementer i skoletiden, som 
E.69 står for, film, foredrag o.s.v.
E.69 er arrangør af en lang række 
aktiviteter, som vi håber, I alle vil 
være med til. Der vil blive arrange
ret musikaftener, hvor bl. a. skolens 
musikudøvere kan komme til at ud
folde sig. Der ud over laver E.69 
skolefester, revy, skolekomedie, en 
eller to busture for slet ikke at 
glemme afslutningssold i maj må
ned.

E.69

VALHAL
Skolebladet her på SSS hedder 
Valhal! Det har netop passeret 
det fyrretyvende år ....
Det er et kommunikationsmiddel, 
der er åbent for alle subjektive 
og objektive indlæg. Redaktionen 
holder møde hver onsdag kl. 11.30 
i skolens elevrådslokale, - hvor alle 
interesserede vil være meget vel
komne. Man behøver ikke at være 
god til at skrive, og tidligere er
faring med skoleblade kræves hel
ler ikke.

Redaktionen.
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Konservative 
Gymnasiaster
Når du starter på Sønderborg Stats
skole i 1981, er der 4 gymnasieorga
nisationer - kun en af dem er for 
både gymnasie- og HF-elever, nem
lig KG.
KG, hvilket står for Konservative 
Gymnasiaster, er Danmarks største 
politiske gymnasieorganisation med 
ca. 2500 medlemmer. Det må blot 
pointeres, at der ikke er tale om 
en parti-konservativ holdning, men 
udelukkende en konservativ grund
holdning. KG er ikke blot den stør
ste forening på landsplan, men 
også på Sønderborg Statsskole - 
og dette på trods af, at KG ikke har 
bestået på SSS i mere end et år. 
KG forsøger at samle borgerlige 
gymnasiaster under mottoet: størst 
mulig personlig frihed i uddannel
sen. Og som den eneste gymnasie
organisation har KG et fuldstændigt 
og selvstændigt uddannelsespro
gram, bygget op omkring den grund
liggende indstilling: uddannelses
systemets målsætning er at ud
vikle den enkelte elevs: evner, in
teresser, kundskaber igennem en 
individuelt orienteret undervis
ning.
Det ses tydeligt, at vi i KG ønsker at 
gøre op med 60’emes og 70’emes 
krav om ensretning og »solidarisk« 
disciplin. Vi mener ikke, at det er 
rigtigt, at staten skal bestemme, 
hvordan den enkelte efter moden 

overvejelse ønsker at tilrettelægge 
sin uddannelse. KG vender sig med 
andre ord mod socialismen.
At KG er en politisk gymnasiefor- 
ening med reel indflydelse i Folke
tinget, hvor de vigtige beslutninger 
jo træffes, betyder, at du, kære 
l.g’er eller l.HF’er, vil få en reel 
indflydelse på din uddannelse og 
kan se frem til en spændende tid 
med udfordringer via din gymnasie
organisation - KG.
Velkommen til KG og Sønderborg 
Statsskole - held og lykke frem
over.

Me'd venlig hilsen

Oluf Hoppe 
formand for KG, Sønderborg

Venskabsklubben

Livet på en skole skulle gerne være 
mere end indlæring og lektielæs
ning. Hvis man aldrig har oplevet 
andre mennesker end dem, der til
fældigvis er placeret i samme lokale 
som en selv, har man ikke fået fuldt 
udbytte af sin skolegang.
Interesserer man sig for sport og 
uddannelsespolitik, er muligheder
ne for at komme ud blandt andre 
ganske rimelige, men derudover 
har det hidtil været meget begræn
set med aktiviteter. Skolen arran
gerer nogle store fester - det sam
me gør E69 - men disse er ofte 
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så uoverskuelige, at kun de færre
ste tør vove sig uden for deres 
vante omgangskreds.
For at udfylde dette tomrum blev 
der ved årets begyndelse oprettet 
en venskabsklub. Klubbens første 
arrangement var en hyggeaften med 
spisning og underholdning. Hvad 
der ellers kan tages på program
met, afhænger af medlemmerne. 
Det er dog ikke meningen, at klub
ben skal konkurrere med allerede 
eksisterende aktiviteter.

Ove Faurby
3.msx

Klassefodbold
Kort tid efter sommerferien ar
rangeredes en fodboldturnering for 
gymnastikhold. Det var ikke me
ningen, at turneringen skulle være 
særlig seriøs - formålet var mere 
at få en smule morskab.
6 hold meldte sig til turneringen, 
som blev arrangeret således, at alle 
fik 3 kampe, hvilket viste sig at 
være meget passende.
Vinder af turneringen blev 2.p, der 
i finalen besejrede 2 .xy. På de næste 
pladser fulgte 3.ax, 3.zu, l.u og 
3.y. Skal der siges noget til de 5 
gymnasieholds forsvar, må det 
være, at 2.p var den klasse, der be
nyttede flest piger på holdet, nem
lig 5 stk., men sådan er der jo altid 
nogen, der skal misbruge reglerne.

Ove Faurby
3.msx

Gymnasieskak

SSS har normalt et hold med i den 
årlige gymnasieskaktumering, men 
i år så interessen ud til at være sær
lig stor, så der blev tilmeldt 2 hold 
samt oprettet en lille skakklub på 
skolen. Interessen kunne dog ikke 
holde, så klubben gik langsomt i sig 
selv.
2 .holdet spillede to kampe. Først 
blev Esbjerg slået 2%-l%. I den 
næste kamp blev det til et nederlag 
på 3-1 mod Åbenrå, hvorefter hol
det var ude af turneringen.
1 .holdet, som vi havde stillet visse 
forventninger til, blev også slået ud 
i den indledende runde, idet det 
blev til 2-2 mod Svendborg 1 og en 
3-1 sejr mod Svendborg 2. Svend
borg 1 blev puljevinder, da de slog 
deres 2.hold med 4-0.

Ove Faurby
3.msx

Statsskolens 
bibliotek
Sønderborg Statsskole har sit eget 
bibliotek med omkring 16.000 bind. 
De fleste bøger er faglitteratur og 
håndbøger, men der findes også en 
del dansk og udenlandsk skøn
litteratur. Du er velkommen til at 
låne fra biblioteket, både til brug på 
skolen og til hjemlån. Især i for
bindelse med større opgaver og i 
forbindelse med gruppearbejder
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kan du få brug for at låne. De fleste 
af bøgerne står på biblioteket på 
1. sal, men nogle er anbragt i fag
lokalerne, f. eks. inden for områ
derne fysik, kemi, biologi og geo
grafi. En del håndbøger er placeret 
på lærerværelset.
Åbningstiderne fremgår af opslag 
på bibliotekets dør. Uden for åb
ningstiderne er der som regel låst, 
men du kan altid henvende dig til 
en af dine lærere.
Når du låner en bog, udfylder du 
selv et lånekort, der er placeret 
ved bibliotekarens bord. Ingen 
bøger må fjernes fra biblioteket, 
før et sådant kort er udfyldt.
Når du afleverer lånte bøger, giver 
du dem til bibliotekaren eller læg
ger dem på hans skrivebord.
Vær med til at holde orden på 
biblioteket. Pas især på ikke at 
sætte bøger forkert på plads på 
hylderne. Skolens bibliotek kan 
selvfølgelig ikke klare alt, så du kan 
også få brug for at komme på kom
munebiblioteket det sted, hvor du 
bor, eller på Kongevej i Sønder
borg. På Kongevej er der åbent 
hverdage kl. 9-20, lørdage kl. 9-14. 
På Sønderborg Teknikum findes et 
større bibliotek med især faglitte
ratur. Her kan du også låne gratis. 
Der er åbent mandag til fredag kl. 
9-15,30, torsdag tillige kl. 15,30- 
18,30.

K.E. Kensmark
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ELEVERNE
sN = sproglig-nysproglig, sS = sproglig-samfundsfaglig, mF = matematisk-fysisk, 
mS = matemastisk-samfundsfaglig, mN = matematisk-naturfaglig. R = russisk i 
stedet for fransk, T = tysk i stedet for engelsk.

3.a
lektor Bjørn Rohde

1. Barzel, Petra, sN
2. Bonde, Birgitte, sN
3. Brodersen, Doris, sN
4. Christensen, Dorte F., sN
5. Feldstedt, Kirsten, sN
6. Fogt, Maj-Britt, sN
7. Haupt, Gitte, sS
8. Iversen, Hans, sS
9. Jensen, Helen, sN

10. Jessen, Helmuth Gerh., sN,R
11. Knudsen, Annelene, sN
12. Lei, Anette, sN
13. Nielsen, Benedicte F., sS
14. Nielsen, Bente, sS
15. Nielsen, Birgit T., sS
16. Nielsen, Peter Møller, sS,R
17. Schmidt, Charlotte Juel, sN
18. Schmidt, Martin, sN
19. Schrøder, Jakob Holm, sS
20. Thiesen, Helle E., sS
21. Thomsen, Lise Stougaard, sN

3.b
adjunkt Jens M. Steffensen

1. Andersen, Kirsten Løkke, sN
2. Brommmann, Ulla K., sN
3. Buhrkall, Gitte, sN
4. Ganderup, Anne Margr., sN
5. Hansen, Mirjam, sN
6. Hoppe, Oluf, sN
7. Jensen, Birgitte, sN
8. Jensen, Ragnhild, sN
9. Krause, Jytte, sN

10. Møller, Lene, sN
11. Nielsen, Anette Müller, sN
12. Petersen, Ghita Holst, sN
13. Petersen, Tine Busk, sN
14. Philippsen, Thorbjørn, sN

15. Schmidt, Nanny Skjold, sN
16. Schou, Marianne, sS
17. Schrøder, Poul, sN
18. Stær, Birgitte, sS

3.x
adjunkt Ole Molsted

1. Agerholm, Gert, mF
2. Birckner, Tom, mF,R
3. Caspersen, Johnny, mF
4. Clausen, Søren, mF,R
5. Faurby, Ove, mS,R
6. Flagstad, Kirsten, mS,R
7. Hoegh, Hardy, mF
8. Høgsted, Lars, mF
9. Jensen, Ole Juhl, mS,R

10. Jensen, Peter Bisgaard, mS,R
11. Knudsen, Laurits, mS
12. Krab, Michael, mF
13. Kristensen, Annemette, mS
14. Larsen, Jens Ulrich, mF
15. Møller, Jens Hansen, mF
16. Nielsen, Jan Erling H., mF
17. Nissen, Steen Lyck, mF
18. Pabst, Rolf, mF
19. Sandø-Pedersen, Karsten, mF
20. Schemel, Jesper, mS
21. Sibbesen, Erik, mF
22. Troland, Nils T., mF
23. Voigt, Christian Hansen, mF

3.y
adjunkt Troels Petersen

1. Bemth-Andersen, Anders, mF
2. Bork, Hans Tophøj, mF
3. Brodersen, Hans-Otto, mF
4. Carlsen, Rune, mF
5. Christensen, John B., mF
6. Clausen, Erik, mF
7. Fransen, Peter, mS
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8. Hansen, Bo Freudendahl, mF
9. Helm, Lars, mF

10. Iversen, Bo, mS
11. Jensen, Erik, mN
12. Jensen, Kim Harder, mS
13. Jensen, Søren Peter, mN
14. Jessen, Hugo, mF
15. Johannsen, Berit, mF
16. Jørgensen, Gert Hofsted, mF
17. Marcussen, Mads, mF
18. Nielsen, Jens Bo, mF
19. Nielsen, Morten W. Bundg., mN
20. Nørgaard, Steffen Dueholm, mF
21. Rasmussen, Jens Ulrik, mF
22. Rossen, Claus 0., mS
23. Tychsen, Jette, mF

3.Z
adjunkt Poul Troldborg

1. Boysen, Anette A., mN
2. Christensen, Erik A., mF
3. Dalgaard, Troels, mF
4. Dengsøe, Jens-Erik, mF
5. Frederiksen, Ema, mF
6. Hansen, Anni Birgit, mN
7. Hermansen, Michael K., mF
8. Holvad, Molten, mS
9. Iversen, Janet K., mF

10. Jochimsen, Claus P., mS
11. Jørgensen, Benny A., mF
12. Jørgensen, Jørgen, mF
13. Kleinert, Anders P.J., mF
14. Knudstorp, Terese B., mF
15. Lange, Anna K., mF
16. Larsen, Hanne R., mF
17. Larsen, Peter D., mF
18. Pedersen, Carsten V., mN
19. Petersen, Jens Chr., mS
20. Riis, Karsten Johs., mN
21. Schmidt, Helle, mS
22. Sørensen, Andreas N., mF
23. Sørensen, Annemarie, mF
24. Warming, Knud Chr., mF

3.U
Knud E. Kensmark

1. Andersen, Martha W., mS
2. Christensen, Jette, mF
3. Hansen, Morten Gregers, mF
4. Hansen, Søren K.K., mF
5. Hjulmann, Poul, mN
6. Hohwii-Christensen, Mette, mN
7. Jacobsen, Christian, mS
8. Jensen, Charlotte Gr., mS
9. Johansen, Thyge, mF

10. Jørgensen, Henrik, mF
11. Knudsen, Marianne, mS
12. Laursen, Nina Buch, mN
13. Lei, Anne Sofie, mF
14. Lintrup, Anne, mN
15. Lund, Mikael Peter, mF
16. Løvschall, Henrik S., mF
17. Matthiesen, Lars S., mS
18. Pedersen, Jane, mN
19. Petersen, John Hartv., mF
20. Rasmussen, Jesber, mF
21. Sandø-Pedersen, Steen Henrik, mN
22. Schmidt, Palle Bo, mF
23. Schmidt, Pia von Huth, mS
24. Sørensen, Hanne, mN

2.a
adjunkt Ida Bendix Jørgensen

1. Andersen, Birgit, sS
2. Christensen, Ulla, sN
3. Dall, Karen M., sS
4. Johnsen, Kirsten B., sS
5. Juhl, Dorthe, sS
6. Kristiansen, Vibeke H., sN
7. Kudahl-Laursen, Hanne, sS
8. König, Anne Maria, sS
9. Lauritzen, Tommy 0., sN

10. Møller, Grethe H., sN
11. Møller, Susan, sN
12. Naamansen, Anette, sS
13. Paulsen, Jørn, sN
14. Paulsen, Susanne, sS
15. Roth, Marianne, sS
16. Sørensen, Helle T., sS
17. Thomsen, Matte Birk, sS
18. Troland, Astrid Vibeke, sN
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2.b
lektor Inger-Hanne Stenderup Jensen

1. Annemette H. Erichsen, sS
2. Gitte D. Hammer, sN
3. Hans Homeman, sS
4. Helle Iversen, sS
5. Helle Munk Jacobsen, sS
6. Annette W. Jensen, sS
7. Nanna Jørgensen, sN
8. Kirsten Knudsen, sS
9. Anne Liebe-Lindgreen, sN

10. Per Kehling Lykke, sN
11. Lone Mau, sN
12. Ulla Risbøl Nielsen, sS
13. Elisabeth N. Olsen, sN
14. Susan Paulsen, sS
15. Tine Maribo Pedersen, sN
16. Ulla H. Pedersen, sN
17. Kirsten Philippsen, sN
18. Anne Rasmussen, sN
19. Helle Sørensen, sS
20. Jens E. Zachariassen, sN

2.x
adjunkt G. Schwarz

1. Robert Christensen, mS,R
2. Peter S. Clausen, mN,R
3. Annette M. Doelle, mN
4. Kirsten Erichsen, mF
5. Lis Vibeke Hansen, mN
6. Mads P. K. Hansen, mF,R
7. Michael Henriksen, mS,R
8. Karsten Haag, mN
9. Ole Keldorf Jensen, mF

10. Pernille Jensen, mS
11. Gert Jessen, mF
12. Henrik G. Kjærgaard, mF,R
13. Lars C. Küseler, mS
14. Vibeke Larsen, mN
15. Susan Lei, mN
16. Jette Lehrmann Madsen, mN
17. Torben Meilandt, mF
18. Jan R. Mortensen, mN,R
19. Louis P. Mortensen, mF
20. Sonja Ovesen, mS

21. Susanne Amtkjær Pedersen, mS,R
22. Bruno Poulsen, mS
23. Marcel Rufener-Pedersen, mF,R
24. Gitte S. Sørensen, mF

2.y
lektor Henning Jessen

1. Karin M. Clausen, mN
2. Leif Clausen, mF
3. Kim Hoegh, mS
4. Zenia Aa. Holm, mF
5. Peer Jagd-Nissen, mS
6. Erik S. Jensen, mS
7. Sandra Jeppesen, mN
8. Michael Jspersen, mF
9. Lars Mou Jessen, mF

10. Jørn Juhl, mF
11. Esbem Klietsch, mN
12. Jørn P. Madsen, mF
13. Peter Madsen, mF
14. Charlotte Olesen, mN
15. Inge Olsen, mN
16. Gitte Paulsen, mN
17. Lisbeth J. Petersen, mN
18. Mimi C. Petersen, mF
19. Susanne Rasmussen, mN
20. Johannes Ritz, mF
21. Jytte Schrankenmiiller, mN
22. Allan J. Stolberg, mF
23. Claus René Terp, mF
24. Henrik Thuesen, mF

2.Z
lektor K. Norberg

1. Maile Louise Andersen, mF
2. Ole Tophøj Bork, mS
3. Marianne S. E. Christensen, mN
4. Flemming H. Dall, mN
5. Mette Denning, mS
6. Anne Gundesen, mN
7. Lars Hansen, mF
8. Vibeke Hansen, mS
9. Karen Jensen, mS

10. Michal Johannsen, mF
11. Hanne Jørgensen, mF
12. Helen Krogh, mN
13. Leif C. Lindeløv, mF
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14. Bente Petersen, mN
15. Jørgen K. Petersen, mF
16. Karina Petersen, mN
17. Kenn Rosenberg, mF
18. Bitten Skovmand, mN
19. Helle Steensen, mN
20. Svend Jepsen Steg, mN
21. Susanne Sørensen, mN
22. Torben Tang, mF

2.U
adjunkt Ragnhild Rohde

1. Ole Alnor, mS
2. Dennis T. Andersen, mN
3. Joan M. L. Andersen, mF
4. Leif C. Andresen, mN
5. Flemming Bang, mF
6. Karin Clausen, mF
7. Torben Czepluch, mN
8. Hanne M. Dahl, mS
9. Frederik Damgaard, mF

10. Niels Hansen Damm, mS
11. Michael Tejlg. Jensen, mS
12. Henriette Cl. Jørgensen, mN
13. Lars Jørgensen Kock, mN
14. Dorte Kristensen, mS
15. Mikael K. Kristensen, mF
16. Marianne Lass, mF
17. Pia Lund, mS
18. Anne Lene P. Petersen, mF
19. Elisabeth C. Petersen, mF
20. Hans-Christian Schmidt, mF
21. Arly Schultz, mN
22. Bjørn H. Thuesen, mS
23. Maida Torré, mS
24. Kirsten Verdoner, mS
25. John Witte, mN

I l.g er der ingen grendeling

l.a
adjunkt Ida Bendix Jørgensen

1. Birgitte D. Andersen
2. Birthe Appel
3. Zina B. Bach
4. Anne-Marie Beck

5. Allan Betzer
6. Susanne Brandi
7. Bitten Hansen Carl
8. Marianne Clausen
9. Linda Friedrichsen

10. Pernille Hjarnaa
11. Anne H. Hohwii-Christensen
12. Annette Holst, R.
13. Bodil Jensen
14. Jakob Stenderup Jensen
15. Lone Jespersen
16. Peter Kamper
17. Mette Ravn Larsen
18. Ann Maj Lorenzen
19. Gitte Matthiesen
20. Henriette Moldt
21. Anna E. Nielsen
22. Jette Nielsen
23. Charlotte Prien
24. Vibeke Riis
25. Helle Thiessen
26. Jeanette Thomsen

l.b
lektor Inger-Hanne Stenderup Jensen

1. Lone Asmussen
2. Gitte Bruhn-Carsten
3. Jens Thorsen Carstensen
4. Marianne G. Dirks
5. Anne Ditlev
6. Charlotte Fahrendorff
7. Helle Frederiksen
8. Herdis Fuglsang-Damgaard
9. Laura Mørkøv Holm

10. Kristina Jensen
11. Tine Anne-Marie Langholz
12. Karen Askglæde Larsen
13. Conni M. Lorensen
14. Marianne Mois
15. Mette Lene Nielsen
16. Richardt Nielsen
17. Pia Nommensen
18. Mette Juhl Petersen
19. Lotte Munk Plum
20. Lone Friis Sandvei
21. Bettine H. Stricker
22. Dorit L. Stig Sørensen
23. Andreas Wilhelmsen
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1 .x
lektor G. Brygmann

1. Helle Dahl Andersen
2. Peter R. Bøbel, R.T.
3. Bent Bjarne Christensen, T.
4. John Christiansen, T.
5. Pia Hein, T.
6. Karin Bloch Jensen
7. Emst M. Jessen, R.
8. Anne-Chai’lotte Jørgensen
9. Jesper Jørgensen, R.

10. Keld Kobberø, R.
11. Jens Kofoed-Nielsen
12. Henrik Husted Kristensen
13. Anette A. Krogh, T.
14. Marianne Sandager Kyhl, T.
15. Kirsten R. Larsen
16. Ulrik Neerhøj
17. Gitte Nielsen, T.
18. Susanne Nissen
19. Lars C. R. Petersen, R,T.
20. Philip A. Rasmussen, R.
21. Per J. Thiesgaard, R.
22. Lone Valentin
23. Allan T. Vangsgård, T.

ly
adjunkt Norman Weel-Madsen

1. Chris Borchers, T.
2. Jette Bøjskov
3. Klaus Davidsen, T.
4. Lone Elkiær Frandsen
5. Claus Goosmann, T.
6. Joan Held, T.
7. Dorte Jensen, T.
8. Brian Jørgensen, T.
9. Mette Marcussen

10. Hans Henrik Meulengracht
11. Søren Møller
12. Thorkild Nissen
13. Jesper P. Paulsen
14. Kirsten Skov Pedersen
15. Robert Petersen, T.
16. Susanne Petersen
17. Anders Ritz
18. Gudrun Sandø-Pedersen
19. Flemming Schiller
20. Jacob Haas Svendsen

21. Gert Sørensen
22. Lasse Bæk Thomsen
23. Anne J. Valbjøm, T.
24. Lars Waldemar, T.
25. Poul Wrang, T.

l.z
lektor Karen Gr. Jensen

1. Winni C. Clausen
2. Karin Elze
3. Tony Franke
4. Lone Hansen
5. Kirsten Th. Jacobsen
6. Lars Jensen
7. Hanne Jessen
8. Niels C. A. Jørgensen
9. Susanne Jørgensen

10. Flemming Kaufmann
11. Age Dalby Kristiansen
12. Anne Marie Kryhlmand
13. Elisabeth Langholz
14. Bjørn Mygil
15. Anette Nielsen
16. Vibeke Brak Nielsen
17. Arndt Novak
18. Jette Olesen
19. Claus S. Pedersen
20. Dorte Philipsen
21. Bjarne Schmidt
22. Hans Erich Simonsen

l.u
1. Charlotte S. Bachmann
2. Morten Bock
3. Thorkil Boisen
4. Christel Dall
5. Niels Dengsøe
6. Kirsten Dyhr-Mikkelsen
7. Jan Peter Feil
8. Lars Geest
9. Michael Hammerstrøm

10. Jens Chr. Hansen
11. Anders K. Hvalsøe
12. Jette E. M. Jensen
13. Flemming Jørgensen
14. Ulla Vang Jørgensen
15. Lene Kjærsgaard
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16. Eskild Kristensen 9. Hanne F. Jacobsen
17. Marion Lorenzen 10. Karin Riis Jensen
18. Birgitte Markussen 11. Ulle Gram Johansen
19. Denis Petersen 12. Jean F. Johansson
20. Merete Rubeck Petersen 13. Henrik B. Jørgensen
21. Vibeke A. Petersen 14. Johan Stefan Lauritzen
22. Jørgen Henrik Ross 15. Pia Lorensen
23.

2.p

Svend Zachariassen

HF-klasserne:

16.
17.
18.
19.
20.

Tove Lorenzen 
Vibeke Møhl 
Hanne Raun 
Gitte Schmidt 
Pia Noes Sørensen1.

2.
3.
4.
5.

Michael L. Alstrup
Peter Boest
Helle Brink
Børge G. Christensen
Inge Clausen

21.

2.r

Anette Warnecke

6. Michael F. Dahl 1. Bjarne Boytang
7. Marianne Erichsen 2. Katja Carstensen
8. Helga Filbert 3. Lene G. Feldstedt
9. Bodil Hansen 4. Jette Fogh

10. Jette Hansen 5. Pia Hansen
11. Susanne N. Hansen 6. Torben Ketler Iversen
12. Helle Henningsen 7. Knud Jeppesen
13. Eva Hollensen 8. Annette R. Jørgensen
14. Conny R. Knudsen 9. Niels Arne Jørgensen
15. Marianne Lange 10. Helle Dahl Kristensen
16. Vivian B. Laursen 11. Kim L. Kristensen
17. Sonya B. Lausen 12. René Ladiges
18. Jens Bo Lund 13. Annette S. Lorenzen
19. Ib H. Madsen 14. Susanne Pia Mortensen
20. Torben Mikkelsen 15. Lejf B. Møller
21. Gitte Pedersen 16. Else L. Paulsen
22. Hella J. Petersen 17. Birgitta Petersen
23. Morten Petersen 18. Klaus J. M. Poulsen
24. Peter Sandholdt 19. Stig Poulsen
25. Heidi Thomsen 20. Torben Rick
26.

2.q

Birgit Wolf 21.

2.t

Jørgen Fredslund Sørensen

1. Anette G. Andersen 1. Lars Abild
2. Peter S. Bruhn 2. Helle Bøtteher
3. Annelise Christiansen 3. Birgitte L. Christensen
4. Brian Christiansen 4. Elisabeth Christensen
5. John A. Hansen 5. Svenn A. Danielsen
6. Henrik Have 6. Gitte Jauemik
7. Lars Hansen Hygum 7. Lene Mølholt Jensen
8. Finn Ketler Iversen 8. Lise Jonasson
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9. Henriette Kjeldsen
10. Susanne Kyhl
11. Helle Lersø
12. Bente Mortensen
13. Bo L. P. Mørk
14. Britta Nielsen
15. Flemming Nielsen
16. Yvonne V. Nielsen
17. Hanne Nissen
18. Lisbeth K. Nissen
19. Anette A. Nygaard
20. Ken Jarle Olsen
21. Inger Poulsen
22. Søren Rasmussen
23. Arne Sloth
24. Hans Jørgen Wollesen

l.p
1. Lis Anker-Møller
2. Pia Anker-Møller
3. Joan Hedlund Arens
4. Birthe Børgesen
5. Vibeke Fisker
6. Dorthe Hansen
7. Helle Barbara Hansen
8. Marianne Hansen
9. Anette Hedegaard

10. Ulla Holm Jacobsen
11. Kirsten Johanning
12. Johny Haumann Jørgensen
13. Annemette Larsen
14. Brammie van Leuwen
15. Lone Lorenzen
16. Ulla Moos
17. Birgit Marie Møller
18. Bente Skov Pedersen
19. Susanne Pedersen
20. Knud Røgilds
21. Hanne Schou
22. Torben Schulz
23. Marianne Sørensen
24. Lars Stougård Thomsen
25. Lene Thomsen
26. Maj-Britt Ulderup
27. Kirsten Wrang

l .q
1. Henning Berg
2. Annette Bøttger
3. Kirsten Carstensen
4. Christina Frandsen
5. Lena R. Frantzen
6. Bodil Hakanowitz
7. Hannah Harboe
8. Martin Hentze
9. Susanne Holm

10. Gitte Holt
11. Dorte Jacobsen
12. Helle Jacobsen
13. Karin Bæk Jepsen
14. Jonna Petersen Juul
15. Keld Molin Jørgensen
16. Merete Munch Lange
17. Lars Makiol-Petersen
18. Anne B. Meulengracht
19. Lone Maren Møller
20. Jane Nielsen
21. Maria S. Nielsen
22. Anette Nielson
23. Mai Pedersen
24. Ulla Pedersen
25. Birgitte Rømer
26. Maiianne Sørensen
27. Hannse J. Wind
28. Annelene Ostergaard 

l.r
1. Tina Elholm Bonde
2. Mette Baatrup
3. Marianne Christensen
4. Sven Christensen
5. Lone H. Glovinski
6. Anette W. Hansen
7. Birthe Hansen
8. Dorthe Hansen
9. Lotte Hartmann

10. Ulla Jensen
11. Lena Jessen
12. Helle Johannsen
13. Gitte Jørgensen
14. Birger Karlsson
15. Kent Korsgård
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16. Eva Koch Kristensen
17. Christina Lachenmeier
18. Susanne Husted Lausen
19. Lone F. Mortensen
20. Hanne V. Pedersen
21. Liz Pedersen
22. Ulla Pedersen
23. Per Philipsen
24. Jette Skov Rasmussen
25. Lis Schlott
26. Steffen Staugaard
27. Anita Stuhr
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