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Dette årsskrift ser i ord og billeder tilbage på skoleåret 1987/88, som det formede 
sig på Næstved Gymnasium og HF-kursus. Det tager afsked med dimittenderne 
ved at tegne et portræt af skolen, som den var det sidste år, de var med til at 
præge den, og blev præget af den. Samtidig er årsskriftet en velkomst til alle nye 
gymnasiaster og HF-kursister, der skal være med de kommende år; de vil her 
kunne få et første indtryk af de mange tilbud, skolen har til dem ud over den ske
malagte undervisning.

For alle dem, der var med i 1987/88, ogsom fortsætter et eller to år endnu, vil 
skriftet nok ikke blot være et tilbageblik, men også et idékatalog og en inspira
tionskilde: hvad skal vi fortsætte med, eventuelt udbygge, og hvad skal vi føje 
til? Ikke mindst i de overgangsår, der nu forestår, er det vigtigt, at vi drøfter disse 
spørgsmål; gymnasiereformen -på alle skoler - og spændende byggeprojekter 
- på vores - giver rige muligheder for nye initiativer. Derfor er årsskriftet i år 
også i nogen grad fremadrettet.

Endelig vil vi gerne med årsskriftet give forældre og alle andre, der interesse
rer sig for, hvad der foregår her, et indblik i livet på Næstved Gymnasium & HF. 
I afsnittet »Årets gang« er så at sige alle små og store begivenheder medtaget, 
men det har selvsagt ikke været muligt at give en fyldigere omtale afalle aktivite
ter, der kunne fortjene det. Billedet er mangfoldigt og broget, men ikke kaotisk; 
det holdes sammen af den ramme - gymnasie- og HF-uddannelsen - som nye 
elever og kursister nu skal være med til at udfylde.

Velkommen til!
Poul Hansen
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Skolen på vej ind i 90’erne
Selv om kalenderen kun viser 1988, 
er der gode grunde til at hævde over
skriftens rigtighed. De nye elever ta
ger i år hul på det nye gymnasium, 
valggymnasiet, og først når de har 
taget deres eksamen, er gymnasiere
formen fuldt gennemført - og så er 
det blevet 1991. Netop det år begyn
der for alvor en markant elevned
gang, der vil præge hele det næste 
årti, og som vil medføre en stor re
serve af ressourcer, der skal bruges 
til noget fornuftigt. Allerede i et par 
år har der været bestræbelser på at 
gøre skolen til et sted, hvor der sker 
meget andet end eksamenssrettet 
undervisning, og den udvikling vil 
fortsætte i 90’erne. Endelig kan vi 
glæde os over, at de ansvarlige poli
tikere er parate til at forbedre ram
merne for skolens liv. Vi er i gang 
med udvidelser af bygningerne - og 
denne fysiske planlægning vil være 
virkeliggjort i 1995.

Det nye valggymnasium
Hvad bliver anderledes i forhold til 
det eksisterende? Spørgsmålet kan 
synes at være forkert, for de nuvæ
rende elever vil ikke opleve nogen 
ændring, og for de kommende ele
ver vil alt alligevel være nyt. For sko
len som institution og for lærerne vil 
der dog ske en del.

Da gymnasiereformen gennemfø
res over 3 år, er der måske det første 
år ikke de store »nyheder«. Dog er 

følgende værd at bemærke: Gene
relt bliver skoleugen forlænget fra 
30 til 32 timer, og der lægges større 
vægt på de naturvidenskabelige fag i 
begyndelsen af skoleforløbet, idet 
alle får biologi i 1. g, og de sproglige 
erstatter faget matematik med det 
nye fag naturfag med elementer af 
matematik, fysik og kemi.

For matematikere er der desuden 
det nye, at valget ikke længere står 
mellem engelsk og tysk, men mel
lem tysk, fransk og russisk. Til gen
gæld bliver der tale om 2-årige for
løb i både engelsk og det 2. sprog, 
der vælges.

Vanskeligere at beskrive, men 
dog af stor betydning for eleverne er 
det langt stærkere formulerede krav 
til lærerne om, at fagene skal koor
dineres og støtte hinanden, ligesom 
der er opstillet krav om, at elevernes 
arbejdsbyrde skal fordeles jævnt, 
både når det gælder de enkelte uge
dage, og når det gælder hele skole
året.

Den åbne skole
Gymnasiet har fra gammel tid været 
en meget lukket verden, stort set 
uberørt af alt det, der er foregået i 
samfundet udenfor. Så slemt har det 
nu ikke været, vil mange hævde, for 
man kan pege på mange ting, der 
har været berøringsflader med ver
den omkring os. Imidlertid har der 
for det meste været tale om, at klas
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ser med en lærer har gjort iagttagel
ser ude omkring og derefter trukket 
sig tilbage til skolen og der behand
let indtrykkene på skolens og pæda
gogikkens egne præmisser. Skolen 
er forblevet en størrelse, beregnet 
på at give eleverne en ballast, så de 
bagefter kan klare sig ude i samfun
det - og den ballast har vel ikke altid 
i tilstrækkelig grad været i trit med 
udviklingen.

Der er sikre tegn på, at en æn
dring er på vej. I en række fag indgår 
praktik på forskellig vis som en in
tegreret del af undervisningen, og 
der er forsøg i gang med at udvide 

gymnasiets undervisningstilbud til 
nye grupper.

I efteråret 1986 blev der etableret 
arbejdsgrupper på amtets gymna
sier, som skulle forbedre det, der 
kaldes »rekvireret undervisning« el
ler »indtægtsdækket virksomhed«. 
Idéen er, at gymnasierne med den 
faglige ekspertise og pædagogiske 
erfaring, gymnasielærere har, skal 
tilbyde kurser til virksomheder, in
stitutioner og organisationer i lokal
samfundet. Sommeren 1987 ud
sendte vi her fra Næstved Gymna
sium vores tilbud i form af kurser i 
forskellige fag og emner, der kan 
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»skræddersyes« efter den enkelte 
virksomheds aktuelle behov.

Desværre har det indtil nu været 
småt med konkrete resultater. Der 
er kun gennemført et enkelt kursus 
om »Sprog og Kommunikation« for 
Næstved Kommunes forvaltnings
personale.

Et af de meget positive resultater 
af arbejdet med rekvireret undervis
ning er et uformelt samarbejde med 
erhvervsskolerne i byen: Handels
skolen, Teknisk Skole og Specialar
bejderskolen.

Ledelse og ansvar
Det er indlysende, at den begyn
dende åbning af gymnasiet vil stille 
øgede krav til ledelsen af skolen.

I øjeblikket foregår der en debat 
på skolerne om ledelsesopbygnin
gen; hvad resultatet bliver, er det 
endnu umuligt at sige noget om, 
men der tegner sig et par hoved
punkter:
- hvordan får vi et elevdemokrati 

til at fungere?
- skal ledelsesfunktionen styrkes 

ved udnævnelse af »mellemlede
re« (vicerektorer) eller skal an
svar og kompetence delegeres til 
kollektive organer?

Rammerne udvides
På Næstved Gymnasium falder gym
nasiereformens indførelse tidsmæs
sigt sammen med en tiltrængt forny
else og udvidelse af bygningerne. 
Der foreligger en plan for udbyg
ning og ændringer af det bestående, 

som der er enighed om. Vel er det 
ikke ganske sikkert, at planen bliver 
gennemført i alle detaljer, men ind
til nu er den blevet fulgt.

Et første skridt var indretningen 
af kantinen, der har fungeret i 4 må
neder. Efter 472 måneds bygge tid 
åbnede kantinen den 26. februar 
med fest for elever, lærere og hånd
værkere. Siden har den leveret læk
ker og alligevel billig mad til mange 
på skolen.

Det næste skridt vil samtidig være 
det mest epokeskabende, nemlig 
bygning af et musikhus. Det betyder 
nemlig, at der nu endelig er basis for 
den længe savnede udbygning af fa
get musik. Vi nåede aldrig at etab
lere en musikfaglig gren under den 
gamle ordning, men kan nu til gen
gæld begynde gymnasiereformen 
med mulighed for musik som højni
veaufag. Spaden stikkes i jorden den 
19. september 1988 og den 1. august 
1989 vil huset kunne åbnes for bru
gerne. Huset er 1. etape af et større 
kompleks med idrætshallen som den 
næste store fornyelse. Tilsammen vil 
tilbygningerne »lukke« den åbne 
nordside i den eksisterende plan, og 
med den overbyggede forbindelse til 
den gamle bygning vil skolegården 
blive opdelt i to mindre enheder, 
hver med sine muligheder.

Der er med disse initiativer taget 
hul på en udvikling, der forhåbentlig 
inden for en ikke alt for fjern fremtid 
vil gøre skolen til et endnu bedre 
sted at være.

Jørgen Hansen
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Lige muligheder for piger og drenge

udgør 72 af verdens befolk
ning
udfører % af det samlede 
antal arbejdstimer

registreres kun som Vi af 
den samlede arbejdsstyrke 

modtager Vio af verdens 
samlede indkomster

ejer Vioo af verdens samlede 
ejendom

Så grel ser situationen ikke ud i Dan
mark, men forskelle på kvinders og 
mænds muligheder er lette at få øje 
på. På arbejdsmarkedet ser vi f.ex., 
at jo højere man kommer op i hierar
kiet, jo færre kvinder finder man. 
Blandt de arbejdsløse er der langt 
flere kvinder end mænd, og inden 
for uddannelsessystemet tager færre 
kvinder en længerevarende uddan
nelse.

For at ændre på disse skævheder 
skal der sættes ind tidligt. Gymna- 
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siedirektoratet udarbejdede i 1987 
materiale om ligestillingsproblema
tikken og lagde op til, at der på gym
nasier landet over skulle afholdes 
pædagogiske arrangementer om 
emnet.

Der er nok at tage fat på. På folke
skoleområdet er der allerede forsket 
en del. Det viser sig fx., at
- drengene taler dobbelt så meget 

som pigerne,
- lærerne tildeler drengene mere 

opmærksomhed,
- pigerne vil være 200 % sikre på, at 

deres svar er rigtigt, før de marke
rer i timen, mens

- drengene kaster sig ud i hold
ningsdiskussioner og klassede
batter, de »afprøver sig selv« hele 
tiden - og trænes i at formulere 
sig.

For at komme i gang med arbejdet 
på NG besluttede vi at lave et arran
gement i 2 etaper:
1) I januar 1988 inviterede vi Mari
anne Dreyer, DLH i Århus, til at in
troducere ligestillingsproblematik
ken og inspirere os til at iværksætte 
nogle små undersøgelser af, hvor
dan det egentlig står til med ligestil
lingen på NG.
2) I marts havde vi et stort arrange
ment med gæster, som har beskæfti
get sig med emnet i forskellige sam
menhænge. Vi diskuterede resulta
terne af vores undersøgelser og slut
tede med at udarbejde en række for
slag til, hvordan vi kan komme vide
re, forslag som

- forsøg med arbejdsformer, der 
tilgodeser »de stille«,

- differentieret undervisning, fx. i 
kønsopdelte grupper.
Foreløbig har vi altså arbejdet 

med, hvad vi som lærere kan og bør 
gøre. Til næste år må vi have arran
gementer, hvor eleverne deltager. - 
Og eleverne er utvivlsomt interesse
rede, for som en ung kvinde, Helle 
May Andersen, skrev i en kronik i 
Politiken i 1983:

»Jeg vil være kvinde. En kvinde, 
som ikke bare accepteres på grund 
af sin smukke røv eller sine dejlige 
øjne. Jeg vil accepteres på lige vilkår 
med mændene. Jeg vil!«

Jørgen D. I Lillian S.
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Totalteater - i mere end én forstand

Dette års skolekomedieforestilling 
gik over scenen den 2., 3. og 4. fe
bruar 1988. Vi opførte musicalen 
MARATHOND ANSEN efter Ho
race McCoy’s roman fra 1935 »Ja
men, man skyder da heste?«

Handlingen foregår i 1930’ernes 
depressionsår i Hollywood og er et 
chokerende tidsdokument.

Stykket handler om unge, fattige 

mennesker, for hvem tilværelsen sy
nes håbløs, og som i desperation sø
ger lykken - eller snarere berøm
melsen - i dansehallens mareridt, 
hvor de trods alt er sikre på at få fø
den, så længe de holder ud, hvilket 
ofte vil sige 4-5 måneder.

Dansehallens love, her admini
streret af den glatte og samtidig 
grove Rocky Gravo/Shaky Sweaty, 
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er alles kamp mod alle, og i dette 
miljø ophører efterhånden al med
menneskelighed. Vi kommer i styk
ket tæt på flere af de unge par, men 
det gennemgående par er Robert og 
Gloria, der beslutter sig til at slå 
pjalterne sammen i en marathon- 
dansekonkurrence i håb om at blive 
opdaget af en talentspejder blandt 
publikum.

Allerede fra stykkets begyndelse 
fjernes spændingen om, hvordan det 
vil gå de to, idet vi i en billedmon- 
tage følger deres møde med hinan
den, hhv. den forhørssituation, Ro
bert befinder sig i efter at have skudt 
Gloria. På selve dansegulvet og i 
»hvileringen« følger vi deres for
hold, ser, hvor forskellige og dog 
ens de er, og forstår, hvor håbløst 
deres forhold er. Gloria er blevet 
mishandlet og udnyttet hele livet og 
er træt af det hele.

Hun har, som hun siger, »ingen il
lusioner«, mens Robert er meget 
uspoleret, naiv måske, i sin tro på, at 
det selvfølgelig vil gå ham godt. Af 
scenemontagerne fremgår det, at 
Robert skyder Gloria, fordi - ja, 
fordi »man skyder da heste«, og 
fordi han altså elskede hende - og 
hun ham.

Så midt i al den gru, som stykket 
viser om dette samfunds jagt på pen
ge, opstår kærligheden og livet som 
en mulighed - og som en nødvendig
hed, for selv om Robert skyder sin 
Gloria, har han jo valgt i overens
stemmelse med deres kærlighed. 
Men det kan kolde hjerter ej forstå.

Store anstrengelser 
med stort udbytte

Opsætningen af Marathondansen 
var en krævende opgave, men samti
dig var den spændende, ikke mindst 
fordi der her kunne arbejdes med de 
mange forskellige genrer, som musi- 
cal’en jo spænder over: skuespil, 
dans, musik og sang.

Scenearrangementet blev et total
teater, dog samlet omkring danse
ringen og hvilepladserne udenom. 
Meget foregik imidlertid rundt om i 
hele aulaen, og sågar balkonen 
måtte tages i anvendelse.

Et så stort projekt kræver mange 
mennesker, og mere end 75 elever 
var aktive i forbindelse med stykket, 
hvis forberedelser strakte sig over 
flere måneder med en særlig hektisk 
slutfase den sidste måned. Mange 
aftener og også week-ends er gået 
med at spille, danse og synge.

Men hvorfor dog vælge et så stort 
projekt? Svaret kunne være, at vi i 
lærergruppen er ved at blive for am
bitiøse, men svaret kunne også 
være, at der er en stigende interesse 
blandt elever og kursister for dette 
arbejde, hvor fællesskab og ansvar
lighed og fantasi er sat i højsædet.

At resultatet stod mål med for
ventningerne hos de medvirkende 
fra 2. g og 1. hf og hos lærerne, kan il
lustreres ved, at mere end 1200 per
soner overværede forestillingen. 
Det er naturligvis også resultat af et 
flot stykke PR-arbejde.

Myrna Olsen
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Fra Buxtehude til Dansktoppen
Udover at forskellige mindre elev
grupper har deltaget musikalsk i di
verse arrangementer som morgen
samlinger, kantineindvielse og ori
enteringsaften for kommende ele
ver, har energien i dette skoleår 
samlet sig om to store projekter, 
nemlig julekoncerten og forårskon
certen.

I forbindelse med julekoncerten 
har vi indledt et samarbejde med

Køge Gymnasium og HF, som vi 
alle håber vil blive en tradition. Da 
1987 var 350-året for Diderich Bux
tehudes fødsel, valgte vi at fejre 
denne store danske komponist med 
hans kantate »Wachet auf, ruft uns 
die Stimme« for 3 solostemmer, kor, 
2 tværfløjter og continue. De mange 
svære koloraturer, som ikke min
dede meget om, hvad vi ellers havde 
sunget af Kim Larsen og The Beat
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les, blev indlært sammen med gym
nasiekoret fra Køge 2 dage i en hyt
te, smukt beliggende på en »højslet
te« på Midtsjælland, omkranset af 
skove og søer. Skønt kalenderen 
kun viste den 25. november, dalede 
julesneen blidt, mens vi øvede os, så 
stemningen var godt forberedt til de 
to koncerter, der blev afholdt i be
gyndelsen af december, først i Køge 
kirke og derefter i Set. Mortens 
kirke i Næstved. Begge koncerter 
trak fulde huse, og glade var vi for at 
få et samarbejde igang uden for mu
rene.

Forårskoncerten viste 
musiklivets mangfoldighed

Den anden store begivenhed, for
årskoncerten, fandt sted her på 
Gymnasiet den 14. april. Forud var 
gået 3 måneders intenst arbejde 
både i og uden for skoletiden, og 
eleverne gjorde et stort fortjenst- 
fuldt arbejde, der ud over det musi
kalske også omfattede lodninger af 
talrige ledninger, lyssætninger osv.

Hovedattraktionen var et uddrag 
af rock-musicalen »HAIR«, hvori 
medvirkede et 8-mands orkester, 
skolens kor og en del solister. Alle 
havde været hjemme og grave i for
ældres og andres spraglede tøjbun
ker fra 60’erne, og det store LSD- 
trip i »Hara Krishna« blev virkelig
gjort ved hjælp af en olieprojektor 
og 40 kg tøris.

Et af de andre større indslag blev 
en gentagelse af sidste års succes, 1. 
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hf’ernes fremførelse af de 3 bed- 
ste(!) numre fra årets Melodi- 
Grandprix. Denne gang var det HIP 
HOP, Stig Rossen samt Kirsten og 
Søren, der måtte holde for. Kore
ografien blev nøje indstuderet efter 
en video-optagelse, musikken blev 
lyttet af og omsat til et 4-mands or
kester, og alle kostumer og rekvisit
ter blev fremskaffet så autentisk 
som muligt, lige fra gule papguita
rer, lavet af et af formningsholdene, 
til Kirstens 7-måneders mave i 
skumgummi.

Resten af koncerten bød på musik 
spændende fra 1700 tals blokfløjte
musik til Debussys klavermusik, 
russiske folkesange på russisk, 
swing fra 40’erne, rock’n ’roll og 
rockmusik. Der medvirkede ca. 180 
elever og tilhørertallet rundede de 
800, så efter en god koncert fandt en 
del ned i kantinen, hvor et jazzorke
ster afsluttede aftenen for os.

F remtidsdrømmen 
går i opfyldelse

Året der gik har været et godt år 
med mange oplevelser, der har 
knyttet os tættere sammen, og vi ser 
frem til næste år, hvor vi uden for 
vinduerne vil se et nyt musikhus 
skyde op ude ved idrætspladsen for 
at blive taget i brug i august 1989.

Birgitte Munch-Steensgaard



Tunesien - et tværfagligt projekt
Ekskursioner og studierejser er et 
vigtigt supplement til den daglige un
dervisning. Det største projekt i år 
var de to sproglige 3. g klassers 14 
dages tur til Tunesien.

Hvorfor ikke lave noget ekstraordi
nært med de sproglige for en gangs 
skyld? Hvad med at give dem mulig
hed for at fordybe sig i et emne, at se 
en sammenhæng mellem flere af 
gymnasiets fag og ikke mindst at op
leve en helt fremmed kultur? Ideen 
kom fra geografilæreren, og snart 
var vi 7 lærere samlet om emnet Tu
nesien. Målet var at arbejde med 
Tunesien som tema i fagene geogra
fi, historie, samfundsfag, fransk, re
ligion og formning.

Klasserne skulle arbejde periode
vis med emnet gennem alle tre gym
nasieår, men højdepunktet skulle 
være en to ugers studierejse til Tune
sien i 3.g. Vi forelagde planen for læ
rerrådet og på et forældremøde for 
l.g’ere i 1985, og det viste sig, at alle 
var indstillet på projektet. Rejsen 
blev gennemført i oktober 1987 i 
samarbejde med organisationen 
»International Kontakt«.

Alle var enige om, at opholdet i 
en tunesisk landsby var en enestå
ende oplevelse. Vi kan således 
konkludere, at vi nåede det mål at 
opleve et tredjeverdensland. Men 
fik de sproglige klasser, årgang 
1985-88 også en fornemmelse af 

sammenhængen mellem de involve
rede fag? Det tør vi ikke svare énty- 
digt ja til. Trods lærernes koordine
ring kan det være svært at sammen
holde forløb, der ligger spredt over 
tre år.

Men når vi nu ser tilbage, synes vi, 
at hovedmålet lykkedes. Mødet 
med den tunesiske landsbybefolk
ning og besøgene i deres skoler og 
institutioner var en læreproces for 
alle. Det er værdifuldt, at lærere og 
elever kan få et sådant fælles ud
gangspunkt i et undervisningsfor
løb.

Grethe Larsen

Livet sammen med landsbybefolkningen med
førte mange oplevelser. Her flås et gedekid før 
stegning på bål.
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Eleverne oplevede turen 
på deres måde

En væsentlig del af Tunesienspro- 
jektet var en uges ophold i en lands
by. For b-klassens vedkommende 
var det i en lille by ved navn Sidi Bou 
Rouis. Vi blev indlogeret i et endnu 
ikke færdigbygget hus, og ugen var 
spækket med oplevelser af enhver 
art. Førstehåndsindtrykket var en 
prøvelse i sig selv. Af landsbyens ca. 
3000 indbyggere syntes de 2700 at 
være børn under 12 år, som sandsyn
ligvis hidtil kun havde set »hvide 
mennesker« i fjernsynet. De fulgte 
os i store mængder overalt, og var 
fantastisk yndige og bedårende - 
lige indtil de begyndte at kaste sten 
efter os - kontaktbesvær?

Efter en formel velkomst med en 
forsmag på tunesisk folklore, og ef
ter at vi havde lært landsbyens hono
ratiores at danse boogie-woogie, var 
vi så småt faldet til. Opdelt i grupper 
på 2-3 fulgte vi herefter hver »vores« 
families dagligdag.

Det betød eksempelvis, at man 
blev lagt i seng for at sove under sie
staen, at man fik serveret stegt fåre
hjerne, selv om man var blevet lovet 
kaffe (som i øvrigt synes at bestå af 
lige dele grums og eau de cologne), 
og at man blev beskuet ihærdigt af 
slægt og venner, som var kommet 
for at se »vidunderne«. Enhver 
kommunikation med kvinderne var 
umuliggjort af sprogvanskeligheder, 
da de fleste af dem udelukkende 
talte arabisk. De tilbringer hele 

deres liv i hjemmet, men virkede nu 
langtfra undertrykt.

Gæstfrihed og hjertelighed var 
overvældende. En del af os blev in
viteret til bryllup, og der blev arran
geret gedekidsslagtning for os. 
Grillstegt på bål smagte gedekiddet 
fortrinligt. Derudover legede en lo
kal mekaniker gevaldigt med ilden 
ved at invitere et par af drengene på 
vin i sit baglokale - der var adskillige 
vagtposter og optræk til total panik, 
da den lokale politijeep kørte forbi.

Omtrent alle nåede at få flydende 
mave af nationalretten, »cous
cous«, samt at vænne sig til, at muez
zinen fra moskéens minaret kaldte 
de troende til bøn hver morgen kl. 5.

Den sidste uge blev tilbragt i et 
ganske andet Tunesien. I de store 
byer pruttede vi på livet løs om pri
sen i bazarerne. Enkelte blev snydt, 
så vandet drev.

I turistbyen Sousse ved Middelha
vet nød vi at kunne gå i shorts og T- 
shirts efter at have været indhyllet 
fra ankel til håndled i landsbyen.

Oven på denne uge gav de sidste 
dage os et stærkt indtryk af det mar
kante skel mellem traditionel lands
by og europæisk storby.

Det var i sandhed to berigende og 
uforglemmelige uger. Derfor skal 
der til sidst lyde en dybfølt tak til læ
rerstaben, for en helhjertet indsats 
og en mængde kolorit. S JUKRAN! 
BISLEMMA!

Mette Kaae og
Mette Marie Tidlund, 3b
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AIDS - vor tids svøbe

»AIDS er ikke kun en bøssesyg- 
dom«, «Det ser ud til, at 60-70 % 
HIV-positive udvikler sygdom
men«. »Politiet må bruge pisto
lerne, hvis de trues af HIV-positi
ve, der vil bide eller stikke med 
nåle«.

Dette er blot nogle få udpluk 
fra aviserne om AIDS. 11987 blev 
oplysningskampagnen forstær
ket, og Sundhedsstyrelsen fik me
gen international anerkendelse 
for den linje, der var lagt i AIDS- 
oplysningen i Danmark.

Også Næstved Gymnasium har 
været med i kampagnen. Særlige 
kurser blev holdt 1. og 2. g’ere, 
der ikke gennem den normale 
biologiundervisning ville få infor
mation.

Jon Andersen, du var med til at 
lave disse kurser. Hvordan forløb 
det?

Det viste sig, at eleverne havde 
et stort behov for oplysning. De 
havde både mange spørgsmål og 
var ivrige efter at diskutere pro
blemerne. Danmarks Radios 
kampagne har utvivlsomt med
ført et forstærket engagement. Vi 
kunne derfor komme hurtigere 
gennem det mest elementære og 
bruge tiden på mere vanskelige 
spørgsmål:

Hvor sikker er sikker sex? Skal 
jeg/hvomår skal jeg lade mig 
HIV-teste? Hvad stiller jeg op, 
når min kammerat fortæller mig, 
at han/hun er HIV-positiv?

Jamen, hvad var da målsætnin
gen?

Biologilærerne havde udarbej
det et program, hvorefter ele
verne skulle informeres om, hvad 
AIDS er, hvordan AIDS smitter, 
og hvordan man beskytter sig 
mod AIDS, og endelig skulle de 
inddrages i en bred diskussion af 
sygdommens samfundsmæssige 
og etiske aspekter.

Hvordan blev så selve undervis
ningen organiseret?

Hver klasse havde 3 sammen
hængende timer med to biologi
lærere. Samtidig fik vi mulighed 
for også at informere lærergrup
pen om programmet og det mate
riale, vi agtede at bruge.

Vil I fortsætte med disse kurser?
Nej - fra næste skoleår har alle 

1. klasser biologi, og kurserne bli
ver dermed overflødige.
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Årets gang
August
Skoleåret starter den 10. aug. med 3 
introduktionsdage. 2. og 3. klasser 
arbejder samtidig med introduktion 
af nye grenhold eller forberedelse af 
studierejse.

3mK tager på 10 dages studierejse 
til Midtengland i slutningen af må
neden.

September
Som optakt til folketingsvalget af
holdes fællestime: valgmøde i au
laen med lokale kandidater.

Tirsdag den 8. sept. er samtlige 
700 elever i gang med den årlige 
idrætsdag.

I ugen 12.-19. er 3mK i praktik i 
faget kemi, mens alle øvrige mate
matikerhold er på studierejse til 
London, Korfu, Prag og Bruxelles. I 
samme uge er 4 l.g klasser på hytte
tur som en del af introduktionsforlø
bet.

Alle nye elever testes med det for
mål at kortlægge behovet for speci
alundervisning.

I ugen 21.-25. er de sidste 5 l.g- 
klasser og de 3 l.hf-klasser på hytte
tur. Det foregår i Hvalsø, hhv. Has
lev. Hver klasse er af sted i 1 døgn.

Skolevejleder Lotte Lund over
værer dansktimer som led i udveks
ling mellem folkeskole og gymnasi
um.

Tilvalgsholdet i formning ser på 
impressionistisk og ekspressioni

stisk kunst i københavnske museer 
og gallerier.

Oktober
3a og 3b rejser de første 2 uger til Tu
nesien på studierejse som afslutning 
på et 3-årigt undervisningsprojekt.

For l.g-klasserne arrangeres for
ældreaften for at give et indtryk af 
den nye arbejdsplads.

2u besøger udstillingen »Mexicos 
Kunst« på Louisiana og aflægger be
søg på Arbejdermuseet.

2x deltager i interview-undersø
gelse foretaget af social-pædagogisk 
seminarium, Hindholm.

Den 12. oktober starter ombyg
ningen af kantinen.

Ved Holmegaard-messen - en er
hvervs- og uddannelsesmesse over 3 
dage - er skolen repræsenteret med 
en stand, hvis budskab er »den 
brede vej til en god uddannelse«. 
Standen, der var bemandet med ele
ver og lærere, havde god søgning.

November
3x besøger Arbejdermuseet og ud
stillingen »Mexicos Kunst« på Lou
isiana. Om aftenen overværes Hol
bergs »Den politiske Kandestøber« 
på Folketeatret.

Skuespilleren Niels Andersen af
prøver med 3.g samfundsfagshold et 
endnu ufærdigt teaterstykke om po
litikeres holdninger og attituder.
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Repræsentanter for BZ-bevægel- 
sen informerer i en række klasser 
om bevægelsens målsætning og stra
tegi.

Kjeld Kristensen og Jens Nor- 
mann-Jørgensen fra Danmarks Læ
rerhøjskole arbejder med regional
sprogsprojekt. Der deltager 25 ele
ver fra 2.g.

Lærerkollegiet orienteres om og 
diskuterer AIDS-kampagnen, der 
gennemføres for alle elever i løbet af 
dec., jan. ogfeb.

Skolens kor er 2 dage på Lerbjerg- 
centret, hvor det sammen med koret 
fra Køge Gymnasium forbereder ju
lekoncert.

2r er på stor Københavnstur i fa
gene dansk og religion med besøg på 

Muslimsk Center, Louisiana (india
nerkultur) og i Christiania (Dan
mark i 60’erne).

December
Ved 2 arrangementer giver persona
lechefer fra erhvervslivet afgangs
klasserne nyttige vink om jobsøg
ning.

Den 7. dec. afholder skolens kor 
sammen med Køge Gymnasiums 
kor offentlig julekoncert i Set. Mor
tens kirke. En lignende koncert er 
gået forud i Køge kirke. Efter kon
certen beværtes de medvirkende i 
skolens kantine.

Den officielle forældrekonsulta
tion for l.g-elevers forældre gen
nemføres over 3 aftener.
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I forbindelse med latin og historie 
besøger la Glyptoteket med studier 
af Romerrigets kultur, og Louisiana 
(aztekerrigets kunst). En uge senere 
er Ib på samme tur.

Teaterforeningen låner skolen, 
hvor teatergruppen Den blå Hest 
opfører Lorca’s »Jeg vil sove æbler
nes søvn«.

2q besøger Buddhistisk Center og 
Arbejdermuseet. Om aftenen ser 
man forestillingen »An der schönen, 
blauen Donau« på Det kgl. Teater.

Den russiske rejselektor Irina 
Khrisanfova besøger russiskholde
ne.

Semestret slutter den 22. dec.

Juleafslutningen den 22. dec. var ét langt 
fællesarrangement med fællesspisning i au
laen og med underholdningsbidrag fra klas
serne. Herover leverer 2y deres bidrag. - Og 
på næste side ses det til lejligheden sammen
bragte lærerband på slap line.

med juleafslutning. I Fællesudval
gets regi, men med eleverne som ud
farende kraft, arrangeres matiné i 
aulaen med underholdning ved de 
enkelte klasser og fælles spisning. 
Afsluttende dans om træet.

Januar
Skolen arrangerer møde om gymna
siereformen for skoleinspektører og 
skolevejledere fra Folkeskolen.
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Pædagogisk arrangement for læ
rerne om »Lige muligheder for piger 
og drenge«.

Der holdes RUTH-fest i kanti
nen. THAT’s IT og skoleband un
derholder.

18. jan. - 5. feb. modtager 350 fol

gen overværet af ca. 1200 personer 
og bliver derved årets teaterbegi
venhed i Næstved. Den 3. opførelse 
afsluttes med stor aktørfest.

Den polske gæstelærer Anna 
Twardowska underviser i forskellige 
klasser om aktuelle forhold i Polen..

keskoleelever introduktionsunder
visning. Der etableres 21 klasser, 
der hver er på skolen i 3 dage. De får 
undervisning i 2 dage og fordeles i 
skolens faste klasser på tredjedagen.

Under mottoet »Gymnasiet åbner 
dørene« gennemføres den årlige in
formationsaften for kommende 
gymnasieelever. Et mindre informa
tionsmøde afholdes på lærerværel
set for kommende hf-kursister.

Februar
Den 3. feb. er der premiere på årets 
skolekomedie, musicalen MARAT- 
HONDANSEN. Ved denne og de 2 
følgende opførelser blev forestillin-

Der afholdes 2 arrangementer for 
folkeskolens lærere med informa
tion om gymnasiereformen.

3u og 3v besøger i fagene religion 
og dansk Arbejdermuseet, Klunke
lejligheden og Synagogen. Der slut
tes om fredagen i Det kgl. Teater, 
hvor forestillingen »Rosmersholm« 
af Ibsen overværes. Samme dag er 
3y og 3z på fransk udstilling i Køben
havn og ser filmen »Carmen«.

Ambassadesekretær Tarasenko, 
fra den sovjetiske ambassade, gæ
steforelæser i klasserne 3z, 3v og lp.

2b besøger Nationalmuseets an
tiksamling og Glyptoteket og gør 
dertil studier i ny og gammel arki
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tektur. Jess Ørnsbo’s stykke »Majo
næse« overværes på Avenyteatret.

Efter 472 måneds byggetid åbnes 
skolens kantine med stor festivitas: 
åbent hus med gratis servering, ta
ler, festsang og et revy-indslag af 
skolekomediegruppen, hvor amtslig 
planlægningskunst får det glatte lag.

Marts
Højsæson for l.g-klassernes grund
kursus i datalære.

2y og 2z kigger på fransk arkitek
tur i Rundetårn og impressionisme.

la aflægger besøg i Mellemfolke
ligt Samvirke og ser forestillingen 
»Dyveke« på Folketeatret.

I et pædagogisk arrangement ar
bejder lærerne videre med projektet 
om »lige muligheder for piger og 
drenge«.

I forbindelse med edb-kurset er 
lx på virksomhedsbesøg i Privat
banken og på postgirokontoret. Om 
aftenen overværes forestillingen 
»Der var engang« på Det kgl. Te
ater.

3xzvF arbejder med reaktorfor
søg på Risø.

Skuespilleren Allan Olsen fortæl
ler i en fællestime om sine roller 
samt om filmindspilning i USA.

Der afholdes ved et aftenarrange
ment grenvalgsorientering for l.g- 
elever og deres forældre.

RUTH-fest i kantinen, der indle
des med spisning.

Tilvalgsholdet i formning er på 
Louisiana og ser udstillingen »Ed
ward Munch. Maler og fotograf«.

Eventyret om amtslig planlægningskunst.

3yuwF besøger Risø og arbejder 
med forsøg på reaktor DR 1.

3uvwS arbejder med økonomiske 
problemer i Danmark ved besøg i 
Nationalbanken og Industrirådet.

April
lp ser på Christian IV’s bygninger i 
København og er på Frihedsmuseet. 
Man slutter turen med at se »Der var 
engang« i Det kgl. Teater.

lu stifter bekendtskab med »Ed
ward Munch. Maler og fotograf« på 
Louisiana og ser »Der var engang« i 
Det kgl. Teater.

lz besøger NOVENCO Vs i Næs
tved og lærer noget om edb-styring.

Alle fransk-elever ser i BIO fil
men »Kilden i Provence«.

Den 14. april er skolen fuld af mu
sik. Der er forårskoncert i aulaen 
med efterfølgende musikcafé i kan
tinen.
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Fællestimearrangement i aulaen 
med en peruviansk sang- og musik
gruppe.

Den 28. april slutter 2.hf’ere nor
mal skolegang. Der er morgenkaffe 
for kursister og lærere i kantinen og 
bagefter kvitterer kursisterne med 
en strålende kabaret i aulaen.

Maj
2a besøger Ordrupgård og Loui
siana og ser på im- og ekspressionis
tisk kunst.

Den 4. maj er det 3.g’ernes sidste 
skoledag. Eksamensskemaet offent
liggøres ved morgenkaffen i kanti
nen. Afgangseleverne følger traditi
onen og leverer fornem underhold
ning for resten af skolen i aulaen.

Samme dag samler lærerne deres 
kræfter om at drøfte gymnasierefor
men og dens virkning på pædagogi
ske aktiviteter.

Elever fra 2yzN medvirker som 
instruktører på et miljøkursus for 
ungdomsskolens lærere. Temaet er 
»Affald-genbrug«.

Mundtlig eksamen begynder den 

16. maj og dagen efter slutter nor
mal undervisning for 1. og 2.g.

På sidste skoledag når Iw at rejse 
til København og se på praktisk an
vendelse af edb på Nordisk Film og i 
Danmarks Radio.

Ligeledes i forbindelse med edb- 
kurset er ly på virksomhedsbesøg på 
forlaget Gyldendal og tillige på Tek
nisk Museum i Helsingør.

2xyzF arbejder med kernefysik på 
Risø.

Juni
Ib er i Brede for at se udstillingen 
om stavnsbåndet og landborefor
merne.

Den 15. juni er sidste eksamens
dag. Afgangsklasserne afleverer bø
ger om eftermiddagen, stiller op til 
fotografering, og fra kl. 18 festes der 
i kantinen af lærere og elever/kursi- 
ster. 2.g står for serveringen.

Skoleåret slutter med dimission 
fredag den 17. juni. Efter festen er 
der, som traditionen byder, punch 
på plænen, hvorefter klasserne for
lader skolen i hestevogn.
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Brünnich og Hjorth går fra borde

Med udgangen af juli måned i år fra
træder skolens musiklærer i mere 
end et kvart århundrede, lektor Jør
gen Brünnich-Henriksen, sin stilling 
for at træde ind i pensionisternes 
rækker.

Da Brünnich (som elever og kol
leger kalder den vordende emeritus) 
i 1961 blev knyttet til Næstved Gym
nasium som adjunkt, var det med en 
baggrund, man roligt kan kalde aty
pisk for en gymnasielærer: en juri
disk embedseksamen, en uddan
nelse som operasanger, et langvarigt 
studieophold i udlandet og rige erfa
ringer fra Det kgl. Teaters opera
kor, fra koncertturnéer og fra radio- 
og teaterarbejde var nogle af de 
ting, skolens nye sanglærer havde 
med i bagagen.

Og han fik brug for sin bagage: i 
gymnasiets årsberetning for skole
året 1960-61 kan man læse om de 
sørgelige tilstande for »de ledigt 
bievne sangtimer«, idet disse nemlig 
»besørgedes på følgende måde: De 
4 II g-klasser fik kunstforståelse, 
kunsthistorie og tegning af kunstma
ler Harald Essendrop; de øvrige 
gymnasieklassers sangtimer besør
gedes af pianistinde fru Østergaard 
Andersen indtil midten af septem
ber, hvorefter violinistinde fru Falk 
Nielsen overtog timerne. De øvrige 
timer besørgedes af lærerpersona
let«.

Der var således nok at tage fat på 
for den nye sanglærer, og man kan i 
dag undre sig over, at han også fik 
tid til at passe de timer i religion og 
gymnastik, man gav den unge ope
rasanger oven i sangtimerne - for 
slet ikke at tale om hvervet som »ud
vendig inspektor«!

Da Brünnich i sin tid tiltrådte, var 
det som sanglærer, nu hvor han fra
træder, er det som musiklærer - i 
mangt og meget har gymnasiet af 
1988 lagt afgørende afstand til gym
nasiet af 1961. Og Brünnich har al
drig manglet modet til at sige, at ud
viklingen efter hans mening ikke al
tid har været til det bedre!

På sin vis er historien ved at gen
tage sig: ved Brünnichs tiltrædelse 
blev skolens sangundervisning lagt i 
tiltrængt faste og pædagogisk for
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svarlige rammer - ved hans fratræ
delse står Næstved Gymnasium med 
den nye gymnasiestruktur og sine 
aktuelle byggeplaner for et musik
hus atter i en situation, hvor faget og 
dets lærere skal møde store og kræ
vende udfordringer.

Således skal opgaverne bestandig 
løses. Briinnich har løst sin, og vi øn
sker ham et langt og aktivt otium.

Bjørn Falck-Petersen

Efter lang tids tjeneste ved Næstved 
Gymnasium går lektor Kai Hjorth af 
i begyndelsen af det kommende sko
leår.

For både elever og lærere er der 
tale om et tab, for Kai Hjorth har i 
mange år været en institution i insti
tutionen. Ikke bare har han gennem 
et langt virke i historiens tjeneste 

formidlet sit fag med stor indsigt og 
aldrig svigtende overblik, men han 
har også på forskellig vis tjent sko
len, dens elever og lærere, gennem 
de mange tillidshverv, som han gen
nem årene har påtaget sig.

Med Hjorths afgang bliver der 
igen ro over undervisningen. Med 
sin klare røst har han i en menneske
alder sørget for, at også forbipasse
rende og klasser i tilstødende loka
ler har fået del i hans undervisning. 
Samtidig har han til glæde for ikke 
mindst yngre kolleger altid været 
god for både faglige og pædagogiske 
provokationer, som har ført til man
gen en givtig diskussion.

I sin faggruppe - historiefaggrup
pen - vil vi savne Hjorth, som har 
været det faste holdepunkt i en pe
riode, hvor der er sket meget inden 
for gymnasieverdenen. Hjorth har 
uden at give køb på egne holdninger 
kritisk fulgt med udviklingen. Han 
har aldrig været afvisende over for 
det nye, men altid været i stand til 
udfra erfaringen at påpege, hvorle
des nye påhit ofte er gamle, og der
for næppe med ét slag vil løse fagets 
eller gymnasiets problemer.

Vi er i faggruppen kede af at tage 
afsked med Kai Hjorth. Vi mister på 
Næstved Gymnasium en god kolle
ga, en livsnyder, der med lune har 
været med til at gøre hverdagen lidt 
festligere. Vi er sikre på, at Hjorth 
vil få et godt otium, og han skal have 
de bedste ønsker med på vejen.

Flemming Olsen
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Afgangsklasserne 1988
I skoleåret 1987-88 var der i afgangsklasserne i alt 203 elever. De var fordelt 
på linjer og grene således:

Sproglig linje:
Nysproglig gren (N): 
Samfundsfaglig gren (S):

HF-kursus:

40 Matematisk linje: 102
19 Matematisk-fysisk gren (F): 29
21 Naturfaglig gren (N): 34

Samfundsfaglig gren (S): 24
61 Matematisk-kemisk gren (K): 15

3a
Anette Voigt Arnsted N 
Renee Christensen N 
Tina Christensen N 
Jeanette Hansen N 
Helle Jørgensen N 
Susanne Birgit Nielsen N 
Anahitta Shirzad N 
Anita Eskjær Sørensen N 
Arlette Merete Bentzen S 
Tina Dalby-Andersen S 
Christina Hansen S 
Dorthe Hansen S 
Tim Kristian Jensen S 
Ulla Videbæk Jensen S 
Thomas Jørgensen S 
Karina Kristiansen S 
Ulla Pia Kristoffersen S 
Iben Kyhn Larsen S 
Anders Vogt S

3b
Mona Ring Andreasen N 
Tine Christensen N 
Mette Dideriksen N 
Tina Dideriksen N 
Dorthe Hansen N 
Suzette Ipsen N 
Charlotte Jensen N 
Lene Madsen N 
Trine Mølbak N

Anne Gitte Nielsen N 
Christina Nielsen N 
Mette Marie Tidlund N 
Danny Bo Donau S 
Tina Haug Frahm S 
Lars Højbak S 
Mette Kaae S 
Gitte Mikkelsen S 
Aviaja Olsen S 
John Kenneth Petersen S 
Jesper Sørensen S 
Nikolaj Waldau S

3x
Jesper Frederiksen F 
Rolf Olsen Solgård F 
Thomas Andreas Wilki F 
Karen Engvang N 
Heidi Tønne Jensen N 
Benja Johansen N 
Alice Bruun Jørgensen N 
Irene H. Sørensen N 
Martin Anker Hansen S 
Kristian Danelund Høeg S 
Anja Hegnelt Simonsen S 
Christian Sørensen S 
Margrethe Andersen K 
Casper Caspersen K 
Steffen Thorkildsen K

3y
Søren Bessermann F
Karin Bilstrup F
Tina Lykke Christensen F
Flemming Folkersen F
Jan Jacobsen F
Anders Hunæus Kaas F
Martin Svensson F
Lars Thonke F
Jacob Wolff F
Erik Øbakke F
Pia Normann Jensen N
Lisa Nielsen N
Martin Dimon Brandt S
Lasse Kjærulf Nielsen S 
Lone Karina Pedersen S
Mette Gjerløff K 
Marianne Koch K

3z
Jakob Andersen F 
Tine Bitten Andersen F 
Peter Ørding Andreasen F 
Thyge Boserup F 
Hanne Maiken Busch F 
Steen Christoffersen F 
Christel Olsen F 
Annelise Pedersen F 
Lene Rasmussen F 
Tina Christensen N 
Jeanette Hansen N 
Anette Larsen N
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Christina Skov N
Ulrik Dalsgaard Sørensen N
Michael Henrik Carstensen S
Jeppe Sthen Hansen S
Lenette Tine Nielsen S
Steen Molter Pedersen S
Pernille Koefoed K
Lene Madsen K

3u
Dorte Larsen F 
Marianne Larsen F 
Michael Rasmussen F 
Joan Jacobsen N 
Jimmy Sund Jensen N 
Mette Ohrberg N 
Anette Søndergaard N 
Bo Schou Andersen S 
Henrik Andersen S 
Jess Hansen S 
Kristine Hønnerup S 
Rene Skytte Jensen S 
Steen Hellgreen Laursen S 
Benny Stær Lohse S 
Maybrit Jannerup K 
Christina Kurre Nielsen K

3v
Lars Jensen F
Carsten Petersen F 
Jan Gundorf Pedersen F 
Brian Andersen N 
Judith Andersen N 
Niels Henrik Ankersen N 
Christian Bo Engelstoft N 
Flemming Hansen N 
Mia-Linda Hansen N 
Tove Annette Jensen N 
Thomas Juul-Hansen N 
Jannie Jørgensen N 
Katrine Friholm Nielsen N 
Helle Susanne Petersen N 
Lisbeth Rasmussen N 
Heidi Søsted N
Anne Dorte Jensen S

Lene Tedaldi Jensen S 
Peter Busk Larsen S 
Britt Dalen Olsen S 
Janne Vejlesby S 
Anne Jensen K

3w
Lars Josephen F 
Jane Pia Larsen N 
Jan Ulrik Nielsen N 
Kitt Nielsen N 
Jørgen Pedersen N 
Sine Jonna Pedersen N 
Helle Fjeldving S 
Ditte Bering K 
Lars Clemmensen K 
Lisbeth Hansen K 
Inge Jakobsen K 
Hanne Jensen K

2p
Karen Margrethe Andersen 
Pernille Andersen
Susan Broby Andersen 
Martin Bruhn
Anders Damgaard 
Dorte Feldthusen 
Lone Bækkel Fjelde 
Brian Flies
Bettina Frederiksen 
Birgit Hansen 
Hanne Hjorth Hansen 
Thomas Hennecke 
Rikke Højmark-Jensen 
Kit Ingemansen 
Nete Sabber Jensen 
Susanne Tjømeskov Jensen 
Susanne Lilholm Kramer 
Stine Lindberg Madsen 
Lene Schmidt Nielsen 
Lene Nørgaard
Martin Bo Kruse Oldin 
Henriette Sahl
Mads Stahlschmidt 
Mette Sille Wulff

2q
Kristine Winther Andersen 
Charlotte Anker 
Trine Boesen
Helle Christensen
Kirsten Elisabeth Engestoft 
Lene Geert-Jørgensen 
Christina Frank Jensen 
Stine Flye Jensen
Annette Vibeke Jørgensen 
Lone Helen Lorentzen 
Hanne Juel Nielsen 
Jette Maya Nielsen 
Jeanette Kirkebække Olsen 
Torben Bo Pedersen 
Peter Deibjerg Rasmussen 
Susanne Riis 
Lars Thorbjørnsen 
John Roy Vesterholm

2r
Maibrit Stenfors Christensen 
Morten Dürr
Pernille Gervin
Betina Henriette Hansen 
Heidi Berit Hansen 
Lone Hauerslev
Tina Majbritt Jakobsen 
Sanne Elsøe Jensen 
Susanne Vibeke Jensen 
Annette Heegaard Johansen 
Gregers Højstrup Larsen 
Lotte Larsen
Annette Schou Lund 
Mette Mortensen 
Kim Pedersen 
Niels Lund Petersen 
Mia Rodskjær 
Trine Søe 
Mads Thomsen
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Skolens personale

Listen omfatter de ansatte i skolåret 1987-88. Numrene refererer til de tilsva
rende numre i billedgalleriet bagest i hæftet.

1 Jette Abraham,(AB), adjunkt: bio, idr. 
Rislewej 1, Rislev, 4700 Næstved

03 73 97 43

2 Birte Andersen, (BA), lektor: his, eng. 
Elverdalen 17,4700 Næstved

03 72 30 32

3 Grethe Andersen, (GA), lektor: fys, mat. 
Hasselvænget 14,4700 Næstved

03 72 75 08

4 Jon Andersen, (JA), adjunkt: bio, psy. 
Fjordvænget 3,4700 Næstved

03 73 57 27

5 Poul Erik Andersen, (PA), adjunkt: mat, fys, skemalægger. 
Kirsebærvej 21,4700 Næstved

03 73 62 71

6 Gudbrandur Armannsson, (AR), adjunkt: mat. 
Fuglesangsvej 7,3460 Birkerød

02 81 90 64

7 Palle Bach, (PB), lektor: sam, idr. 
Ærtebjergvej 6,4700 Næstved

03 73 10 25

8 Jørn Baungaard, (JB), adjunkt: eng. 
Sønderlundsvej 93,4000 Roskilde

02 37 18 65

9 Steffen Bech, (SB), adjunkt: his, sam, skemalægger, LR-formand. 
Kirkestræde 45,4600 Køge

03 66 15 49

10 Lisbeth Bendtsen, (BE), adjunkt: his, eng. 
Engly 47,2300 København S.

01 58 01 97

11 Peter Billig, (PI), adjunkt: lat, old.
Nansensgade 71,1,1366 København K.

01 14 72 62

12 Leif Birch, (LB), adjunkt: fys, mat. 
Jeppe Aakjærsvej 21,4700 Næstved

03 72 30 11

13 Peter Birck, (BI), adjunkt: bio.
Præstelods Huse 4, V. Egesborg, 4700 Næstved

03 80 04 46

14 Niels Bruun, (NB), lektor: eng, lat, old. 
Glentevej 8,4700 Næstved

03 72 83 40

15 Ellen Christensen, (EC), adjunkt: geo, his. 
Vesterbrogade 96,3. th, 1620 København V.

01 31 31 94

16 Karen Bøgh Christensen, (BC), adjunkt: his, idr. 
Figenvej 160,4700 Næstved

03 17 14 21

17 Jørgen Danelund, (JD), adjunkt: dan, rel. 
Kildemarksvej 44 F, 4700 Næstved

03 73 72 50

18 Bjørn Falck-Petersen, (FP), lektor: dan, tys, studievejleder. 
Hjortøvej 15,4700 Næstved

03 73 67 02
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19 Peder Flansmose, (FL), lektor: mat, fys. 
Karrebækvej 511,4700 Næstved

03 72 86 18

20 Klavs Færgemann, (KF) lektor: geo, dat, datavejleder. 
Jernstøbervænget 15,4600 Køge

03 65 08 80
03 66 07 47

21 Helga Gertz, (GE), adjunkt: fra, eng. 
Ndr. Farimagsvej 3,4700 Næstved

03 72 84 31

22 Vagn Gjerløff, (VG), lektor: fys, idr. 
Bøttekildevej 4,4731 Brandelev

03 74 02 74

23 Kjeld Gringer, (KG), lektor: bio, idr. 
Trekanten 60,4700 Næstved

03 72 89 80

24 Lisbeth Grundtvig, (LG), adjunkt: fra, dan. 
Dronning Sofiesvej 119,4000 Roskilde

02 36 36 02

25 Jørgen Hansen, (JH), lektor: tys, idr, rektors stedfortræder. 
Udsigtsbakken 45,4700 Næstved

03 80 04 30

26 Poul Hansen, (PH), rektor: dan, tys. 
Stationsvej 6,4731 Brandelev

03 74 02 16

27 Wivi Henningsen, (WH), adjunkt: tys, fra. 
Wilstersvej 5,4180 Sorø

03 63 54 20

28 Jørgen Briinnich Henriksen, (HN), lektor: mus. 
Snoghøjen 6,4700 Næstved

03 72 48 53

29 Kai P. Hjorth, (KH), studielektor: his. 
Agertoften 15,4700 Næstved

03 80 02 28

30 Niels Erik Hybholt, (HY), adjunkt: bio, geo. 
Lysholm Allé 10,4690 Haslev

03 69 54 13

31 Jens Høg, (HH), lektor: kern, fys. 
Åvænget 32, Mogenstrup, 4700 Næstved

03 76 16 68

32 Sven Høgstedt, (HG), lektor: mat, fys, kern. 
Morelvej 27,4700 Næstved

03 72 34 81

33 Henrik Højgaard, (HØ), adjunkt: his, geo. 
Lindeparkenl2,4700Næstved

03 73 75 29

34 Poul Lund Jensen, (LJ), adjunkt: dan, rel, bibliotekar. 
Nellikevej 19,4700 Næstved

03 72 96 62

35 Susanne Mark Jensen, (SM), adjunkt: for. 
Hammervej 52 B, Lov, 4700 Næstved

03 76 00 63

36 Eva Stuhr Johansen, (SJ), adjunkt: dan, idr. 
Holbergsvej 132,4700 Næstved

03 73 70 83

37 Kristian Jürgensen, (KJ), adjunkt: tys, rel. 
Holbergsvej 108,4700 Næstved

03 73 50 89

38 Flemming Jørgensen, (FJ), adjunkt: fys, mat. 
Drosselvænget 4,4700 Næstved

03 73 18 26

39 Stefan Kofod, (SK), adjunkt: fys, mat. 
Skovmøllevej 18, Myrup, 4700 Næstved

03 76 01 07
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40 Niels Amt Kristiansen, (NK), adjunkt: kem, fys. 
Troldehøjen 32,4700 Næstved

03 72 97 75

41 Claus Ditlev Larsen, (CD), adjunkt: dan, sam. 
Trekanten 62,4700 Næstved

03 73 07 30

42 Grethe Larsen, (GL), lektor: fra, rel. 
Kildemarksvej 44 K, 4700 Næstved

03 72 31 56

43 Hanna Laursen, (HL), adjunkt: dan, tys. 
Strandvejen 81, Bækkeskov, 4640 Fakse

03 74 23 35

44 Jens Mortensen, (MT), lektor: mat, fys. 
Ferskenvej 175,4700 Næstved

03 72 85 94

45 AnnaMoulvad, (AM), adjunkt: eng,rel. 
Bartholinsgade 3,1. tv, 1356 København K

01 12 80 09

46 Birgitte Munch-Steensgaard, (BM), adjunkt: mus, dan. 
Prinsessegade 83,3. tv, 1422 København K

01 95 78 60

47 Lisbeth Bødker Nielsen, (LN), adjunkt: bio, idr. 
Orehøjvej 21,4320 Lejre

02 38 03 26

48 Per Kim Nielsen, (PN), adjunkt: kern, bio. 
Rosningevej 3,4953 Vesterborg

03 93 93 49

49 Arne Olsen, (AO), studielektor: his, geo, old, studievejleder. 
Herlufsholmvej 12,4700 Næstved

03 72 73 63

50 Flemming Olsen, (FO), adjunkt: his, dan, boginspektor. 
Saltø Skovvænge 45, Skraverup Huse, 4700 Næstved

03 73 89 45

51 Myrna Olsen, (MO), adjunkt: dan, spec, underv. 
Herlufsholmvej 12,4700 Næstved

03 72 73 63

52 Ole W. Olsen, (ON), lektor: mat, AV-inspektor. 
Daddelvej 3,4700 Næstved

03 72 58 08

53 Per BoserupOlsen, (BO), adjunkt: sam, GL-tillidsmand. 
Maglegårdsvej 16,4700 Næstved

03 73 56 20

54 Kirsten Kongstad Petersen, (KP), adjunkt: geo. 
Nygårdsvej 33,4700 Næstved

03 73 70 95

55 Jan Preisler, (PR), lektor: for, studievejleder, AV-inspektor. 
Hauchsvej 15,4180 Sorø

03 63 40 34

56 Mogens Kjaergaard Rasmussen, (KR), adjunkt: mat, fys. 
Parkvejl68, st, 4700 Næstved

03 73 72 09

57 KarenRindum, (RI), adjunkt: dan,fra. 
Kildemarksvej 44 F, 4700 Næstved

03 73 72 50

58 Steen Schultz-Petersen, (PE), adjunkt: fra, dan. 
Kathrinevej 11,2900 Hellerup

01 62 89 98

59 Jesper Selch, (JS), adjunkt: eng, his. 
Johanne Korchs Vej 90,4700 Næstved

03 73 90 62

60 Eva Seising, (SE), lektor: eng.
Chr. Winthersvej 7,4700 Næstved

03 72 25 41
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61 CarolSimmelsgaard, (SG), adjunkt: eng. 
Bogensevej 3, st. tv, 4700 Næstved

03 73 51 32

62 Lillian Simonsen, (LS), adjunkt: rus, idr, studievejleder. 
Hasselvænget 8,4700 Næstved

03 73 88 82

63 Carsten Sinding, (SI), lektor: kern, fys. 
Lyngbakken 52,4700 Næstved

03 80 03 54

64 Frank Spoorendonk, (FS), adjunkt: bio,idr. 
Edith Rodesvej 78,4700 Næstved

03 73 05 09

65 Karen Groot Terkelsen, (KT), lektor: dan, lat, old. 
Lyngbakken 40,4700 Næstved

03 80 06 71

66 Karen Vestergaard, (KV), adjunkt: fra, dan. 
Houmannsvej 6,4700 Næstved

03 73 77 30

67 Annette Weber, (WB), adjunkt: geo. 
Svendborgvej 61,4700 Næstved

03 73 92 98

68 Jette Østergaard, (JØ), adjunkt: dan, eng. 
Nyvangsvej 89, Nyvang, 4100 Ringsted

03 67 91 67

69 Merete Aaberg, (AA), lektor: fra, lat, old. 
Gersonsvej 16,1,2900 Hellerup

01 62 76 02

70 Erik Larsen, (EL), pedel 
Assensvej 19,4700 Næstved

03 73 20 91

71 Mogens Kristensen, (MK), pedelmedhjælper 
Helgenæsvej 61,4700 Næstved

03 72 64 74

72 Jette Morån, (JM), sekretær. 
Johanne Korchsvej 35,4700 Næstved

03 72 62 79

73 Birthe Sander Nielsen, (BS), sekretær. 
Myrupvej 23 B, Myrup, 4700 Næstved

03 76 12 37

74 Kirsten Mikkelsen, (KM), sekretær. 
Akacievej 7, Fensmark, 4700 Næstved

03 74 61 99

75 Birgitte Larsen, (BL), assistent. 
Odensevej 163,4700 Næstved

03 73 54 14

76 Jette Holm, (HO), kantineleder. 
Elverdalen 3,4700 Næstved

03 73 68 30

77 Lone Jørgensen, kantinemedhjælper.
78 Jytte Larsen, kantinemedhjælper.
79 Lonni Steffen, kantinemedhjælper.
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