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Nye bekendtskaber sætter farve på tilværelsen.

Nye elever er nye bekendtskaber, og I er alle meget 
velkomne. Vi glæder os til at være sammen med jer, fordi I 
vil bringe nye indslag og ændringer til skolens liv.

Til gengæld kan vi tilbyde jer en god faglig undervisning, 
som er nødvendig, for at I kan få et voksenliv, som I er 
tilfredse med.

I vil på skolen træffe jævnaldrende kammerater, som kan 
blive jeres venner, måske for resten af livet.

Vi har en ramme, som gør det muligt at have det rart med 
hinanden og ved siden af den daglige undervisning til at 
være aktiv f.eks. i idræt, musik og kunst.

Gør brug af dig selv og vær med alle steder både i 
opfyldelsen af de daglige krav og i tiden udenom.

Vi ønsker, at årene i HF eller gymnasiet bliver nyttige og 
indholdsrige for skolens elever.

Velkommen.
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På mange områder minder gymnasiet meget om den 
skole, man kommer fra; fysikrapporter og stiles tendens til 
at hobe sig op er ikke blevet mindre, man skal stadig stå i kø 
en halv times tid for at få kantinemad og en kvart let, 
skolefesten kan stadig prale af at være årets eneste lyspunkt, 
her adskiller gymnasiet sig dog lidt, idet vi har Thu lefesterne 
- elevernes helt egne parties, men ellers er det ganske den 
samme trummerum - dog, på et for eleverne meget vigtigt 
område, kan forskellen være utrolig stor, hvis vi ellers selv 
vil: vi har mulighed for selvbestemmelse. Elevrådet som 
man kender det i folkeskolen har overvejende en rådgivende 
rolle, lige sådan havde gymnasiets elevråd det førhen, men 
i dag er det sådan, at elevrådet og lærerrådet har lige megen 
medbestemmelse.

Det betyder: - at rektor og lærerne i de fleste tilfælde 
skal høre de af elevrådet DEMOKRATISK valgte 
MANDATER. - at vi selv er med til at udpege de fag vi 
ønsker. - at vi er med til at præge hele arbejdsmilieuet, og 
dermed er med til at skabe det klima vi selv bevæger os i.

Derfor håber vi, at I vil bruger elevrådet, for kun på 
den måde er I med til at bestemme, og så håber vi, at I må 
få en god tid på Hjørring Gymnasium.



Styringen af gymnasiet varetages af undervisningsmin
isteriet, amtet og den interne administration.

Undervisningsministeriet fører gennem et direktorat 
det overordnede pædagogiske tilsyn med alle landets 
gymnasieskoler og HF-kurser. Direktoratet udarbejder under
visningsvejledninger, varetager tilsynet med undervisnin
gen gennem sine fagkonsulenter, udarbejder eksamensplaner 
osv. Gennem denne centrale styring sikres et ensartet 
niveau over hele landet.

Amtet (for Hjørring Gymnasiums vedkommende er 
det Nordjyllands Amt) er skoleejeren og afstikker de økon
omiske rammer. Amtet, undervisnings- og kulturudvalg er 
bindeleddet mellem gymnasiet og amtsrådet, der er den 
bevilgende myndighed.

Den interne ledelse forestås af rektor, som har det 
pædagogiske og administrative ansvar i forbindelse med 
skolens daglige drift. Rektor fordeler bl.a. undervisningstim
erne på lærere og klasser, fører kontrol med elevernes 
fravær og leder lærerforsamlingsmøderne om elevernes 
standpunkter.

Inspektor er rektors nærmeste pædagogiske og 
administrative medarbejder og fungerer som rektors sted
fortræder.

Til forvaltning af skolens undervisningsmateriel er 
der en bog-inspektor og en AV-inspektor.

En række beslutninger skal høres i lærerrådet og 
elevrådet før de føres ud i livet. Herved sikrer man sig 
medbestemmelsesret i relevante sager for de berørte grup
per.

For at sikre kontakten imellem skolen og hjemmene 
er rektor født medlem af skole-hjemsamrådet.

Skole-hjemsamrådet består af:
1 medlem af amtsrådet, valgt for 4 år; mindst 2 

forældre, valgt for 1 år; genvalg er muligt; rektor som er 

medlem i sin embedstid; formanden for lærerrådet og 1 
lærerrådsrepræsentant, valgt for 1 år; 1 gymnasieelev og 1 
HF-kursist, hver valgt for 1 år; 1 medlem for det teknisk
administrative personale, hver valgt for 1 år.

Elevrådets opgave er at varetage elevernes inter
esser inden for og uden for skolen.

Elevrådet består af en representant fra hver af skolens 
klasser. Den daglige administration varetages af elevrådets 
forretningsudvalg (FU).

Lærerrådet beslutter bl.a. indstillinger om forsøgsun
dervisning og om anskaffelse og fornyelse af under
visningsmidler og inventar.

Lærerrådet udtaler sig i disciplinærsager, om klasser 
og grenhold, time- og fagfordelingsplaner, budgetforslag, 
årsprøvernes ordning og omfang og ekskursioner.

Lærerrådet vælger selv sin formand.

Lærerforsamlingen drøfter omfanget af gymnasie
levernes arbejde, deres standpunkter og forsømmelser. 
Rektor kan, efter at lærerforsamlingen har udtalt sig, ind
stille til direktoratet, at tilmeldingen til eksamen trækkes 
tilbage.

Hvis direktoratet godkender denne indstilling, bety
der det, at eleven ikke kan gå til eksamen.

Hvis lærerforsamlingen ved skoleårets slutning ve
dtager, at en elev ikke bør fortsætte i næste klasse, skal 
eleven have at vide, hvad lærerforsamlingen ellers råder 
eleven til.

Elevens forældre kan altid forlange, at eleven skal 
fortsætte i næste klasse.

Rektor er lærerforsamlingens formand.

Fællesudvalget består af lærere, elever og rektor 
(formand) og skal sørge for, at drøftelser om samordning af 
undervisningen finder sted og træffer afgørelse om studiekre
dse og i sager, der angår elevernes trivsel.

5



Der vil i de kommende år blive større og større efter
spørgsel efter unge på arbejdsmarkedet. Alle vil få brug for 
at kunne indstille sig på nye vilkår og nye jobs. En solid, bred 
uddannelse i sprogfag, kulturfag er et godt udgangspunkt 
for at kunne klare sig i et samfund i udvikling.

Det "nye" gymnasium, også kaldt "Valgfagsgymna
siet", startede med de nye 1 .g'er i august 1988.1 Forhold til 
tidligere ordninger er sprogfagene blevet styrket på den 
matematiske linje og naturfag på den sproglige linje.

I de timer, der er betegnet valgfag på skemaet 
bestemmer eleven selv efter de for linjen fastlagte regler 
hvilke fag, de vil følge. Det er dog således, at tilbuddet er 
bestemt af 1. lærerkræfternes kompetence, 2. antallet af 
elever, der vælgerdet pågældende fag og 3. ikke mindst de 
af ministeriet fastlagte regler for, hvor mange fag der må 
tilbydes på den enkelte skole.

På Hjørring Gymnasium kan lærerne i 1989/1990 
tilbyde alle fag undtagen teknikfag, og film/TV-kundskab. 
Det vil derfor overvejende være punkt 2 og 3, der kommer 
til at bestemme antallet og arten af oprettede valgfag.

Elevernes valg af fag i et sprogligt Gymnasium.

- Du skal vælge mindst 2 valgfag på højt niveau.
- Hvis du vælger samfundsfag på højt niveau, skal der også 
vælges enten biologi, geografi eller kemi på mellemniveau. 
- Du skal vælge mindst et sprogfag på højt niveau.
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Elevernes valg af fag i et matematisk Gymnasium.

- Der skal vælges mindst 2 valgfag på højt niveau.
- Hvis der vælges samfundsfag på højt niveau, skal derogså 
vælges enten biologi, geografi eller kemi på mellemniveau. 
- Der skal vælges mindst e af fagene matematik, fysik, kemi, 
biologi, musik eller samfundsfag på højt niveau.
- Hvis der vælges biologi på højt niveau, skal der også 
vælges kemi eller geografi på mellemniveau.
- Hvis der vælges kemi eller musik på højt niveau, skal der 
også vælges enten matematik eller f/sik på højt niveau.
- Hvis der vælges både matematik og fysik på højt niveau, 
skal derogså vælges kemi på enten mellemniveau eller højt 
niveau.

Højere forberedelseseksamen, HF som er et 2-årigt 
kursus, kan søges af alle, der har forkunc skaber svarende 
til 10 års skolegang. Det er altså ikke en t etingelse at have 
gået i lO.klasse, éns viden kan udrnæ ket være hentet 
andre steder fra. HF har i mange år funge et efter valgfags
princippet. Der undervises dels i obligat ariske fag, dels i 
valgfag, der kan vælges helt uden bindir ger til andre fag. 
Her vil udbuddet af valgfag være bestem t af:
1 .antallet af elever, der vælger faget, id( t der på HF skal 
oprettes fag, såfremt mindst 7 elever øni ker det.
2 . Elevernes overvejelser om kombinatic ner, idet der skal 
vælges fag svarende til mindst 20 poir ts. Pointtallet er 
bestemt af timetallet i de enkelte valgfag, s i 20 points svarer 
derfor til 2-4 fag alt efter fagenes størreis e.



Sproglig linie

Fortsættersprog er tysk. Begyndersprog er enten fransk, spansk eller russisk.

Idræt

2 timer

Dansk

4 timer

Historie

3 timer

Religion

3 timer

Billed
kunst
2 timer

Oldtids
kundskab

3 timer

Valgfag

4-5 timer

Valgfag

5 timer

Valgfag

5 timer

Idræt

2 timer

Dansk

3 timer

Historie

3 timer

Fortsætter
sprog

4 timer

Geografi

3 timer

Begynder
sprog

4 timer

Engelsk

4 timer

Naturfag

4 timer

Valgfag

4-5 timer

Idræt

2 timer

Dansk

3 timer

Historie

3 timer

Fortsætter
sprog

4 timer

Biologi

3 timer

Musik

3 timer

Begynder
sprog

4 timer

Engelsk

4 timer

Naturfag

3 timer

Latin

3 -timer
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^^ymnasiet er fra starten af 1. gymnasieklasse opdelt i 2 

linjer. En sproglig og en matematisk.
Der undervises i obligatoriske fag (d.v.s. fag som alle skal have) 
og i valgfag. I 1.g er der obligatoriske fag. I 2. og 3.g er der både 
obligatoriske fag og valgfag. I 2.g undervises alle elever i et valg
fag og i 3.g i tre valgfag.

Fag der er ens for de to linjer. Fag der er forskellige for de to linjer.
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Matematisk linie

Sprog 2 er enten fortsættersprog (tysk) ’ ■••li.tjy.jg (fransk, spansk eller russisk).

Idræt

2 timer

Dansk

4 timer

Historie

3 timer

Religion

3 timer

Billed
kunst

2 timer

Oldtids
kundskab

3 timer

Valgfag

4-5 timer

Valgfag

5 timer

Valgfag

5 timer

Idræt

2 timer

Dansk

3 timer

Historie

3 timer

Sprog 2

4 timer

Geografi

3 timer

Engelsk

4 timer

Matematik

5 timer

Fysik

3 timer

Valgfag

4-5 timer

Idræt

2 timer

Dansk

3 timer

Historie

3 timer

Sprog 2

4 timer

Biologi

3 timer

Musik

3 timer

Engelsk

3 timer

Matematik

5 timer

Fysik

3 timer

Kemi

3 timer
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Valgfag på Antal ugetimer

højt niveau 2.g 3.g

Begge linjer:

Samfundsfag............................... 5 5
Musik............................................. 5 5
Engelsk........................................ 5*
Tysk............................................... 5
Fransk.......................................... 5
Spansk ........................................ 5
Russisk........................................ 5

Kun sproglig linje
Latin............................................... 5 5
Græsk.......................................... 5 8**

Kun matematisk linje
Matematik.................................... 5
Fysik............................................. 5
Kemi............................................... 4 5
Biologi.......................................... 5 5

Valgfag på mellemniveau

4 ugentlige timer i 2.g eller 3.g

Begge linjer:
Latin*
Samfundsfag
Geografi
Biologi 
Kemi*  
Datalogi

Erhvervsøkonomi
Filosofi
Dramatik
Musik 
Idræt 
Billedkundskab

Kun sproglig linje
Matematik 
Fysik

* Tilrettelægges forskelligt på de to linjer
** Inkl. oldtidskundskab.

* Tilrettelægges forskelligt på cle to linjer



ugentlige timer
Fællesfag 1. 

sem.
2. 

sem.
3. 

sem.
4. 

sem.
Religion 0 0 3 3
*Dansk 3 3 4 4
Engelsk 4 3 4 4
Tysk 3 3 0 o
Historie 3 3 3 3
Samfundsfag 2 2 0 0
Geografi 3 2 0 0
Biologi 3 2 0 o
Matematik 5 5 0 0
Musik/formning 2 2 o 0
Idræt 2 2 0 o ;
Ugentligt timetal 30 27 14 14

* Faget dansk har desuden et antal 
konferencetimer hvor læreren 
vejleder de studerende individuelt.

Hertil kommer timetal
■ -i i ri tilvalgsfag

* Filmkundskab oprettes kun som forsøgsfag.

Tilvalgsfag
Ugentlige timer Points

2. sem. 3. sem. 4. sem.
Engelsk 4 7 7 7
Tysk 0 5 5 10
Fransk, spansk, italiensk 
eller russisk 3 4 4 11
Samfundsfag 0 3 3 6
Biologi 0 4 4 8
Kemi 0 5 5 10
Fysik 3 6 5 14
Matematik 0 6 6 12
Datalære 0 4 4 8
Psykologi 0 3 3 6
Musik 0 4 4 8
Formning 0 4 4 8
Idræt 0 4 4 8
* Filmkundskab 0 4 4 8



før føj
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Når vi ser de små 1. klasses elever 
med deres nye skoletasker og 
deres fine tøj, kan man godt huske 
den iver man selv havde den første 
skoledag. Det var en hel ny verden 
som åbnede sig og alt det nye 
skulle udforskes. - Men efter 9 eller 
10 år i folkeskole er det knap så 
spændende mere og man er blevet 
træt af skolen. Nogle vælger at tage 
direkte på gymnasium eller HF, for 
det er jo den nemmeste løsning. 
Det er synd at man ikke anstrenger

Jo

sig lidt mere og finder noget helt 
andet i nogle år og derefter 
begynder at læse videre. Jeg har 
selv været ude i 2 år, hvor jeg 
prøvede lidt af hvert. Det viste sig, 
at da jeg startede på hf havde jeg 
mængder af lyst til at læse igen. 
Selvfølgelig var det ikke som første 
skoledag da man var 7 år, men 
gnisten til at kæmpe var kommet 
igen. Det er sjovere at gå i skole når 
man kan tænke tilbage på årene 
uden skolen, så ved man også,

hvad der venter en når man er 
færdig med skolen. Jeg har 
nemmere ved at se alvoren i 
skolearbejdet i dag, end jeg ville 
have haft da jeg var 16 år. Det er jo 
trods alt ikke den rene spøg at 
starte på en videregående 
uddannelse. HF er beregnet på folk 
der har “været ucle i livet”, så derfor 
skal man også benytte sig af det 
tilbud så længe det stadig er der.



/il M

-24 kr., tak !

Det er en onsdag efter jul. De 
24 kr. lander i forklaedelommen på 
servitricen i Café Chic, og to café 
au laits klirrer på plads foran et par 
forhenværende HG-piger.

De er hjemme på juleferie i 
Bjergby og Nr. Harritslev, som de er 
kommet rejsende til fra henholdsvis 
København og Paris.

Det der med den brøndstore, 
bleghvide kop skoldhed kaffe falder 
Anne helt naturligt. Nanna lader den 
køle lidt af og flår istedet straks det 
gule papir af det lille stykke 
chokolade, der følger med.

Det er faktisk alt for sjældent, 
at de to bedste veninder fra c- 
klassen ser noget til hinanden efter 
de er flyttet og nu studerer i hver sin 
by. Når det endelig sker, som i dag, 
må de først tit varme op og pejle sig 
ind på hinanden ved at snakke om 
tysktimerne, de gamle kærester og 
hadevennerne, Thule-festerne, 
frisurerne og planerne fra dengang, 
man var nærmest voksen når man 
gik på gymnasiet.

Nannas lillesøster bliver 
student til sommer, og Annes bror 
blev det sidste år, og ingen af dem 
ved endnu rigtig, hvad de vil. Det er 

kun 3-4 år siden, Nanna og Anna 
selv lyttede til translokationstalen og 
trykkede rektor i hånden. Og i dag 
er Anne næsten udlært tøjdesigner, 
og Nanna er godt halvvejs 
journalist. Men de kommer til at 
snakke om hvad de egentlig selv 
forventede af skolen dengang, og 
hvor meget eller hvor lidt de i 
grunden vidste om, hvad de skulle 
skrive op, ind eller hen til dagen 
efter, at de havde viftet med 
bøgegrene og var blevet budt 
cigarer af kammeraternes fædre.

- Jeg glædede mig til at 
møde nye mennesker, til at lære en 
masse nyt og få noget at arbejde 
med. Jeg forestillede mig, at man 
nok var mindre fordomsfulde på 
gymnasiet. At man i højere grad 
ville acceptere forskelligheder og 
lade én udvikle sig mere 
selvstændigt, husker Anne, der kom 
fra en lille skole på landet, hvor hun 
i flere år syntes, hun fik for få 
udfordringer. I klassen var hun og 
en veninde de eneste, der ville til 
Hjørring og gå på gymnasiet.

- Vi var vist seks i min klasse 
i Bjergby, men jeg kan godt hus-æ, 
at tonen kunne være lidt anstrengt 
tilsidst. Bemærkninger som: Nå ja, 
men du skal jo også på gymnasiet 

... - eller: Så bliver du vel for fin til at 
hilse på os andre .. understregede 
vel i virkeligheden bare, at vi havde 
udviklet os i så forskellige retninger, 
at der slet ikke var plads til så 
mange 15-16 årige indenfor 9. 
klasses rammer. Det havde 
ingenting at gøre med, at nogen var 
blevet finere end andre, men jeg 
glædede mig også til at få nye 
kammerater, andre bøger, og så 
forestillede jeg mig, at jeg ville 
komme til at føle et “berusende 
dejligt” ansvar overfor denne 
uddannelse, fordi det var en, jeg 
selv havde valgt, supplerer Nanna. 
Hun har iøvrigt været til 
nostalgiparty med hele den gamle 
9. b fra Bjergby aftenen før. Alle



tiders fest med pizzaer og grineflip. 
Nogen havde børn, andre bil, hus, 
gård, mand, bistandshjælp, 
studiegæld eller opsparingskonto i 
Jyske Bank på Østergade. Men der 
var ingen,”der havde fine 
fornemmelser eller det modsatte. 
Det eneste, man kunne ønske sig, 
var, at vi alle sammmen havde 
tænkt os om og sagt os selv det for 
næsten otte år siden.

Der bliver slubret helt ned i 
bunden af kæmpekopperne nu. 
Anne rejser sig og tilbyder at hente 
nye forsyninger. Nanna tager hende 

med pengepungen fremme og siger 
tak som byder. Nok drikker de 
franske au lait, men journalister 
drikker stærkt og sort, og der var 
ikke mange bønner i baljen efter 
hendes mening. To af slagsen 
skulle vel på den anden side set 
kunne gøre det ud for en enkelt lille 
sort, som man tager dem på de 
små københavnske redaktioner.

Endnu engang kr. 24,-. De 
kommer i tanker om, at de har 
julegaver med. Der bliver udvekslet 
et spil kastegris for en stofbroche 
med en buket silkeroser. Anne 

kommer i tanke om, at hun har 
billeder med af en 
cocktailpartydrag?, som hun lige har 
syet på skolen. Og den er bare flot.

- Jo, gymnasiet levede 
egentlig op til mine forventninger. 
Jeg lærte en masse spændende 
ting, og verden voksede sig meget 
større, siger Anne; og samler den 
gamle tråd op.

- Og vi mødte ihvertfald også 
en masse nye mennesker. Vi fik en 
meget bredere kontaktflade, men 
det der med nye nære venner var 
det lidt småt med Ja, jeg fik jo dig, 
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din pariserknold, men der var jo 
også alle de der lektier, som vi 
havde ønsket os, - og fik, fortsætter 
Nanna og fumler med nålen til 
rosenbrochen.

De er enige om, at 
gymnasietiden er en utrolig dejlig 
tid, hvor der sker så meget med en 
selv og alle de andre, at de tre år 
flyver afsted. Samtidig er det en 
fantastisk hård tid, - netop fordi der 
sker så meget.

Der skal læses lektier hver 
eneste dag. Hvor man måske før 
var en af de bedste i sin klasse, 
sidder man nu i en ny klasse med 
26, der også allesammen har været 
vant til at være blandt de rappeste. 
Folkeskolens 10-taller hedder ofte 
pludselig 7 eller 8. Hvis der er 
problemer, savner man sin gode 
gamle klasselærer. På gymnasiet 
hanker man op i fjeldræven efter 
hver time og går hen til en ny lærer, 
og skal der snakkes problemer, må 
man opsøge en studievejleder. Det 
kan være lidt svært at gå hen til 
sådan en med oversigter over 
højskoler og Politikens “Hvad kan 
jeg blive ?” på hylderne, når man 
måske i virkeligheden føler sig lidt 
forvokset og ude af trit med sig 
selv. Det har jo ikke nødvendigvis 
det mindste med studierne at gøre.

Dejligt og djævelsk. Lækkert, 
ledt og bare lykken. Det er de enige 
om. Store horisonter og næsten 
uoverstigelige småhindringer.

- Vi fik fyldt en masse på og 
syntes, vi kunne mærke, vi fik mere

profil. Ikke bare til gården og gaden, 
men også som mennesker. Det 
lyder måske som en af de 
opbyggelige noveller, vi læste nede 
i nr. 162 i dansk. Men vi blev altså 
lidt klogere på os selv og verden. 
Fik bygget videre på vores identitet 
og syntes faktisk, vi havde ret godt 
styr på det hele - ind imellem, 
ihvertfald. Alligevel var det de 
færreste af os, der vidste præcis, 
hvad de ville efter gymnasiet.

Anne giver hende ret. De 
fleste tog sig et år til at rejse, tjene 
penge og tænke. Det gjorde de to 
også selv.

- Det synes jeg simpelthen, at 
alle skulle gøre ! Tage sådan et år 
udenfor skolerne og regne det for et 
nødvendigt led i uddannelsen. Efter 
12-13 år med skoletasken som fast 
attribut er der ting, man slet ikke har 
haft tid og mulighed for at se og 
tænke ordentligt over. For mange vil 
alene det at flytte hjemmefra og 

lære selv at administrere tid, 
økonomi og hele molevitten være 
oplagt at bruge et års tid på, siger 
Anne.

De snakker lidt om deres 
mellemlandinger i Paris, på Nestle, i 
Sydafrika og på Hjørring sygehus’ 
rengøringshold. Fede tider.

De er ved at være nået frem 
til nutiden og fremtiden. En ældre 
dame har lige slået sig ned ved 
siden af med en kande te og et hav 
af poser, der lyser langt væk af 
byttegaver. Men grisen og brochen 
skal ikke byttes. Og heller ikke
journalistikken og modedesign’et.

ZJ



“Gunvor, hvad nu ?” Vild 
forvirring ! Vi vælter ud af bussen 
og forsøger at finde døren til det 
gymnasium, hvor vi skal tale med 
de tjekkiske gymnasieelever. “Wat 
du ju sink about... eh.... glasnost ?” 
Luften er tyk af spørgsmål. Der er 
mange elever i den tjekkiske klasse, 
men alligevel er det danskerne, der 
høres. Disciplinen er langt stram
mere. En diskret disciplin, som vi 
oplever overalt i byen. Alt er gen- 
nemorganiseret. De steder vi 
besøger er nøje udvalgt af de 
tjekkiske myndigheder. Intet er 
overladt til tilfældighederne hos hhv. 
den tjekkiske kvindeorganisation, 
stålværket og landbrugs
kollektivet. På stålværket kan de 
dog ikke forhindre, at vi får dagens 
chok, da en arbejder falder ned fra 
et 10 meter højt stillads. Vi får 
senere at vide, at man på denne 
virksomhed regner med ca. fire 
dødsfald om året p.g.a. arbejdsulyk
ker.

En times tid i bussen fører os 
hen til det, vi regner med er et 
traditionelt, kommunistisk land
brugskollektiv. Men se, nu kommer 
det andet chok. Det er en PRIVAT 
virksomhed, med en meget reform
venlig leder. Vi får den Gorbatjov- 
lignende leder til at tale tysk, da 
vores egen guide er fantastisk 

dårlig til at oversætte fra tjekkisk til 
et forståeligt engelsk. Til gengæld 
er der ikke noget at udsætte på 
kvalifikationerne hos den guide, der 
viser os rundt i den tidligere kon
centrationslejr Theresienstadt. Han 
formår at give os et levende billede 
af de rædsler, der er foregået her. 
Turens stærkeste oplevelse !

Ind imellem de faglige besøg 
leger vi turister. Som turister ople
ver vi to forskellige slags kulturer. 
Den gamle, traditionelle som kan 
ses i de smalle, snørklede gader 
omkring slottet. Og den nye, ekspe
rimenterende, der først og frem
mest synes forbeholdt turisterne. Vi 
går i teateret og har ikke svært ved 
at finde det, da vi allerede er faret 
vild herude engang. Desuden er det 
en meget moderne bygning, som 
skiller sig klart ud fra omgivelserne. 
Forestillingen er et væld af lys, lyd, 
farver, dans og musik - en nyfortolk
ning af Odysseus. Og på diskote
kerne møder vi kun andre vest- 
lændinge. Sprutten er billig og 
smøgerne er nærmest gratis, 
ligesom alt andet i denne storby. 
Det skyldes dog det faktum, at vi 
benytter enhver lejlighed til at 
veksle sort. Vi brænder faktisk det, 
der svarer til en god tjekkisk 
månedsløn af på en uge - bare som 
lommepenge.

Vi vender næsen hjemad 
med mange nye indtryk fra en 
spændende by, sem er meget 
anderledes end vi på forhånd havde 
forventet. Vores udmattelse efter en 
hektisk uge og atten timer i bus 
kræver en hel efterårsferies 
rekreation. Vi er clog ikke blege for 
en tur til, hvis der skulle vise sig en 
mulighed I
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Gymnasiet byder eleverne velkommen til at deltage 
i frivillige musikaktiviteter efter skoletid under lærervejledning. 
Der er ikke tale om instrumental- eller sangundervisning, 
men der gives tilbud om korsang og sammenspil.

Gymnasiekoret er et flerstemnigt blandet kor, som 
har faste ugentlige prøver. Der arbejdes med et afvekslende 
repertoire omfattende både klassisk og rytmisk musik med 
og uden orkesterledsagelse. Der stilles ikke krav til delt
agerne om nodekendskab, men det er naturligvis en fordel. 
Der er heller ingen optagelsesprøve.

Koret medvirker ved forskellige arrangementer både 
i og udenfor skolen. Her kan bl.a. nævnes juleafslutning, 
forældrearrangementer og den årlige forårskoncert. Desuden 
har koret deltaget i arrangementer ude i byen i samarbejde 
med andre kor og ensembler. Ca. hvert 3. år arrangeres et 
større korsamarbejde med de øvrige gymnasiekor i Vendsys

sel, professionelle solister og dirigent samt Ålborg symfo
niorkester. Heropføres store korværker, som de enkelte kor 
ikke er istand til at klare selv. Disse arrangementer støttes 
økonomisk af Nordjyllands Amt. Gymnasiekoret har ved 
flere lejligheder medvirket i radio- og Tvudsendelser.

Der tilbydes sammenspil i forskellige genrer.
For øjeblikket har skolen et velfungerende funk-band 

på 12 medlemmer, som spiller i jazz-rock stil. Orkestret 
spiller til skolefester og lignende lejligheder, men har også 
været på turné rundt i Jylland. Standarden er så høj, at 
orkestret i år skal indspille sin første plade.

Da der ikke er eksamen i musik som alment fag, skal 
deri stedet afholdes en forårskoncert. Denne kan have form 
af en decideret koncert for forældre og elever eller være et 
fællestimearrangement. Der er også mulighed for at lave 
musikdramatisk arbejde i form af en musical.





Skolekomedien indleder de 2 skoleballer i februar. 
Alle kan melde sig, fra alle klasser (så man kan godt være 
med 2 eller 3 år), man skal bare have tid til at bruge sin fritid; 
for selv om Hjørring Gymnasium er en offentlig institution, 
forholder skolekomedien ikke sine deltagere undervisning.

Og alle kan bruges, enten på scenen eller bag 
scenen som malere, tømrere (gerne af hunkøn), syersker 
(gerne af hankøn), sufflører (-øser), sminkøser (-ører), lyd- 
og lysmænd (?), specialeffektopfindere og lignende; der 
kræves ikke talent, men god vilje.

Vi begynder i oktober eller november; en hverve- 
agent kommer rundt til alle 1 .g. klasserne; 2. og 3.g.-ere og 
HFere må selv melde sig. Så starter vi så småt med 
læseprøver, og efterhånden - men det kan godt trække ud 
- får alle noget at lave. Et par uger efter de 2 forestillinger 
med udsolgte huse sluttes der af med en 
efterskolekomediefest for de normalt ca. 70, som havde lyst 
og god vilje.

Frisport udgør sammen med friformning og skolens 
kor et flot tilbud til eleverne om musisk og kreativ udfoldelse 
efter skoletid.

Rammerne om frisport er så tilpas frie, at frisport 
fungerer som et alternativ til den etablerede foreningsidræt. 
Frisporten er ikke orienteret imod turneringsdeltagelse, 
men koncentrerer sig primært om aktiviteten her og nu. 
Alligevel ville det være en klar fordel at have deltaget 
regelmæssigt i frisport, hvis man nærer ønske om at blive 
udtaget til et af skolens sportshold, som deltager i de årlige 
idrætsstævner mellem de forskellige gymnasier.

Frisport ligger traditionelt i 8. og 9. time spredt over 
ugens dage, og der er gerne tilbud om basketball, volleyball, 
badminton, squash og alt efter behov og muligheder, svømning 
og styrketræning/rytmisk gymnastik. Andre muligheder kunne 
udmærket komme på tale, hvis der fra elevside ytres ønske 
derom.

Da frisport er et aktivitetstilbud, er eleverne ikke 
forpligtet til at møde op. Ideen er, at hvis man har tid og lyst 
til at få rørt sig lidt, er man altid velkommen. Men det er da 
karakteristisk, at der i realiteten er et meget stabilt fremmøde.





På skolens fødselsdag omkring den første septem
ber "leger" vi et lille døgns tid. Skolens normale skema 
bortfalder den dag, og alle deltager - også lærerne - i helt 
anderledes idræt, som er meget samarbejdsbetonet; men 
så sandelig også forholdsvis fysisk krævende.

Aktiviteten foregår overalt på skolens område og 
som eksempler kan nævnes: vandstafet, folkedans, hop
pebold, lagenbold, parfodbold osv. Høj aktivitet - høj latter, 
- det legende menneske. Idrætsdagen går mindst én gang 
i din skoletid direkte over i skolefesten, som starter med 
kæmpe-grillmiddag i skolegården + evt. underholdning. 
Forskellige klasser er ansvarlige for fransk bistro, tysk 
bierstube, engelsk pub osv, hvor der samtidig er optræden 
omkring de respektive landes (sprogs) "særpræg".

I festsalen spiller et spillevende band for fuld udblæs
ning - når natten falder på har vi alle været igang med både 
at nyde og yde i ca. 15 timer og alle er godt trætte.

Næste morgen møder vi klokken 10.



Ligesom man kan deltage i frivillig musik, er der 
mulighed for at gå til den frivillige undervisning i formning.

Hvem og hvor ?

Alle skolens elever i HF og gymnasiet kan komme til 
timerne i frivillig formning, hvad enten de i forvejen har 
formning eller ej. Der kræves ingen særlige forkundskaber 
for at komme til timerne, det væsentlige er nysgerigheden 
og interessen for at lave billeder og skulpturer. Undervisnin
gen foregår i skolens formningslokale, og tidspunktet bliver 
meddelt på opslag ved skoleårets start, eller man kan blot 
spørge på kontoret eller en af formningslæreme om, hvornår 
timerne ligger. Man kan godt "hoppe ind" på holdet, selvom 
man ikke har været med fra skoleårets start.

Billeder, keramik og skulptur.

I de frivillige formningstimer virker læreren som in
spirator og igangsætter, men deltagerne vælger selv, hvad 
de ønsker at arbejde med. Mest almindeligt arbejdes med 
maleri, tegning og grafik. En del bliver optaget af at dreje i 
ler og får lavet gode ting i skolens keramikværksted. Her 
laves også lerskulpturer, og f.eks. er det en fin opgave at 
lave et selvportræt eller en menneskefigur i ler, hvor der 
arbejdes med proportioner og former lavet rigtigt.

En hyggelig eftermiddag.

Frivillig formning ligger som timer efter normal skoletid, 
og de som deltager har ikke blot en kreativ oplevelse, men 
holdet hygger sig også sammen, mens man hver især er 
optaget af arbejdet med billeder og skulpturer.

Mikkel fra 1 .u. har lavet denne lerskulptur. Problemet ligger 
i at få lemmerne korrekte i forhold til hinanden. Få leddene 
til at "knække" de rigtige steder, så man fornemmer at der 
er knogler i kroppen. Og endelig gælder det om at få figuren 
anbragt i en naturlig siddende stilling.





Skolens forskønnelsesudvalg har først og fremmest 
som sin opgave at sørge for, at der løbende arrangeres 
godeog lødige ku nstudstillinger på skolen. Herudover bliver 
udvalget ind imellem hørt i anledning af indkøb af inventar, 
o.l. Og endelig har udvalget et mindre beløb til rådighed for 
kunstindkøb.

Forskønnelsesudvalget bestræber sig på at lave en 
så varieret udstillingsplan som muligt, således at elever og 
lærere på skolen i det daglige kan glæde sig over forskelli
gartede billedmæssige udtryk. I skoleåret 88/89 varder så 
vidt forskellige billedteknikker repræsenteret som maleri, 
grafik, tegning, litografi og biliedvævning.

I januar blev der lavet en lille udstilling af nogle af 
elevernes arbejder i tegning, radering og linoleumssnit. I 
februar blev der fulgt op med en meget stor og flot udstilling 
af arbejder i farve af maleren Eyvind Karup Nielsen. Udstil
lingen omfattede såvel maleri som farvekridtstegninger og 
skitser i rød- og sortkridt, og det var et stort held for skolen, 
at det lykkedes at få en udstilling med denne meget anerk
endte Vendsysselmaler inden hans død.

I marts måned var der en ophængning med gymna
siernes vandreudstilling, i april og maj var skolens vægge 
prydede af en meget spændende og smuk udstilling af 
tekstile arbejder af Lisbeth Hofmeister. Der var bl.a. tale om 
en række billedtæpper udlånt af Hjørring kommune, og 
udstillingen påkaldte sig megen opmærksomhed og havde 
stort besøg også ude fra byen.

Efterårets udstillinger blev indledt med en fornem 
udstilling af et af nyere dansk grafiks største navne, nemlig 
maleren og grafikeren Søren Hjorth Nielsen. Udstillingen 
var venligst udlånt af Clausens Kunsthandel i København, 
som Hjørring Gymnasium har et nært og godt samarbejde 
med. Udstillingen af Hjorth Nielsens ting var hovedsagelig 
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i sort/hvid, så det virkede næsten som en pragtfuld eksplosion 
i farver da udstillingsvæggen i oktober var smykket med 
litografier fra Det Grafiske Værksted i Hjørring.

Takket være lederen af Det Grafiske Værksted, Jan 
Anderssons, meget velvillige indstilling lykkedes det at lave 
en flot udstilling af litografier af kunstnere fra nær og fjern. 
Der var tale om noget af det nyeste danske litografi med 
arbejdere af kunstnere som Poul Anker Bech, Bertil Berg, 
Søren Elgård, Carola Lind, Peer Strande Hansen, Erik 
Skjoldborg og Kurt Tegtmeier.

Årets sidste udstilling var med maleren Asbjørn E. 
Jensen, medlem af Billedkunstnernes Forbund, som udstillede 
en serie især landskabsbilleder i olie.

I forbindelse med udstillingen af Lisbeth Hofmeister 
blev det aftalt med kunstneren og Hjørring kommune at lave 
en festlig sammenkomst i forbindelse med udstillingens 
åbning. Det var en meget hyggelig og festlig eftermiddag 
med mange gæster på skolen, og arrangementet bidrog til 
at markere gymnasiet som et af Hjørrings aktive udstil
lingssteder.

Trods de beskedne midler som er til rådighed for 
indkøb af kunst til skolen, er der alligevel blevet købt eller 
udlånt megen god kunst til Hjørring Gymnasium. Fra udstil
lingen af Eyvind Karup Nielsen besluttede kunstudvalget at 
købe et meget stort oliebillede med et sportsmotiv og i 
Karup Nielsens typiske ekspressionistiske stil. Og fra Hjorth 
Nielsen-udstillingen valgte man at erhverve to fine og 
udtryksfulde raderinger.

Efter en længerevarende restaurering fik skolen til
bageleveret Jørgen Thomsens billede Ting i blåt, der nu 
atter hænger som en deponering fra Ny Carlsbergfondet. 
Efter at Ny Carlsbergfondets formand Torben Holck Cold- 
ing i foråret besøgte skolen, blev det yderligere udvirket, at 
skolen har fået deponeret følgende malerier: Johannes 
Carstensen: Både på stranden. (198G), Niels Winkel: "II" 
(1984) og "III" (1984), samt Ingrid Hansen: Bevægelse. 
(1984).
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Karakterisering er at 

fremhæve kendetegn. Et særligt 
træk ved jeres nutid er grænseover
skridelserne. De er ikke i sig selv 
noget nyt. Det påfaldende er deres 
hyppighed; at risikoen ved deres 
bivirkninger har fået et hidtil ukendt 
omfang, og at deres følger kan 
sprede sig i næsten bogstavelig 
forstand med lynets hast.

Et synligt og derfor nærlig
gende eksempel på grænseover
skridelserne er flygtningene. Medi
erne har i al jeres tid hver dag bragt 
reportager om krige, revolutioner, 
hungersnød og overbefolkning fra 
alle fire verdenshjørner. For mil
lioner af mennesker er det blevet en 
normal tilstand at være flygtning. 
Disse vældige skarer i alle ver
densdele er blevet tvunget til at 
kappe forbindelsen til deres rod og 
leve der, hvor de ikke har hjemme. 
De har ladt deres verden bag sig i 
Vietnam, Iran, Libanon eller Polen. 
De har reddet livet, men livet som 
flygtning er et liv i stadig pendulfart 
over grænsen mellem håb og angst. 
I usikkerheden er deres identitet 
truet af opløsning. Mennesker, som 
mister deres identitet, vil gå til 
grunde socialt. "Nu skal alle mu- 
hammedanere hjem" er en ond 
bemærkning. Vi aner den skæbne, 
som vil blive dem til del, der måtte 

blive ofre for denne bemærkning. 
Men bemærkningen er også ond, 
fordi den afslører, at vi under 
forandringens pres i grænseover
skridelsernes kølvand selv er ved at 
miste identitet som socialt ansvar
lige individer.

Virkeligheden forandrer sig 
på et andet plan. Hændels
esforløbet i Afghanistan, topmødet 
mellem Reagan og Gorbatjov, den 
tilstundende partikonference i 
Moskva viser, at en ny tænkning er 
sat i gang i USSR. Dens omsætning 
i handling tyder på, at der er kom
met skred i en proces. Glasnost er 
et budskab om, at Sovjetunionen 
ønsker at blive en konstruktiv 
partner i international politik. Per- 
estrojka - forandring - er et budskab 
til sovjetborgerne om at give afkald 
på selvbedragene og erstatte dem 
med ægte reformer i økonomi og 
samfund. Hvis processen 
fortsætter, skal dens rækkevidde på 
den politiske scene måles i samme 
skala som atomspaltningens, 
gensplejsningens eller klimabal
ancens betydning på andre sider af 
tilværelsen. I vores bevidsthed 
svinger pendulet fra angsten for 
katastrofen over mod forventningen 
om velfærd i nationernes samfund. 
Men vi ved ikke noget om bivirknin
gernes retning og styrke.

Også i de nære relationer 
foregår der et opgø r og en omstil- 
ing. For et par år siden udkom 
"Billedbogen - en indføring i 
billedlæsning". På omslaget findes 
en tegning, som illustrerer forholdet 
mellem kønnene. Hun, klædt som 
hetære og sikker i holdningen som 
nogen majestæt, hårpragten umi
skendeligt sat op i Athene-hjelmens 
profil. Han i håret nøgenhed, kun 
iført et par lattervækkende sok
letter, i krybende ydmyghed for 
hendes fødder, frembærende en 
luerød rose i Fido-gebisset. I 
kunsten er rosen det sædvanlige 
symbol på liv og kærlighed, som her 
er sat i gabestokkene. Forholdet 
mellem kvinde og mand er gjort 
modsætningsfyldt. Der er vendt op 
og ned på værdibegreberne. 
Grænseoverskridelsen kræver nye 
rollefordelinger, som hver halvdel af 
menneskeheden går ind i med 
fremmedgørende forklædninger.

Thorkild Bjørnvig har beskre
vet grænseoverskridelse fra en helt 
anden indfaldsvinkel. I "Gammelt og 
nyt under solen" fremsætter han 
den påstand, at vi beskæftiger os 
uafladeligt og mere omfattende med 
fremtiden end nogensinde før. Men 
ikke på den måde at vi forbereder 
os på fremtiden ved at gøre os 
tanker om den, tage vores for-
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holdsregler og handle derefter. Nej - 
vi beskæftiger os med fremtiden for 
at foregribe den og udbytte den. Vi 
ophøjer utålmodigheden til samfun
dets moral og forsøger at udvide 
nutiden, at sprængendens grænser 
og gøre fremtiden til en udvidelse, 
en dimension af nutiden. Anden 
fremtid vedkommer ikke fremtid
sudbytterne. Vi har et perverteret 
forhold til tiden. Vi ødelægger tiden, 
likviderer den og udsletter den. Men 
derved ødelægger vi det, som kun 
kan udfolde sig i løbet af tid, nemlig 
væksten. Fortanken er grænseo
verskridelser en smal sag. Den 
bevæger sig uhæmmet igennem 
rum og tid. Men tanken er indlejret i 
bevidstheden, og den er ikke gearet 
til temposkift i samme hast som 
tanken. Den psykiske dobbelthed 
fører til splittelse i vort sind. Split
telse opleves altid som ubehagelig 
for ikke at sige farlig. Det er men
neskeligt at anstrenge sig for at 
komme ud af en sådan situation. 
Enklest er det at overvinde dob
beltheden og splittelsen ved at stille 
sig tilfreds med et sæt værdier. Den 
mekanisme gemmer sig bag for
dommene om dem, som er anderle
des. De en-dimensionale giver sig 
selv en ny identitet ved at udelukke 
de anderledes fra deres egen 
gruppe. Forbrugerismen er en 
anden mere enkel måde at smyge 
ubehaget af sig.

Ensidighed kvæler sindets 
dynamik og den elasticitet, som skal 
føre til fornyelse af de gamle 

normer. Fornyelse af normerne er 
nødvendig, fordi menneskesamfund 
ikke kan eksistere uden 
bæredygtige værdier. Sådanne 
slægtled kan imidlertid ikke bare 
ekspederes videre fra et slægtled til 
det næste. De skal genskabes af 
hver ny generation. Ud af denne 
skabelsesproces vil der gro en ny 
identitet frem, hvis inderste kerne er 
selvforståelse.

Der ligger dybt i alle men
nesker et behov for at finde deres 
rødder. Vi må vide, hvordan vi er 
blevet det vi er. Historien indeholder 
værdinormer at holde sig til. Den 
sikreste måde til at tage selvre
spekten og identiteten fra men
nesker er at tage deres historie fra 
dem. Alligevel er fortiden kun en del 
af vejen til selvforståelse - om ikke 
andet, så fordi den er erfaret. Den 
er forbi.

Vi skal kunne spille 
meningsfulde roller i samtiden og 
fremtiden. Til roller hører rol
lehæfter. Og det er ikke kun teatrets 
skuespillere, som søger til littera
turen for at få teksterne til rollerne. 
Det bør vi andre også. Litteraturen 
er en håndbog i meninger om 
mennneskelig skæbne. Om mange 
meninger og mange skæbner, som 
skal respekteres i hver deres 
egenart. Litteraturen er en håndbog 
i holdninger til menneskelig erfaring 
og fortæller i det sprog, som 
tilværelsen bruger over for os. Lit
teraturen løfter sløret for de fælder, 
som livet kan lokke mennesker ind

i. Hvis du er gået i fælden, viser lit
teraturen dig, at også i tragedien er 
der fællesskab med andre i deres 
skæbne. Litteraturen er den eneste 
form for moralsk forsikring, som et 
samfund råder over. På den måde 
blive litteraturen modgift for enhver 
bulldozer-mentalitet, fordi littera
turen lever af at skildre menneskelig 
forskellighed og menneskelig 
mangfoldighed.

Litteraturen forærer os 
tilværelse i hele dens omfang; langt 
mere end den enkelte kan leve og 
opleve. Derfor kan du altid finde dig 
selv i litteraturen og genkende din 
rolle. Stykke for stykke kan du 
samle brikkerne til din egen mang
foldighed og trænge frem til for
ståelse af dig selv. Ved at bygge din 
selvforståelse op, giver litteraturen 
dig friheden. Frihed er at skifte sin 
rolle fra at være genstand i 
årsagskæden og i stedet for blive 
den, der selv kan styre 
årsagsforløbet. Men det er vigtigt 
ikke at forvexle midlerne til befrielse 
med friheden selv. Frihed er ikke 
opfyldelse af behov, som påduttes 
dig udefra. Frihed er retten til at 
stræbe efter fornyelse med viden og 
virkelyst.

Det er jeres opgave. Jeg 
håber, at I kan tage den op, og 
engagere jer i at tage medind
flydelse for verdens gang.



Mtw tøtø
Januar

Fællestime med Bente Scwartzog Lene Pind om ligestilling. 
Udstilling af elevernes grafiske arbejder.

Februar

Fællestime: Klaverkoncert med Askenazy.
Skolefest med komedie, fællesspisning, Les Lanciers og 
bal.
Regionalstævne i volleyball og basketball.
Kunstudstilling af maleren Eyvind Karup Nielsen.

Marts

Fællestime med Peter Bastian: "Ind i musikken".
2bS og 2zuvS med Jens Lych Larsen på virksomheds
besøg på Vendsyssel Tidende.
Klasseturnering.
Udstilling af gymnasiernes vandreudstilling.

April

Fællestime med Savage Rose.
Den 6. havde 2c foredrag og spørgerunde med Lakis 
Raimondos om det moderne Grækenland.
Tekstiludstilling med arbejder af billedvæveren Lisbeth 
Hofmeister.
Den 2. tirsdag afholdtes skolens traditionelle forårskoncert. 
Den 23. opførtes Mozarts Requiem med deltagelse af fem 
gymnasiekor, Ålborg Symfoniorkester og fire solister. Kåre 
Hansen var dirigent.

Maj

Den 9. var 1c og 1v på vikingetidsekskursion til Lindholm 
Høje, Fyrkat, Moesgård og Set. Nikolaj i Århus.

Juni

Dimission af studenter og HF'ere.
Frokost for den afsluttende flygtningeklasse.

August

Fællestime om Namibia.

September

Den 1. var det skolens fødselsdag. Alternativ idrætsdag 
med fællesspisning. Fransk café, romersk taverna, tysk 
bierstube og engelsk pub.
Den 5. til 9. var 3mN N på ststudierejse til Kroppefjell i 
Sverige.
Den 8. var 3cN samt 3xyF på biologiekskursion til Store 
Vildmose og økologisk landbrug ved Tårs samt traditionel 
svinefarm. Lærerne som deltog var Torben Caroc Warner 
og Niels Åge Larsen.
Den 9. var 2sK med Ivar Engel Jensen på ekskursion til 
Århus på institut for oldtid og middelalder, klassisk-arkæolo- 
gisk studiesamling og Århus domkirke.
Den 10. til 12. var 3zuvF med Bent Vogel på fysikekskursion 
til København og Risø.
Gymnasiets funk-band afsluttede Århus festuge.
Grafikudstilling af maleren og grafikeren Søren Hjorth Nielsen.
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Oktober November

Fællestime om Afghanistan.
Fællestime med redaktør Eyvind Larsen om "Det kærlig
hedsløse samfund".
Den 5. varder sammenkomst i 1a med forældre, elever og 
lærere om planlagt studierejse til London.
Den 13. var3zuvN med Carl F. Caspersen på ekskursion til 
Ålborg Portland.
Fra den 8. til den 22. var Ivar Engel Jensen og Christian Juul 
en uge i Rom og en uge i Firenze.
Den 8. til 15. var 3abcS og 3xyzuvS med Gunvor Johnsen 
og Jens Lych Larsen og Jørgen Randrup Lassen på studie
tur til Pragh.
Den 27. startede gymnasiets franske filmklub og viste 
"Diabol Menthe", arrangører var 2a og Bente Lauridsen. 
Udstilling af litografier fra Det Grafiske Værksted i Hjørring.

Fællestime om og med elektroniske instrumenter.
Den 18. varder russerfest for alle russiskstuderende, 3ax 
var værter sammen med Bodil Reinhardt og Winnie Jels- 
ager.
Kirsten Holm Nielsen deltager i klassisk efteruddannels
eskursus.
Gunvor Johnsen og Jørgen Randrup Lassen deltager i 
efteruddannelseskursus om råstoffer.
Udstilling af maleren Asbjørn K. Jensen.

December

Den årlige juleafslutning.

April: Kåre Hansen dirigerer 5 gymnasiekor.
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Befordringsordning
Den ny befordringsordning i Nordjyllands Amt omfat

ter alle skolens elever uanset skolevejens længde, og den 
gælder mellem bopæl og skole alle dage hele døgnet, også 
i de korte ferier.

Man kan frit vælge at deltage i befordringsordningen 
hele skoleåret eller i perioderne: august/september; okto
ber kvartal; januar kvartal; april kvartal.

Man skal selv betale en del af kortprisen.

Biblioteket

Hjørring Gymnasiums bibliotek har de fleste af sine 
bøger anbragt i de forskellige fags hjælperum, hvor faglæ
rerne administrerer udlånet. I selve biblioteket, der også 
fungerer som røg- og støjfri læsesal i udlånstiden fra kl. 8- 
14, står de bøger, der sorterer under fagene dansk, historie, 
psykologi og samfundsfag. Man kan låne bøger i samråd 
med sin lærer eller bibliotekaren eller ved selvbetjening ved 
at udfylde et af de fremlagte lånerkort. Udlånstiden er 
normalt en måned, men kan f.eks. i forbindelse med opga
veskrivning forlænges.

Bøger og Papir

For tiden er lærebøger gratis og udleveres ved 
boginspektors foranstaltning. Papir købes - som hoved
regel - af eleverne selv. Dog kan special-papir udleveres af 
faglærerne.

EDB

indgår i de fleste fag på gymnasiet; både på HF og i 
gymnasiet erdatalære også et fag, man kan vælge. Skolens 
datamater anvendes til mange formål, f.eks. opgaveskriv
ning på tekstbehandling og regneark til fysikrapporter.

Eksamen
afholdes hvert år i maj/juni måned i fag, hvor under

visningen er afsluttet.
Studentereksamen omfatter 10 prøver, nogle efter 

2.g. Fagene til de mundtlige prøver udtages af undervis
ningsdirektøren.

HF-eksamen aflægges i alle fag undtagen fællesfag
ene formning, idræt og musik.

Ekskursioner, se Rejser

Elevforeninger
Thule er Hjørring Gymnasiums elevforening. Alle 

elever kan blive medlemmer og kan få adgang til arrange
menterne mod at forevise gyldigt medlemskort og billet. 
Thules bestyrelse består af dem, der kan og vil gøre 
arbejdet.

K.F.S. (Kristeligt Forbund for Studerende og Skole
ungdom) holder andagt i lokale 159 onsdag og fredag i ti- 
frikvarteret og mandag i ti- og tolvfrikvarteret.

Elevorganisationer

Hjørring Gymnasium er hverken tilknyttet DGS (Danske 
Gymnasiers Sammenslutning), LAK (Landssammenslut
ningen Af Kursusstuderende) eller GLO (Gymnasiernes 
Landsorganisation).

Elevrådet
Elevrådets opgave er at varetage elevrådets interes

ser inden for og uden for skolen.
Elevrådet består af en repræsentant fra hver af 

skolens klasser. Der afholdes møde ca. en gang om må
neden. Den daglige administration varetages af elevrådets 
forretningsudvalg (FU). Elevrådets kompetence er på visse 
områder på linje med lærerrådets.



Elevtelefoner 08 900598 og 08 900652

Flytning meddeles kontoret.

Ferier og fridage
Sommerferie man. d.26. juni 1989 - tirs. d.8. aug.
Efterårsferie man. d.16. okt. - fre. d.20. okt.
Juleferie lør. d.23. dec. - ons. d.3. jan. 1990.
Vinterferie man. d.19. feb. - fre. d.23. feb.
Påskeferie man. d.9. april - man. d.16. april.
Store Bededag fre. d.11. maj.
2. Pinsedag man. d.4. juni.
Sommerferie man. d.25. juni - ?
Datoerne i 1990 er ikke endeligt fastlagt.

Forsikringer
For Amtskommunale skoler er der tegnet en lovplig

tig kollektiv ulykkesforsikring, som bl.a. dækker brille- og 
tandskader. Alle andre forsikringer som f.eks. ansvarsfor
sikring eller tyveriforsikring er skolen uvedkommende, og 
man må selv sørge for de forsikringer, man er interesseret 
i.

Skolen har intet ansvar for elevernes ejendele. Lad 
aldrig penge eller værdigenstande ligge i overtøj eller tas
ker. I gymnastiksalens omklædningsrum er der depotska
be, hvor penge, ure o.lign, kan låses inde i timerne.

Beskadigelser på bygninger og inventar kan forlang
es erstattet.

Forældremøder
I januar udsender skolen en skriftlig meddelelse til 

1 .g.-ernes forældre om et møde, hvor de kan få lejlighed til 
at tale med deres børns lærere, ligesom skolerådet plejer at 
invitere forældrene til et møde.

Også for forældre til elever i 2.g. og 3.g. arrangeres 
der møder, men der bliver ikke lejlighed til at drøfte enkelte 
elever.

Forsømmelser, se mødepligt
Fritagelse

for undervisningen kan normalt kun ske efter be
grundet ansøgning; forældres ferie anses ikke for gyldig 
grund. Der gælder særlige forhold for gymnastik og idræt, 
hvor lægeattest kan forlanges.

Fritidsaktiviteter, se rundt omkring i årsskriftet



Introduktionsuge
varer 3 dage, indleder førsteklassernes skoleår og 

består bl.a. i normalskematimer og undervisning i les lan
ciers (se denne).

Kantinen har normalt åbent kl. 9-15, fredag fra 913.

Karakterer
gives i gymnasiet 3 gange om året, i december og 

marts med terminskarakter og i april/maj med årskarakter.
På HF skal kursisterne selv ønske at få en stand

punktsvurdering af faglæreren. På HF gives kun karakterer 
til eksamen.

Klasse og holdbetegnelser
a, b, c og d er sproglige, x, y, z, u og v matematikere, 

p, q og r HFere. Udover klassebetegnelser vil holdene i 2. 
og 3.g. få holdbetegnelser med store og små bogstaver, 
som dækker henholdsvis højt og mellemniveau.

Les lanciers
er en ældre dans på fem ture for fire par (kvadriller); 

der undervises i den på Hjørring Gymnasium hvert år, og 
hvert år danses den, når der er mulighed for det.

Legater
Renterne af formuen i Hjørring Gymnasiums fond 

uddeles 1 gang om året ved juleafslutningen.
Uddelingen sker til dimittender fra Hjørring Gymna

sium og HF-kursus efter ansøgning, som skal være skolen 
i hænde senest 1. december.

Størrelsen af hver enkelt legatportion er normalt kr. 
2.500,-. For tiden er der 30 legatportioner årligt.

Forældre, elever og tidligere elever er velkomne til at 
yde bidrag.

Lærerforsamling og lærerråd
se artiklen Ledelse og ansvarsfordeling

Mødepligt
Mødepligt har alle elever.
Lærerne er forpligtet til at føre kontrol med fremmød

et i hver time. Som forsømmelse regnes ethvert fravær fra 
undervisningen eller enhver manglende aflevering af opga
ver, uanset grunden.

Der udleveres sedler, hvoreleverne meddeler skolen 
grunden til forsømmelsen, men disse meddelser tjener kun 
som forklaring; de er ikke dokumentation.

Viserdetsig.atenelev/kursist harforsømt for meget, 
modtager vedkommende et mundtligt varsel. Varslingen 
finder sted på rektors kontor, og rektor noterer eventuelle 
grunde til fraværet. Varslingen efterfølges af en samtale 
med studievejleder. Fortsætter forsømmelserne, modtager 
vedkommende automatisk et skriftligt varsel.

Hvis en elev/kursists forsømmelser fortsætter efter 
mundtligt varsel, tager lærerforsamlingen vedkommendes 
forhold op til drøftelse med henblik på overførsel på særlige 
vilkår eller udelukkelse fra årsprøve eller eksamen. Afgø rei
sen kan ankes til direktoratet.

Oprykning, se Årsprøver og mødepligt.

Opslagstavlerne
Reeksamen

kan for gymnasieelever afholdes efter 1. og 2.g, når 
eksaminanden i et afsluttet fag harfået årskarakteren 5 eller 
derover, men ved prøven får karakteren 00 eller 03. Hvis en 
gymnasieelev i 1. eller 2.g. får årskarakteren 00 eller 03 i et 
afsluttet fag, og faget bliver udtaget til eksamen, kan der 
ligeledes afholdes reeksamen. Reeksamen finder sted i 
august/september. Ansøgning om reeksamen sker på særlige 
blanketter, som fremsendes af skolen.

Karakteren, som opnås ved reeksamen, er den, som 
indføres på studentereksamensbeviset.

På H F kan en kursist som har fået karakteren 00 eller 
03 ved en prøve efter 2. semester, indstille sigtil reeksamen 
i august/september.
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Den højeste karakter indføres på eksamensbeviset. 
En kursist som ikke består HF-eksamen efter 4. semester, 
kan indstille sig til reeksamen i august/september. De(n) 
højeste karakter(er) indføres på eksamensbeviset, hvis 
eksamen er bestået efter reeksamen.

Alle HF-kursister kan indstille sig til eksamen i samme 
fag 3 gange. Eksamen finder sted i den førstkommende 
ordinære eksamenstid. Der udstedes et bevis for den nye 
karakter.

Rejser
Nogen undervisning kan tilrettelægges som rejser i 

skoletiden, indenlands ekskursioner og udenlands 
studierejser. Alle elever bør deltage, da rejsen indgår som 
en del af pensum. Udgifterne til ekskursioner skal som 
regel, til studierejseraltid afholdes af eleven. Der kan opnås 
støtte fra skolen, hvis man ansøger skriftligt.

Rejser i ferier for elever og lærere uden 
undervisningskrav arrangeres undertiden på frivillig basis.

Ringetider
I.time 0805- 0850 6. - 1300 - 1345
2. - 0855 - 0940 7. - 1355- 1440
3.- 0955- 1040 8. - 1450- 1535
4.- 1050 - 1135
5.- 1205- 1250

9. - 1545 - 1630

Skriftlige opgaver, se mødepligt

Statens Uddannelsesstøtte
Elever, som er fyldt 18 år, kan søge om statens 

uddannelsesstøtte: stipendium og statslån afhængigt af 
forældrenes og egen indtægt og formue. Fra august 1988 er 
man fra det 19. år uafhængig af forældrenes indkomst, og 
afhængigheden gælder nu kun stipendier, ikke studielån.

Yderligere oplysninger gives i en brochure, som 
kontoret udleverer, og af studievejlederne.

Studiekort
udleveres af kontoret; fotografi og 10 kr. skal 

medbringes.

Studiekredse
kan oprettes hvis mindst 10 elever melder sig til et 

emne, og en lærer er villig til at lede arbejdet. I studiekredsene 
må der ikke gennemgås obligatorisk lærebogsstof, og timerne 
skal ligge uden for skemaet for normaltimerne. Efter 
tilmeldingen er der mødepligt til studiekredsene.

Studierejser, se ekskursioner

Studievejledere
er lærere, som giver elever og kursister personlig 

vejledning under uddannelsen. (Se lærerfortegnelsen). 
Studievejlederne drøfter valg af fag og valgfag med de 
uddannelsessøgende og gennemgår konsekvenserne for 
den videre uddannelse. De sætter de uddannelsessøgende 
i forbindelse med institutioner med videregående uddannelser 
eller den offentlige erhvervsvejledning og samler skriftligt 
oplysningsmateriale til hjælp for de uddannelsessøgende.

Studievejlederne rådgiver uddannelsessøgende med 
personlige og sociale problemer og sætterdem i forbindelse 
med det sociale, bistandssystem. Alle studievejledere har 
faste træffetider eller træffes efter aftale.

Alle skoledage kan man træffe en studievejleder på 
kontoret meilem kl. 1205 og 1300. Studievejlederne er Niels 
Peder Bak, Oscar Djurhuus, Gunvor Johnsen, Marie Louise 
Bonde Larsen og Fritz Tandrup.

Støtteundervisning
kan med direktoratets godkendelse gives til HF- 

elever, som har været ude af skolen nogle år. Der kan højest 
gives 15 timer i hvert af fællesfagene engelsk, tysk og 
matematik i løbet af 1 semester.



Sygeeksamen
afholdes i august/september for eksaminander, som 

på grund af sygdom er blevet forhindret i at deltage i 
eksamen i den ordinære eksamenstermin. Sygdommen 
skal dokumenteres ved en særlig lægeattest, som udleveres 
på skolens kontor.

Hvis en eksaminand bliver kortvarigt syg under de 
mundtlige prøver har eksaminanden ikke krav på at komme 
til sygeeksamen i ,ust/september, hvis det er muligt at 
flytte eksaminandens eksaminationstid(er) til en anden dag 
inden for den ordinære eksamenstermin.

Sygetransport
Amtskommunen yder befordringsgodtgørelse til elever, 

der på grund af sygdom eller invaliditet ikke ved egen hjælp 
kan tilbagelægge skolevejen. Som dokumentation for 
nødvendigheden af befordring i disse tilfælde kræves 
lægeattest, der betales af eleven.

Sygeundervisning
Efter sygdom af mindst 3 ugers varighed kan alle 

elever få bevilget sygeundervisning, hvor der er særligt 
behov.

Terminsprøver
I 2. og 3.g. er der skriftlige terminsprøver i dansk og 

i valgfag på højt niveau.

Udmeldelse
skal snarest meddeles til kontoret og bør kun ske 

efter en samtale med rektor, så at skolen kan være orienteret 
om uddannelsens ophør. Skolen vil gerne have muligheden 
for at drøfte situationen med en skoletræt elev og for at 
hjælpe med at vurdere forholdet til skolen og forhindre 
overilede beslutninger. Hvis udmeldelsen sker, skal bøger 
og andre lånte ting afleveres sammen med bus- eller 
togkort, og SU-støtte skal afmeldes.

Udtalelser
gives af skolen kun til dem, som forlader den uden 

eksamen. Alle kan få et bevis på, at de er elever på skolen 
og alle kan få udskrifter af eksamensprotokollerne med 
attestation for opnåede karakterer.

Udlandsophold
Igennem skolen tilbydes der hvert år udenlandsophold, 

normalt på 1 år. Siden kan man genoptages i HF eller 
gymnasiet, men man kan ikke opnå kvalifikationer, som 
berettiger én til at springe en klasse over eller som kan 
overføres til andre uddannelser.

Dog findes der i udlandet skoler, hvor danske elever 
kan optages og afslutte med en studentereksamen, som er 
gyldig i Danmark.

Årsprøver
afholdes efter 1. og 2.g, nogle skriftlige og 3 mundtlige. 

Årsprøven i skriftlig dansk i 1 .g. består i en opgave, som 
udarbejdes i de sidste 5 skoledage i maj i alle ugens 
skematimer.
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Med dette årsskrift, der dækker kalenderåret 1988, 
genoptager Hjørring Gymnasium en gammel tradition, der 
har været afbrudt en årrække. 1970'erne og det meste af 
1980'erne vil således forblive et tomrum i vores egen 
"historieskrivning

Inden oversigten over skolens nuværende personale 
må det dog være på sin plads at mindes de tre af skolens 
lærere, der døde i det - for Hjørring Gymnasium - mørke år 
1987.

Den 24. januar 1987døde lektor Hans Jørgen Krogh 
kun 57 år gammel efter kort tids sygdom.

Efter 11 år ved Hjørring Seminarium - vores nabo - 
blev han lærer herpå skolen. I årenes løb nåede han hele 
det gymnasiale område igennem i begge sine fag. Han har 
undervist på begge gymnasiets linjer, på HF og på det 
studenterkursus, som i nogle år hørte med til institutionen.

Personligt kendte jeg Krogh tilbage til de første 
studieår omkring 1950, blev senere kollega med ham på 
Hjørring Seminarium og til sidst altså herpå skolen.

Når man har arbejdet, festet og spillet kort sammen 
med et menneske gennem så mange år, er det vanskeligt 
at sige objektivt, hvordan han var.

Krogh var min gode ven, men han var også den lærer, 
der passede sit job punktligt og vandt faglig anerkendelse 
ved at blive indlemmet i kredsen af censorer i skriftlig 
engelsk. Med sin åbenhed og muntre replik kunne han vinde 
gehør blandt sine kolleger. Hans elever kunne stole på hans 
undervisning.

Jeg savner vennen og kollegaen "Corner".
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Kort førsommerferien 1987kom lektor Anders Bager 
ind på kontoret og sagde: "Nu kommer jeg med min 
afskedsansøgning."

Det var uventet, fordi Bager altid havde talt om at 
holde ud til sidste ciffer i cpr-nummeret. Sygdom tvang ham 
imidlertid til atvære mindre heroisk. Og kun et par måneder 
senere, d. 2.9, var han død.

Bager var ansat på Hjørring Gymnasium i 42 år, og 
han blev på den måde en institution på institutionen. Han var 
en af de få tilbageværende, der havde følt sig hjemme i 
skolegade 6, før gymnasiet flyttede ud på Skolevangen for 
mere end 30 år siden.

Fagligt kom næppe mange kolleger på siden af 
Bager. Han havde talent og tid til at bidrage med videnskabe
lige artikler til matematiske tidsskrifter både i fædrelandet 
og uden for rigets grænser.

Naturligvis - vil jeg sige - var Bager også i en periode 
medlem af opgavekommisionen i matematik til studen
tereksamen.

Jeg kan ikke forestille mig andet, end at de elever, der 
som Bager kunne svinge med i de matematiske sfære 
harmoni, mindes ham taknemmeligt som inspirator og 
vejleder.

Men Bager beklagede sig aldrig over timer i det 
sproglige gymnasium eller på HF fællesfag, hvad jeg tager 
som et udtryk for, at han oplevede sit hverv lige så vel 
pædagogisk som fagligt. Mange mindre matematiske ånder 
kan prise Bager for hans tålmodighed og vilje og evne til at 
se solstrejf også i små blomster.

Da avancement blev muligt, var det en selvfølge, at 
Bager rykkede op i den fine lektorklasse 26 som en af de 
første.

Uden for tjenesten var Bager i lange tider skolens 
ubestridte underholdningsafdeling. Som uforlignelig verse- 
mager og med en helt Storm P'sk evne til at anlægge 
overraskende synsvinkler og formulere paradoksale udsagn 
indskrev Bager sig i skolens historie.

Hjørring Gymnasium er Anders Bager taknemmelig 
for hans livslange gerning på vor skole. Han har efterladt et 
stort savn.



Lektor Johannes Fabricius Hansen omkom den 15. 
november 1987 ved en færdselsulykke på Ål borgvej.

Johannes blev kun 43 år. Alligevel var han ved at 
være en afdegamlepå stedet. Han hørte tildetkuldafunge 
og nye, som indledte den store udskiftning og udvidelse af 
staben, som fandt sted i 1970'erne. Ved sin ansættelse den 
1. august 1971 var han den første kollega, jeg som dengang 
ny rektor havde indstillet. Et lykkeligt valg.

Johannes underviste i kemi og fysik. Samtidig var 
han skolens tilsynsførende med kemilaboratoriet og havde 
ansvaret for, at alle sikkerhedsregler som omgiver kemiske 
stoffer, blev overholdt. Som lærer var Johannes flittig og 
pligtopfyldende. Jeg mindes, hvordan han i sine første år 
udarbejdede planer for sine timer fra gang til gang for nøje 
at have check på, hvordan fagenes stof skulle tilrettelægges 
i formidlingen. Jeg kan ikke huske, at Johannes nogensinde 
har undladt at komme til sine timer, med mindre helt 
usædvanlige årsager tvang ham til det. Det er min over
bevisning, at Johannes elever vil tænke på ham som lærer 
i erindringen om, at hans virke var stabilt og trygt for dem, 
fordi han havde et stærkt ønske om, at enhver indsats skulle 
føre til et godt resultat for dem.

Blandt kollegerne var Johannes meget respekteret. 
Hans retlinethed og hans usvigelige loyalitet slog igennem 
hans afdæmpede væsen og gjorde ham til en personlighed.

I sin fritid var Johannes en ivrig idrætsmand. Da 
ulykken skete var han på vej til søndagens orienteringsløb 
i Uggerby Plantage. Jeg ved, at han som friluftsmenneske 
og naturmenneske havde glædet sig til at komme ud i 
skoven i det venlige efterårsvejr. Men han begrænsede sig 
ikke kun til de hjemlige strande, men krydsede gerne 
Kattegat både sommer og vinter for at færdes i fjeldet. 
Gennem fælles interesser blev Johannes for mange af os 
ikke bare en kollega. Han blev også vennen. Ved at følges 
med ham i ugevis lærte vi, at han kunne gøre de bedste 
forestillinger om en god kammerat til virkelighed. På rejsen 
havde han altid noget at snakke om. Han kunne være med 
til et tidkort. Senere, når vanskelige vejrlig anstrengte os 
andre til fysisk udmattelse, var Johannes den udholdende, 
som havde overskud til at opmuntre. Når usikkerheder om 

positioner og terræn sled nerverne hos andre, bevarede 
Johannes sit ligevægtige temperement.

Jeg kan huske, at Johannes har været rede til at 
hjælpe i enhver situation og mod andre var enestående i sin 
uegennytte.

Tak for dit venskab, Johannes. Det var en gave.

Ære være deres minde.

Ved udgangen af skoleåret 1987/88 forlod Hans 
Højland Hansen Hjørring Gymnasium. Rektor udtalte ved 
dimissionen, den 17. juni 1988:

"Tidens ugunst medfører, at vi idag må tage afsked 
med Hans Højland Hansen. For skolen til stor beklagelse. 
Hans Højland vil blive savnet som den flittige og en
gagerede lærer. Hans Højland vil blive savnet som en af 
lærerkollegiets meningsdannere. Jeg vil savne dig som den 
indsigtsfulde leder af skolens bibliotek og som den loyale, 
men aldrig ukritiske medarbejder. Samtidig vil jeg så udtrykke 
alles glæde over, at du er blevet udnævnt til adjunkt i en fast 
stilling med et: Hjerteligt tillykke med dit nye job."



^l'biohili) d^lc farmtyfåfafaty fø’.fatyxfa
få: IfM, fåMl, ZD'./^.^M^:
få:/Ififalfa, jfø: MøMt J 54: Jfafalfaty J/74/ffaffl tyk ~ 5^■' Jhalfltylfktyfa ■

01. Hans Ahiers, lektor DA
Søndervænget 25, Bjergby, 08-971237

02. Christian Andersen, lektor MA
Stavangervej 3, Hjørring, 08-925756

03. Knud Andersen, lektor TY
Bregnevej 3, Hjørring, 08-923471

04. Poul Eigil Andersen, lektor HI,SA
Søndervang 50, Hjørring, 08-920370

05. Niels Peder Bak, lektor DA.STV
Mejlvangsvej 290, Lørslev, 08-963365

06. Jørgen Bendtsen, lektor MA
Ths. R. Segelckesvej 8, Hjørring, 08-925184

07. Lene Bendtsen, adjunkt LA,OL,FR
Ths. R. Segelckesvej 8, Hjørring, 08-925184

08. Carl F. Caspersen, adjunkt GE
Vestervang 13, Astrup, 08-965343
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09. Ellen Bang Christensen, adjunkt Bl 
Ringbakken 5, Hirtshals,08-943852

10. Per Engell Christensen, studielektor EN 
Set. Annasvej 7, Hjørring, 08-922231

11. Ragnhild Engell Christensen, lektor FN 
Set. Annasvej 7, Hjørring, 08-922231

12. Ivan Cuhra, lektor  
Møllevangen 3, Home, 08-949327
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13. Oscar Krohn Djurhuus, lektor; SA.HI.STV 
Raundrupvej 4, Tornby, 08923539

14. Jørgen Elmue, lektor MA
Set. Olafsvej 16, Hjørring, 08-926061

15. Jørgen Elsborg, lektor TY,LA
Højdedraget 9, Hjørring, 08-923539

16. Knud Eriksen, lektor MA,FY
Mimersvej 20, Hjørring, 08-928539

17. Erik Fuglsang-Damgård, Rektor TY 
Ranunkelvej 3, Hjørring, 08-922152

18. Bendt Skjoldborg Glans, adjunkt DA,MU 
Bjergfyrvej 8, Tornby, 08-977281

19. Gro Glans, adjunkt EN,Hl
Bjergfyrvej 8, Tornby, 08-977281

20. Hanne Boel Graversen, adjunkt EN,ID 
Hestkærvej 13R, Hjørring, 08-909119

21. Christian luul, lektor LA,OL,GR 
Dronningensgade 20, Hjørring, 08-926197

22. Winnie Jelsager, lektor DA,RU 
Højdedraget 12, Hjørring, 08-929859

23. Bjarne Jensen, lektor Bl
H.F. Bjørnsvej 26, Hjørring, 08-920549

24. Holger Jensen, lektor Hl
GI. Løkkensvej 36, Hjørring, 08-924960

25. Ivar Engel Jensen, adjunkt LA,OL,GR 
Kildebo 19, Hjørring, 08-927952

26. Knud Michael Jensen, lektor MU 
Borupvej 127, Vrå, 08-981790

27. Tage Moestrup Jensen, adjunkt DA 
Vejbyvej 93, Sdr. Harritslev, 08-998208

28. Birgit Therese Jessen, adjunkt DA,ID 
Tornsangervej 17, Hjørring, 08-910103
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29. Gunvor Johnsen, lektor GE.STV 
Borrisholtvej 82, Astrup, 08-965152

30. Hanne Kjeldsen, lektor RE,EN 
Vejbyvej 406, Sejlstrup, 08-999203

31. Jens Kjeldsen, lektor RE,MU
Vejbyvej 406, Sejlstrup, 08-999203

32. Jens Palle Knudsen, adjunkt FO 
Norgesvej 4, Sindal, 08-936676

33. Elly Koch, adjunkt EN,FR 
Rødhættevej 17, Hjørring, 08-923844

34. Helge Kring, adjunkt MA,Hl 
Skovsyrevej 4, Hjørring, 08-924424

35. Steen Langkjær, adjunkt Hl,PS 
Filippavej 61, Ålborg, 08-183583

36. Aksel E. Larsen, adjunkt Hl 
Serritslewej 382, Jerslev, 08-831963

37. Jens Lych Larsen, adjunkt SA,EN 
Vitskø Iklostervej 125, Hjørring, 08-911327

38. Lissa Gram Larsen, lektor TY,ID 
Højvangen 36, Hjørring, 08-923493

39. Marie-Louise Bonde Larsen, lekt. KE,FY,STV 
Klintevej 5, Hjørring, 08-921120

40. Niels Åge M. Larsen, adjunkt Bl 
Hedevej 161, Hjørring, 08-926330

41. Jørgen Randrup Lassen, adjunkt SA,GE 
VitskøIklostervej 121, Hjørring, 08-910361

42. Bente Lauridsen, adjunkt FR,DA 
Græsvangen 26, Hjørring, 08-910856

43. Else Nordgaard Lind, adjunkt DA,FR 
Solbakkevej 28D, Hjørring, 08-929864

44. Jørgen Lorenzen, lektor DA,TY 
Vagthøjvej 17, Bjergby, 08-971126
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45. Lone Lorenzen, lektor DA
Vagthøjvej 17, Bjergby, 08-971126

46. Mogens S. Lorenzen, lektor FY,KE 
Græsvangen 3, Hjørring, 08-922163

47. Kirsten Holm Nielsen, adjunkt LA,GR,OL 
Skagensvej 334, Hjørring, 08-926241

48. Lars Teisner Nielsen, adjunkt HI,RE 
Bogfinkevej 7, Dybvad, 08-864464

49. Frans Nørby, adjunkt EN,ID 
Højvangen 6, Hjørring, 08-920971

50. Kaj Nørholm, lektor MU 
Gråspurvevej 1, Hjørring, 08-923870

51. Per Nørretranders, lektor MA 
Stenspurvevej 7, Hjørring, 08-926409

52. Jørgen Pedersen, adjunkt BI,KE 
Skelhøjevej 17, Viborg, 06-660020

53. Kjeld F. Rasmussen, lektor Bl,ID 
Jelstrupvej 93, Løkken, 08-996086

54. Niels Rasmussen, lektor FY.KE 
Syvspring 9, Hjørring, 08-927617

55. Bodil Reinhardt, lektor RU,FR 
Degnevænget 151, Bjergby, 08-971369

56. Niels Sandager, lektor FY,MA 
Dalslugten 4, Hjørring, 08-924669

57. Carla Schou, lektor FR,EN
Jørgen H. Nielsensvej 8, Hjørring, 08-922774

58. Gert Schwaner, adjunkt Hl,ID 
Hestkjærvej 9, Hjørring, 08-909045

59. Anna Margrethe Schwarz, adjunkt DA 
Vitskølklostervej 125, Hjørring, 08-911327

60. Inger Støtt, adjunkt TY,FO 
Eratosvej 14, Skagen, 08-445562

Y/
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61. Peter Sørensen, adjunkt HI,RE 
Haldsvej 55, Thisted, 07-925935

62. Fritz Tandrup, lektor HI,GE,STV 
Aldershøjvej 18, Hjørring, 08-922045

63. Sven Ove Thimm, adjunkt FY,MA 
Vestervang 17, Astrup, 08-965323

64. Bent Vogel, adjunkt FY,MA 
Ifversensvej 1, Hjørring, 08-929935

65. Stig Wandel, lektor FR,DA 
Dyndsigen, Byrum, 08-491536

66. Torben Caroc Warner, adjunkt Bl,ID 
Kjærsangervej 11, Hjørring, 08-929925

67. Jørgen Wilhelmsen, adjunkt Bl,DL 
Christiansgade 26, Hjørring, 08-929375

68. Lis Elsborg, sekretær 
Højdedraget 9, Hjørring, 08-923539

69. Birthe Høyer, sekretær 
Syderholm 12, Hjørring, 08-921350

70. Anna Thomsen, sekretær
Højvangen 24, Hjørring, 08-921841

71. Tove Christensen, tekn. medhjælp 
Lonesvej 214, Hjørring, 08-929530

72. Knud Klitt Jensen, pedel 
Skolevangen, Hjørring, 08-922153

73. Leif Sørensen, pedelmedhj.
Tornsangervej 49, Hjørring, 08-900272

74. Ejnar Larsen, gartner
Aalborgvej 76, Hjørring, 08-92044375
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75. Randi Pedersen, kantinebestyrer 
Skagensvej 172, Hjørring, 08-909210

76. Anny Jensen, lærerkøkken
GI. Løkkensvej 4, Hjørring, 08-926485



l.c
flidal. Iben,Stenkrogvej 19. Sising,9830 Tårs ,08-958214
Bertelsen, Rikke Hamann, Putheden 8, Horne,9850 Hirtshals.08-949669
Carlsen, finne Mette,Blåstjernevej 10,9800 Hjerring ,08-910674
Dolmer, Grete,Set. Thonasvej 4,9800 Hjerring ,08-921904
Engberg, Jesper,Klokkeblomstvej 2, Hajene, 9800 Hjerring ,08-926202
Falk. Pernille,Sandervang 32,9800 Hjerring ,08-920201
Jacobsen, Robin Haslund Buch,Sct. Hansvej 13,9800 Hjarring ,08-923320
Jensen. Susanne Horsevad,Guldregnvej 7,9830 Tårs ,08-961796
Klitholm, Saren Peter Vase,Kjulvej 3,9850 Hirtshals,08-949278
Langsted, Torsten Wittenkamp,Sender Klit 13,9800 Hjerring ,08-960464
McGuire, Heidi,Valesvej 5,9800 Hjerring ,08-926404
Maller, Rikke,Ndr. Klitvej 21, Skallerup, 9800 Hjerring ,08-968013
Nielsen, Lisa,Stationsvej 17, Tornby,9850 Hirtshals, -
Olesen, Susanne,Skibdalvej 1, Vidstrup,9800 Hjerring ,08-977374
Pedersen, Lars Bo Meller,finnasvej 24,9800 Hjerring ,08-929339
Pedersen, Randi Bach,Frejasvej 21,9870 Sindal ,08-935347
Petersen, Kirsten,Fresi avej 12, Hejene,9800 Hjerring ,08-923437
Retbell, Marie Louise,Falkevej 21,9800 Hjerring ,08-924808
Sandmann, Helle,Perikumvej 9,9800 Hjerring .08-921272
Schett, Clara Bodi1,Klevervej 13, Tversted,9881 Bindslev ,08-931031
Sidenius, Marianne,Bjergiirkevej 5,9800 Hjerring ,08-911361
Sode, Sidsel,Lenstrupvej 639,,9800 Hjarring ,08-922753
Serensen, Louise Bjerregaard Byg,Lenstrupvej 161,,9480 Lekken ,08-996266
Vejen, Mette Beck,Dysiggårdsvej 76,,9800 Hjerring ,08-998227 

flbildgaard, Jesper, Blågranvej 15,9800 Hjerring ,08-922332
Andersen, Helle Lykke,Set. Knudsvej 5,9800 Hjerring ,08-924615
Baggesen, Lisbeth,Såby Landevej 396, Sising,9830 Tårs ,08-958004
Balle, Kirsten Vogelius,Vestervmget 5, Bjergby,9800 Hjerring ,08-971548
Bisgaard, Malene Lykke,Enghavevej 13,9800 Hjerring ,08-920808
Christensen, Birgitte,Rugvinget 9, Bjergby,9800 Hjerring ,08-971306
Hansen, Rasmus Bernt Skovsgaard, Svanelundsvej 3,9800 Hjerring ,08-920429
Henningsen, Trine Falberg,islandsgade 11,9850 Hirtshals,08-943482
Hei-Larsen, Micael,Grenspittevej 8,9800 Hjerring ,08-927720
Jensen, Anne Katrine Hegelund,Bregnevej 1, Hejene,9800 Hjerring .08-924289
Jensen. flnne-Sofie,St. Vestergårdsvej 58,9800 Hjerring ,08-921254
Kaad, Nikolai,Lundtoftevej 63,9800 Hjerring ,08-
Kristensen, Karsten Østergård,Nylandsvej 3,9830 Tårs ,08-961419
Mell, Birgit,Peder Rimnensgade 97,9850 Hirtshals,08-941544
Mel ler, Mette,Tryesvej 5,9800 Hjerring ,08-922412
Meller, Tina, Christiansminde 22,9800 Hjerring ,08-900356
Nielsen, Christina,Th.fl. Miillersvej 2,9800 Hjerring ,08-923182
Nielsen, Hanne,Fresiavej 8, Hejene,9800 Hjerring ,08-928449
Nielsen, Maria Malinie Bak,Hammerholtv.85,Hermested,9870 Sindal ,08-935469
Olsen, Tina Nedergaard,Hvedevinget 28, Bjergby,9800 Hjerring ,08-971494
Pilgaard, Anette,Skovbrynet 2,9480 Lekken ,08-995004
Reiter, Nanna,Østergårdsvej 71, Mygdal,9800 Hjerring ,08-971658
Stendys, Gitte Marie, Tælhejvej 11 B,9a00 Hjerring ,08-926249
Vestermark, Kirsten,Lenstrupvej 64, Rubjerg,9480 Lekken ,08-996191
Østergaard, Morten,Heimdalsvej 22,9800 Hjerring ,08-924504

l.b l.d
Andersen, Bettina Vestergård, Klonhejvej 20,9800 Hjerring ,00-921382
Baun, Jeanette,Jerupvej 500, Mosbjerg,9870 Sindal ,08-930493
Bay, Susanne,Østre Olle 72,9800 Hjerring ,08-921363
Bjerring, Hanne Merete, Sendergade 10,9850 Hirtshals,08-944218 
Christensen, Anita Friis,Hjerringvej 495,9750 Østervrå ,08-951834 
Christiansen, Heidi,Vester alle 23,9760 Vrå ,08-982410 
Christoffersen, Mette,Bredgade 127,9830 Tårs ,08-961066
Hansen, Karina Lindbjerg,Blichersvej 4,9800 Hjerring ,08-910468
Jensen, Helle Elisabeth,Lonesvej 28,9800 Hjerring ,08-925893
Johnsen, Esbern,Borrisholtvej 82, Astrup,9800 Hierring ,08-965152
Kjelgaard, Anette Bak,Storgårdsvej 11, Tornby,9850 Hirtshals,08-977403 
Kristensen, Trine Frost, Hvidgranvej la,9800 Hjerring ,08-926494 
Leturgie, Pia Louise,Barsen 11,9800 Hjerring ,08-911430
Lyager, Dorte,Park Alle 32,9800 Hjerring ,08-921610
Miltoft, Hanne Marie,Finlandsgade 34.9850 Hirtshals,08-943630
Nielsen, Betina Sendergaard, Østre Alle 71,9800 Hjarring ,08-910359
Ottesen, Rasmus Lanken,Toftegade 23,9800 Hjerring ,08-928637
Pedersen, Jan Viberg, Peder Rimmensgade 2,9850 Hirtshals,08-943600 
Petersen, Rikke Grove,Hirtshalsvej 18,9800 Hjerring ,08-909347
Stahr, Jonas Brus,Russerbakkevej 4, Tornby,9850 Hirtshals,08-977014 
Serensen, finn Schaarup, Bredgade 84,9830 Tars ,08-961079
Sarensen, Hanne Karina, Jerupvej 462, Mosbjerg,9870 Sindal ,08-930105 
Thomsen, Tina Ro,Danmarksgade 33 B, I tv, 9800 Hjerring ,08-900040 
Toft-Pedersen, Gitte,Mimersvej 17,9800 Hjerring ,08-924867
Winther, Lene, Dronningensgade 24, 2. tv,9800 Hjerring ,08-928431

Christensen, Caroline Hol»,Enebirvej 11,9800 Hjerring .08-926890 
Christensen, Lene Thirup,Ringbakken 32,9850 Hirtshals,08-943417 
Christensen, Mette,H.F. Bjernsvej 4,9800 Hjerring ,08-925469 
Gotfredsen, Gitte,Vinget 21, Lerslev,9800 Hjerring ,08-963287
Guillouet, finne,Mosbjergvej 16,9881 Bindslev ,98-938532
Heholt, Stine,Skagensvej 85, Tversted,9881 Bindslev .08-931574
Jensen, Esben Beje,flnemonevej 21, Abyen, 9850 Hirtshals,08-949204
Jensen, Kim Winther,Valmuevej 10,9870 Sindal ,08-935599
Jensen, Mads, Nerskovvej 270,9800 Hjerring .08-965157
Jensen, Marianne Lynge,Tranevej 10,9750 Østervrå ,08-951353
Jensen, Pia,Grenningen 37,9800 Hjerring ,08-928600
Madsen, U1la,Snevrevej 22, Hejrup,9850 Hirtshals,08-949130
Mathiasen, Lauge Bredslev,Engager 4, Poulstrup,9760 Vrå , 08-988316
Mogensen, Camilla Rolander,Finkevej 3,9881 Bindslev ,08-938454
Meller, Bonnie,Ferevej 66,9800 Hjerring ,08-910199
Meller, Lone Bonnerup,Skovstien 9, Astrup,9800 Hjerring ,08-965192
Nielsen, finne Mette,Havrevinget Ib, Bjergby,9800 Hjerring ,08-971359
Nielsen, Mikael,Baggesvognsvej 9,9870 Sindal ,08-93542/
Pallesen, Pernille Pilegaard,Digetvejen 4, Uggerby,9800 Hjerring ,08-975373 
Rasmussen, Birgitte Skovgaard,Skuldsvej 7,9800 Hjerring ,08-900354
Ravn, Lone Jung,Bakkedraget 13, Horne,9850 Hirtshals, 08-949500
Taalab, Tanja,Skagen Landevej 773, Uggerby,9800 Hjerring ,08-975312
Voldgaard, Jesper Thunbo, Hehnersvej 9,9800 Hjerring ,08-927737 
Wittrup-Jensen, Helle,Borgergade 12,9760 Vrå ,08-981831



Bendsen, Stine,Krustruphedevej 17, Krustrup,9800 Hjørring ,08-968861
Broen. Rikke,Kraghsvej 3,9800 Hjørring ,08-900997
Christiansen, Thomas,Svalevej 1,9881 Bindslev ,08-938436
Dahlmann-Hansen, finders,Violvej 13,9850 Hirtshals,08-949147
Folkmar, Lotte, Frejasvej 14,9870 Sindal ,08-935600
Jensen, Morten Peder Hjorth,Hvedevenget 30, Bjergby,9800 Hjørring ,08-971438
Jensen, Susanne B1 omseth,Kørvej 25,9800 Hjerring ,08-910537
Kirkeqaard, Gitte,Ilbro Byvej 177,9800 Hjerring ,08-963174
Knudsoorg, Jesper,Buen 2,9881 Bindslev ,08-938132
Kveiborg, Marie,Frejasvej 5.9870 Sindal ,08-935725
Larsen, Michael,Capt.RothbelIsvej 31,9800 Hjerring ,08-911705
Liltorp, Karin,Finlandsvej 6 R,9800 Hjørring ,08-922828
Lundorf, Søren. Rosenvej 9,9800 Hjørring ,08-920491
Lyngvig, Mikael,Nordbovej 11,9800 Hjørring , -
Maegaard, Marie Louise,Højenevej 11, Vidstrup,9800 Hjørring ,08-977304
Magersholt, Kristian,Nørrebro 35,9881 Bindslev ,08-938673
Mortensen, finn Merete,Sundet 23, Lønstrup,9800 Hjerring ,08-960046
Merck, Mette-Marie,Bygvinget 12, Bjergby,9800 Hjørring ,08-971416
Nielsen, Benny Damsgaard,Frederikshavnsvej 164,9870 Sindal ,08-936185
Nielsen, Peter,Friheden 4,9800 Hjerring ,08-901272
Nielsen. Vicky Bach,Niels Winthersvej 22,9800 Hjerring ,08-910538
Nyeng. Mikael,Klokagervej 19,9800 Hjørring ,08-927997
Nørholt, Irene, Damarksgade 13,9870 Sindal ,08-936387
Petersen, Steen Vang,Lonesvej 108,9800 Hjørring ,08-927735
Stecher, Peter,Kervej 24,9800 Hjerring ,08-920277
Thomsen, Chang Kragelund,Skagen Landevej 761, Mygdal,9800 Hjerring ,08-975152

Andersen, finja Bremholm,Skrenten 1, Ugilt,9800 Hjerring ,08-933281 
Cornelius, Lotte Kristine, Raundrupvej 3, Tornby,9850 Hirtshals.08-977721 
Frahm-Rasmussen, Mads Svarrer,Hovedvejen 10a,Tornby,9850 Hirtshals,08-977357 
Hevring, Jeppe Renn,Karnebidervej 4,9800 Hjørring ,08-929278
Jakobsen, Steen Bo,Kjersgårdvej 8, Vidstrup,9800 Hjørring ,08-977378
Jensen, Niels Christian,Ifversensvej 24,9800 Hjørring ,08-900629
Jensen, Trine Sjøbjerg,Frejasvej 13,9870 Sindal ,08-935562
Ketilsson, Lars,Islandsgade 1,9850 Hirtshals,08-943105
Larsen, Per Nygaard, Skovstjernevej 1,9800 Hjerring ,08-926918
Madsen, Ole,GI. Landevej 36, Tornby,9850 Hirtshals,08-977569
Middelfart, Anna, Christiansminde 11,9800 Hjerring ,08-920999
Middelfart, Lisbeth,Christiansminde 11,9800 Hjørring ,08-920999
Møller, Trine,Fine Henriques Kvarter 21,9700 Brøndersl, 08-824761
Nielsen, Dorte,Agerledetvej 19, Agerledet,9870 Sindal ,08-936035
Nielsen, Jane Bach, Svendsvej 30,9800 Hjerring ,08-924399
Nielsen, Lene Yding,Kirkevej 146, Tolne,9870 Sindal ,08-930451
Overgaard, Seren Kaae,Skrenten 29,9800 Hjerring ,08-922680
Pedersen, Peter Christen,Østergade 3,9850 Hirtshals,08-944366
Poulsen, Charlotte Skovhus,Døvneldevej 6, Højene,9800 Hjørring ,08-927845
Svendsen, Rikke Winther,Pernillesvej 1,9800 Hjerring ,08-927890
Trinskjer, Peter,Svanelundsvej 14,9800 Hjerring ,08-927831
Rodda, Tatyana,Guldagervej 404,9800 Hjørring ,08-986233

ly l.U
Andersen, Katja Bremholm,Skrenten 1, Ugilt,9800 Hjerring ,08-933281 
findersen, Tina Mel bjerg, Lekkensvej 570,,9800 Hjørring ,08-999018 
Caspersen, Morten Keller,Vestervang 13, fistrup,9800 Hjerring ,08-965343 
Christiansen, Jens,Solbakkevej 27,9800 Hjørring ,08-924390 
Hansen, Brian Munk,flstrupvej 723, Astrup, 9800 Hjørring ,08-965158 
Jensen, Jakob Aske,Agerhønevej 16,9800 Hjørring ,08-900044 
Jensen, Lena Vinther, Hjørringvej 259.9870 Sindal ,08-936174 
Jensen, Lene Marie. Nørregade 7,9850 Hirtshals,08-941045
Jørgensen, Birgit Neldeborg,Tidemandsholmsvej 180,9830 Tårs ,08-958162 
Jørgensen, Thomas Kamp,Syvspring 4.9800 Hjørring ,08-922031
Krag-Nielsen, Annika, Falkevej 13,9800 Hjørring ,08-925087
Larsen, Morten,Dalslugten 2,9800 Hjørring ,08-924525
Madsen, Kim Mejdahl, Tornager 2, Rakkeby,9800 Hjørring ,08-998002
Madsen, Peter Skotte, Grundtvigsvej 11,9760 Vrå 08-981623 
Niebuhr, Anette,Mågevej 2 A,9850 Hirtshals, 08-943864
Nørgaard. Charlotte,Hvedevenget 2, Bjergby,9800 Hjørring ,08-971379 
Olesen, Kim Roedahl,Surkervej 10, Sdr.Harritslev.9800 Hjørring ,08-998343 
Pedersen, Mette Merete,Havrevenget 4. Bjergby,9800 Hjørring ,08-971370 
Petersen, Lone Vang, Lonesvej 108,98W Hjørring ,08-927735 
Prestholm, Tina Mery,Edithsvej 9,9800 Hjørring ,08-924810 
Rasmussen, Anja,Sitkagranvej 5,9800 Hjørring ,08-911988
Steffensen, Lars,Neskerbrovej 66,,9480 Løkken ,08-996307
Thinggaard, Lotte,Ferøvej 82.9800 Hjørring ,08-926852
Thomsen, Heidi Stubben,Poppelvej 11.9480 Løkken ,08-992316 
Thomsen, Jan.Søndervinget 29, Bjergby, 9800 Hjørring ,08-971428 
Vinge, Sidsel, Hundelewej 343, Hundelev, 9480 Løkken ,08-999163 
oodefroy, Claude Julien Bøjer,Klokagervej 40,9800 Hjørring ,08-926501

Andersen, Anna Haaber,Tårnvej 25,9830 Tårs ,08-961016
Andersen, Karin Joest,Nørskovvej 106, Astrup.9800 Hjørring ,08-965014
Andersen, Kirsten Karina,Revskervej II, Tornby,9850 Hirtshals,08-977172
Andersen, Sten,Bregnevej 3,9800 Hjørring ,08-923471
Behjat, Kati,Vestergade 8,9760 Vrå ,08-982559
Christensen, Helle Møller."Kjersgård Møl legård",,9850 Hirtshals,08-97721 
Christiansen, Nadia Terp, Aal borgvej 962, 9760 Vrå ,08-981195
Dalqaard-Nielsen, Anja,Havelundsvej 49,9830 Tårs ,08-961703
Duen. Mette Lindegaard,Fristrupvej 75, Børglum,9760 Vrå ,08-994198
Frost, Jette Haugaard,Park Alle 69,9800 Hjørring ,08-923825
Jensen, Carina,Møllebekvej 85,9800 Hjørring ,08-920958
Jespersen, Pernille, Ilbro Byvej 55, Ilbro,9800 Hjørring ,08-963437
Kirkegaard, Peter Graarup,Friggsvej 2,9800 Hjørring ,08-926134
Lisborg, Thomas Dahlin, Jerupvej 600.9870 Sindal ,08-930637
Michaelsen, Kristian Rolighed,Terpetvej 585,9830 Tårs ,08-961541
Mouritsen, Henrik,Hundelewej 172, Jelstrup, 9480 Løkken ,08-999104
Møller, Charlotte,Digesmuttevej 11,9800 Hjørring ,08-927291
Nielsen, Britta,Bispensgade 21'6,9800 Hjørring ,08-925815
Nielsen, Mads Grønvall.Harkenvej 4, Rakkeby,9800 Hjørring ,08-998319
Nielsen, Søren Varada,Møl legårde 17,,9800 Hjørring ,08-999099
Pedersen, Helene Holm,Kergårdsvej 15,9760 Vrå ,08-982115
Pedersen, Katarina Skyt,Blåsigvej 29,9800 Hjørring ,08-921690
Stubgaard, Mikkel Reerslev,Set. Jørgensvej 11,9800 Hjerring ,08-900710 
Stubgaard, Morten Reerslev,Set. Jørgensvej 11,9800 Hjørring ,08-900710
Sørensen, Michael Knoth, Heimdalsvej 45,9800 Hjørring ,08-922730



l.v 2.b
fldser, Ulla,Hjerringvej 330,9870 Sindal ,08-965595
Ajjouri. Gitte,Engelsholmvej 2,9800 Hjørring .08-911351
Aloak, Lars Nedgaard,Digetvejen 3, Uggerby, 9800 Hjørring ,08-975403
finder-sen, Lene Maria, Østergade 70,9800 Hjørring . 08-921704
Buus, Karen,Islandsvej 8,9800 Hjerring ,08-911676
Fogh, Jeppe Meulengracht,Guldstjernevej 5,9800 Hjerring ,08-923882
Glans, Astrid Skjoldborg, Bjergfyrvej 8, Tornby, 9850 Hirtshals,08-977281
Jakobsen, Janne Bent zen,Bombakvej 34,9760 Vrå ,08-981959
Johansen, Thorsten Lyng, Dalslugten 5,9800 Hjerring ,08-928387
Kjaldgaard, Mads Jylling, Tornsangervej 30,9800 Hjerring ,08-925870
Kjelholm, Lars,Islandsgade 13,9850 Hirtshals. 08-944082
Larsen, Mads Poul Kjargaard, Lundhøjvei 26.9800 Hjerring ,08-928486
Madsen, finders Murmann.Strømgade 14,9750 Østervrå ,08-951362
Mortensen, flnitta Dam,Seholtvej 34, Seholt,9750 Østervrå ,08-951227
Nielsen, Lone Agerdal,Vibevej 4,9750 Østervrå ,08-951524
Nielsen, Pernille Hedegaard, Vennebjergvej 12, Hundelev,9480 Lekken ,08-999150
Pedersen, Thomas Bundgaard, Buen 6,9881 Bindslev ,08-938491
Pedersen, Tina Lindkvist, Pragtstjernevej 5, Hejene,9800 Hjerring ,08-927599
Poulsen, Thomas Fangel, Lundgaardsvej 6, Uggerby,9800 Hjerring ,08-975301
Schreder, Anja Fruergaard,Vestervang 6, Astrup,9800 Hjerring ,08-965160
Serensen, Claus Veis,Sendervang 16,9800 Hjerring ,08-922061
Serensen, Tom Ekmann,Finlandsgade 21,9850 Hirtshals,08-943382
Weber-Hansen, Naja,Elkir«arkvej 3, Tversted,9881 Bindslev .08-931258
Melholt, Anne-Merte,Vitskelklostervej 81 E,9800 Hjerring

Andersen, Rikke,Rødhattevej 12,9800 Hjerring ,08-923729 
Christiansen, Majken,Løkkehsvej 85,9800 Hjerring ,08-928118 
From, Frederik, Apotekervanget 5,9850 Hirtshals,08-949521 
Hansen, Anette,Vejbyvej 59.9800 Hjerring ,08-998190 
Hiliemann, Anne Sophie,Sitkagranvéj 8,9800 Hjerring ,08-921645 
luul, Rasmus Asqer.Dronningensqade 20,9800 Hjerring ,08-926197 
Johansen, Tove,Bakkehaldet 3,9fl00 Hjerring ,08-926464 
Larsen, Winnie,Blågranvej 23,9800 Hjerring ,08-925593 
Mengel-Jergensen, Rikke Marie,Bomiarkevej 4,9800 Hjerring ,08-929430 
Morild, Lena Schønnemann,Tørholmsvej 38,9800 Hjerring ,08-920256 
Nielsen, Camilla Flindt,Vestergade 19.9850 Hirtshals,08-942301 
Nielsen, Mette Sandager,Kildevej 7,9800 Hjerring ,08-900899 
Nielsen, Morten,Grennevej 7,980& Hjerring ,08-927524 
Nørgaard, Inge, Kørgrasvej 6,9800 Hjerring .08-921943
Pedersen, Pia Bjerregaard, Skranten 6,9800 Hjerring ,08-924585 
Pohl, Flemming Kurt Emanuel,Kristianssandsvej 17 limf,9800 Hjerring , 
□and-Nielsen, Johanne,Bastholm Mel levej 19.9760 Vrå ,08-988348 
Serensen, Karla Hejgård,Granvej 31,9480 Løkken ,08-9962j7 
Tvarne, Sisse Erika,flrendalvej 7,9800 Hjerring ,08-929895
Spencer, Sloane Leigh,Søndervang 3 a,9800 Hjerring ,08-922199

2.a 2.c
Andersen, Charlotte Kjargaard,Østergade 45,9850 Hirtshals,08-944932
Argus, lben,0dbjergvej 3j,9800 Hjerring ,08-927184
Poulsen, Annemarie Bay Strier.Erantisvej 14,9800 Hjerring ,08-922426
Christensen, Lisa Krogh,Park Alle 22,9800 Hjerring ,08-927491
Christensen, Lotte Klim, Larvikvej 14,9800 Hjerring ,08-922510
Christensen, Pernille Juul,Dalslugten 3,9800 Hjørring ,08-926594
Hansen, Vibe Gro,Skellet 6,9800 Hjerring ,08-968242
Jensen, Lilian Vestergård,Damhusvej 48,9800 Hjerring ,08-961439
Jensen, Lotte Frank, Palleskarvej 33,9800 Hjerring ,08-920745
Jensen, Rikke Tronsgaard,Tetmosen 23,9800 Hjerring ,08-926530
Jørgensen, Thomas Sybrandt, Halsagervej 25,9800 Hjørring ,08-927092
Larsen, Kristian,Købstedvej 11,9850 Hirtshals, 08-977535
Loksø, Henriette,Violvej 1É, 9800 Hjørring ,08-928176
Louw, Maria Elisabeth,Hyacintvej 6.9800 Hjørrinq ,08-921820
Munk, Minna, Vandvarksbakken 13,9850 Hirtshals,08-949787
Nielsen, Mette Stokbro,Spangkarvej 79,9800 Hjørring ,08-929044
Olesen, Thomas, Skjoldborgsvej 8,9800 Hjerring ,08-925792
Pedersen, Dorte Dumont,Hvidgranvej 3,9800 Hjørring ,08-909328
Rasmussen, Anne, Bidstrupvej 21,9800 Hjerring ,08-911275
Rasmussen, Helle Fraes,Jelstrupvej 93,9480 Løkken ,08-996086
Steen, Lotte,Kystvejen 2,9850 Hirtshals, 08-944207
Bille, Thomas.Christiansgade 4,9800 Hjørring ,08-927733
Jeppesen, Dorthe,Østre Alle 3,9800 Hjørring
Nielsen, Bettina Mørk,Fyrrevanget 20, Emmersbak,9850 Hirtshals,08-941237

Bergh, Petra,Skydebanevej 18,9800 Hjerring ,08-926495
Christensen, finne Mette,Volstrupvej 68,9870 Sindal ,08-935545
Christensen, Helle Skov,Stokbrogadé 14 3. tv,9800 Hjørring ,08-929851
Fey, finne Bastholm,Damly 14,9830 Tårs ,08-961508
Hansen, Karin,Ewerlsensvej 7b,9800 Hjørring ,08-901586
Hansen, Naja Fibiger,Aidershøjvej 9,9800 Hjørring ,08-927250
Jensen, Jane, 61. Hirtshalsvej 17.'9800 Hjerring ,08-977687
Jensen, Tina,Bytoften 10,9800 Hjørring ,08-998358
Madsen, Ann,Sitkagranvéj 2,9800 Hjerring ,08-926898
Nedergaard, Anna-Louise,Bagterpvej 8,9800 Hjørring ,08-922765
Nielsen, Anders Kirkedal, Højvaldevej 9,9480 Løkken ,08-999114
Pedersen, finders Bording, Kløvervanget 19,9800 Hjørring ,08-971593
Rams, Marie Louise,Postfioldervej 14,9830 Tårs ,08-961065
Sørensen, Inge Lise Jager,Sønderlev Mølle,9800 Hjørring ,08-968057
Thygesen, Gustav Jacob,Blishenevej 3,9800 Hjerring ,08-901848
Ligilt, Alexandra Christina Rosenkr.,Nordbov. 9p, 9800 Hjørring ,08-900323
Villumsen, Tommy,Mosbakkevej 24,9830 Tårs ,08-961342
Wendt, Kirsten,Mimersvej 10,9800 Hjørring ,08-922525
Hansen, Mette,Haugesundvej 16,9800 Hjerring ,08-929141
Kaarsbo, Jacob Elmelund,Havrevanget 29, Bjergby,9800 Hjørring ,08-971344
De Shazer, Laureen, Enebarvanget 2,9850 Hirtshals, 08-941046





2y
Christensen, Tore,Tophøjvej 11,9850 Hirtshals,08-942569
Christiansen. Lene Thestrup,Taarsmøllegade 18,9830 Tårs ,08-962164 
Rehling, Lisbeth,Granvøngei 11,9850 Hirtshals,08-941073
Henriksen, Jesper,Trollhattanvej 10,9800 Hjarring ,08-922793
Hove, Gudrun,Hajvej 7,9830 Tårs ,08-961726
Jørgensen, Thomas Haugaard. Keravavej 24,9800 Hjarring ,08-924071
Larsen, Kristine Bech.Slugten 4,9800 Hjarring ,08-910471
Lones, Anne-Kristina.Chr. Ludwigsvej 2,9800 Hjerring ,08-929248
Melsen, Rikke Birgitte Høfler,Rødhøttevej 19,9800 Hjerring ,08-926441 
Mortensen, Henriette Kranker, Skydebanevej 31,9800 Hjerring ,08-924946
Mosgaard, Tine,frenprisvej 8,9800 Hjerring ,08-927315
Nielsen, Christina Rimmen,Døvneldevej 1,9800 Hjerring ,08-928272 
Pedersen, Anja Winstrup,Skallerupvej 492,9800 Hjerring ,08-968255
Peyron, Helena.Vester Alle 187,9800 Hjerring ,08-910233
Pedersen, Merete Irmgard,Emmersb»kvej 32,9850 Hirtshals, 08-943409 
Poulsen, Gitte Bjerre, Grundtvigsvej 73,9800 Hjerring .08-928193
Sendergaard, Jacob,Klevermarksvej 21,9800 Hjerring ,08-911042
Poulsen, Jesper Skovhus,Døvnøldevej 6,9800 Hjørring ,08-927845

Andersen, Eva,Arsenalvej 41,9800 Hjerring ,08-910413
Borup, Lene, Porsevinget 7,9850 Hirtshals,08-941342
Borup, Mikael Ejnar,Finlandsgade 11,9850 Hirtshals,08-943041
Christensen, Hanne Meyer, Ormholtvej 9,9750 Østervrå ,08-951838
Christensen, Henriette Sch. Dam,Engblommevej 1,9800 Hjørring ,08-925114
Christensen, Mogens,Sverigesgade 8,9850 Hirtshals,08-942361
Clausen, Louise Heegh,Jørgen H. Nielsensvej 6,9800 Hjørring ,08-925346
Dahl, Morten,Bagterpvej 38,9800 Hjørring .08-922908
Horne, Jane Olesen,GI. Damhusvej 7.9830 Tårs ,08-961791
Jensen, Hanne åris,Hestrupvej 70,9800 Hjørring ,08-986020
Jensen, Martin Groth,Skovvej 43,9800 Hjørring ,08-927050
Jensen, Mette Østergård,Johs. Hansensvej 18,9830 Tårs ,08-961223
Larsen, Niels Christian,Hedevej 161,9800 Hjørring ,08-926330
Nedermark, Inger Marie,Christiansminde 6,9800 Hjørring ,08-927550
Nielsen, Anne Merete,Gefionsvej 9,9800 Hjørring ,08-924165
Pedersen, Carsten Ulrich,Fridtj.Nansensv. 15.9800 Hjørring ,08-924358
Pedersen, Kim Vagn Bøllingtoft,Korsn»bvej 8,9800 Hjørring ,08-927814
Sørensen, Jens Hjøllund.EmmerstHkvej 66,9850 Hirtshals,08-941982
Sørensen, Per Hjøllund,Eswersbikvej 66,9850 Hirtshals,08-941982
Jakobsen, Ann,Gyvelvej 8,9800 Hjørring ,08-929705
Hawes, Barbara Ann,Mi»ersvej 12,9800 Hjørring ,08-910607

2.x 2.z
fils, Flemming, Søruplundvej 60,9830 Tårs ,08-961581
Bager, Karen Lise Nyholm,Akelejevej 5,9800 Hjørring ,08-922483 
Christensen, Mikael,Helledievej 72,9480 Løkken ,08-996242
Frøstrup, Jens Erik,Lyngby Torp 23,9480 Løkken ,08-996309
Hansen, Frida,Lindager 3,9760 Vrå ,08-988070
Hejlesen, Susanne.Sverigesgade 14,9850 Hirtshals.08-943926
Jensen, Anja Kristina,Norgesgade 19,9850 Hirtshals,08-941567
Jensen, Jørgen Vuust.Erantisvej 4,9850 Hirtshals,08-949311
Jensen, Tessa Benedikte,Langagervej 33,9800 Hjørring ,08-911079 
Knudsen, Katrine. Vrejlev Klostervej 33,9830 Tars ,08-961083 
Maegaard, Charlotte Christine,Højenevej 11,9800 Hjørring ,08-977304 
Mejlholm, Morten,Christiansminde 18,9800 Hjørring ,08-924737
Mikkelsen, Søren Christian Juhl.Blågranvej 2.9800 Hjørring ,08-924177
Nielsen, Mads Ejner,Grønningen 73,9800 Hjørring ,08-923567
Nielsen, Michael,Kodrivervej 8,9800 Hjørring ,08-924337
Nikolajsen, Janne, Vårsvej 14,9800 Hjørring ,08-929948
Nyvang, Christian,Slugten 6 D.9800 Hjørring ,08-927367
Odde, Lasse,RavnkiIdevej 16 st tv,9220 Aalborg 0, - 
Aagren, Connie,Porsevej 13,9800 Hjørring ,08-928758 
Boon, Johanna Lynn,Dalslugten 2,9800 Hjørring ,08-924525

Elberling, Charlotte, Vidarsvej 8,9800 Hjerring ,08-923814
Hald, Jens,Kirkebakken 10,9800 Hjørring ,08-965009
Hansen, Tom Kyhnau,Solsikkevej 3,9800 Hjørring ,08-925729
Hornbeck, Janne.Kristiansandsvej 21, st.mf.,9800 Hjørring ,08-924024
Ibsen, Mikkel Stage,Hvedevønget 4,9800 Hjørring ,08-971517
Jensen, Janne,Hovedvejen 56,9850 Hirtshals,08-977010
Jensen, Marianne Nørgård,Nygaardsvej 25,9480 Lekken ,08-999007
Jensen, Mette Hove,Damly 11,9830 Tårs ,08-961798
Jensen, Tom Østergård,Johs. Hansensvej 18,9830 Tårs .08-961223
Juulsen, Mogens Erik.Jernbanegade 13,9850 Hirtshals,08-943829
Larsen, Christina Volhøj.Møllevangen 10.9850 Hirtshals,08-949313
Nielsen, Gitte Kringelholt,TisIumvej 465,9870 Sindal ,08-473050
Nymark, Søren,Højdedraget 10,9800 Hjørring ,08-927792
Petersen, Henrik,Fresiavej 12,9800 Hjørring ,08-923437
Raunstrup, Anne Vibeke,Bøkholmvej 35,9870 Sindal ,08-935248
Sørensen, Heine Boe,Højskolevej 6,9850 Hirtshals, 08-949713
Sørensen, Lone,Voldshøjvej 5,9480 Løkken ,08-999182
Vestergård, Michael,Lyngbytorp 25,9480 Løkken ,08-996358
Fuglsang, Kasper Nødgaard,Bragesvej 3,9800 Hjørring ,08-901737
Scnultz, Jakob, Lundhøjvej 8,9800 Hjørring ,08-920180



2.u 3.a
Andersen, Bettina Kjirgaard,Østergade 45,9850 Hirtshals,08-944932 
Andersen, Carsten Just,Aakandevej 28,9800 Hjørring ,08-924363 
Bech, Michael Møller,Agade 12,9881 Bindslev ,0B-9§8422 
Beier. Niels Christian,Grisvangen 19,9800 Hjørring ,08-920090 
Christensen, Helene Louise,Bakholmvej 31,9800 Hjørring ,08-998340 
Clausen, Karin,Blågranvej 17,9800 Hjørring ,08-924131
Ejsing, Helle,Solsortevej 3,9881 Bindslev ,08-938580
Garde, Arvid,Heimdalsvej 39,9800 Hjørring ,08-911136 
Godskesen, Betina,Tøtmosen 20,9800Hjørring ,08-927860 
Hjermitslev, Thomas,Finlandsgade 31,9850 Hirtshals,08-943749 
Hugger, Bjarke Weise,Lundhøjvej 24,9800 Hjørring ,08-929931 
Hvldahl, Heidi Marianne,Bakholmvej 45,9800 Hjørring ,08-998323 
Ibsen, Tina Vassard,Mejsevej 17,9800 Hjørring ,08-920546
Jensen, Flemming Stenhøj,Grønningen 44,9800 Hjørring ,08-922927 
Jensen, Mads Skak,Arendalvej 6,9800 Hjørring ,08-927552
Jensen, Michael Hejselbak,Ewertsensvej 11,9800 Hjørring ,08-922606 
Koefoed, Bo Juul,Engblonmevej 16,9800 Hjørring , 08-927562 
Lauridsen, Bjørn Medum.Sct. Jørgénsvej 6,9800 Hjørring ,08-911681 
Mai land, Anne Linstad, Porsevej 5,9800 Hjørring ,'08-927894 
Nielsen, Michael Dissing,Ingersvej 18,9800 Hjørring ,08-924579 
Olesen, Poul Dørup,Skovvej 52,9800 Hjørring ,08-927843
Rasmussen, Jacob Uldal 1,Grisvangen 25,9800 Hjørring ,08-924858 
Rødbro, Søren, Krogtoftevej 46,9480 Løkken ,08-999019
Rømer, Henrik,Jonstrupvej 50,9800 Hjørring ,08-925141

2.v
Andersen, Charlotte Buchard.Høhnersvei 6,9800 Hjørring ,08-920610
Grønkjer, Karen,Kystvejen 17,9850 Hirtshals,08-941548
Hansen, Søren Nikolaj Bidstrup, Heimdalsvej 18,9800 Hjørring ,08-921203
Iversen, Karin Donskov,Okseøjevej 1,9800 Hjørring ,08-924891
Jensen, Christian Sand, Jassi i nvej 4,9870 Sindal ,08-936010
Jensen, Jan Bjørn,Trymsvej 6,9800 Hjørring ,08-921263
Jensen, Thomas Hviid,Bøjen 18,9850 Hirtshals,08-977188
Nørgaard, Astrid Kidde,Tolstrupvej 6,9800 Hjørring ,08-975424
Pedersen, Bjarne Salling,Kristiansandsvej 7, 11,9800 Hjørring ,08-928576
Petersen, Lise Okkil Tscherning, Langaqervej 65,9800 Hjørring ,08-923020
Rasmussen, Lars Vandkjer,Havrevinget 5,9800 Hjørring ,08-971435
Risager, Torben, Bøgstedvej 231,9800 Hjørring ,08-965156
Staun, Niels Nørgaard,Diget 17,9800 Hjørring .08-975193 
Sverdrup-Jensen, Jonas,Rivskirvej 26,9850 Hirtshals, 08-977639 
Sørensen, Kristin Ursula,Rakkebyvej 293,9800 Hjørring ,08-998022 
Tandrup, Sofie,Aldershøjvej 18,9800 Hjørring ,08-922045
Thomsen, Kirsten Anette,Hanstedgade 19,9850 Hirtshals,08-942545
Vangsted, Jeppe Olander,Teglvej 2 B.9800 Hjørring ,08-925506
Witn, Christian Rønn,Hyacintvej 13,9800 Hjørring ,08-923649
Østergaard, Dorrit, Val løvej 7,9800 Hjørring ,08-926100
Aagaard, Nils Einar. Ril ingen 3, Lønstrup, 9800 Hjørring ,08-960585 
Bendtsen, Søren,Betrevej 54, V. Tversted,9881 Bindslev ,08-931078

Andersen, Louise, Søndervang 50,9800 Hjørring, 08-920370
Frandsen, Christina Schougaard,Løkkensvej 405,9800 Hjørring,08-900307
Happel, Marianne Ørbech,Tørholmsvej 85,9800 Hjørring,08-910612
Jespersen, Jonna,Tangetvej 107, Ligilt,9800 Hjørring,08-933047
Knudsen, Jakob,Degnevinget 49, Bjergby,9800 Hjørring,08-971432
Knudsen, Susanne Aagaard,Perikumvej 5,9800 Hjørring,08-927180
Lorenzen, Signe,Vagthøjvej 17, Bjergby,9800 Hjørring,08-971126
Nielsen, Karin Krause,Højagervej 7,9800 Hjørring,08-926297
Olesen, Bente,Rakkebyvej 130, Rakkeby,9800 Hjørring,08-998040
Pedersen, Susanne Lea,Bryggergade 18b v.2,9800 Hjørring, -
Sørensen, Birgitte Bjerregård Dyg, Lønstrupv. 161,Nr. Rubj. ,9480 Løkken , 08-996266
Vestereng, Charlotte,Kamgrisvej 7,9800 Hjørring,08-924646
Vestergaard, Anders,Astrupvej 900, Astrup,9800 Hjørring, 08-965339

3.b
Andersen, Bo Valder, Biktoften 14, Højene,9800 Hjørring ,08-927383
Andersen, Ragnhild Joest,Astrupvej 860.9800 Hjørring ,08-965032
Billund, Lise Korsholm,Degnebakken 8,9^30 Tårs ,08-961345
Flyvbjerg, Dina Westergaard,Danmarksg. 33 A,v.35,9800 Hjørring ,08-929279
Frydkjir, Vivian Adel,Kragkirvej 20, Astrup, 9800 Hjørring ,08-965512
Hansen, Thomas Abildgaard,Vestervmoet 7, Bjergby,9800 Hjørring ,08-971234
Høyer, Inge,Syderholm 12,9800 Hjørring ,08-921350
Iversen, Mette Kirstine,Gråspurvevej 4,9800 Hjørring ,08-921123
Laub, Camilla Louise,Park Alle 24,9800 Hjørring ,08-911130
Nielsen, Dorthe,Eriksvej 8,9800 Hjørring ,08-925818
Nielsen, Else Søndergaard,Spurvevéj 20,9881 Bindslev ,08-938430
Nørgård, Torsten Kidde,H. F. Bjørnsvej 36,9800 Hjørring ,08-981765
Rønn, Barbara, Chr. Ludwigsvej 6,9800 Hjørring ,08-921635
Scharfe, Inger,Heimdalsvej 9,98/0 Sindal ,08-936650
Vigsnis, Charlotte Taima,Svinget 2 4. sal,9800 Hjørring ,08-998258
Winther, Gry Hanne, Nørlev Strandvej 206,9800 Hjørring ,08-968302
Wolffsen, Birgit Bohn,Skallerupvej 15,9800 Hjørring ,08-924265
Højgaard, Kristbjørg A.J.,H.F. Bjørnsvej 11 K,9800 Hjørring ,08-909517

3.c
fibi Idtrup, Merete,Børsen 10 C,9800 Hjørrinq ,08-920374 
Phiiipsen, Kasper,Jernbanegade 11, 2.sal,9800 Hjørring t08-901920 
Christensen, Ollan Jørgen,Porsevanget 4,9850 Hirtshals, 08-944216 
Christensen, Hanne Saandvig,Skovvej 4,9800 Hjørring ,08-927546 
Christensen, Mette Mejer,Hæstrupvej 97, Hæstrup,9800 Hjørring , - 
Christiansen, Bettina,Ringvejen 38, Emmersbæk,9850 Hirtshals,08-944548 
Hansen, Mads Nygaard, Hovedvejen 39, Tornby, 9850 Hirtshals,08-977544 
Henriksen, Dorte,Rævskærvej 16, Tornby,9850 Hirtshals,08-977769 
Jensen, finders Bækholm, Hans Tausensvej 13,9800 Hjørring ,08-924675 
Larsen, Rikke,Dalvej 16,9800 Hjørring ,08-921878
Larsen, Tine Borring, Keravavej 14,9800 Hjørring ,08-921751
Nielsen, Charlotte,Bjørnsbækvei 114, Mosbjerg,9870 Sindal ,08-930111 
Nielsen^ Kirsten Lindhardt,Teglvej 7,9800 Hjørring ,08-920942
Olesen, Hanne Flyger,Svenstrupvej 54, Poulstrup,9/60 Vrå ,08-988205 
Pedersen, Pia Vang,Frederikshavnsvej 22,9800 Hjørring ,08-971575 
Thomsen, Henriette, N. fi. Jensensvej 28, Tornby^SSO Hirtshals, 08-977167 
Wendt, Mette,Mimersvej 10,9800 Hjørring ,08-922525



3.x 3.z
Andersen, Heidi Lindgreen, Tuenvej 9, Sørig,9881 Bindslev ,08-930060
Christensen, Lars Bak, Jelstrupvej 21, Gelstrup,9480 Løkken ,08-996375
Christensen, Michael,Falkevej 15,9800 Hjerring ,08-926191
Fuglsang, Lone Vibeke,Søsingvej 9, Sising,9830 Tårs ,08-958288
Hegh, Lars Peter,Skagensvej 168,9800 Hjerring ,08-927284
Heholt, Louise,Bispensgade 33,9800 Hjerring ,08-931574
Jensen, Thomas Svenninggaard,Trollhattanv.30,Itv.,9800 Hjerring ,08-921752
Jespersen, Peter Ostenfeld,Hovedvej 77, Tornuy,9850 Hirtshals, 08-977033
Jordansen, Birgit,Villerupvej 170, Skallerup,9800 Hjerring ,08-968193
Jørgensen, Lasse Korsholm. Masten 3, Lenstrup,9800 Hjerring ,08-960324
Knudsen, Helle Biilow, Nordbovej 4g,9800 Hjerring , -
Kraus, Michael,Engbjergvej 3, Horne,9850 Hirtshals,08-949151
Larsen, Anne-Dortfie Bonde,Klintevej 5,9800 Hjerring ,08-921120
Middelfart, Morten,Christiansminde 11,9800 Hjerring ,08-920999
Mikkelsen, Ole,Skansebakken 13, Horne,9850 Hirtshals,08-949235
Mogensen, finders,Krokusvej 11,9870 Sindal ,08-936800
Mølgaard, Troels March,Skøggesholtvej 110,9830 Tårs ,08-958045
Nielsen, Helle Hvidberg,Gulaagervej 90,9760 Vrå ,08-986338
Nielsen, Jesper Dalberg,Margretheparken 13, 2. tv,9850 Hirtshals,08-944912
Stenskrog, Michael Gjelstrup,Tårnvej 4,9830 Tårs ,08-961425

Andersen, Mikkel,Kløvervønget 9, Bjergby,9800 Hjørring ,08-971509
Andersen, Tommy,Tuenvej 66, Tuen,9881 Bindslev ,00-000000 
Christensen, Dorte,Skrønten 26,9800 Hjerring ,08-923137
Damgaard, Kent,Bakkevanget 9,9850 Hirtshals,08-941114
Grarup, Anna-Marie,Kastanievej 5,9800 Hjørring ,08-923943
Haagensen, Per Ravn,Svanelundsvej 20,9800 Hjørring ,08-900119 
Hansen, Michael Ejstrup, Anemonevej 9,9870 Sindal ,08-935133
Holst, Mette,Vester Alle 4,9881 Bindslev ,08-938449
Krag-Nielsen, Lenette.Falkevej 13,9800 Hjørring ,08-925087
Krog, Helle Schak,Svalerodsvej 5,9800 Hjørring ,08-926948
Krofin, Runa,Ravndrupvej 4, Tornby, 9850 Hirtshals, 08-977499 
Langkilde, Chantal Scott,Skt. Annavej 5,9800 Hjørring ,08-901005
Mogensen, Mette Dyrby,Toelhøjvej 11 E, 9800 Hjørring ,08-926163
Nguyen, Thi Thuy Nhi,Engelsholmvej 1,9800 Hjørring , -
Nielsen, Henrik Bjørn,filbert Gingesvej 5 N,9800 Hjørring ,08-909345
Pedersen, Frank Fristed,Rubjergve 16,9800 Hjørring ,08-960469 
Sigsgaard, Heinrich,N. A. Jensensvej 18,9850 Hirtshals.08-977355
Undall-Behrend, Tina, Irisvej 10,9870 Sindal ,08-936281
Vesterholt, Claus Krohn,Dorthesvej 7,9800 Hjørring ,08-923370

3y 3.u
Andersen, Louise Holmen, Jelstrup Kirkevej 40,9480 Løkken ,08-999066
Berggreen, Jesper,Eventyrparken 67,9800 Hjørring ,08-977090
Biørn. Rasmus, Kristiansandsvej 28,9800 Hjørring ,08-923967
Christensen, Niels Hesselholt,Frejasvej 6,9870 Sindal ,08-935518
Elkjør, Rene,Pragtstjernevej 3,9800 Hjørring ,08-925758
Engberg, Jens finders,Irisvej 8,9800 Hjørring .08-921010
Green, Christian,GI. Byvej 5,9800 Hjørring ,08-933063
Jacobsen, Morten William,Søndermarksvej 11,9800 Hjørring ,08-925487
Krogsgaard, Tina,Fredensvej 17,9760 Vrå ,08-981772
Larsen, Merete Boe,Lindevej 20,9800 Hjørring ,08-922449
Malmgård, Michael,Kraghsvej 5 1.,9800 Hjørring , 08-938461
Nielsen, Trine Bødker,Tornsangervej 36,9800 Hjørring ,08-925940
Pedersen, finders Bundgaard,Buen 6,9881 Bindslev ,08-938491
Pedersen, Dorthe Høgh,Keravavej 6,9800 Hjørring ,08-927851
Pedersen, Mette,Baggesvognvej 15,9870 Sindal ,08-935221
Pedersen, Philip Egon,Svenstrupvej 158,9760 Vrå ,08-988407
Skibdal, Mads Christian,Kraghsvej 5 E,9800 Hjørring ,08-965462
Dahl, Peter Hvid Sørensen,Trollhattanvej 23,9800 Hjørring ,08-926532
Pedersen, Joan,Bispensgade U5B,9800 Hjørring ,08-963170 

findersen, Jette Birch,Lindager 6, Poulstrup, 9760 Vrå ,08-988027
Christiansen, Finn,0. Thirupvej 131,9800 Hjørring ,08-9256j6
Conrad, Charles Bo,Lundhøjvej 7,9800 Hjørring ,08-926688
Frederiksen, Kim,Musvitvej 4,9800 Hjørring ,08-923848
Hansen, finne Mette Toft,Østerlund 16,9870 Sindal ,08-936182
Hjulskov, Steen,Bødkervønget 6, Horne,9850 Hirtshals,08-949438
Jacobsen, Charlotte Ferch Rømer,Østergade 136 l.mtv, 9800 Hjørring ,08-901474
Jensen, Bo, Faurholtvej 57, Fjeldsted, 9870 Sindal ,08-936343
Jensen, Lena,Markedsgade 23,9760 Vrå ,08-982029
Koefod, Sidsel Louise,Højenevej 2.9800 Hjørring , -
Larsen, Jens Anton Kjmrgaard,Lundhøjvej 26,9800 Hjørring .08-928486
Madsen, Anita Bernth, Østergade 18, 1.tv.,9800 Hjørring ,08-910412
Mengel-Jørgensen, Troels,Bomlørkevej 4.9800 Hjørring ,08-929430
Mogensen, Jens,Frejasvej 11,9870 Sindal ,08-935076
Mortensen, Lars Bo. Sundet 23. Lønstrup,9800 Hjørring .08-960046
Olesen, Kristian Elmegaard,Strandvejen 137,Lønstr., 9800 Hjørring ,08-960595
Rothmann. Annamarie Kokholm, Gønderupvej 185,9760 Vrå ,08-988326
Skrubbeltrang. Jørgen,Stensbøk 2,9881 Bindslev ,08-938006
Poulsen, Anette,Digesmuttevej 6,9800 Hjørring ,08-924717
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3.v i q
Baaner, Lasse,Brinken 14,9800 Hjerring ,08-929353
Christensen, Kren David.V. Vittrupvej"127,9480 Lakken ,08-996025
Friis, Jergen Jakob Lenborg,Krogen 3,9800 Hjerring ,08-920910
Harboe, Tina,Kildevej 6,9800 Hjerring ,08-923538
Hoffmann, Laila Havndrup, Begsted Hovedgård, Astrup,9800 Hjerring ,08-965596
Kaa, Jens,Nordbovej liv:,9800 Hjerring , -
Langbak, Henrik,Skovbovej 10, Tornby,98u0 Hirtshals,08-977608
Lillquist, Michael Jesper B..Sendervang 36,9800 Hjerring ,08-910853
Lund, Hans,H.F. Bjernsvej 9 6,9800 Hjerring , -
Madsen, Dorthe Nymark, Bredgade 137,9830 Tårs ,08-962075
Mariegaard, Seren Peter,Berglumklostervej 151,9480 Lekken ,08-996016
Olesen, Susanne,Mellevenget 11,9870 Sindal ,08-935752
Pedersen, Allan Skinhej,Baldersvej 11,9800 Hjerring ,08-926029
Pedersen, Jesper Kjersgaard.Fynsgade 17,9870 Sindal ,08-934005
Petersen, Claus,Skagensvej 9b,9800 Hjerring ,08-925732
Rasmussen, Peter-Ulf,Blokvej 8,9800 Hjerring ,08-927244
Reiter, Rikke,Østergårdsvej 71, Mygdal,9800 Hjerring .08-971658
Walbum, Jakob,Hvedevenget 14, Bjergby,9800 Hjerring .08-971323
Winther, Tom,Jeppe Aakjers Vej 1,9800 Hjerring ,08-929767

Andersen, Marianne,Jernbanegade 15, I tv.,9850 Hirtshals,08-943426 
Birkelyng. U1la,Ugiltvej 399,9870 Sindal .08-933205
Choka«i, Mohamad R. A.,Kirkegårdsvej 50,9800 Hjerring ,08-0 
Christensen, Jesper R. Mathiassen,Akandevej 37,9800 Hjerring ,08-923662 
Ganes, Anne Coff,01der«andsvenget 4, Horne,9850 Hirtshals,08-949508 
Isaksen, Helle,Skydebanevej 42,9800 Hjerring ,08-911376
Jensen, Birthe, Perikuivej 16,9800 Hjerring ,08-910030
Jensen, Jeanette,Kathrinestrede 20 a,9800 Hjerring ,08-920711 
Krogh. Marianne Rytter,Mosbjergvej 419,9870 Sindal ,08-930170 
Mikkelsen, Anja Bruun,Fynsgade 5 A, st. «f. ,9800 Hjerring , - 
Mortensen, Karin, Kongensgade 13 1. tv.,9800 Hjerring ,08-921695 
Nielsen, tita Ishov,Allingdaevej 15, Aoyen,9850 Hirtsnals,08-949488 
Nielsen, Dorthe Koldgaard,Mellevej 4,9800 Hjerring ,08-923759 
Nielsen, Morten,Trollhattanvej 42, St. th.,9800 Hjerring ,08-922190 
Petersen, Gitte Vagner,Norgesvej 25, f th.,9800 Hjerring ,08-900540 
Pilgaard, Robert.Hundelewej 99, Nr. Rubjerg,9480 Lekken ,08-999226 
Rasmussen, Anne Bak,Norgesgade 9,9850 Hirtshals,08-941874
Rauff, Mette Kaldahl,Ulvegravene 32,9800 Hjerring ,08-923962 
Risager, Tina Nehr,Saesel Lekkensvej 30 B,9800 Hjerring , - 
Steen. Anette,Hyacintvej 1,9800 Hjerring ,08-926767 
Uggerhej, Birgitte,Bakkevej 6,9800 Hjerring ,08-922251
Vejen, Minna Inga,Teklaborgv6j 49, Astrup,9870 Sindal ,08-965111 
Ørstedhol«, Marie Louise,Nejstvej 8,9850 Hirtshals,08-942254

l.P 2,p
Andersen, Morten,Oldermandsvenget 8, Horne, 9850 Hirtshals,08-949344
Bisgaard, Teddy Lykke,Enghavevej 13,9800 Hjerring ,08-920808
Christensen, Dorthe Vadsager,Jasminvej 11,9870 Sindal ,08-935657
Christensen, Hanna Lundegaard.Dronningensgade 13,lth,9800 Hjerring ,08-901592
Duve, Eva Gry,Nordbovej 11 T.9800 Hjerring ,08-942023
Falk, Johannes,Hvidstedvej 75,9830 Tårs ,08-963011
Hansen, Tina Anke,Munkekeret 9, Bjergby,9800 Hjerring ,08-971282
Jacobsen, Bo,Humlevej 4,9800 Hjerring ,08-920028
Jakobsen, Jergen.Islandsvej 34.9800 Hjerring ,08-924990
Jensen, Betina,Skjoldborgvej 11 N,9800 Hjerring ,08-925099
Jensen, Camilla Urban,Østergade 66 B, 11,9800 Hjerring ,08-924205
Jensen, Marianne Råbjerg,Karolinesvej 9c, 9800 Hjerring ,08-910437
Johansen, Miriam,Nordbovej 4 C,9800 Hjerring ,08-
Kjeldsen, Petrine Dyrborg, Tolnevej 60, Tolne,9870 Sindal ,08-930135
Kristensen, Dorthe Irene,Toftegade 20 st.th.,9800 Hjerring ,08-975484
Lorenzen, Ebbe,Vagthejvej 17.9800 Hjerring .08-971126
Lyng, Pernille Mol te,Fruemel levej 140,9800 Hjerring ,08-968274
Nguyen, Le Thi Bich,Kristiansandsvej 35,st.tn.,9800 Hjerring ,08-928590
Nielsen, Karina Sejerski Ide,Munkebakken 7, Tversted,9881 Bindslev ,08-931094
Pedersen, Hanne Methe,Finlandsgade 9,9850 Hirtshals, 08-942066
Pedersen, Jette,Karlsvej 10,9800 Hjerring ,08-925310
Reinwald, SiH,Geggårdsvej 127, Mygdal,9800 Hjerring ,08-975289
Thomsen, Klaus Hyttel, Ifversensvej 43,9800 Hjerring ,08-923765
Vestergaard, Martin.Bådstedhedevej 11, Vrensted,9480 Lekken ,08-889347
Vilhelmsen, Henriette Rivold,Klevermarksvej 4 F,3.,9800 Hjerring ,08-910125
Øksnebjerg, Frank,Jernbanegade 3 D, 9800 Hjerring ,08-901661

Borrisholt, Karin,Ugiltvej 670,9800 Hjerring ,08-963104
Carlsen, Hanne,Skovvej 51,9800 Hjerring ,08-920895
Christensen, Berit Becker,Skagensvej 73, I th.,9800 Hjerring ,08-089203
Grenkjer, Heidi,Østerbro 12, st.th.,9800 Hjerring , -
Jergensen, Claus Christian,Hejersgade 20,9850 Hirtshals,08-942374
Jergensen, Tina Engelsted,Frejasvej 26,9870 Sindal ,08-936059
Kjelgaard, Lone Skettrup,Nordsevej 7,9850 Hirtshals, 08-977192
Krogh, Lars, Jernbanegade 16,9800 Hjerring ,08-922444
Madsen, Glenn Ringtved,Lars Dyrskjettsvej 2,9800 Hjerring , -
Madsen, Lisa Christina,Ringvejen 66,9850 Hirtshals,08-942154
Mikkelsen, Edel Ribergaard.Birkevenge 54.9850 Hirtshals,08-942183
Mortensen, Brian,Kragsvej 5 E, tv.,9800 Hjerring ,08-
Nham Van, Phu,Albert Gingesvej 8,9800 Hjerring ,08-923991
Jiclasen, Torunn,Agerledet 34,9850 Hirtshals,08-944505
Nielsen, Christina Aak»r,Østergade 13 H, I tn, 9800 Hjerring .08- 
Nergaard, Gunnar Kidde,Tolstrupvej 6,9800 Hjerring ,08-975424
Pedersen, Tina Stavnske •,Svinget 3 tv.,9800 Hjerring ,08-928610
Skovgaard, Karin Brix,Birkevenget 40,9850 Hirtshals, -
Svendsen, Hanne Kvist,Lillehedenvej 31,9850 Hirtshals,08-943021



2.q GIF
Christensen. Lisbeth Euqenie.Volstrupvej 68,9870 Sindal ,08-935545 
Frier, Birgitte,Syderhole 3,9800 Hjerring ,08-923818
Hansen, Lone,Norgesvej 25 D, th.,9800 Hjerring ,08-931355
Helberg, Jane,Tannisbugtvej 75,9881 Bindslev ,08-931618
Jensen, Anita Munch,Lillehedenvej 12,9850 Hirtshals,08-977120 
Jensen, Betina Bo,Hjerringgade 19,9850 Hirtshals,08-941005 
Jensen, Carsten Lindgren,Kervej 25,9800 Hjerring ,08- 
Kjergaard, Rikke Annita,Skallerupvej 40,9800 Hjerring ,08- 
Larsen, Mette,Stendyssevej 51,9850 Hirtshals,08-938363
Larsen, Seren Ugilt,Skovbakkevej 113,9800 Hjerring ,08-975224 
Maalee-Jergensen. Lea,Nordbovej 4 F, 9800 Hjerring ,00-000000 
Mikkelsen, Lene,vester Alle 22,9800 Hjerring , -
Morild, Cnarlotte,Blåsigvej 31.9800 Hjerring ,08-921143
Nielsen, Bente,Idrets alle 20 C, 11,9800 Hjerring ,08-923423
Olesen, Hans Ove Vogdrup,Nordbovej 9 V.9800 Hjerring ,08- 
Pedersen, Laila Kirkeby,Clausholesvej 6,9800 Hjerring ,08-927436 
Stentoft, Sanne Solveig,Nordbovej 11 f,9800 Hjerring ,08-920726 
Serensen, Anja,Skovvej 31,9800 Hjerring ,08-924685 
Thegersen, Claus,Nordbovej 9 K,9800 Hjerring ,08-922567 
Raseussen, Nina Kjer,Regnbuevej la, 9850 Hirtsnals, 08-949260

Askarian, Mehran, Degnevenget 40 B,9800 Hjerring
El-Hajj, Mohaead Ali,Algade 32 2.sal tv,9700 Brendersl ,08-821178 
Sairafianpour, Majid,Koktvedvej 67 1.tv,9900 Frederiksh, 08-424031 
Sairafianpour, Monaeead Hossain,Koktvedvej 67 1.tv.,9900 Frederiksh. 
Tavakoli-Dehcordi, Deid,Koktvedvej 83 l.»f,9900 Frederiksh.
Zeid, Chawke,Tiet gensvej 1,9700 Brendersl ,08-825698



EKSAMENSPLAN FOR HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN. EKSAMENSPLAN FOR STUDENTEREKSAMEN.

Fredag den 5. maj
Onsdag den 10. maj

: Sidste undervisningdag for 2. HF.
: Hele eksamensplanen offentligøres.

Mandag den 8. maj
Tirsdag den 9. maj

Onsdag den 10. maj
Torsdag den 11. maj
Fredag den 12. maj

Tirsdag den 16. maj

Fredag den 19. maj
Mandag den 22. maj
Onsdag den 21. juni

kl. 0900 - 1400 
kl. 0900-1300 
kl. 0900 -1400 
kl. 0900- 1400 
kl. 0900 -1300 
kl. 0900 - 1300 
kl. 0900 - 1300 
kl. 0900 - 1300

: Dansk
: Engelsk fælles
: Engelsk tilvalg
: Tysk tilvalg
: Biologi tilvalg
: Matematik fælles
: Matematik tilvalg
: Fysik tilvalg

: Sidste undervisningsdag 1. HF.
: 1. mundtlige eksamensdag for HF.
: Sidste mundtlige eksamensdag.

Fredag den 26. maj 
Mandag den 29. maj 
Tirsdag den 6. juni 
Onsdag den 21. juni 
Fredag den 23. juni

Onsdag den 10. maj : Sidste undervisningsdag for 3.g. og GIF 
: Hele eksamensplanen offentligøres.

Tirsdag den 16. maj til fredag den 19. maj
: Skriftlige prøver til studentereks.

Tirsdag den 16. maj

Onsdag den 17. maj

Torsdag den 18. maj

Fredag den 19. maj

kl. 0900 - 1500 
kl. 0900- 1500 
kl. 0900- 1400 
kl. 0900- 1400 
kl. 0900 - 1300 
kl. 0900 - 1300 
kl. 0900- 1300 
kl. 0900- 1300 
kl. 0900-1400 
kl. 1400 -1800 
kl. 0900 - 1400 
kl. 0900 - 1300 
kl. 0900 -1300 
kl. 0900- 1300 
kl. 0900 -1200 
kl. 0900-1300 
kl. 1400- 1800 
kl. 0900- 1400 
kl. 0900 - 1300 
kl. 0900 - 1500 
kl. 0900 - 1200

: Dansk
: Dansk GIF
: Tysk (sN,sS,sM)
: Engelsk (sS,sM)
: Latin I (sK)
: Fysik (mF)
: Fysik (mF GIF)
: Matematik (mN,mS,mM) 
: Engelsk, fri-opg. (sN) 
: Musikteori I (sM,mM) 
: Samfundsfag I (sS,mS) 
: Matematik I (mF) 
: Latin II (sK)
: Biologi I (mN)
: Engelsk overs. (sN)
: Matematik II (mF)
: Musikteori II (sM,mM)
: Græsk (sK)
: Matematik (GIF)
: Samfundsfag II (sS.mS)
: Biologi II (mN)

Fredag den 19. maj : Sidste undervisningsdag for 1 .g.

Mandag den 22. maj til fredag den 26. maj : Danskopg. 1 .g.

: Sidste undervisningsdag for 2.g.
: Første mundtlige eksamensdag for 3.g.
: Første mundtlige eksamensdag 1. og 2.g.
: Sidste mundtlige eksame nsdag.
kl. 0830 : Afslutning 1.g, 2.g. og 1.HF.
kl. 1000 : Dimission af 3.g. og 2. HF.

&



Tiden gårvmeget hurtigt. Det bliver snart halvandet år siden 
jeg forlod Hjørring. Jeg tror, at du har det godt - som altid, 
også travlt. Går alt godt på gymnasiet? Hvad med det nye GIFhold? 
Jeg tænker tit tilbage til den tid, jeg havde på Hjørring Gymna
siet. Hvordan gangerne ser ud, den store stue, værelserne, kemila
boratoriet,.... minderne er stadigvæk friske - også den afsluttende 
fest, du arrangerede, så vi kunne være sammen med alle lærerne for 
sidst gang.
Som du vidste tager jeg matematik-bifag. Jeg vil tage datalogi som 
hovedfag - om et år. Vi har virkelig travlt, især nu når tiden til 
aflevering af projektet nærmerer sig. Studiet er vældig spændende 
og matematik interesserer mig stærk. Vi laver en rapport om matema
tisk betydning (eller fortolkning) af symmetriske ornamenter, det 
kan findes i tapeter og i Eschers tegninger. En af mine venner spurg
te engang, om denne matematisk modél? har nogen praktisk anvendelse. 
Jeg citerede en matematiker, der sagde "mathematics talks about thing, 
which is of no concern to man at all". Og det er godt nok. Vi har 
gode og venlige lærere her på F-sektoren. Fem forelæsninger hverdag 
om formiddagen og projektarbejde om eftermiddagen. Jeg kan godt lide 
denne studieform her på AUC, hvor man satser på samarbejde og nær 
kommunikation. Vi lærer faktisk meget i forbindelse med projekt - 
af hinanden og de andre i gruppen hjælper med at rette mine stavefejl 
(det skal forhåbentlig tage 10 år mere inden jeg kan skrive så godt 
som en almindelig dansker).
Jeg ser Saban engang imellem. Han er på D-sektoren, som du måske vidste.
Jeg tror nok, han vil gå i retningen af dataingenøruddannelse, den 
samme som Shanhs.
Jeg kan slutte her med rigtig mange kærlige hilser til dig. Du ønskes 
alt godt. Jeg tager anledningen til at skrive et par linier og sender 
til dig de bedste ønsker til julen.
Vil du hilse mange gange hr. rektor, Gro Glans, Marie-Luise Larsen,
Niels Sandager, Helge Kring, Aksel Larsen og Tage M. Jensen.




