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Du er een af 21000 unge, som har 
valgt i år at benytte sig af vores tilbud om en 
god uddannelse.
Jeg tror, det er et heldigt valg på et heldigt 
tidspunkt.
Uddannelse er et emne midt i den offentlige 
debat, fordi stadig flere forstår, at uddannelse 
er en investering og ikke en almindelig udgift, 
som kan spares væk, uden at det får alvor
lige følger for vor fælles fremtid.
Fremtidens krav bliver store. Du skal vide me
get om meget. Du skal kunne tænke selv og 
abstrakt. Du skal kunne fremmedsprog. Du 
skal forny og udvikle din indsigt i menneskers 
muligheder og vilkår hos os selv og andre 
steder på kloden. Psykologi og kulturfag er 
væsentlige for din erkendelse.
HF og gymnasiet er et sted, hvor du skal ar
bejde med mange fag og øve dig i at skaffe 
dig viden og nå frem til selvstændige opfattel
ser, fordi du lærer at forbinde mange ting 
med hinanden.
Det er en stor chance at få lov til at gå mere i 
skole.

3



VELKOMMEN!
Elevrådet på Hjørring Gymnasium & HF-kursus byder alle 
nye og gamle elever velkommen til et år i lektiernes og 
Thulefesternes tegn.

Elevrådet er en forsamling bestående af en repræsentant 
fra hver af skolens klasser, og vores opgave er at 
varetage en stor del af elevernes interesser i og udenfor 
skolen.

Elevrådet vælger repræsentanter til forskellige udvalg, 
f.eks elevrådetsforretningsudvalg, kantineudvalget, skole
hjem-samrådet (bestående af elever, lærere, rektor og 
forældre). Elevrepræsentationen gør, at vi har rimelig stor 

indflydelse og medbestemmelse i de ting, der foregår på 
skolen, og at vi selv kan være med til at bestemme 
hvordan vores skolegang skal udforme sig.

Elevrådsmøderne afholdes ca. en gang om måneden, 
mens de enkelte udvalg holder møder så tit der nu er 
brug for det.

Elevrådet har gennem de sidste par år ydet den service, 
at alle skolens elever kan få taget fotokopier hver dag i 
spisefrikvarteret.

Alt hvad der kræves for at få et elevråd til at fungere, er 
opbakning og aktivitet, og det håber vi også at kunne få 
i skoleåret 1990-91.

Med fælles hjælp er de 2-3 skoleår slet ikke så slemme, 
så... FAT MOD!

ELEVRÅDET
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ledelse og ansvar
Styringen af gymnasiet varetages af undervis
ningsministeriet, amtet og den interne administration.
Undervisningsministeriet fører gennem et direktorat det 
overordnede pædagogiske tilsyn med alle landets gym
nasieskoler og HF-kurser. Direktoratet udarbejder under
visningsvejledninger, varetager tilsynet med undervis
ningen gennem sine fagkonsulenter, udarbejder ek
samensplaner 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 økono
miske rammer. Amtets undervisnings- og kulturudvalg er 
bindeleddet mellem gymnasiet og amtsrådet, der er den 
bevilgende myndighed.

Den interne ledelse forestås af rektor, som har det pæda
gogiske og administrative ansvar i forbindelse med 
skolens daglige drift. Rektor fordeler bl.a. undervis
ningstimerne på lærere og klasser, fører kontrol med 
elevernes fravær og leder lærerforsamlingsmøderne om 
elevernes standpunkter. Rektor har desuden det øverste 
ansvar for skolens økonomiske styring med ansvar overfor 
amtet.

Inspektor er rektors nærmeste pædagogiske og ad
ministrative medarbejder og fungerer som rektors sted
fortræder. Inspektor varetager bl.a. de daglige skema
ændringer og vikarsætninger som følge af sygdom eller 
andet fravær blandt lærerne, udarbejder eksamens- og 
omprøveplaner, tilrettelægger terminsprøver o.lig.
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 medbestem
melsesret i relevante sager for de berørte grupper.
For at sikre kontakten mellem skolen og hjemmene er 
rektor født medlem af skole-hjemsamrådet.

Skole-hjemsamrådet består at: 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 
og næstformanden for lærerrådet, valgt for 1 år; 1 gym
nasieelev og 1 HF-kursist, hver valgt for 1 år; 1 medlem 
for det teknisk-adminstrative personale, valgt for 1 år.

Elevrådets opgave er at varetage elevernes interesser 
inden for og uden for skolen.
Elevrådet består af en repræsentant fra hver af skolens 
klasser. Den daglige administration varetages af elevrådets 
forretningsudvalg (FU).

Lærerrådet høres om f.eks. forsøgsundervisning, om 
anskaffelse og fornyelse af undervisningsmidler og 
inventar, eventuelle studieuger og emnedage, samt 
retningslinier for ekskursioner og studierejser.
Lærerrådet udtaler sig i disciplinærsager, om klasser og 
grenhold, time- og fagfordelingsplaner, budgetforslag, 
årsprøvernes ordning og omfang.
Lærerrådet vælger selv sin formand. Lærerrådet nedsætter 
underudvalg til varetagelse af specielle opgaver.
Lærerforsamlingen drøfter omfanget af gymnasieelevernes 
arbejde, deres standpunkter og forsømmelser. Rektor kan, 
efter at lærerforsamlingen har udtalt sig, indstille til 
direktoratet, at tilmeldingen til eksamen trækkes tilbage 
eller indstille eleven til eksamen på særlige vilkår.
Hvis lærerforsamlingen ved skoleårets slutning vedtager, 
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 fortsæt
te i næste klasse.
Rektor er lærerforsamlingens formand.

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

NB: Med skoleåret 1990-91 er styrelsesformen blevet 
ændret.
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gymnasiet - et godt bud på fremtiden
VALGFAGSGYMNASIET
Gymnasieskolen fornyer sig med mellemrum. Studenter
eksamen er som hidtil med sine krav om faglig og 
metodisk fordybelse den selvfølgelige adgang til en 
videregående uddannelse. Men efter den seneste reform 
er gymnasiet blevet endnu mere fleksibelt og alsidigt end 
før - en god begyndelse på fremtiden i et samfund under 
hastig udvikling.

"Valgfagsgymnasiet" startede i august 1988. Med skole
året 1990-91 vil reformen være fuldt gennemført for alle 
tre årgange. Gymnasiets to gamle hovedlinier, den 
matematiske og den sproglige, er bevaret, men forskellen 
mellem dem er mindsket. Sprogfagene er blevet styrket 
på den matematiske linie, og naturfagene på den sprog
lige. Og i langt højere grad end tidligere er det nu muligt 
for den enkelte at sammensætte sin egen gymnasie
uddannelse efter individuelle forudsætninger, lyst og 
behov.

De egentlige "valgfag" ligger i 2. og 3. g og omfatter dels 
en række fag på højt niveau indenfor gymnasiets centrale 
fagkreds, dels et bredt fagtilbud på mellem-niveau: nogle 
af fagene her er helt nye i gymnasiesammenhæng.

Allerede i 1. g skal man dog vælge forskellige frem
medsprog. De sproglige skal udover engelsk vælge 
endnu ét sprog, som de allerede har haft i folkeskolen: 
dette "fortsættersprog" kan i øjeblikket kun blive tysk, 
senere vil også fransk være en mulighed. Desuden skal 
de sproglige vælge et "begyndersprog": spansk, russisk 
eller fransk (senere evt. også tysk). Matematikerne skal 
vælge et "sprog 2", som kan være et "fortsættersprog" 
eller et "begyndersprog".

GYMNASIETS OPBYGNING

Skemaet på side 7 viser sammensætningen af obligato
riske fag og valgfag. Nogle af de obligatoriske fag er 
fællesfag for begge linjer.

Det samlede udbud af fag omfatter på Hjørring gym
nasium:
billedkunst (bk), biologi (bi), dansk (da), datalogi (dl), 
dramatik (dr), engelsk (en), erhvervsøkonomi (eø), filosofi 
(fi), fransk (fr), fysik (fy), geografi (ge), græsk (gr), 
historie (hi), idræt (id), kemi (ke), latin (la), matematik 
(ma), musik (mu), naturfag (na), oldtidskundskab (ol), 
religion (re), russisk (ru), samfundsfag (sa), spansk (sp), 
tysk (ty).

VALGFAGENE
Valgfag på højt niveau.

Nogle af valgfagene på højt niveau omfatter både 2. og 
3. g. De har 5 ugentlige timer begge år (undtagen kemi, 
som har timetallet 4 + 5).

Alle kan vælge: samfundsfag, musik.
De sproglige kan desuden vælge: latin, græsk. 
Matematikerne kan desuden vælge: kemi, biologi.

De øvrige højniveaufag ligger kun i 3. g og fortsætter den 
obligatoriske undervisning i 1. og 2. g. De har også alle 
5 ugentlige timer.

Alle kan vælge: engelsk, tysk, fransk, spansk, russisk. 
Matematikerne kan desuden vælge: matematik, fysik.

Valgfag på mellemniveau.

Valgfagene på mellemniveau har 4 ugentlige timer i 2. 
eller 3. g.

Alle kan vælge: latin, samfundsfag, geografi, biologi, 
kemi, datalogi, erhvervsøkonomi, filosofi, dramatik, musik, 
idræt, billedkunst.
De sproglige kan desuden vælge: matematik, fysik.
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* Alle skal vælge mindst 2 fag på højt niveau.

* De sproglige skal vælge mindst ét sprog på højt 
niveau.

* Sproglige, som vælger både latin og græsk på højt 
niveau, skal fravælge enten deres begynder- eller 
deres fortsættersprog efter 1. g.

* Matematikerne skal vælge mindst ét af fagene: 
matematik, fysik, kemi, biologi, samfundsfag, musik 
på højt niveau.

* Matematikere, som vælger samfundsfag eller musik 
på højt niveau, skal desuden vælge enten fysik eller 
musik på højt niveau eller et af mellemniveaufagene: 
geografi, biologi, kemi.

oarsk HISTORIE RELIGION
BILLED- 

KUNST
oldtids-

HØJNIVEAU HØJNIVEAU

HØJNIVEAU / ।

MELLEMNIVEAU

WMT OAHSK
l—.... .......L...... .......................

HISTORIE «<•<«<» = OLDTIDS"
KUNDSKAB HØJNIVEAU HØJNIVEAU

HØJNIVEAU / ।

MELLEMNIVEAU

DANSK HISTORIE BEGYNDER-SPROG FORTSÆTTER-SPROG ENGELSK NATURFAG

HØJNIVEAU / ।

MELLEMNIVEAU |

SPROG 2 ENGELSK MATEMATIK FYSIK

HØJNIVEAU / ।

MELLEMNIVEAU

S
m

a»a‘
DANSK

.. . .

BEGYNDER-SPROG FORTSÆTTER-SPROG ENGELSK NATURFAG LATIN

HISTORIE MCiæba SPROG 2 ENGELSK MATEMATIK FYSIK KEMI 
aa -

IALT 31 - 32 TIMER

OBLIGATORISKE FAG. 
FÆLLES FOR BEGGE 
LINIER

OBLIGATORISKE FAG, 
FORSKELLIGE FOR 
DE TO LINIER

VALGFAG
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VALGFORLØB OG KOMBINATIONSMULIGHEDER

I marts vælger man i 1. og 2. g sine valgfag for det 
kommende skoleår. Inden valget giver faglærere og 
studievejledere en omfattende orientering. Den foregår i 
klasserne, gennem individuelle samtaler og ved af
tenmøder for elever og forældre.

Man kan i slutningen af 1. g vælge et af de højniveaufag, 
som omfatter både 2. og 3. g:

I så fald skal man i slutningen af 2. g vælge mellem 
følgende kombinationer med henblik på 3. g:

Så indskrænkes valgmulighederne for 3. g til:

Men man kan også i slutningen af 1. g med henblik på 
2.g vælge et mellemniveaufag:
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hf - for folk, der har været ude i livet
Højere forberedelseseksamen, HF, er et 2-årigt kursus. 
Det kan søges af alle, der har forkundskaber svarende til 
10 års skolegang. Det er altså ikke en betingelse at have 
gået i 10. klasse, éns viden kan udmærket være hentet 
andre steder fra.

HF har i mange år fungeret efter valgfagsprincippet. Der 
undervises dels i obligatoriske fag, dels i valgfag, der kan 
vælges helt uden bindinger til andre fag. Her vil udbud- 
det af valgfag være bestemt af:

1. Antallet af elever, der vælger faget, idet der på HF 
skal oprettes fag, såfremt mindst 7 elever ønsker det.

2. Elevernes overvejelser om kombinationer, idet der 
skal vælges fag svarende til mindst 20 points. Pointtal
let er bestemt af timetallet i de enkelte valgfag, så 20 
points svarer derfor til 2-4 fag alt efter fagenes stør
relse.

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 0
Historie 3 3 3 3 i

Samfundsfag 2 2 0 0
Geografi 3 2 0 0
Biologi 3 2 0 0
Matematik 5 5 0 0
Musik/formning 2 2 0 0
Idræt 2 2 0 0
Ugentligt timetal 30 27 14 14
Faget dansk har desuden et antal 
konferencetimer hvor læreren 
vejleder de studerende individuelt

Hertil kommer timetal 
i 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



I de sidste måneder af firserne løb udviklingen så 
stærkt, at vi alle havde svært ved at følge med: Ungarn 
åbnede grænserne ind til Østrig for østtyske flygtninge, 
Polen fik Solidaritetsministre, muren i Berlin faldt, Vaclav 
Havel blev Tjekkoslovakiets præsident. Et fællestime
arrangement på 1 eller 2 timer kunne ikke rumme det. 
Derfor ryddede vi en hel skoledag for skematimer og 
lod den handle om Europa, det Europa, hvor sikker
hedspolitiet havde mistet sin magt i løbet af nogle få 
dage, og hvor vores fjender pludselig gik hen og blev 
europæere, og det Europa, hvor vi måtte vænne os til 
andre forestillinger om fremtiden.
Mandag den 29. januar var der lektier for alle: alle elever 
og alle lærere, hvad enten de skulle have haft mate

matik eller gymnasiiK eller måske fri, havde læsi 3 avis
tekster, som handlede om det gamle og det ny Europa, 
og dem talte hver klasse om i de første 2 timer. Fra 
klokken 10 til frokost var der 3 oplæg i festsalen: CD’e- 
ren Peter Duetoft tog kegler på at forsvare forsvaret og 
EF, SF’eren Jes Lunde talte overbevisende mod mili
tæret og for social ansvarlighed, og Hjørring Gym
nasiums tysk- og fransklærer Ivan Cuhra fortalte om, 
hvordan han havde oplevet sit fædrelands - Tjekko
slovakiets - fredelige revolution. Efter frokost samledes 
eleverne i deres klasser for at formulere et spørgsmål til 
de to politikere, som så i de sidste halvanden time - 
igen i festsalen - svarede på, hvad eleverne ønskede at 
få at vide om fremtiden.

HA
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o»Årets skolekomedie på Hjørring Gymnasium«

"Sådan en jøde tænker ikke på 
andet end penge!"
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Dette drama om de mørkeste kræf
ter i vor europæiske historie, og i os 
selv, sætter de seneste måneders 
lykkelige nedbrydning af gamle fjen
debilleder i dybt relief.

Ingen kender Andris herkomst. Alle 
tror, også Andri selv, at han er jøde, 
og han bliver behandlet, som man 
nu engang behandler den slags. Til 
sidst bukker Andri under for de "rig
tige" andorraneres fejlagtige forestil
ling om ham. Fejlagtig, fordi Andri 
slet ikke er jøde, men navnlig, fordi 
vores forestillinger om den anden 
altid er mindre og snævrere end den 
anden selv.

"Du skal ikke gøre dig et billede", 
formaner Max Frisch, forfatteren af 
årets skolekomedie, Andorra. Opført 
i februar 1990, og som det sig hør 
og bør på Hjørring gymnasium, 
instrueret af Hans Ahiers.

"-Jeg ved ikke, hvorfor jeg er ander
ledes end alle andre..."
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sagde allerede H. C. Andersen midt 
i forrige århundrede, og vi, hans 
efterkommere, fortsætter i hans 
fodspor: unge og gamle på inter- 
og seniorrail, på camping, på stu
dieture, uddannelse og efteruddan
nelse, arbejde eller bare "på ferie". 
Kodeordet er INTERNATIONA
LISERING.

et år til USA og Australien, har vi 
hvert år et tilsvarende antal uden
landske elever, der følger vore klas
ser.

Vi bestræber os på, at de får et af
vekslende skema i fag, de kan føl
ge med i, og så de kommer til at 
kende så mange som muligt.

Også andre spændende personer 
kigger indenfor i det daglige; i år 
har vi f.eks. haft Robert Ziegler, 
amerikansk folkeskolerektor, på 
studiebesøg i inspektørkontoret i 3 
uger og en litauisk skolelærer og 
en hel klasse russere kom også på 
besøg. Sidste år var det en gym
nasieklasse fra Tjekkoslovakiet.

Indenfor skolens rammer har rej
selysten som en del af skolearbej
det været stor de sidste par år. 
Selvom gymnasiereformen har sat 
visse begrænsninger, arbejder vi 
på, at alle 2. g’ere får tilbudt én 
udenlandsrejse, fortrinsvis i ugen 
før påske. For disse rejser gælder, 
at forberedelse og udbytte skal væ
re eksamensrelevant og en del af 
pensum. Eleverne betaler det hele 
selv, der er ikke længere nogen 
økonomisk hjælp at hente, så rej
semålene bliver derfor bestemt af 
pengepung, faglærer og læsepla
ner. Men det behøver turene jo ikke 
blive kedelige af. Blandt de sidste 1 
1 /2 års rejsemål kan nævnes Is
rael, Tyrkiet, Tunesien, Græken
land, Italien, Irland, Frankrig, Polen, 
Tjekkoslovakiet, Ungarn og den 
evigt spændende og uudtømmelige 
by London.

1^ 6

Den store verden kommer nu også 
selv til Hjørring. Til gengæld for de 
4-6 elever vi sender på udveksling

14



aa
Undervisningsministeren har vist 
vejen ved at lade udenlandske sko
lefolk bedømme det danske skole
system. Til gengæld har et par af 
vore studievejledere været på stu
diebesøg i Holland og England og i 
april er adminstrativ inspektor Kaj 
Nørholm gæst hos Robert Ziegler 
for at se administration og skolefor
mer "over there".

Eleverne kan nu også selv: masser 
af unge mennesker rejser det euro
pæiske jernbanenet tyndt i som
merferierne. Efter studentereksa
men har det i snart mange år været 
populært at tage et "fri-år”. Det frie 
ligger nu mest i frihed-for-skole, for 
kun få rejser tværs over Afrika og 
Sydøstasien rundt i 4 måneder, for 
nu at tage et par kendte Hjørring 
gymnasium eksempler. De fleste 
arbejder, selv om de er i udlandet. 
De passer børn, sælger bøger eller 
burgere, gør rent, serverer, plejer 
syge eller reklamerer for dansk ost 
og udviser i det hele taget stor fan
tasi og initiativ for at have råd til at 
blive et år i udlandet inden de ven
der hjem til bøgerne igen. HF’erne 
gør det modsatte: ganske 
mange ansøgere har allerede været 
ude i den store verden og har igen 
fået lyst til et par år på skolebæn
ken.

Vi danskere ved jo godt, at vores 
hjemmemarked for veluddannet 
arbejdskraft og højt specialiserede 
varer er for lille, så også i de vide
regående studier er der de sidste 
år lagt "uddannelsesår" på uden
landske læreanstalter og univer
siteter eller i udenlandske firmaer 
ind. Flere og flere benytter mulighe
derne for at få godkendt disse op
hold som en del af deres danske 
eksamen og søger økonomisk støt
te gennem ERASMUS-udvekslings- 
program for studerende eller 
COMETT-samarbejde om uddan
nelser indenfor teknologi, begge i 
EF-regi.

På skolen glæder vi os over i avi
serne at kunne følge, hvor godt det 
går vore elever på de udenlandske 
operascener og i de parisiske mo
dehuse, men det glæder os lige så 
meget at få julekort og glade hils
ner fra kibbutzer og australske fåre
farme, engelske hospitaler eller “ba
re" en amerikansk highschool - alle 
de steder fra, hvor de unge nu sid
der og tænker på deres "gamle" 
lærere, mens de selv er ude for at 
rejse og leve.

GJ

30.0^1 CjQ
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"DER SIDDER NOGEN MED PLADSBILLETTER PÅ 
VORES PLADSER!" Vild forvirring på kajen i Harwich. Vi 
skal med toget videre til London. Heldigvis tager englæn
derne det ikke så tungt, så vi bliver ledt ind på 1. klasse, 
og så går det ellers afsted til London.
Hjemmefra havde vi studeret kortet over under
grundsbanen, for at vi i det mindste ikke for vild på 
strækningen fra Liverpool Street Station og ud til hotellet. 
Dét skulle vi nok komme til, som Frans havde sagt. Men 
havd skete der? Vi endte i et tog mod East End, og vi 
skulle i høj grad mod vest!
Vores hotel var så nogenlunde. Undtagen morgenmaden, 
der bestod af en bolle, der var mere egnet til baseball
kugle, end til menneskeføde.
Senere på dagen var vi efter en lille rundtur i London 
med Frans og Torben blevet lidt bedre til at finde rundt 
i undergrundsbanen. Vi endte i hvertfald det rigtige sted 
om aftenen. Vi skulle ind og se Starlight Express - en 
musical, hvor alle medvirkende kørte på rulleskøjter. Det 
var et fantastisk show med god musik. Vi fik vist alle en 
god oplevelse med hjem den aften.
Vi fik selv lov at opleve London på den måde, vi havde 
lyst til. Der var 2-3 fællesarrangementer pr. dag, og så 
var det op til os selv at udfylde resten af tiden. Det kom 
der mange sjove oplevelser ud af. Bl.a. for Jan og Gitte 
så meget vild en dag, at de endte udenfor det kort, vi 
havde fået af Frans! Shopping op og ned ad Oxford 
Street var sandelig også noget andet end vores egen 
Østergade, og der blev da også brugt et par eftermid
dage inde.
Hele ugen igennem blev vi bombarderet med indtryk. 
Snavs, punk, duer, Harrods, Burger King, museer, 
musicals, "bag-ladies", markeder og tusind andre ting. Vi 
havde en utrolig sjov og spændende tur, hvor vi lærte 
mange nye sider af klassekammeraterne, og det gode 
forhold, vi har i vores klasse, blev endnu bedre.

Kørekørekørekørekøre
Alle veje fører til Rom. Piazza del Popolo. Sambuca er 
Italiens nationaldrik. En toast + en cola = 18000 lire (ca. 
90 kr.). S.Pietro, verdens flotteste domkirke!? Indkvar
tering i hytter som hønsehuse. Bus fra Rom til Firenze. 
Gamle kirker i massevis og museer. Hygge i San Gimi- 
gnano, 16 times ventetid på en pizza i Siena. Gåture i 
regnvejr. Sjov og ballade i hytten med rødvin, sovepose 
og platte vitser. Støj, støn og suk. Pizzabarer, solskin og 
italienere.

Morten & Katarina 2.u

Dorte 2.b
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...vi befinder os på hovedgaden i den tunesiske landsby 
El Amra og er på vej hen til Mustapha for at spise 
aftensmad. På hovedgaden er der fyldt med butikker 
med alt, lige fra skruer til jordnødder, og der er også 
enkelte slagterbutikker, hvor det fluebefængte lammekød 
hænger på kroge i solen. Det er kun mænd, man ser på 
gaden, kvinderne er inde i husene. De sidder højst lige 
uden for i deres farvestrålende tøj (ja, det er smukt!). Nu 
er klokken 18.30, og fra moskeen lyder bedesang. Når 
sangen slutter, må muslimerne spise og drikke efter at 
have holdt ramadan (faste) hele dagen.
I stuen hos Mustapha er der to små, lave borde og 
masser af madrasser på gulvet. Vi sætter os og snakker 
med mændene, mens kvinderne kommer med maden. 
Der serveres cous-cous med lammekød, brique å l’oeuf, 
hele fisk med rogn, salat, brød og suppe, og selvom det 
hele ikke ser lige indbydende ud, er det bare om at 
komme i gang, for man kan ikke tillade sig at sidde og 
være kræsen. Alle spiser af samme skål og drikker af 
samme glas, og vi bliver hele tiden budt mere mad, 
selvom vi forlængst er mætte. Al maden er vildt stærk, så 
sveden løber, og læberne er ved at ætse væk, så derfor 
drikker vi umådelige mængder vand, selvom vi ved, at 
det meget let kan give dårlig mave. Til dessert er der 
mandler, dadler, cola og orange sukkerkager, som også 
kan give anledning til maveproblemer. Der kommunikeres 
på fransk og lidt engelsk, og ellers må man bare fægte 
med arme og ben for at gøre sig forståelig.
Nu går pigerne ud sammen med de tunesiske kvinder for 
at blive klædt i tunesisk tøj. Tuneserne finder det meget 
skægt og spændende at pynte de danske piger og give 
dem make-up på i læssevis. Mens pigerne gøres klar, 
sendes vandpiben nu rundt, og mændene ryger lidt. De 
tunesiske kvinder ryger ikke, hvilket dog ikke forhindrer 
nogle af de danske piger i at deltage. En gammel, støvet 
båndoptager findes frem, og der bliver sat tunesisk musik 
på. Tuneserne danser en form for mavedans, hvor de 
bruger hofterne, - og så bliver vores piger også hevet op 
og skal prøve. De forsøger ihærdigt at svinge hofterne 
ligesom tuneserne (ak,ak). Så er det tid til at sige "bis- 
læmma" (farvel), for Gunvor er ubehageligt morgenfrisk, 
og vi skal tidligt op i morgen...

2.x
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"Hvor skal vi nu hen, Bente?" Størstedelen af klassen har 
endnu ikke oplevet metrohelvedet, og vi må derfor holde 
godt fast i hinanden for ikke at gå glip af blot én af de 
mange seværdigheder, som byernes by jo byder på. 
Inden Steen får kortet hevet frem, har Bente med årtiers 
rutine i branchen fået vinket os op ad en trappe i nær
heden.
I begyndelsen fotograferes alt marmor, glasmosaikker og 
alle bygninger af en vis størrelse, men som turen skrider 
frem, lader vi os dog ikke imponere så let. Alligevel slåes 
vi med forundring og fascination over hine tiders stor
slåede kultur gennem de mange besøg på museerne. 
Men på sidstedagen, da vi på Louvre aflægger det 
obligatoriske besøg hos Mona Lisa, kommer det lidt 
spydigt fra en: "Hvor er hun lille!"
I Frankrig får man langt den bedste service og langt den 
største venlighed fra befolkningen, hvis man forsøger sig 
på fransk, hvor dårligt det end måtte være, i stedet for på 
engelsk eller på tysk, som franskmændene har et lidt 
anstrengt forhold til. Franskmanden beæres nemlig over 
dine anstrengelser for at lære hans sprog, men man må 
også risikere, at vedkommende bliver for overstadig og 
begynder at rable fransk af i et helt uoverkommeligt 
tempo.
Om aftenen, når levnene fra Den Franske Revolution er 
blevet beskuet, er det tid til at opleve Paris’ søde natteliv. 
Den pænere del af klassen, dvs. størstedelen, tager på 
restaurant og café for at nyde de lokale retter og vine, 
men nogle lader sig friste af diskotekerne og enkelte 
endda af live-shows. En finder den franske ambassade 
(!), en anden en hvid bil med blink på taget, men af
gangstidspunktet kl. 9 på programmet næste dag kan 
der ikke rokkes ved.
Godt vejr, få turister, dygtige lærere samt en masse sjove 
og interessante oplevelser gjorde Paris-turen 90 til noget 
helt specielt mht. fagligt udbytte og sammenhold, og en 
evt. gentagelse i en ferie kan hurtigt blive aktuel.

Mads 2.d.
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Cwsftooa
Europas hovedstæder er ønske- og 
rejsemål i 2. g; i disse store projekter 
kulminerer lang tids grundige for
beredelser og opsparede for
ventninger.

Ekskursionen, den faglige udflugt, er 
ikke så ambitiøs; ud og hjem inden 
aften. Men hvor er der skønnere end 
i Vendsyssel på en forårsdag med 
høj himmel og frisk vind ?

Her undersøger 1. g, hvad der rører 
sig på bunden af de små hedesøer 
ved kanten af Råbjerg Mile.



... af skolens dagbog
JANUAR 1989

Studiekreds for elever "Østeuropa under Gorbatjov". 
Lærer: Jens Lych Larsen.

FEBRUAR

9-16. 2ax på russiskstudietur til Moskva med Winnie 
Jelsager.
15-16. Skolefest. Eleverne opfører Holberg: Ulysses von 
Itacia.
16-26. 2mK på geografistudietur i Israel med Gunvor 
Johnsen og Kaj Nørholm. Aftenmøde for forældre både 
før og efter turen.

MARTS

Klasseturnering i idræt.
8. Vi har lejet biografen og ser Amadeus v. Bent Glans. 
19-26. 2. og 3. g’ere på franskstudietur til Provence med 
Bente Lauridsen.
Studiekreds for elever i psykologi. Lærer: Steen Lang- 
kjær.

APRIL

Forårskoncert for elever, forældre og lærere.

MAJ

9. 3-timers arrangement v. direktør for Nordex Food 
Jørgen Ugilt og 3mS.
Samarbejde mellem samfundsfag og geografi v. Jørgen 
Randrup og Gunvor Johnsen.

JUNI

22. Afslutning og dimission for gymnasieelever, HF’ere, 
studenter og sidste årgang GIF’ere (Gymnasialt Indslus
ningskursus for Flygtninge).

***
AUGUST

10. Gymnasiets franske filmklub og Alliance Frangaise 
viser "L’Été meurtrier”.
18. 3zuvN på bio.ekskursion til Pindstrup Mosebrug med 
Niels Aage Larsen for at se nedbrydningsprocesser.

SEPTEMBER

2-8. Fælles geo-samf-bio-studietur for 3zuvN og 3cds til 
Tjekkoslovakiet med Gunvor Johnsen, Jørgen Randrup 
og Niels Aage Larsen.
2-8. 3abS og 3zuvS i Budapest med Jens Lych Larsen og 
Inger Støtt, samf. og billedkunst.
13. Forældreaften med 2x, Gunvor Johnsen (geo) og 
DAKIV om Israel.
13. Ekskursion for 2Hf tilvalgshold i biologi til Johannes 
Falk, Hvidstedgård v. Tårs for at se på energiskov med 
Jørgen Wilhelmsen.
22. 18 russiske ingeniørstuderende overværede timer og 
besøgte HG’s russiskelever.
22-30. Dansk-engelsk studietur til London for 2a med 
Niels Peder Bak, Hanne Kjeldsen og Gert Schwaner.
22-30. Fælles historie-kunst-dansk-fysik-studietur til 
Firenze for 2y og 2z med Fritz Tandrup, Palle Knudsen, 
Anne Margrethe Schwartz og Niels Sandager.
28. Forældremøde for 1. g. Emne: Skolens liv.
29. Skolen tog afsked med sin populære pedel
medhjælper Leif Sørensen.
29. 3zuv på bioekskursion til Søndre Rensningsanlæg og 
Hæstrup Møllebæk med Niels Aage Larsen. Vandrens
ning og vandkvalitet.
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OKTOBER

Den amerikanske rektor fra Minnesota Robert Ziegler 
deltog i skolens arbejde i tre uger som administrativ 
inspektors gæst.
2. Fællestime-arrangement med Lars Movin om musik
videoer.
6. 3zuvN på bioekskursion med Niels Aage Larsen til rod
zoneanlægget ved Vogn, landbrugsmuseet Højen og 
Mosbjerg Dambrug.
8. 1ax og 3ax har besøg i russisk af Mikalojus Novikas 
fra Litauen.
10. Skolen er vært ved Det Lokale Vejlederudvalgs møde 
for klasse- og samtidsorienteringslærere om reformerne 
på såvel gymnasiersom indenfor erhvervsuddannelserne. 
5-20. Fælles samf-bio-studietur til Tyrkiet for 3xymS og N 
med Oscar Djurhuus og Kjeld Rasmussen.
9-13. 3abdK med Ivar Engel Jensen på latinsk/græsk 
studietur til København og Lund.
9-13. 3cdN og 3abcdM på musik-engelsk studietur til 
London med Jens Kjeldsen.
16-21. 3u i Paris med Else Lind og Kaj Nørholm.
16-21. 3abN på engelsk studietur til Dublin med Elly 
Koch.
16-21. 2mK med Niels Rasmussen på fysikstudietur til 
Fyn.
26. Hanne Rasmussen fra International Kontakt aflægger 
2x besøg for at fortælle om alternativ studietursmulighed 
i Tunesien.

NOVEMBER

6. 2x har besøg af Johannes Falk, Hvidstedgård, og 
hører om energiskov.
Samfundsfaglige elever telefoninterviewer samtlige 
opstillede kandidater til kommunevalget i Hirtshals og 
Hjørring. Deltager i landsdækkende undersøgelse. 
Elevbehandling af indsamlet materiale.
13-17. 3mK i erhvervspraktik (Kemi ved Niels Rasmussen)



DECEMBER

1.2xyS besøger Vendsyssel Tidende. Emne: Massekom
munikation.
7. Pædagogisk dag. Emne: Forældrekontakt, Elevernes 
skriftlige arbejde.
17. Skolens kor synger Handels MESSIAS i Ålborg 
sammen med 500 andre korsangere, Ålborg Symfoni
orkester og Alf Sjøen.

Indføring i Renaissancekunsten og dias ved IS.
22. 3cdS er på studiebesøg i Storkøb. Emne: Verdens
handel.
27. Fællestime: Claus Mandøe (Vendsyssel Egnsteater) 
opfører Uglspil.
27. Forårskoncert.
27. Forfatteren Rolf Bagger gæstelærer i 2hfp om eksi
stentialisme og etik hos Anne Margrethe Schwartz og 
Lars Teisner Nielsen.

JANUAR 1990

Forældrekonsultationer for 1. g’ere og deres forældre.
26. Læreraften med Ivan Cuhra: Tjekkoslovakiet.
29. Europadag, emnedag med Peter Duetoft (CD) og Jes 
Lunde (SF) fra Folketinget.

FEBRUAR

1. Fællestime-arrangement: Kritik af historieundervis
ningen ved Leo Tandrup.
8-9. Skolefest. Eleverne opfører Max Frisch: Andorra.
9. 1y og 3a i teatret for at se Hedda Gabler med dansk
lærerne.

MARTS

Klasseturnering i idræt.
5. Alle naturfaglige 3g og 2bio.H. i Ålborg til bioteknologi
udstilling med biologilærerne.
10. Arbejdslørdag med 2x før studietur.
10. Elever indøver korværk med Joseph Horowitz: 
Captain Noah and his Floating Zoo.
14-15. Forældrekonsultationer for 2. g’ere og deres 
forældre.
21. Orienteringsaften vedrørende studietur til Rom/Fi- 
renze.
Foredrag om Renaissancen af SC.

APRIL

2b i London med engelsklærer Frans Nørby.
2c i London med Per Engeli Christensen og Fritz Tand
rup, engelsk og historie.
2d i Paris med Bente Lauridsen og Sten Langkjær, fransk 
og historie.
2x i Tunesien med Gunvor Johnsen, geografi.
2v og 2u i Firenze med Gert Schwaner og Inger Støtt, 
historie og billedkunst.

MAJ

4. Forældreaften for 2.x med stort program: video, cirkus, 
koncert, lysbilleder mm. fra Tunesien.
Stor Italiensfest for elever i 2. u og v med forældre.
10. 3. g’ernes sidste skoledag. Revy: medvirkende: alle
3. g’ere + mange lærere. Sambaoptog gennem byen. 
Les Lanciers på Spileren.

JUNI

Afslutning og dimission.
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værd at vide
Befordringsordningen i Nordjyllands Amt omfatter 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; oktober 
kvartal; januar kvartal; april kvartal.
Man skal selv betale en del af kortprisen.

Biblioteket på Hjørring Gymnasium har de fleste af sine 
bøger anbragt i de forskellige fags fællesrum, hvor 
faglærerne 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 opgaveskrivning forlænges.

Bøger og papir: for tiden er lærebøger gratis og ud
leveres ved boginspektors foranstaltning. Ordbøger til 
dansk og til 2 sprogfag, lommeregnere samt papir og 
lignende til eget brug købes - som regel - af eleven selv. 
Dog kan specialpapir udleveres af faglærerne.

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

Eksamen afholdes hvert år i maj/juni 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 fællesfagene 
formning, idræt og musik.

Ekskursioner, se Rejser.

Elevforeninger: Thule er Hjørring Gymnasiums elevfore
ning. Alle elever kan blive medlemmer og kan få adgang 
til arrangementerne 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 Skoleung
dom) holder andagt i lokale 159 onsdag og fredag i 
tifrikvarteret og mandag i ti- og tolvfrikvarteret.

Elevorganisationer: Hjørring Gymnasium er hverken 
tilknyttet DGS (Danske Gymnasiers Sammenslutning), 
LAK (Landssammenslutningen af Kursusstuderende) eller 
GLO (Gymnasiernes Landsorganisation).

Elevrådet består af en repræsentant fra hver af skolens 
klasser.
Elevrådets opgave er at varetage elevernes interesser 
inden for og uden for skolen.
Der afholdes møde ca. en gang om måneden. Den 
daglige administration varetages af elevrådets forret
ningsudvalg (FU). Elevrådets kompetence er på visse 
områder på linie med lærerrådets.

Elevtelefoner: 98 90 05 98 og 98 90 06 52.

Flytning meddeles kontoret.

Forsikringer: for amtskommunale skoler er der tegnet en 
lovpligtig kollektiv ulykkesforsikring, der bl.a dækker 
brille-og tandskader. Alle andre forsikringer som f.eks. 
ansvarsforsikring eller tyveriforsikring er skolen uvedkom
mende, 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 tasker. I 
gymnastiksalens omklædningsrum er der depotskabe, 
hvor penge, ure o.lign. kan låses inde i timerne.
Beskadigelser på bygninger og inventar kan forlanges 
erstattet.
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Forældremøder: i januar udsender skolen en skriftlig 
meddelelse til l.g.’ernes forældre om et møde, hvor de 
kan få lejlighed til at tale med deres børns lærere. 
Derudover afholdes der forældremøder mindst 1 gang 
om året med deltagelse af lærere, elever og forældre.

Forsømmelser, se Mødepligt

Fritagelse for undervisningen kan normalt kun ske efter 
begrundet 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

Introduktionsugen varer 3 dage, indleder førsteklasser
nes skoleår og består bLa. i normalskematimer og 
undervisning i les lanciers (se denne).

Kantinen har normalt åbent kl. 9-15, fredag fra 9-13.

Karakterer gives i gymnasiet 3 gange om året, i decem
ber og marts med terminskarakterer og i april/maj med 
årskarakterer.
På HF skal kursisterne selv ønske at få en standpunkts
vurdering 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 HF’ere. Udover 
klassebetegnelser vil holdene i 2. og 3. g få holdbeteg
nelser med store og små bogstaver, som dækker hen
holdsvis 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 Gymnasium 
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 har alle elever.
Lærerne er forpligtet til at føre protokol med fremmødet 
i hver time. Som forsømmelse regnes ethvert fravær fra 
undervisningen eller enhver manglende aflevering af 
opgaver, uanset grunden.
Der udleveres sedler, hvor eleverne meddeler skolen 
grunden til forsømmelsen, men disse meddelelser tjener 
kun som forklaring; de er ikke dokumentation.
Viser det sig, at en elev/kursist har forsømt 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, mod
tager 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 ek
samen. Afgørelser kan ankes til direktoratet.

Oprykning, se Årsprøver og Mødepligt

Opslagstavlerne ved kontoret gengiver de meddelelser, 
som er udsendt over skolens højttaleranlæg.

Reeksamen kan for gymnasieelever afholdes efter 1. og 
2.g., når eksaminanden i et afsluttet fag har fået årskarak
teren 5 eller derover, men ved prøven får karakteren 00 
eller 03. Hvis en gymnasieelev i 1. eller 2.g. får årskarak
teren 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 fremsen
des af skolen.
Karakteren, der opnås ved reeksamen, er den, som 
indføres på studentereksamensbeviset.
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På HF kan en kursist som har fået karakteren OO eller 03 
ved en prøve efter 2. semester, indstille sig til reeksamen 
i august/september.
Den højeste karakter indføres på eksamensbeviset.
En kursist som ikke består HF-eksamen efter 4. semes
ter, kan indstille sig til reeksamen til 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 
ekskursioner. Alle elever bør deltage, da rejsen indgår 
som en del af pensum. Udgifterne til ekskursioner skal 
som regel, til studierejser altid, afholdes af eleven. Der 
kan opnås støtte fra skolen, hvis man ansøger skriftligt. 
Rejser i ferier for elever og lærere uden undervis
ningskrav arrangeres undertiden på frivillig basis.

Skriftlige opgaver, se Mødepligt

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

9. time 1545-1630

Statens Uddannelsesstøtte: elever, som er fyldt 18 år 
og er studieaktive, kan søge om Statens Uddannel
sesstøtte: stipendium og studielån, fra begyndelsen af 
SU-kvartalet (1 /8, 1/11, 1 /2 og 1 /5), efter de er fyldt 18 
år. Stipendietildelingen er afhængig af forældrenes 
økonomiske forhold, indtil SU-kvartalet, efter eleverne er 
fyldt 19 år. Yderligere oplysninger på kontoret.

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. 
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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 Rejser.

Studievejledere er lærere, der giver elever og kursister 
personlig vejledning under uddannelsen (se lærerforteg
nelsen). Studievejlederne drøfter valg af fag og valgfag 
med de uddannelsessøgende og gennemgår konse
kvenserne for den videre uddannelse. De sætter den 
uddannelsessøgende i forbindelse med institutioner med 
videregående uddannelser eller den offentlige erhvervs
vejledning og samler skriftligt oplysningsmateriale til 
hjælp for de uddannelsessøgende.
Studievejlederne rådgiver de uddannelsessøgende med 
personlige og sociale problemer og sætter dem i forbin
delse med det sociale bistandssystem. Alle studievej
ledere har faste træffetider eller træffes efter aftale.
Alle skoledage kan man træffe en studievejleder på 
kontoret mellem 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 
givestil HF-elever, som har været ude af skolen nogle år. 
Der kan højst gives 15 timer i hvert af fællesfagene 
engelsk, tysk og matematik i løbet af 1. semester.

Sygeeksamen afholdes i august/september for ek
saminander, som på grund af sygdom er blevet for
hindret i at deltage i eksamen i den ordinære ek
samenstermin. 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 august/september, hvis det er 
muligt at flytte eksaminandens eksaminationstid (er) til en 
anden dag inden for den ordinære eksamenstermin.

Sygetransport: amtskommunen yder befordringsgodt
gørelse til elever, der på grund af sygdom eller invaliditet 
ikke ved egen hjælp kan tilbagelægge skolevejen.
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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 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 skole
træt elev og for at hjælpe med at vurdere forholdet til 
skolen og forhindre overilede beslutninger. Hvis udmel
delse sker, skal bøger og andre lånte ting afleveres 
sammen med bus- eller togkort, og SU-støtte skal 
afmeldes.

Udtalelser giver 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 
udlandsophold, normalt på 1 år. Siden kan man genop
tages i HF eller gymnasiet, men man kan ikke opnå 
kvalifikationer, som berettiger en 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 eksamen, 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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sine billeder.(19) Alle kunstnere både nu og i renæssancen vil I teksten findes små tal i parenteser. Disse tal angiver notenurmer
selvfølgelig udtrykke noget med deres billeder, men i renæssan
cen, som var en periode med fantastisk mage kunstnere, var det
de få, der gjorde det så mesterligt som Leonardo.
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Noter

Leonardo havde et fascinerende syn på de mennesker, der om
gav ham i hans dagligdag. Vasari, en anden renæssancekunstner, 
har iagttaget Leonardo, og han fascineredes dybt af hans ustand
selige nysgerrighed og årvågenhed. Leonardo kunne faktisk til
bringe det meste af en dag med at skygge et vildtfremmed menne
ske, for derefter at ile hjem og tegne vedkommende. Han havde 
afluret personens egenskaber, og det morede ham meget at over
drive disse egenskaber på sine tegninger. Denne teknik, som na-



selvstændige arbejdsformer
Klasseundervisningen er gymnasiets hverdag. Skemaet 

er omfattende og mangfoldigt: fagene afløser hinanden 

i en let forpustet 50 minutters rytme. Det er i dag, som 

det altid har været, - eller snarere lidt mere forceret.

Men den nye gymnasiereform sætter i hvert af gym

nasieårene en periode af til indgående, fordybet be

skæftigelse med et enkelt emne i et enkelt fag. Den 
sidste skoleuge i maj skriver 1.g. danskopgave-, mellem 

efterårsferien og jul er de fleste historietimer i 2.g. 

reserveret historieopgaven, og i 3.g. vælger hver elev 

selv et tagspeciale.

Der er en tæt og frodig arbejdsatmosfære på skolen, når 

1. g’erne gennem 5 dage udarbejder deres opgave i 
dansk; man diskuterer med kammeraterne, konsulterer 

læreren - men sidder den meste tid i stillerummet, alene 

med sine tanker og det hvide papir.

Historieopgaven inspirerer mange elever til at sammen

arbejde deres egen tekst med kilder og illustra

tionsmateriale i et velovervejet, præsentabelt layout. 

Appetitten kommer, mens man spiser. Tilsyneladende 

uvedkommende fagområder fænger, jo mere man 

fordyber sig i dem.
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Ved udgangen af skoleåret 1988 - 89 forlod to yngre 
kolleger Hjørring Gymnasium. Adjunkt Kirsten Holm 
Nielsen for at fortsætte og fuldføre sine studier ved 
Århus Universitet, - og adjunkt Peter Sørensen for at 
tiltræde en stilling ved Thisted Gymnasium.

Samtidig tog skolen afsked med to mangeårige medar
bejdere. Sekretær Anna Thomsen blev ansat ved Hjør
ring Gymnasium i 1968 til at forestå den praktiske 
administration af det studenterkursus, som på det 
tidspunkt blev oprettet ved gymnasiet. Ved dimissionen 
sagde rektor hende tak for hendes langvarige virksom
hed ved skolen:
"Da gymnasiet i 1972 overtog HF-kursus fra seminariet 
havde skolens administration i Anna Thomsen den rette 
medarbejder til at tage sig af tilvæksten, som den 
person, der var vant til at finde rundt i bestemmelser, 
fremmede for gymnasiet, og ikke mindst vant til at tage 
imod og vejlede et klientel af uddannelsessøgende, som 
var ukendt på gymnasiet, og som dengang efter sin 
sammensætning også skilte sig mere ud fra gymnasiets 
elever end kursister i dag.
I kraft af sin næsten altomfattende viden om HF har Anna 
Thomsen sikret, at driften af denne afdeling over for 
vores myndigheder udadtil og over for kursister og 
lærere indadtil er foregået stabilt og punktligt gennem 
skoleår efter skoleår.
Til sin hjælp har Anna Thomsen et uvurderligt organi
sationstalent. Anna Thomsens arbejde er planlagt. Når 
Anna Thomsen som den første af alle møder om mor
genen, ligger et program parat for dagen, og i en rolig, 
stilfærdig rytme afvikler hun mellem personlige henven
delser og telefonopringninger sit pensum og får det 
fuldført.
Det kan lyde pedantisk, men er det ikke hverken for 
hende selv eller for omgivelserne, dertil er Anna Thom
sens humoristiske sans og sans for at indlægge et 
perspektiv i sine gøremål alt for udviklet.

Anna Thomsen er imidlertid først og fremmest i sin 
personlige integritet urørlig. Hun har en enorm vilje, når 
hun er bestemt, hvilket også en rektor må sande. Og hun 
har samtidig et overskud til ikke at miste tålmodigheden 
eller fatningen. Hun har evner til at håndtere snart sagt 
enhver, der henvender sig til hende med et problem, og 
hjælper med sin venlige vejledning og kloge rådgivning 
til at finde løsninger eller i det mindste at anvise en vej 
ud af en vanskelighed.
Jeg er temmelig sikker på, at mangen en HF-kursist kan 
have glemt stort og småt om Hjørring Gymnasium og fra 
undervisningen. Den, der vil blive husket, er Anna 
Thomsen.
Tak for dit arbejde gennem 21 år."

Lektor Holger Jensen tog med udgangen af skoleåret 
1988 - 89 sin afsked efter 33 års virke ved Hjørring 
Gymnasium. Rektor sagde ved dimissionen:
"Gennem udtalelser fra mange gamle elever lades man 
ikke i tvivl om, at lektor Holger Jensen er en af de 
lærere, der er blevet husket. Holger Jensen bliver husket 
for sin stil som den, der klæder sig og fører sig med 
personlig smag. Han bliver husket som den, der fast
holder opmærksomheden med en naturlig myndighed. 
Men først og sidst bliver Holger Jensen husket som den 
lærer, der kan gøre sit fag vedkommende.
I de over 30 år, som dækker Holger Jensens lærerger
ning, har historie som fag været i til dels selvforskyldt 
krise og mistet meget af sin levende funktion.
Historiefaget har sin oprindelse i menneskets selvbesin
delse. Denne selvbesindelse indtraf i vores kultur, da 
Antikkens grækere blev bevidste om tidens dimension 
og om det enkelte menneskes personlige vilje. Herodot 
skrev for at udtrykke sin vilje til at løse sin stats og sin 
tids politiske problemer.
Historien er beretningen om menneskelige handlingers 
betydning. Historien fortæller om udgangspunktet for 
nutidige handlinger. På den måde er historien altid 
aktuel. I den rolle har historien betydning for fremtiden. 
For Holger Jensen har undervisningen sigtet på at 
fastholde eleverne i en politisk forståelse af verden, hvor 
hvert enkelt individ erkendes som individ af alle øvrige 
medlemmer af de fællesskaber, hvor de hører til; at 
fastholde bevidstheden om, at det enkelte menneskes
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tilværelse har en politisk dimension, fordi den enkelte er 
et handlende væsen, der på samme tid selv er kilden til 
sine handlinger, men samtidig del af et fællesskab; kun 
gennem en sådan bevidsthed om sig selv som individ, 
men i vekselvirkning med omverdenen, er det muligt at 
blive bevidst om, hvad frihed er.
Det er min tro, at Holger Jensen som menneske og som 
lærer har stræbt efter at opdrage sine elever til en sådan 
selvbesindelse, og at mange har forstået hans hensigt. 
Din person vil blive savnet.'

1. 1. 1990 forlod adjunkt Ellen Bang Christensen 
Hjørring Gymnasium for at deltage i et havbiologisk 
forskningsprojekt på Philippinerne.

Med udgangen af skoleåret 1989-90 forlod adjunkt 
Karen Viemose, adjunkt Tore Hartmund og adjunkt 
Jens Kampmann skolen; Jens Kampmann for at tiltræde 
et embede ved Ålborg Katedralskole.

Adjunkt Frans Nørby og lektor Kjeld Rasmusssen har 
begge fået orlov i skoleåret 1990-91 til at søge nye 
udfordringer udenfor skolen; Frans Nørby på EDB- 
Højskolen i Hjørring, og Kjeld Rasmussen på uddannel
sesinstitutioner i Tyrkiet.

Mogens Strange Lorenzen
15.12.1930- 1.1.1990

På den første dag i det nye år døde studielektor Mogens 
Strange Lorenzen efter mange ugers svær sygdom kun 
14 dage efter sin 59 års fødselsdag.

Mogens Lorenzen havde sit arbejde ved Hjørring Gym
nasium og hf-kursus i mere end 32 år. Dengang som nu 
var hans fag fysik og kemi efterspurgte i gymnasiet. Som 
værnepligtig nybagt cand.mag. begyndte han sin under
visning på skolen.
Mogens Lorenzen var stærkt optaget af sine fag. Astro
nomi og meteorologi dyrkede han som hobby ved siden 
af sit arbejde. Han var estimeret blandt kolleger og 
virkede i mange år som censor ved både skriftlig og 
mundtlig studenterexamen. Udnævnelsen til studielektor 
skete i anerkendelse af hans dygtighed.
Som underviser var Mogens Lorenzen uhyre ansvarsbe
vidst. Han stillede store krav til sine elever om at leve op 
til den præcision som er indbygget i fagets exakthed. 
Han tillod hverken sig selv eller andre at springe over, 
hvor gærdet er lavest.
Ved siden af undervisningen var Mogens Lorenzen i en 
årrække inspektor på skolen - et hverv, som han imidler
tid måtte opgive, fordi kræfterne ikke altid slog til i flere 
jobs på een gang.
Privat havde Mogens Lorenzen mange interesser i kunst 
og litteratur. Han havde bl.a. en glimrende samling 
plader af klassisk jazz, som jeg flere gange har haft 
lejlighed til at lytte med på. Og det sidste han oplevede, 
før han blev syg, var en teateraften.
Han elskede at rejse, helst i Skandinavien, hvor han hver 
sommer tilbragte mange uger i skov og på fjeld med sin 
kone Ruth, der som født vendelbo har været med til at 
knytte sjællænderen Mogens med varme følelser og stort 
kendskab til den egn, hvor han fik sit virke i livet.
Mogens Lorenzen vil efterlade et stort savn på sin skole 
og hos Ruth, Pia, Michael og Lene.

Æret være hans minde.
E. Fuglsang-Damgård.
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personalet ved hjørring gymnasium 1989-90

i klasserne:
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67 68 69 70 71

på kontoret:

i kantine 
og køkken:

75

inde og ude:

77
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

38

HA Hans Heinrich Ahiers da Studielektor 98-971237 24 Cl Christian luul la,ol,gr Lektor 98-926197
Søndervænget 25,, Bjergby, 9800 Hjørring Dronningensgade 20, 9800 Hjørring

CA Christian Andersen ma Lektor
Stavangervej 3, 9800 Hjørring

98-925756 25 WJ Winnie Jytte Jelsager da,ru Lektor
Højdedraget 12, 9800 Hjørring

98-929859

KA Knud Andersen ty Lektor
Bregnevej 3, 9800 Hjørring

98-923471 26 BJ Bjarne Roger Jensen bi Lektor
HF.Bjørnsvej 26, 9800 Hjørring

98-920549

PA Poul Eigil Andersen hi,sa Lektor
Søndervang 50, 9800 Hjørring

98-920370 27 CJ Dorte Marianne Jensen ty Adjunkt
Rævskærvej 5, Tornby, 9850 Hirtshals

98-977518

NB Niels Peder Bak da,s tv Lektor
Mejlvangsvej 290, Lørslev, 9800 Hjørring

98-963365 28 EJ Ivar Engel Jensen la,ol,gr Lektor
Kildebo 19, 9800 Hjørring

98-927952

JB Jørgen Bendtsen Lektor
Ths.R.Segelckesvej 8, 9800 Hjørring

98-925184 29 KJ Knud Michael Jensen mm Lektor
Borupvej 127, 9760 Vrå

98-981790

LB Lene Bendtsen la,ol.fr Adjunkt
Ths.R.Segelckesvej 8, 9800 Hjørring

98-925184 30 MJ Tage Moestrup Jensen da Lektor
Vejbyvej 93, Sdr.Harritslev, 9800 Hjørring

98-998208

HB Hanne Boel en,id Adjunkt
Christiansminde 9, 9800 Hjørring

98-910301 31 JS Birgit Therese Jessen da,id Adjunkt
Tornsangervej 17, 9800 Hjørring

98-910103

CC Carl Frederik Caspersen ge Lektor
Vestervang 13, Astrup, 9800 Hjørring

98-965343 32 GJ Gunvor Johnsen ge,stv Lektor
Borrisholtvej 82, Astrup, 9800 Hjørring

98-965152

EC Ellen Bang Christensen bi Adjunkt
Ringbakken 5, 9850 Hirtshals

98-943852 33 KP Jens Kampmann bk,em Adjunkt
Bakkelygade 44, 9400 Nørresundby

98-171046

PC Per Engeli Christensen em Studielektor
Sct.Annavej 7, 9800 Hjørring

98-922231 34 HK Hanne D. Kjeldsen re,em Lektor
Vejbyvej 406, Sejlstrup, 9480 Løkken

98-999203

RC Ragnhild Engeli Christensen em Lektor
Sct.Annavej 7, 9800 Hjørring

98-922231 35 JK Jens Kjeldsen re,inm Lektor
Vejbyvej 406, Sejlstrup, 9480 Løkken

98-999203

IC Ivan Cuhra ty,fr Lektor
Møllevangen 3, Home, 9850 Hirtshals

98-949327 36 PK Jens Palle Knudsen hi,bk Adjunkt
Norgesvej 4, 9870 Sindal

98-936676

OD Oscar Krohn Djurhuus sa,hi,stv Lektor
Raundrupvej 4, Tornby, 9850 Hirtshals

98-977499 37 EK Elly Koch em,fr Lektor
Rødhættevej 17, 9800 Hjørring

98-923844

JE Jørgen Elmue Lektor
Set.Olafsvej 16, 9800 Hjørring

98-926061 38 KG Helge Kring ma,dl Adjunkt
Skovsyrevej 4, 9800 Hjørring

98-924424

EB Jørgen Gjesing Elsborg ty ,1a Lektor
Højdedraget 9, 9800 Hjørring

98-923539 39 SL Steen Langkjær hi,ps Adjunkt
Filippavej 61, 9000 Ålborg.

98-183583

KE Knud Eriksen ma,fy,ma Lektor
Mimersvej 20, 9800 Hjørring

98-928539 40 AL Aksel Erik Larsen hi Adjunkt
Serritslewej 382, .9740 Jerslev J

98-831963

EF Erling Frederiksen sa Adjunkt
Hermodsgade 6, 9000 Ålborg

98-167977 41 LY Jens Lych Larsen sa,em Adjunkt
Vitskølklostervej 125, 9800 Hjørring

98-911327

FD Erik Fuglsang-Damgård ty Rektor
Ranunkelvej 3, 9800 Hjørring

98-922152 42 GL Lissa Gram Larsen ty,id,sp Lektor
Højvangen 36, 9800 Hjørring

98-923493

BG Bent Skjoldborg Glans da,™ Adjunkt
Bjergfyrvej 8, Tornby, 9850 Hirtshals

98-977281 43 LA Marie Louise Bonde Larsen ke,fy ,na, Lektor 
Klintevej 5, 9800 Hjørring stv

98-921120

GG Gro Glans em,hi Adjunkt
Bjergfyrvej 8, Tornby, 9850 Hirtshals

98-977281 44 NL Niels Åge Møller Larsen bi Adjunkt
Hedevej 161, 9800 Hjørring

98-926330

HH Helle Spang Hansen bi Adjunkt
Krageklovej 6, 9800 Hjørring

98-921559 45 RL Jørgen Randrup Lassen sa.ge Adjunkt
Vitskølklostervej 121, 9800 Hjørring

98-910361

TH Tore Hartmund bi Adjunkt
Peder Skrams gade 50, 3th, 8200 Århus N.

86-164845 46 BL Bente Lauridsen fr,da Adjunkt
Skelbækvej 8, 9800 Hjørring

98-900340

ol.fr


Dyndsigen, 9940 Byrum

47 EL Else Nordgaard Lind da,fr
Solbakkevej 28 D, 9800 Hjørring

Adjunkt 98-929864

48 JL Jørgen Henrik Lorenzen da,ty Lektor
Vagthøjvej 17, Bjergby, 9800 Hjørring

98-971126

49 LL Lone Wendt Lorenzen da Lektor
Vagthøjvej 17, Bjergby, 9800 Hjørring

98-971126

50 ML Mogens Strange Lorenzen fy,ke,na 
Græsvangen 3, 9800 Hjørring

Studielektor 98-922163

51 LN Lars Teisner Nielsen hi.re
Bogfinkevej 7, 9352 Dybvad

Adjunkt 98-864464

52 FN Frans Skøttegaard Nørby en,id 
Højvangen 16, 9800 Hjørring

Adjunkt 98-920971

53 KN Kaj Nørholm mi
Gråspurvevej 1, 9800 Hjørring

Lektor 98-902025

54 PN Per Due Nørretranders mi 
Stenspurvevej 7, 9800 Hjørring

Lektor 98-926409

55 JP Jørgen Pedersen bi ,ke
Gilkrogvej 5, 9870 Sindal

Adjunkt 98-934150

56 KR Keld Fraes Rasmussen bi,id
Jelstrupvej 93, 9480 Løkken

Lektor 98-996086

57 NR Niels Peter Rasmussen fy,ke,na 
Syvspring 9, 9800 Hjørring

Lektor 98-927617

58 BR Bodil Reinhardt ru,fr Lektor
Degnevænget 151, Bjergby, 9800 Hjørring

98-971369

59 NS Niels Sandager fy,ma,na
Dalslugten 4, 9800 Hjørring

Lektor 98-924669

60 CS Carla Bennati Schou fr,en Lektor
Jørgen H. Nielsensvej 8, 9800 Hjørring

98-922774

61 SC Gert Schwaner hi,id
H.C.Andersensvej 54, 9800 Hjørring

Adjunkt 98-909045

62 AS Anne Margrethe Schwarz da,dr Adjunkt
Vitskølklostervej 125, 9800 Hjørring

98-911327

63 IS Inger Støtt ty,bk
Eratosvej 14, 9990 Skagen

Adjunkt 98-445562

64 FT Fritz Tandrup hi,ge,stv
Aldershøjvej 18, 9800 Hjørring

Lektor 98-922045

65 ST Sven Ove Thimm fy,na,na Ad junkt
Vestervang 17, Astrup, 9800 Hjørring

98-965323

66 JT Jens Jørn Thomsen hi,ge
Parkvej 4 V.Vildsund, 7700 Thisted

Adjunkt 97-931634

67 KV Karen Viemose te Adjunkt
Bakkevænget 4, Haldbjerg, 9900 Frederikshavn

98-479013

68 BV Bent Ole Vogel fy,ima,na
Ifversensvej 1, 9800 Hjørring

Adjunkt 98-929935

69 sw Stig Wandel fr,da Lektor 98-491536

0 TW Torben Caroc Warner id,bi
Kærsangervej 11, 9800 Hjørring

Adjunkt 98-929925

1 JW Jørgen Wilhelmsen bi,dl
Christiansgade 26, 9800 Hjørring

Lektor 98-929375

2 LE Lis Elsborg
Højdedraget 9, 9800 Hjørring

Sekretær 98-923539

'3 BH Birthe Høyer
Syderholm 12, 9800 Hjørring

Sekretær 98-921350

'4 LS Lene Steffensen
Friggsvej 5, 9870 Sindal

Sekretær 98-936190

'5 TC Tove Christensen
Lonesvej 214, 9800 Hjørring

Tekn. medhjælp 98-929530

HC Hanne Christiansen
Omorikavej 7, 9320 Hjallerup

Kantinebestyrer 98-282498

AJ Anny Jensen
Barfredsvej 20, 9900 Frederikshavn

lærerkøkken 09-426465

KK Knud Klitt Jensen
Skolevangen 25, 9800 Hjørring

Pedel 98-922153

PJ Per Frank Jensen
Fyrtøjsvej 19, 9700 Brønderslev

Pedelmedhjælper 98-801076

ER Ejnar Larsen 
Aalborgvej 76, 9800 Hjørring

Gartner 98-920443
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elever og hf-studerende 1.6.1990
1.a 1.C
Andersen, Tanja Vestergård,Irisvej 15, Højene,9800 Hjørring ,98-923111
Arentsen, Andreas Bøgebjerg,Sitkagranvej 7,9800 Hjørring ,98-921813
Baaner, Rasmus,Brinken 14,9800 Hjørring ,98-929353
Bech, Louise Felicia,Bastholm Møllevej 115,9760 Vrå ,98-988153
Bentsen, Signe Bunch,Halsagervej 20,9800 Hjørring ,98-923730
Christensen, Gitte Saandvig,Skovvej 4,9800 Hjørring ,98-927546
Christiansen, Lene,Skovvej 41,9800 Hjørring ,98-926291
Hansen, Susanne Troels,Skrænten 15,9800 Hjørring ,98-926622
Højrup, Anita, Bundgårdsvej 1, Home, 9850 Hirtshals, 98-949426
Jensen, Hanne,Bjergfyrvej 43, Tornby,9850 Hirtshals,98-977687
Jensen, Nikolaj Dalsgaard,Museumsgade 6, st.,9800 Hjørring ,98-910513
Jespersen, Dorrit,Tangetvej 107, Ugilt,9800 Hjørring ,98-933047
Mortensen, Line,Skydebanevej 31,9800 Hjørring ,98-924946
Nielsen, Charlotte Høygaard,Christiansminde 21,9800 Hjørring ,98-927797
Nielsen, Lone,Løkkensvej 325, Gjurup,9800 Hjørring ,98-924896
Nielsen, Pia Holstein,Valmuevej 6,9870 Sindal ,98-936375
Pedersen, Annemette Bundgaard,Buen 6,9881 Bindslev ,98-938491
Poulsen, Birgitte Fangel,Lundgårdsvej 6, Uggerby,9800 Hjørring ,98-975301
Poulsen, Mette Werning,Ingersvej 11,9800 Hjørring ,98-927965
Rimmen, Thomas Lau,Skagen Landevej 101, Bjergby,9800 Hjørring ,98-971611
Rytter, Tina, Nørrebro 31,9881 Bindslev ,98-938610
Sørensen, Ulla,Tuenvej 71, Tuen,9881 Bindslev ,98-932129
Thomsen, Karen-Marie Kragelund,Sejlstrupvej 140, Sejlstrup,9480 Løkken,98-999029
Tjellesen, Heidi Fink,Lynggårdsvej 3, Uggerby,9800 Hjørring ,98-938630
Vestenbæk, Ditte Kjeldsen,Blomstervænget 26,9750 Østervrå ,98-951681
Winther, Kirstine,Borrisholtvej 17, Tversted,9881 Bindslev ,98-931443

Andersen, Sussi Linn,Margrethevej 7 b,9850 Hirtshals,98-942355
Andreasen, Lise,Hjørringgade 61,9850 Hirtshals,98-944715
Bertelsen, Joan Pernille,Ringvejen 89,9850 Hirtshals,98-943072
Biørn, Marie,Krist'iansandsvej 28,9800 Hjørring ,98-925842
Cuhra, Veronica,Møllevangen 3, Home,9850 Hirtshals,98-949327
Gesler, Isabel Beate,Grønningen 14,9800 Hjørring ,98-909125
Glendorf, Rasmus Brabrand,Dannebrogsgade 102,9700 Brøndersl,98-821065 
Haumann, Marianne,Lønstrupvej 561, Vennebjerg,9800 Hjørring ,98-923868 
Jacobi, Nana la Cour,Gl. Skolevej 2 A, Tornby,9850 Hirtshals,98-977668 
Jensen, Mie Frydenlund,Signesvej 30,9800 Hjørring ,98-924468
Kjeldsen, Asta,Bodøvej 10,9800 Hjørring ,98-926706
Kristensen, Marianne Bach,Aalborgvej 3,9800 Hjørring ,98-901243
Larsen, Bettina,Bymosevej 10,9850 Hirtshals,98-943117
Larsen, Jette,Allingdamvej 144, Asdal,9850 Hirtshals,98-971156
Laursen, Rikke,Fasanvej 10,9750 Østervrå ,98-951323
Nielsen, Lars Brinch,Niels Winthers Vej 23,9800 Hjørring ,98-929291
Pedersen, Marlene Egelund,Vadehavsvej 3, Lønstrup,9800 Hjørring ,98-960135 
Pedersen, Tina,Grønneklitvej 215,9800 Hjørring ,98-968221
Thaysen, Christiane Overgaard,Skelbækvej 26,9800 Hjørring ,98-901471
Wagner, Kristine,Møllebækvej 6, Uggerby,9800 Hjørring ,98-975360
Zielke, Diana,Skovvejen 16,9850 Hirtshals,98-944236

1.b 1.U
Andersen, Jette,Fynsgade 33,9870 Sindal ,98-935931
Bak, Sofie Lykkegård,Skovstjernevej 4,9800 Hjørring ,08-928876
Engbjerg, Helle Holst,Snevrevej 15, Højrup,9850 Hirtshals,98-971338
Espersen, Anne Sofie,Islandsgade 10,9850 Hirtshals,98-944699
Grydbæk, Tina,Solhøjvej 46,9830 Tårs ,98-958370
Hald, Mette Marie,Mylius Erichsensvej 8,9800 Hjørring ,98-928044
Hansen, Helle Lindblom,Lokesvej 5,9800 Hjørring ,98-923515
Haugaard, Rikke,Degnebakken 4,9830 Tårs -,98-961509
Hellden-Hegelund, Mikkel,Dronningensgade 28,9800 Hjørring ,98-910768
Jensen, Stine Moestrup,Vejbyvej 93,9800 Hjørring ,98-998208
Jbhannsen, Astrid Nørkjær,Mygdal Kirkevej 97, Mygdal,9800 Hjørring ,98-971270
Kjeldsen, Tine,Bødkervænget 7, Home,9850 Hirtshals,98-949593
Kjettrup, Louise Kristine,Damhusvej 50,9830 Tårs ,98-961564
Nielsen, Lise Krage,H.J. Alle 67,9850 Hirtshals,98-943017
Nielsen, Solveig Brændgaard,Håsenvej 230, Koldbro,9830 Tårs ,98-958034
Petersen, Jacob Christian,Haugesundvej 7,9800 Hjørring ,98-926246
Rønn, Kim,Chr. Ludwigsvej 6,9800 Hjørring ,98-921635
Staun, Inger Marie Nørgaard,Digetvej 17,9800 Hjørring ,08-975193
Søndergaard, Karen Lise,Kløvermarksvej 21,9800 Hjørring ,98-911042
Vinther, Mette,Vester Alle 107,9800 Hjørring ,98-924973
Volhøj, Pernille,Møllevangen 10, Home,9850 Hirtshals,98-949313
Wilhelmsen, Anne Brønnum,Lonesvej 38,9800 Hjørring ,98-925335
Østergård, Sanne,Tønsbergvej 6,9800 Hjørring ,98-960208

Andersen, Troels Birch,Lindager 6, Poulstrup,9760 Vrå ,98-988027
Axelsen, Bjørn,Arendalvej 3,9800 Hjørring ,98-926025
Bekker, Mette Camilla,Ulvegravene 37,9800 Hjørring ,98-900123
Degnbol, Ditte,Kran Hansensvej 2, Tornby,9850 Hirtshals,98-977578
Fuglsang, Thorkild Nødgaard,Bragesvej 3,9800 Hjørring ,98-901737
Hansen, Mette Fabricius,Teglvej 52,9800 Hjørring ,98-923661
Harritsø, Peter,Gefionsvej 29,9870 Sindal ,98-935923
Holk, Torben,Rønly 9,9830 Tårs ,98-961822
Jensen, Betina,Vandstedvej 3,9800 Hjørring ,98-901305
Jensen, Gitte Scheuer,Bøgstedvej 273, Astrup,9800 Hjørring ,98-965311
Jensen, Mette Primdahl,Skovspurvevej 9,9800 Hjørring ,98-927174
Jensen, Mette Vanggaard,Kærsangervej 1,9800 Hjørring ,98-922748 
Kristensen, Pernille,Fælledvej 15, Hundelev,9480 Løkken ,98-999125
Kuli, Michael Wilhelm,Thorsvej 23,9870 Sindal ,08-936184
Larsen, Dorthe Basbøl1,Korsnæbvej 6,9800 Hjørring ,98-910132
Lundorf, Mette Toft,Rosenvej 9,9800 Hjørring ,98-920491
Nielsen, Michael,Sønder Romvej 75, Rolighed,9830 Tårs ,98-954029
Olesen, Jens Raabjerg,Teglvej 27,9800 Hjørring ,98-927371
Pedersen, Lene Birket,Stendalvej 680,9830 Tårs ,98-473205
Pedersen, Pennie Hartmann,Skelbæksvej 156 c Itv.,9800 Hjørring ,98-975382
Rasmussen, Thomas,Frejasvej 17,9870 Sindal ,08-
Østergaard, Eva,Vollerupvej 62,9760 Vrå ,98-981304
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1.x 1.Z
Andersen, Dorthe Siggaard,Ejstrupvej 36, Bjergby,9800 Hjørring ,98-971431
Andersen, Marianne Bjerre Bach,Hvidgranvej 4,9800 Hjørring ,98-911761 
Bak, Malene Marie,Mejlvangsvej 290, Lørslev,9800 Hjørring ,98-963365 
Dam, Klaus,Ifversensvej 12,9800 Hjørring ,98-921945
Ebert-Petersen, Anders,Svanelundsvej 50 C,9800 Hjørring ,98-926150
Gotfredsen, Peter Ibsen,Vænget 21, Lørslev,9800 Hjørring ,98-963287
Hansen, Anders Visti,Ingersvej 26,9800 Hjørring ,98-928417
Hansen, Peter Visti,Ingersvej 26,9800 Hjørring ,98-928417
Holm, Anette,UgiItvej 526, Ugilt,9800 Hjørring ,98-933126
Jakobsen, Annemarie,Frejasvej 16,9870 Sindal ,98-935987
Jensen, Casper Aarlit,Mølgårdsvej 6,9480 Løkken ,98-992434
Jensen, Niels Christian Bjørn,Norgesgade 8,9850 Hirtshals,98-943309
Jensen, Søren,Finlandsgade 2,9850 Hirtshals,98-941004
Johansen, Mark Linder,Bredkærvej 261 A,9800 Hjørring ,98-963478
Kristensen, Kirsten Højmose,Højlundsvej 32,9750 Østervrå ,98-951377
Kyster, Andreas,Munkedalsvej 130, Rakkeby,9800 Hjørring ,98-998338
Larsen, Mogens Christian,Nørregade 97,9870 Sindal ,98-935952
Mogensen, Martin Aaes,Lendumvej 550,9870 Sindal ,08-473391
Møller, David Wulff,Lønstrupvej 286 A Vennebjerg,9800 Hjørring ,98-968243
Nielsen, Jane Nørgaard,Skovtoften 4,9800 Hjørring ,98-911104
Nielsen, Søren Dalsgaard,Tjelevej 5,9800 Hjørring ,98-910085
Nyeng, Mikael,Klokagervej 19,9800 Hjørring ,08-927997
Olesen, Kasper Elmegaard,Strandvejen 137, Lønstrup,9800 Hjørring ,98-960595
Pedersen, Hanne Lee,Abildlgårdsvej 1, Tolne,9870 Sindal ,98-930491
Pedersen, Mette,Egevej 5,9800 Hjørring ,98-923048
Sørensen, Mette Højgaard,Granvej 31, Lyngby,9480 Løkken ,98-996237
Wøhlk-Nielsen, Thomas,Lien 3,9800 Hjørring ,98-928447

iy
Buus, Karen,Islandsvej 8,9800 Hjørring ,08-911676
Christensen, Johnny,Døvnældevej 2,9800 Hjørring ,98-927397
Christensen, Morten,Skrænten 26,9800 Hjørring ,98-923137
Engberg, Hans Henrik,Irisvej 8,9800 Hjørring ,98-921010
Herold, Mette,Thorsvej 52,9800 Hjørring ,98-924232
Jensen, Jesper Gårdbo,Nejstlunden 68,9850 Hirtshals,98-943969
Jensen, Mette Skaarup,Brombærvej 5,9800 Hjørring ,98-927886
Jespersen, Jannik Nygård,FløjIsgræsvej 2,9800 Hjørring ,98-911048
Johannsen, Majbritt,Bragesvej 6,9800 Hjørring ,98-928508
Kristensen, Rasmus Tranum,Hvedevænget 17, Bjergby,9800 Hjørring ,98-971489
Kristiansen, Susanne,Porsevej 29,9800 Hjørring ,98-923045
Madsen, Rikke Bundgaard,L6kesvej 2,9800 Hjørring ,98-925233
Mikkelsen, Søren Dahl,Hasselvej 8,9800 Hjørring ,98-926636
Munster, Flemming, Ulvkærvej 4,9850 Hirtshals,98-942252
Nielsen, Lise Bonne,Porsevej 15,9800 Hjørring ,98-925210
Nielsen, Pia,Snevrevej 3, Home,9850 Hirtshals,98-949086
Nielsen, Trine Mellemkjær,Hyacintvej 7,9800 Hjørring ,98-923418
Overby, Hanne,Hedevej 6, Tornby,9850 Hirtshals,98-977496
Petersen, Tina Godsk,Skagensvej 118, Tuen,9881 Bindslev ,98-932141
Rasmussen, Marianne,Halsagervej 10,9800 Hjørring ,98-922620
Sanfi, Nina,Østervang 15,9800 Hjørring ,98-911131
Siej, Mads Erik,Fresiavej 4,9800 Hjørring ,98-924535
Søndergaard, Anne,Smidstrupvej 384, Smidstrup,9760 Vrå ,98-998167
Winther, Julie Poulsen,Vejbyvej 199, Sdr.Harritslev,9800 Hjørring ,98-998322

Andersen, Jacob Krogh,Højrupvej 4, Home,9850 Hirtshals,98-949476
Andersen, Ulf»Bregnevej 3,9800 Hjørring ,98-923471
Borgen, Anders,Ugiltvej 880,9800 Hjørring ,98-963347
Bork, Kenneth Krøgholt,Bymosevej 3,9850 Hirtshals,98-944535
Christiansen, Lars Bo,Bæktoften 32,9800 Hjørring ,98-911603
Ekmann, Kim Schøn,Birkevænget 3,9850 Hirtshals,98-942532
Fuglsang, Gitte,Eriksholmsvej 32, Børglum,9760 Vrå ,98-994163
Gaardbo, Laust,Hjørringvej 407, Sønderskov,9800 Hjørring ,98-965168
Haugaard, Annette,Sellebjergvej 21,9881 Bindslev ,98-938370
Jakobsen, Mikkel,Tuxens Alle 12,9990 Skagen ,98-444239
Jensen, Brian Gunnar,UgiItvej 570, Ugilt,9800 Hjørring ,98-933172
Jensen, Gitte Susanne,Løkkensvej 736, Rubjerg,9480 Løkken ,98-996140
Jensen, Trine Holmen,H.F. Bjørnsvej 27,9800 Hjørring ,98-925852
Larsen, Pauline Gøgsig,Skagensvej 90, Tversted,9881 Bindslev ,98-932169
Madsen, Søren Østergård,Nordsøvej 8, Tornby,9850 Hirtshals,98-977752
Nielsen, Marianne Helene,"Søruplund", Søruplundvej 26,9830 Tårs ,98-961221
Nielsen, Morten Muhlig,Tøtmosen 14,9800 Hjørring ,98-928625
Olesen, Eva Dørup,Skovvej 52,9800 Hjørring ,98-927843
Sick, Esben Brunbjerg,Bøjen 22, Tornby,9850 Hirtshals,98-977473
Visby, Ole,Lien 7,9800 Hjørring ,98-922721
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2.a 2.c
Aldal, Iben,Stenkrogvej 19, Sæsing,9830 Tårs ,98-958214
Carlsen, Anne Mette,Blåstjernevej 10,9800 Hjørring ,98-910674
Dolmer, Grete,Kløvermarksvej 4 F 3,9800 Hjørring ,98-921904
Engberg, Jesper,Klokkeblomstvej 2, Højene,9800 Hjørring ,98-926202
Falk, Pernille,Søndervang 32,9800 Hjørring ,98-920201
Jacobsen, Robin Haslund Buch,Sct. Hansvej 13,9800 Hjørring ,98-923320
Jensen, Susanne Horsevad,Guldregnvej 7,9830 Tårs ,98-961796
Klitholm, Søren Peter Vase,Kjulvej 3,9850 Hirtshals,98-949278
McGuire, Heidi,Valesvej 5,9800 Hjørring ,98-926404
Møller, Rikke,Ndr. Klitvej 21, Skallerup,9800 Hjørring ,98-968013
Nielsen, Lisa,Stationsvej 17, Tornby,9850 Hirtshals,98-977195
Olesen, Susanne,Skelbækvej 180c 1.tv,9800 Hjørring ,98-977374
Pedersen, Randi Bach,Frejasvej 21,9870 Sindal ,98-935347
Petersen, Kirsten,Fresiavej 12, Højene,9800 Hjørring ,98-923437
Sandmann, Helle,Perikumvej 9,9800 Hjørring ,98-921272
Schøtt, Clara Bodil,Stærvej 6,9881 Bindslev ,98-931031
Sidenius, Marianne,Bjerglærkevej 5,9800 Hjørring ,98-911361
Sode, Sidsel,Lønstrupvej 639,,9800 Hjørring ,98-922753
Sørensen, Louise Bjerregaard Dyg,Lønstrupvej 161,,9480 Løkken ,98-996266
Vejen, Mette Beck.Dysiggårdsvej 76,,9800 Hjørring ,98-998227

Abildgaard, Jesper,Blågranvej 15,9800 Hjørring ,98-922332
Andersen, Helle Lykke,Set. Knudsvej 5,9800 Hjørring ,98-924615
Baggesen, Lisbeth,Sæby Landevej 396, Sæsing,9830 Tårs ,98-958004
Bisgaard, Malene Lykke,Enghavevej 13,9800 Hjørring ,98-920808
Christensen, Birgitte,Rugvænget 9, Bjergby,9800 Hjørring ,98-971306
Hansen, Rasmus Bernt Skovsgaard,Svanelundsvej 3,9800 Hjørring ,98-921020
Høi-Larsen, Micael,Grønspættevej 8,9800 Hjørring ,98-927720
Jensen, Anne Katrine Hegelund,Bregnevej 1, Højene,9800 Hjørring ,98-924289
Jensen, Anne-Sofie,St. Vestergårdsvej 58,9800 Hjørring ,98-921254
Kaad, Nikolai,Mimersvej 1,9800 Hjørring ,98-926745
Kristensen, Karsten Østergård,Nylandsvej 3,9830 Tårs ,98-961419
Møli, Birgit,Peder Rimmensgade 97,9850 Hirtshals,98-941544
Møller, Mette,Trymsvej 5,9800 Hjørring ,98-922412
Møller, Tina,Christiansminde 22,9800 Hjørring ,98-900356
Nielsen, Christina,Th.A. Miillersvej 2,9800 Hjørring ,98-923182
Nielsen, Hanne,Fresiavej 8, Højene,9800 Hjørring ,98-928449
Nielsen, Maria Malinie Bak,Hammerholtv.85,Hørmested,9870 Sindal ,98-935469
Reiter, Nanna,Østergårdsvej 71, Mygdal,9800 Hjørring ,98-971658
Stendys, Gitte Marie,Udsigten 8,9800 Hjørring ,98-901183
Vestermark, Kirsten,Lønstrupvej 64, Rubjerg,9480 Løkken ,98-996191
Østergaard, Morten,Heimdalsvej 22,9800 Hjørring ,98-924504

2.b 2.d
Andersen, Bettina Vestergård,Klonhøjvej 20,9800 Hjørring ,98-921382 
Baun, Jeanette,Jerupvej 500, Mosbjerg,9870 Sindal ,98-930493
Bay, Susanne,Østre Alle 72,9800 Hjørring ,98-921363
Bjerring, Hanne Merete,Søndergade 10,9850 Hirtshals,98-944218 
Christensen, Anita Friis,Hjørringvej 495,9750 Østervrå ,98-951834 
Christiansen, Heidi,Vester alle 23,9760 Vrå ,98-982410 
Christoffersen, Mette,Bredgade 127,9830 Tårs ,98-961066 
Hansen, Karina Lindbjerg,Blichersvej 4,9800 Hjørring ,98-910468 
Jensen, Helle Elisabeth,Lonesvej 28,9800 Hjørring ,98-925893 
Kjelgaard, Anette Bæk,Storgårdsvej 11, Tornby,9850 Hirtshals,98-977403 
Kristensen, Trine Frost,Hvidgranvej 13,9800 Hjørring ,98-926494 
Leturgie, Pia Louise,Børsen 11,9800 Hjørring ,98-911430
Lyager, Dorte,Park Alle 32,9800 Hjørring ,98-921610
Miltoft, Hanne Marie,Skælbækvej 168 c,9800 Hjørring , 
Nielsen, Betina Søndergaard,Østre Mie 71,9800 Hjørring ,98-910359 
Ottesen, Rasmus Lanken,Toftegade 23,9800 Hjørring ,98-928637 
Pedersen, Jan Viberg,Peder Rimmensgade 2,9850 Hirtshals,98-943600 
Petersen, Rikke Grove,Hirtshalsvej 18,9800 Hjørring ,98-909347
Stæhr, Jonas Brus,Russerbakkevej 4, Tornby,9850 Hirtshals,98-977014 
Sørensen, Ann Schaarup,Bredgade 84,9830 Tårs ,98-961079
Sørensen, Hanne Karina,Jerupvej 462, Mosbjerg,9870 Sindal ,98-930105 
Toft-Pedersen, Gitte,Bjergparken 29,9800 Hjørring ,98-924867

Christensen, Caroline Holm,Bispevænget 3,9800 Hjørring , -
Christensen, Lene Thirup,Stenbakkevej 2,9900 Frederiks, -
Gotfredsen, Gitte,Vænget 21, Lørslev,9800 Hjørring ,98-963287
Guillouet, Anne,Mosbjergvej 16,9881 Bindslev ,98-938532
Høholt, Stine,Skagensvej 85, Tversted,9881 Bindslev ,98-931574
Jensen, Esben Bøje,Anemonevej 21, Åbyen,9850 Hirtshals,98-949204
Jensen, Mads,Nørskovvej 270,9800 Hjørring ,98-965157
Jensen, Marianne Lynge,Tranevej 10,9750 Østervrå ,98-951353
Jensen, Pia,Frilandsvej 60,9800 Hjørring ,98-928600
Madsen, Ulla,Snevrevej 22, Højrup,9850 Hirtshals,98-949130
Mathiasen, Lauge Brødslev,Engager 4, Poulstrup,9760 Vrå ,98-988316
Mogensen, Camilla Rolander,Højagervej 3,9800 Hjørring ,98-938454
Møller, Bonnie, Bærøvej 66,9800 Hjørring ,98-910199
Møller, Lone Bonnerup,Skovstien 9, Astrup,9800 Hjørring ,98-965192
Nielsen, Anne Mette,Havrevænget 16, Bjergby,9800 Hjørring ,98-971359
Nielsen, Mikael,Nordbovej 11 F,9800 Hjørring ,98-935427
Pallesen, Pernille Pilegaard,Digetvejen 4, Uggerby,9800 Hjørring ,98-975373 
Rasmussen, Birgitte Skovgaard,Skuldsvej 7,9800 Hjørring ,98-900354
Ravn, Lone Jung,Bakkedraget 13, Home,9850 Hirtshals,98-949500
Taalab, Tanja,Skagen Landevej 773, Uggerby,9800 Hjørring ,98-975312
Voldgaard, Jesper Thunbo,Høhnersvej 9,9800 Hjørring ,98-927737 
Wittrup-Jensen, Helle,Set. Thomasvej 14,9800 Hjørring ,98-928232 
Hansen, Anne Merethe,Bastholm Møllevej 180,9760 Vrå ,98-988417 
Fredborg, Ann,Havlund 17,9900 Frederiks,98-428008
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2.x
Broen, Rikke,Kraghsvej 3,9800 Hjørring ,98-900997
Christiansen, Thomas,Svalevej 1,9881 Bindslev ,98-938436
Dahlmann-Hansen, Anders,Violvej 13,9850 Hirtshals,98-949147
Folkmar, Lotte,Frejasvej 14,9870 Sindal ,98-936560
Jensen, Morten Peder Hjorth,Hvedevænget 30, Bjergby,9800 Hjørring ,98-971438
Blomseth, Susanne,Kærvej 25,9800 Hjørring ,98-910537
Kirkegaard, Gitte,Ilbro Byvej 177,9800 Hjørring ,98-963174
Knudsborg, Jesper,Buen 2,9881 Bindslev ,98-938132
Kveiborg, Marie,Frejasvej 5,9870 Sindal ,98-935725
Larsen, Michael,Capt.Rothbøllsvej 31,9800 Hjørring ,98-911705
Lundorf, Søren,Rosenvej 9,9800 Hjørring ,98-920491
Maegaard, Marie Louise,Højenevej 11, Vidstrup,9800 Hjørring ,98-977304
Magersholt, Kristian,Nørrebro 35,9881 Bindslev ,98-938673
Mortensen, Ann Merete,Sundet 23, Lønstrup,9800 Hjørring ,98-960046
Mørck, Mette-Marie,Bygvænget 12, Bjergby,9800 Hjørring ,98-971416
Nielsen, Benny Damsgaard,Frederikshavnsvej 164,9870 Sindal ,98-936185
Nielsen, Peter,Friheden 4,9800 Hjørring ,98-901272
Nørholt, Irene,Danmarksgade 13,9870 Sindal ,98-936387
Petersen, Steen Vang,Lonesvej 108,9800 Hjørring ,98-927735
Stecher, Peter,Kærvej 24,9800 Hjørring ,98-920277
Skade, Peter,Lundhøjvej 22,9800 Hjørring ,98-924050

2.y 2.z
Andersen, Katja Bremholm,Skrænten 1, Ugilt,9800 Hjørring ,98-933281 
Andersen, Tina Mølbjerg,Løkkensvej 570,,9800 Hjørring ,98-999018 
Caspersen, Morten Keller,Vestervang 13, Astrup,9800 Hjørring ,98-965343 
Hansen, Brian Munk,Astrupvej 723, Astrup,9800 Hjørring ,98-965158 
Jensen, Jakob Rosing,Lundergårdsvej 24,9800 Hjørring ,98-901780 
Jensen, Lena Vinther,Hjørringvej 259,9870 Sindal ,98-936174 
Jensen, Lene Marie,Nørregade 7,9850 Hirtshals,98-941045
Jørgensen, Birgit Neldeborg,Tidemandsholmsvej 180,9830 Tars ,98-958162 
Jørgensen, Thomas Kamp,Syvspring 4,9800 Hjørring ,98-922031 
Krag-Nielsen, Annika,Falkevej 13,9800 Hjørring ,98-925087
Larsen, Morten,Dalslugten 2,9800 Hjørring ,98-924525
Madsen, Peter Skotte,Grundtvigsvej 11,9760 Vrå ,98-981623
Niebuhr, Anette,Mågevej 2 A,9850 Hirtshals,98-943864
Nørgaard, Charlotte,Hvedevænget 2, Bjergby,9800 Hjørring ,98-971379 
Olesen, Kim Roedahl,Surkærvej 10, Sdr.Harritslev,9800 Hjørring ,98-998343 
Pedersen, Mette Merete,Havrevænget 4, Bjergby,9800 Hjørring ,98-971370 
Petersen, Lone Vang,Lonesvej 108,9800 Hjørring ,98-927735 
Præstholm, Tina Mery,Edithsvej 9,9800 Hjørring ,98-924810 
Rasmussen, Anja,Sitkagranvej 5,9800 Hjørring ,98-911988 
Steffensen, Lars,Næskærbrovej 66,,9480 Løkken ,98-996307
Thomsen, Heidi Stubben,Poppelvej 11,9480 Løkken ,98-992316
Thomsen, Jan,Søndervænget 29, Bjergby,9800 Hjørring ,98-971428
Vinge, Sidsel,Hundelewej 343, Hundelev,9480 Løkken ,98-999163 
Godefroy, Claude Julien Bøjer,Klokagervej 40,9800 Hjørring ,98-926501

Andersen, Anja Bremholm,Skrænten 1, Ugilt,9800 Hjørring ,98-933281 
Cornelius, Lotte Kristine,Raundrupvej 3, Tornby,9850 Hirtshals,98-977721 
Frahm-Rasmussen, Mads Svarrer,Hovedvejen 10a,Tornby,9850 Hirtshals,98-977357 
Høvring, Jeppe Rønn,Kærnebidervej 4,9800 Hjørring ,98-929278
Jakobsen, Steen Bo,Kjærsgårdvej 8, Vidstrup,9800 Hjørring ,98-977378
Jensen, Niels Christian,Ifversensvej 24,9800 Hjørring ,98-900629
Jensen, Trine Sjøbjerg,Frejasvej 13,9870 Sindal ,98-935562
Ketilsson, Lars,Islandsgade 1,9850 Hirtshals,98-943105
Larsen, Per Nygaard,Skovstjernevej 1,9800 Hjørring ,98-926918
Madsen, Ole,GI. Landevej 36, Tornby,9850 Hirtshals,98-977569
Middelfart, Anna,Christiansminde 11,9800 Hjørring ,98-920999
Middelfart, Lisbeth,Christiansminde 11,9800 Hjørring ,98-920999
Nielsen, Dorte,Agerledetvej 19, Agerledet,9870 Sindal ,98-936035
Nielsen, Jane Bach,Svendsvej 30,9800 Hjørring ,98-924399
Nielsen, Lene Yding,Trollhattanvej 28 st.mf,9800 Hjørring ,98-927467
Overgaard, Søren Kaae,Skrænten 29,9800 Hjørring ,98-922680
Pedersen, Peter Christen,Østergade 3,9850 Hirtshals,98-944366
Poulsen, Charlotte Skovhus,Døvnældevej 6, Højene,9800 Hjørring ,98-927845
Svendsen, Rikke Winther,Pernillesvej 1,9800 Hjørring ,98-927890
Trinskjær, Peter,Svanelundsvej 14,9800 Hjørring ,98-927831
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2.u
Andersen, Anna Haaber,Tårnvej 25,9830 Tars ,98-961016
Andersen, Karin Joest,Nørskowej 106, Astrup,9800 Hjørring ,98-965014
Andersen, Kirsten Karina,Rævskærvej 11, Tornty,9850 Hirtshals,98-977172
Andersen, Sten,Bregnevej 3,9800 Hjørring ,98-923471
Behjat, Kati,Korevej 13 A,9210 Aalborg S, -
Christensen, Helle Møller,"Kjærsgård Møllegård",,9850 Hirtshals,98-977217
Christiansen, Nadia Terp,Aalborgvej 962,9760 Vrå ,98-981195
Dålgaard-Nielsen, Anja,Havelundsvej 49,9830 Tårs ,98-961703
Duch, Mette Lindegaard,Fristrupvej 75, Børglum,9760 Vrå ,98-994198
Frost, Jette Haugaard,Park Alle 69,9800 Hjørring ,98-923825
Jensen, Carina,Møllehækvej 85,9800 Hjørring ,98-920958
Jespersen, Pernille,Ilbro Byvej 55, Ilbro,9800 Hjørring ,98-963437
Kirkegaard, Peter Graarup,Friggsvej 2,9800 Hjørring ,98-926134
Lisborg, Thomas Dahlin,Jerupvej 600,9870 Sindal ,98-930637
Michaelsen, Kristian Rolighed,Terpetvej 585,9830 Tårs ,98-961541 
Mouritsen, Henrik,Hundelewej 172, Jelstrup,9480 Løkken ,98-999104 
Møller, Charlotte Amalie Ihlo,Digesmuttevej 11,9800 Hjørring ,98-927291
Nielsen, Britta,Frilandsvej 76,9800 Hjørring ,98-925815
Nielsen, Mads Grønvall,Harkenvej 4, Rakkety,9800 Hjørring ,98-998319
Nielsen, Søren Varada,Møllegårde 17,,9800 Hjørring ,98-999099
Pedersen, Helene Holm,Kærgårdsvej 15,9760 Vrå ,98-982115
Pedersen, Katarina Maria Skyt,Blåsigvej 29,9800 Hjørring ,98-921690 
Stubgaard, Mikkel Reerslev,Sct. Jørgensvej 11,9800 Hjørring ,98-900710 
Stubgaard, Morten Reerslev,Østergade 18 2.tv.,9800 Hjørring ,98-910688
Sørensen, Michael Knoth,Heimdalsvej 45,9800 Hjørring ,98-922730

2.v l.p
Adser, Ulla,Hjørringvej 330,9870 Sindal ,98-965595
Ajjouri, Gitte,Engelsholmvej 2,9800 Hjørring ,98-911351
Albæk, Lars Nødgaard,Digetvejen 3, Uggerby,9800 Hjørring ,98-975403
Andersen, Lene Maria,Vendiavej 8 B,9800 Hjørring ,98-921704
Fogh, Jeppe Meulengracht,Guldstjernevej 5,9800 Hjørring ,98-923882
Glans, Astrid Skjoldborg,Bjergfyrvej 8, Tornby,9850 Hirtshals,98-977281
Jakobsen, Janne Bentzen,Bomhækvej 34,9760 Vrå ,98-981959
Johansen, Thorsten Lyng,Dalslugten 5,9800 Hjørring ,98-928387
Kjølholm, Lars,Islandsgade 13,9850 Hirtshals,98-944082
Larsen, Mads Poul Kjærgaard,Lundhøjvej 26,9800 Hjørring ,98-928486
Madsen, Anders Murmann,Strømgade 14,9750 Østervrå ,98-951362
Mortensen, Anitta Dam,Søholtvej 34, Søholt,9750 østervrå ,98-951227
Nielsen, Lone Agerdal,Vibevej 4,9750 Østervrå ,98-951524
Pedersen, Thomas Bundgaard,Buen 6,9881 Bindslev ,98-938491
Pedersen, Tina Lindkvist,Pragtstjemevej 5, Højene,9800 Hjørring ,98-927599
Poulsen, Thomas Fangel,Lundgaardsvej 6, Uggerby,9800 Hjørring ,98-975301
Schrøder, Anja Fruergaard,Vestervang 6, Astrup,9800 Hjørring ,98-965160
Sørensen, Claus Veis,Søndervang 16,9800 Hjørring ,98-922061
Sørensen, Tom Ekmann,Finlandsgade 21,9850 Hirtshals,98-943382
Weber-Hansen, Naja,Elkærmarkvej 3, Tversted,9881 Bindslev ,98-931258
Mølholt, Anne-Mette,Sigynsvej 10,9800 Hjørring ,98-929416

Borup, Nils Bent,Vestergade 24,9850 Hirtshals,
Gundersen, Ann Kristina,Høkervænget 5, Home,9850 Hirtshals, 98-949587
Hartmann-Andersen, Helene,Dalvej 10,9800 Hjørring ,98-900902
Jensen, Annemette Kruse,Aalborgvej 18,9850 Hirtshals,98-949711
Jensen, Inge Cæsar,Vilhelm CarIsensvej 4,9800 Hjørring ,98-929053
Jensen, Lene,Østergade 55,9850 Hirtshals,98-943568
Jensen, Susanne Købsted,Stenskrogvej 143, Sæsing,9830 Tårs ,98-958132
Madsen, Yvonne Emery,Bregnevej 8,9800 Hjørring ,98-927437
Mortensen, Pernille Fjerritslev,Peter Freuchensvej 13,9800 Hjørring ,98-923903
Olesen, Christina Mi-Sun,Europavej 35,9881 Bindslev ,98-930618
Pedersen, Bettina,Skelbækvej 154 B,9800 Hjørring ,
Pilgaard, Ingrid,Bakholmvej 2, Sdr.Harridslev,9800 Hjørring ,98-998151
Poulsen, Elna,H.F. Bjørnsvej 9L, lejl. 952,9800 Hjørring ,98-922053
Riis, Jeanett Normann,Strømgade 2c vær.6,9800 Hjørring ,98-900789
Samuelsen, Inga,Kærmark 15,9850 Hirtshals,98-943423
Sørensen, Jette,Skelbækvej 154A,9800 Hjørring ,
Sørensen, Peter Winther,Løkkensvej 62,9800 Hjørring ,98-928330
Trolle, Helene,Oldermandsvænget 2,9850 Hirtshals,98-971073
Vanggaard, Annette Inger,Lendumvej 49,9750 Østervrå ,98-956023
Villuinsen, Pia Bang,Overgade 2 a st tv, 9800 Hjørring ,98-968258
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iq 1.r
Andersen, Joan Lindgreen,Tuenvej 9, Sørig,9881 Bindslev ,98-930060
Berendt, Louise,Norgesgade 34,9850 Hirtshals,98-942038
Berggreen, Line,Nørregade 8,9800 Hjørring ,98-923967
Bed«, Rikke Damgaard,Sejlmagervænget 1, Home, 9850 Hirtshals, 98-949343
Eskildsen, Mona,Mosbjergvej 826, Blæsbjerg,9870 Sindal ,98-930104
Hansen, Maj Borggaard,Skelbækvej 164 a,9800 Hjørring ,98-938777
Henriksen, Helene Jeanette,Hovedgaden 45, Poulstrup,9760 Vrå ,98-988069
Henriksen, Pia,Astrupvej 939,9800 Hjørring ,98-965395
Iversen, Trine Skovbak,Skovfogedvej 20,9352 Dybvad ,98-869231
Jensen, Anette,Vendiavej 8C,9800 Hjørring ,98-938268
Jensen, Dennis Mørk,Fuglsigvej 12,9800 Hjørring ,98-926684
Jepsen, Rikke,Mejerivej 13, Linderum,9870 Sindal ,98-933184
Klitholm, Anne Grethe Vase,Kjulvej 3, Asdal,9850 Hirtshals,98-949278
Nielsen, Dyveke Gjedsig,Skagen Landevej 332, Bjergby,9800 Hjørring ,98-971362
Nielsen, Lisbeth Steriholt,Karmisholtvej 125,9830 Tårs ,98-961861
Olesen, Per Vigsø,Dybet 4, Lønstrup,9800 Hjørring ,98-960422
Pedersen, Kirsten Sode,Børsen 10a,9800 Hjørring ,
Pedersen, Marlene Irene,Vellingshøjvej 328,9800 Hjørring ,
Rolle, Martin,Islandsgade 26,9850 Hirtshals,98-941740
Sørensen, Jacob Bulcw,Borrisholtvej 137, Astrup,9800 Hjørring ,98-965337
Thomsen, Anette Rømer,Kristiansandsvej 17,st.mf.,9800 Hjørring ,98-911203

Hansen, Lisa Hougaard,Agerledet 21,9850 Hirtshals,98-942485
Hansen, Majse Nørholm,Blåsigvej 19,9800 Hjørring ,98-909398
Høgh, Annette Langager,Vangenvej 11,9881 Bindslev ,98-938550
Jensen, Christian,Kraghsvej 5 E,9800 Hjørring ,98-909231
Jensen, Randi Birgitte,H.F. Bjørnsvej 7 F,9800 Hjørring , 
Kjeldgaard, Jette,Aavej 2,9850 Hirtshals,98-942232 
Kjølby, Dorthe,Nordbovej 9,9800 Hjørring ,98-926009
Lade, Marie,Klithusevej 92, Skallerup,9800 Hjørring ,98-968474
Mikkelsen, Britta Ribergaard,Nejstbakken 40,9850 Hirtshals,98-942008 
Nielsen, Birte,Hjørringvej 410, Sønderskov,9800 Hjørring ,98-965169 
Nielsen, Merethe,Bagterpvej 6,9800 Hjørring ,98-911045
Olesen, Lotte Horne,Korshøjvænget 4, Bjergby,9800 Hjørring ,98-971460 
Pedersen, Jesper Pråseius,Jungersensvej 10,9800 Hjørring ,98-920959 
Pedersen, Mads Peter Dahl,Ramsvej 129, Bjergby,9800 Hjørring ,98-971391 
Pedersen, Pia Emma,Vejbyvej 86, Sdr. Harritslev,9800 Hjørring ,98-998215 
Rasmussen, Anette,Smedevænget 6,9850 Hirtshals,98-949155
Skjølstrup, Marianne,Trollhattanvej 47,9800 Hjørring ,98-923535
Storm, Charlotte,Kristiansandsvej 35,9800 Hjørring ,98-926354
Svendsen, Mette Marie,Blåsigvej 27,9800 Hjørring ,98-911418
Thomsen, Anne Mette,Skovbovej 140, Sønderskov,9800 Hjørring ,98-965123
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årets dimittender

3.a
Charlotte Kjærgaard Andersen 
Iben Argus
Annemarie Bay Strier Poulsen 
Lisa Krogh Christensen 
Lotte Klim Christensen 
Pernille Juul Christensen 
Vibe Gro Hansen
Lilian Vestergård Jensen 
Lotte Frank Jensen
Rikke Tronsgaard Jensen 
Thomas Sybrandt Jørgensen 
Kristian Larsen
Henriette Loksø
Maria Elisabeth Louw
Minna Munk
Mette Stokbro Nielsen
Thomas Olesen
Dorte Dumont Pedersen
Anne Rasmussen
Helle Fraes Rasmussen
Lotte Steen
Thoms Bille
Dorthe Jeppesen
Jakob Mourits Mouritsen

3.b
Rikke Tindersen
Majken Christiansen
Frederik From
Anette Hansen
Anne Sophie Hillemann
Rasmus Asger luul 
Tove Johansen 
Winnie Larsen
Rikke Marie Mengel-Jørgensen 
Lena Schønnemann Morild 
Camilla Flindt Nielsen 
Mette Sandager Nielsen 
Morten Nielsen
Inge Nørgaard
Pia Bjerregaard Pedersen 
Flemming Kurt Emanuel Pbhl 
Johanne Sand-Nielsen 
Karla Højgård Sørensen 
Sisse Erika Tvarnø
Niels Erland Heidø

3.c
Petra Bergh
Anne Mette Christensen
Helle Skov Christensen
Anne Bastholm Fey
Naja Fibiger Hansen
Jane Jensen
Ann Madsen
Anna-Louise Nedergaard 
Anders Kirkedal Nielsen 
Anders Bording Pedersen 
Marie Louise Rams
Inge Lise Jæger Sørensen 
Gustav Jacob Thygesen 
Alexandra Christina Roserikr. 
Tommy Villumsen 
Kirsten Wendt 
Mette Hansen
Jacob Elmelund Kaarsbo
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3.d
Tore Christensen
Lene Thestrup Christiansen
Lisbeth Rehling
Jesper Henriksen
Gudrun Hove
Thomas Haugaard Jørgensen
Kristine Bech Larsen
Anne-Kristina Lcwes
Rikke Birgitte Høfler Melsen 
Henriette Kranker Mortensen
Tine Mosgaard
Christina Rimmen Nielsen
Anja Winstrup Pedersen
Helena Peyron
Gitte Bjerre Poulsen
Jacob Søndergaard
Jesper Skovhus Poulsen

3.x
Flemming Als
Karen Lise Nyholm Bager
Mikael Christensen
Jens Erik Frøstrup 
Frida Hansen
Anja Kristina Jensen
Jørgen Vuust Jensen
Tessa Benedikte Jensen 
Katrine Knudsen 
Charlotte Christine Maegaard 
Morten Mejlholm
Søren Christian Juhl Mikkelsen
Mads Ejner Nielsen
Michael Nielsen
Janne Nikolajsen
Christian Nyvang 
Lasse Odde

3.y
Lene Borup
Mikael Ejnar Borup
Hanne Meyer Christensen
Henriette Sch. Dam Christensen 
Mogens Christensen 
Louise Høegh Clausen 
Morten Dahl
Jane Olesen Horne 
Hanne Åris Jensen 
Martin Groth Jensen 
Mette Østergård Jensen 
Niels Christian Larsen 
Inger Marie Nedermark 
Anne Merete Nielsen 
Carsten Ulrich Pedersen 
Kim Vagn Bøllingtoft Pedersen 
Jens Hjøllund Sørensen 
Per Hjøllund Sørensen
Ann Jakobsen
Lotte Stegénborg Andersen
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3.z
Charlotte Elberling
Jens Hald
Tom Kyhnau Hansen
Janne Hornbeck
Mikkel Stage Ibsen
Janne Jensen
Marianne Nørgård Jensen
Mette Hove Jensen
Tom Østergård Jensen 
Mogens Erik Juulsen 
Christina Volhøj
Gitte Kringelholt Nielsen 
Søren Nymark
Henrik Petersen
Anne Vibeke Raunstrup 
Heine Boe Sørensen 
Lone Sørensen 
Mi'chael Westergård
Kasper Nødgaard Fuglsang 
Jakob Schultz

3.u
Bettina Kjærgaard Andersen 
Carsten Just Andersen 
Michael Møller Bech 
Niels Christian Beier 
Helene Louise Christensen 
Karin Clausen
Helle Ejsing 
Arvid Garde 
Betina Godskesen 
Thomas Hjermitslev 
Bjarke Weise Hugger 
Heidi Marianne Hyldahl 
Tina Vassard Ibsen 
Flemming Stenhøj Jensen 
Mads Skak Jensen
Michael Hejselbak Jensen 
Bo Juul Koefoed
Bjørn Medum Lauridsen 
Anne Linstad Mailand 
Michael Dissing Nielsen 
Poul Dørup Olesen
Jakob Uldall Rasmussen 
Søren Rødbro
Henrik Rømer

3.v
Charlotte Buchard Andersen 
Karen Grønkjær
Søren Nikolaj Bidstrup Hansen 
Karin Donskov Iversen 
Christian Sand Jensen 
Jan Bjørn Jensen 
Thomas Hviid Jensen 
Astrid Kidde Nørgaard 
Bjarne Salling Pedersen
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rektors tale ved dimissionen 1990

Nu sidder I der og er optaget af, at 
skolen uigenkaldeligt er fortid, og 
at fremtiden er rykket et skridt nær
mere.
Og hvad betyder så det? "Instituttet 
for Fremtidsforskning" lavede i 
1989 - 90 en undersøgelse for at 
belyse de kulturelle kerneværdier 
blandt unge i dagens Danmark. 
Elever og kursister fra Hjørring 
Gymnasium og HF-kursus deltog 
også i undersøgelsen, der var for
met som en opgave over emnet: 
fremtiden om 20 år.
I det følgende vil jeg læse nogle 
citater, som jeg har fundet i den og 
som i 1990 blev resultatet af pro- 
jektet.
1: "Jeg ser på ungerne. Jeg er til
freds og glad. Jeg har alt, hvad jeg 
kan ønske mig. Hus, børn og ver
dens bedste mand. Verden er, som 
den skal være: den har ikke foran
dret sig stort de sidste femten til 
tyve år. Vi har da fået nye opfindel
ser, men det er ikke noget, der 
kommer min hverdag ved." 
2: "I år 2005 håber jeg at have stif
tet en lille familie med mand og 
børn. Begrebet at elske, håber jeg 
aldrig vil ændre sig, og jeg vil gøre 
alt for, at min familie skal få en 
hverdag, der ligner den, vi har i 
dag."
3: "Jeg tror, at fremtiden bringer os 
en kold og trist hverdag med ma
skiner over det hele. Det vil over
tage al menneskenes arbejde. Ar

bejdsløsheden vil blive større end 
den er i forvejen."
4: "Jeg er bange for, at fremtiden 
bliver mange menneskers død. Den 
bliver uvirkelig og farlig."
Og så et andet lille udvalg af cita
ter:
1: "Jeg synes livet er forunderligt 
og vidunderligt, så selvfølgelig tror 
jeg også på en fremtid... Jeg glæ
der mig til udfordringerne, der lig
ger forude. De kan bare komme an 
- jeg er parat, fremtid."
2: "For mig er personer som Mot
her Theresa og Nelson Mandela 
(for blot at nævne nogle få) næsten 
guddommelige. Men sandheden er 
jo, at de er mennesker som os, 
men deres tro på en bedre verden 
er blot så stærk, at de kan blive 
ved med at kæmpe, om de så stod 
alene i kamp mod tusinde."
3: “Mit højeste ønske har altid væ
ret og er stadigvæk, at jeg får set 
og oplevet de forskellige kulturer 
indefra. Med det mener jeg at få 
mulighed og råd til at [rejse] rundt i 
f.ex. fem år på hele Jorden, arbejde 
sammen med de indfødte i de for
skellige lande og se alt det, jeg har 
set på film, drømt om og læst om, 
med mine egne øjne. Når jeg har 
prøvet det, tror jeg, at jeg er bedre 
i stand til at forstå, at der altså fin
des en verden uden for Danmarks 
isolerede og beskyttende grænser." 
4: "Alle vores børn er to-sprogede, 
de taler alle engelsk og japansk, og 

vi er ved at lære dem den dialekt, 
jeg lærte som barn, da jeg gik i 
skole i Danmark."
Forskellen mellem de to sæt citater 
er til at tage og føle på. Rapportens 
forfatter slår dog også fast, at der 
er "to grupper i samfundet, eller to 
kulturer om man vil, der forholder 
sig diametralt i modsætning til hin
anden inden for samme samfund... 
De to kulturer befinder sig så vidt 
det kan ses på kollisionskurs." 
I antal er de to grupper også me
get forskellige. Den første gruppe 
udgør over halvdelen af alle stilskri
verne, mens den anden kun er re
præsenteret med 15%. Repræsen
tanterne for de to kulturer kaldes 
henholdsvis: hverdagsmenneskene 
og de foretagsomme.
Hovedparten af besvarelserne viser 
en ringe grad af bevidsthed over 
for fremtiden. De fleste mangler 
omverdensforståelse og er tilbøje
lige til at bedømme samfundet 
udenom som truende, Beskrivel
serne sker i kategorier, som først 
og fremmest har symbolsk karak
ter, fordi frygten skal have et navn. 
Det er svært at finde rationelle be
grundelser for, hvorfor forfatterne 
mener, at det er sådan. Utryghed 
og misstemning og politikerlede er 
udbredt.

Det er svært at afvise en un
dersøgelse, der bygger på et så 
bredt materiale, blot med henvis
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ning til, at materialet er skrevet af 
umoden ungdom. Jeg har svært 
ved at afvise den, fordi jeg tror, at 
materialet ikke kun dækker de un
ges holdninger, men i lige så høj 
grad rummer et udsagn om os vox- 
ne.
Jeg vil tage mit udgangspunkt i det 
danske vælgerfolk. Det bor for me
re end 50%’s vedkommende inden 
for den politiske bymidte. Man bor i 
hvert sit kvarter og har hver sin vej 
til centrum, men gågaden er man 
fælles om. De, der bor uden for 
ringvejen sørger for, at radial
gaderne til byen er i orden, så at 
livslinien er åben til de politiske su
permarkeder. Politikerne forsøger i 
bedste salgspsykologiske stil at 
bringe vareudbuddet i over
ensstemmelse med forbrugernes 
ønsker. Og vælgernes ønsker tol
kes som en opfyldelse af hver
dagens små glæder.
Men det har vist sig at være svært 
at blive enige om, hvordan denne 
fortolkning skal omsættes i praktisk 
handling. Kunderne, vælgerne, la
der sig lokke af hver sit tilbud. I 
trængselen er det svært at blive 
enige og finde ud af, hvad vi egent
lig vil købe. Supermarkedet er 
uoverskueligt og flimrende.
Deraf udspringer frustrationer og 
politikerlede og tilbøjeligheden til at 
vende ryggen til samfundet og ud
viklingen. Det er vanskeligt at se, at 
vi kan takke andre end os selv for, 
at vi er havnet i en sådan asocial 
tilstand, og at den i høj grad har 
sat sit præg på den næste genera
tion, som er på vej.
Men dybest set er det jo også en 
lede ved vores egen tilværelse, en 

lede, som fører til mentalt iltsvind 
og kvæler optimismen ved at være 
menneske.
Lige siden sin oprindelse har men
nesket været et flokdyr. Al be
skæftigelse med samfundsforhold 
har som en selvindlysende grund
sætning, at vi er et zoon politicon: 
et politisk dyr, et samfundsvæsen. I 
det lange løb er det ikke muligt at 
forestille sig en livsform i en af
grænset verden, hvor individerne 
befinder sig i mere eller mindre 
konstant opposition til omverdenen. 
Det er derfor nødvendigt at stille 
spørgsmålet: Hvordan kan ønsket 
om uforanderlighed og ønsket om 
at isolere sig fra samfundet vendes 
til fornyelse og udvikling?
Inden for gymnasiets ramme vil jeg 
svare: Vi skal læse mere oldtids
kundskab. Det lyder som en spøg, 
men det er skam alvorligt ment for
di hos grækerne opstod den vest
europæiske kulturs vigtigste bidrag 
til verdenskulturen: den frie tanke. 
Gennem den græske filosofi blev 
menneskeheden i stand til at forstå 
og organisere sit univers i bevidst
heden om sit eget værd og med 
logisk rationalitet. Den logiske tæn
kning er bevidst, dialektisk, ex- 
perimenterende og hittepåsom. 
Opkomsten af naturvidenskaberne 
og de efterfølgende teknologiske 
landvindinger har kun været mulige 
i kølvandet af den græske filosofi. 
Hvis vi tror på værdien af materielt 
velfærd og på de menneskerettig
heder, som Europa og udløberne 
af europæisk kultur har sat i ver
den, så må vi også hævde, at ver
den har forandret sig, fordi den 
moderne verden er væsensforskel

lig, og at vores omverdens
forståelse er mere virkelig og sand 
end hos menneskelige væsner før 
os.
Men samtidig er den menneskelige 
tilværelse et sært rodet sted fuld af 
uorden og ulogiske fejlslutninger, 
hvor de fleste mennesker fjumrer 
rundt det meste af tiden; ikke ser 
andet end deres egen lille stump af 
virkeligheden og klamrer sig til den 
uden hensyn til den komplexe vir
kelighed uden om.
Til omverdenens virkelighed hører, 
at den er anderledes end før, at 
den forandrer sig og med flere bi
virkninger end før. Derfor opstår 
følelsen af, at tilværelsens ker
neværdier skrider, at kendte for
tolkninger og forklaringer vakler. 
For at forhindre at verden skal falde 
fra hinanden, forsøger man at sæt
te sig uden for verden.
Det går bare ikke. Det ville være at 
kaste barnet ud med badevandet. 
Den tilværelse i tryghed og materiel 
sikkerhed, som er så efterstræbt, 
kan jo kun bevares, hvis vi fast
holder retten til at tænke og handle 
frit.
En af verdenslitteraturens kæmper 
Johann Wolfgang Goethe udtrykte 
problemet på denne måde: "Der er 
situationer, hvor håb og frygt smel
ter sammen og gensidigt ødelæg
ger hinanden for til sidst at fortabe 
sig i sløv ligegyldighed".
Men lad os så igen vende tilbage til 
oldtidskundskaben og til Sokrates. 
Sokrates’ blivende betydning i 
vores kulturkreds ligger i, at han 
underviste i, hvordan man får men
nesker til at tænke. I en af dialoger
ne lader Platon ham sige:
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"Du glemmer nok, kære ven, at jeg 
selv er uvidende og heller ikke i 
stand til at frembringe noget; selv 
er jeg 
gold, men jeg forsøger at forløse 
dig".
Sin jordemoderkunst praktiserede 
han ved hjælp af spørgsmål og 
svar. Kun på den måde, sagde So
krates, kan vi nå frem til de klare 
og utvetydige definitioner af begre
berne, som er nødvendige for at 
forstå problemerne.
Dette kan kun lade sig gøre, hvis 
man er optimist og tror på menne
sker. Sokrates troede på mennes
ker og viste det ved at afsløre uvi
denhed og bringe den til ophør. 
Kun på den måde kan irrationelle 
fordomme og skranker mellem me
nnesker nedbrydes. Han viste, at 
man ikke skal dømme først, men 
først dømme, når man har un
dersøgt tingene grundigt. Det er 
vejen til at kunne tænke frit og han
dle frit og dermed bevare retten til 
at styre sin tilværelse. Gyldigheden 
af den sokratiske visdom kan vel 
bedst klargøres ved at sige 1989 i 
Ungarn, Polen, DDR, Czeckhoslo- 
vakiet og Sovjet.
Der er grund til at tro, at den vest
europæiske krisetilstand skal over
vindes ved at hente inspiration i 
den lejr, som kunne gennemføre 
folkenens ublodige revolutioner. 
Kilden til den vesteuropæiske krise
tilstand ligger gemt i, at alt er gjort 
kulturbestemt og relativt. Eller som 
sofisten Protagoras skal have for
muleret sig: "Mennesket er alle tin
gs målestok." Dermed mente han, 
at der ikke existerer overordnede 
normer og traditioner, som vi kan 

bruge til at holde sammen på vo
res tilværelse. Men i og med, at 
normerne gøres relative bliver de 
ligegyldige og derfor meningsløse. 
Vi må finde ud af at sætte os nogle 
mål, lad dem være nok så be
skedne, der peger ud over hver
dagens uforanderlighed.
En af stormændene på vores eget 

Parnas Vilhelm Andersen, der var 
professor i nordisk litteratur ved 
Københavns Universitet, skrev en
gang et stykke om hverdagen. Jeg 
citerer:
"For Tyskerne og Englænderne er 
Søgnedagen en "Værkdag", Werk- 
tag, Workday, for de Danske....  
er den en Hverdag.
Man kunne flyve i Flint over det 
Ord. Hvad er saa farveløst som Or
det "Hverdag"...."Hverdagstøjet" er 
graat som en Slave-Uniform, men 
"Arbejdsdragten" fuld af Minder 
som en gammel Fane...
Hverdag hed virkelig paa gammelt 
Dansk som paa Tysk og Engelsk 
en Værkdag....Arbejdsdagens 
gamle Navn havde Klangen af dens 
Bedrift, Værket, og dens Vaaben, 
det muntert klingende Værktøj, ind
til Publikummet og dets Tygge
organ Pressen fik tilført vort frika
dellerige Modersmaal ogsaa denne 
Bolle".
Hvis hverdag sættes lig med ufor
anderlighed er den uudholdelig. 
Jeg tror det er vigtigt, at vi giver os 
selv tid til at være virksomme - ikke 
først og fremmest som lønnet ar
bejdskraft, men med vilje til at for
vandle hverdagen til en virksom 
dag, til en værkdag. Vi må ikke stil
le os tilfreds med kun at være et 
inaktivt publikum.

Og så vil jeg gerne ledsage min 
lykønskning til jer med et sidste 
citat:
"Med hensyn til min drøm om frem
tiden, så tror jeg, at mit ønske kan 
gå i opfyldelse. Fra min side kræ
ves der, at jeg er optimistisk om 
min fremtid. Jeg kommer jo ingen 
vegne, hvis jeg ser fremtiden som 
et sort hul. Det kan være svært at 
være optimistisk i vore dage, da vi 
hører de samme problemer hver 
dag, men for mig er optimismen en 
støtte til at kæmpe sig frem gen
nem nutidens problemer. Ved at tro 
på sig selv og have et mål, så tror 
jeg, at resultatet vil blive vellykket".
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kunst på skolen
I løbet af efteråret 1989 havde skolen to udstillinger med 
nordjyske billedkunstnere - maleren og billedhuggeren 
Edgar Funch fra Skagen udstillede en række farvepa- 
steller, og maleren Søren Elgaard havde en større 
udstilling af oliebilleder og litografier, hvor en række af 
motiverne stammede fra rejser i Europa. I forbindelse 
med udstillingen af Søren Elgaard købte skolen to store 
litografier med motiver fra London. De er nu ophængt i 
biologigangen.

I foråret havde kunstudvalget en flot og farvestærk 
udstilling af nye arbejder venligst udlånt fra Det Grafiske 
Værksted i Hjørring. På udstillingen var værker af Berit 
Berg, Jette Debois, Søren Ankarfeldt, Peter Stuhr og 
Anne Mette Haagensen.

I marts var der ophængt en serie fotografier af fotografen 
Christian Bast. Og i april - maj udstillede grafikeren Poul 
Skov Sørensen litografier, raderinger og akvareller. Fra 
denne udstilling købte skolen et litografi af Kejser Augus- 
tus’ grav i Rom.

Litografi af
Poul Skov Sørensen.
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ferier og 
fridage i 
1990-91
Efterårsferie: uge 42

15. - 19. oktober 1990

Juleferie: uge 52 + 1
24. december - 4. januar

Vinterferie: uge 8
18. - 22. februar 1991

Påskeferie: uge 13
25. marts - 1. april 1991

St. Bededag: 26. april 1991

Kr. Himmelfartsdag: 9. maj 1991

Pinseferie: 20. maj 1991

Sommerferie: fra den 24. juni 1991
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I seniorrail, på camping, på stu
eure, uddannelse og efteruddan- 
Ise, arbejde eller bare “på ferie", 
ideordet er INTERNAT10NA- 
3ERING.

fenfor skolens rammer har rej- 
lysten som en del af skolearbej- 
f'æret stor de sidste par *r.
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OKdelse og udbytte 
•wmensrelevant og en del 
'um. Eleverne betaler det hele 
der er ikke lænaere noaenv, der er ikke længere nogen 

Dnomisk hjælp at hente, så rej- 
nålene bliver derfor bestemt af 
ngepung, faglærer og læsepla- 
r. Men det behøver turene jo ikke 
je kedelige af. Blandt de sidste 1 
2 års rejsemål kan nævnes Is- 
»I, Tyrkiet, Tunesien, Græken- 
id, Italien, Iriand, Frankrig, Polen, 
ikkoslovakiet, Ungarn og den 
igt spændende og uudtømmelige
London.

n store verden kommer nu også 
Iv til Hjørring. Til gengæld for de 
5 elever vi sender på udveksling
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