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gårdboen
Nisser har, som vi andre, deres 

små svagheder. Det er velkendt, at de er 
noget forfængelige og kan komme for 
skade at tro, at det er verdens største 
mand, de hilser på i spejlet. Gårdboen 
er ingen undtagelse. Det fryder ham, på 
en lidt uklædelig måde, synes vi i redak
tionen, når han somme tider hører sig 
selv omtalt som skolens 'officielle 
talerør'. Som om det nu var noget. Han 
har sin plads ved jorden, ikke over, men 
imellem os andre. Og det officielle ligger 
i virkeligheden slet ikke til hans sande 
nissevæsen.

Så det bør vi måske nok hjælpe 
ham til at udfolde noget mere. Det skulle 
heller ikke være nogen uoverkommelig 
opgave. Vi er jo mange om at løse den. 
100 medarbejdere, 700 elever og 
studerende, langt over 1000 forældre. Et 
uudtømmeligt forrådskammer, skulle 
man mene, af ideer, erfaringer, ople
velser, ris og ros. Sig noget til 
gårdboen! Han står i græsset for at 
kunne høre det gro.

KOR OG ORKESTER I
KRISTIANSSAND

gårdboen
har tænkt at lade høre fra 
sig igen i begyndelsen af 
april.
Hvis man vil lægge ham et 
par ord i munden, så send 
dem inden 20. marts til 
redaktionen.
Som består af:

Pa/fe Knudsen & 
Jørgen Lorenzen

Der var engang i november nogle 
unge mennesker, som mente at de kun
ne spille og synge. Derfor drog de afsted 
til fjerne egne i Norge godt rustet med 
noder, søsygetabletter og penge. Thi det 
var dyrt, hvor de skulle hen (900 g. 
salami: 90.- kr., 1 Tuborg: 12.- kr. i et 
supermarked).

Afsted sejlede de over det oprørte 
hav og blev på den anden side modtaget 
af deres frænder fra Norge, hvorefter 
jenterne blev sendt afsted med deres 
værtsfamilier, og gutterne bugseret til 
gymnasiet, hvor de skulle bo og udfolde 
sig (I).

Den følgende dag blev de håbefulde 
unge mennesker inviteret til at deltage i 
et par undervisningstimer på deres 
værtsfolks gymnasium, hvilket de 
modtog med endeløs jubel. I middags
pausen afholdt de en koncert for skolens 
lærere og elever, naturligvis efterfulgt af 
et bragende bifald. Resten af denne dej

lige dag stod til pionerernes egen dispo
sition.

Næste dag, om formiddagen, 
afholdtes en koncert i den gamle stads 
kulturcenter (igen vild jubel hos til
hørerne) efterfulgt af en yderst interes
sant og laaang rundtur i byen. Om 
aftenen var der så "fest" på skolen - uden 
mjød, naturligvis - men på trods af denne 
uheldige udvikling lykkedes det de 
danske vikinger at vise deres norske 
frænder, hvordan en sådan social 
sammenkomst bør afholdes.

Søndag var afskedsdag for vore 
unge eventyrhelte og turen tilbage til det 
gode gamle Danmark forløb uden bølge
gang.

Selvom denne, på alle måder gode 
og sjove tur, ligger langt tilbage i tiden, 
bliver den stadig husket som TUREN!

Lars Klingenberg 3y



ET UDVALG DU BØR 
INTERESSERE DIG FOR !

Et nyt udvalg har set dagens lys på 
Hjørring Gymnasium. Udvalget hedder 
FFU - Det Fælles Forretningsudvalg - det 
skal fungere som et samarbejdsudvalg 
mellem eleverne, lærerne og rektor.

Det Fælles Forretningsudvalg er 
sammensat af Pædagogisk Råds 
Forretningsudvalg, Elevrådets Forret
ningsudvalg og rektor deltager ofte.

Man kan til en vis grad sammenlig
ne det lidt ældre Forretningsudvalg og 
det nye Fælles Forretningsudvalg. For
skellen ligger hovedsagelig i to ting, 
nemlig at TAP (Teknisk-Administrativt 
Personale) ikke (endnu) er repræsenteret 
i FFU, og at Fællesudvalgets kompe
tence efter reformen ligger hos rektor.

Det nye udvalgs arbejdsområde lig
ger for det meste på det "organisa
toriske" plan. Udvalget behandler sager 
af almen vigtighed og interesse. Dvs. 

sager som har betydning for alle gym
nasiets elever. Af samme grund er det 
derfor også et udvalg, som eleverne bur
de interessere sig mere for.

En af de sager, som FFU har 
behandlet, er problemet vedr. ryge- 
områder. Efter megen debatteren blev 
der truffet beslutning om at flytte et af 
rygeområderne for at undgå røg i under
visningsmiljøet.

Det gav så anledning til en debat 
om et andet emne, nemlig at der nu blev 
klaget over, at overtøjet lugtede af røg. 
Dette problem blev også løst, idet man 
besluttede at flytte garderoben.

Alt i alt er FFU er udvalg med "rela
tion til virkeligheden". Et spændende ud
valg, hvor eleverne har stor indflydelse 
på deres egen dagligdag på gymnasiet.

Kim Horsevad 2z



OPERATION
DAGSVÆRK ’91

5.9 millioner kroner. Så mange 
penge blev der samlet ind på Dags
værksdagen i Danmark. Et resultat vi kan 
være stolte af - ligesom der er grund til 
at være stolt af, at der i år deltog flere 
elever i Operation Dagsværk end nogen
sinde tidligere.

Her på Hjørring Gymnasium & HF 
Kursus deltog ca. 270 elever d. 7. 
november 1991 i mange forskellige 
projekter. Vi plantede træer, solgte 

PÅ PLAKATEN-
HJØRRING GYMNASIUM

MUSICAL

MEDVIRKENDE: elever på Hjørring gymnasium og hf
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postkort og kager, pudsede sko, bar 
indkøbsnet, vaskede biler, spillede og 
sang på Spileren, opførte teater i 
børnehaver og sang på plejehjem eller 
arbejdede privat. Eleverne gik 100 % ind 
for sagen - så derfor blev resultatet også 
derefter - nemlig ca. 50.000 kr. bare fra 
Hjørring Gymnasium.

Vi modtog stor hjælp fra både 
rektor og lærerne - dog specielt fra Gert 
Schwaner - han var uundværlig.

OD ’91 på Hjørring Gymnasium blev 
afsluttet flot med alletiders Natværksfest 
d. 8. november - hvor resultatet af ind
samlingen blev fejret.

De mange penge vil nu blive fordelt 
i Brasilien - og de vil uden tvivl falde på 
et tørt sted. Der vil blive sat undervisning 
i gang på hundredvis af steder - og det 
er takket være alle de 45.000 elevers 
indsats.

Næste Operation Dagsværk vil 
foregå i '93 - og jeg håber det vil forløbe 
endnu bedre end i ’91. Tak for et godt 
samarbejde. Kirsten Balle 2q
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Gerda Thune Andersen ved sin skulptur.

Kunsten blomstrer
"Det er en flot ting, og den vil netop 

passe fint foran jeres skole". Det var 
maleren Poul Anker Beck, som ringede 
til skolens kunstudvalg og fortalte, at der 
var mulighed for at få en skulptur af 
Gerda Thune Andersen opstillet foran 
skolen. Og vi fra kunstudvalget blev 
naturligvis glade, for så var det endnu en 
gang lykkedes at få et kunstværk til 
skolen, fordi en kunstner tænkte på os.

Skulpturen af Gerda Thune Ander
sen er ganske vist kun til låns, men indtil 
videre står den som en herlig provokatør 
til debat om det smukke og det grimme.

Tidligere har skolen på lempelige 
vilkår erhvervet en samling på 22 lito
grafier af Sven Wiig Hansen, og de 
sætter nu et meget markant præg på 
væggene i overetagen af vores nybyg
ning. Sven Wiig Hansen kom så en dag i 
tanke om, at et billede på Grafisk Værk

sted i Hjørring af Poul Anker Beck ville 
hænge meget bedre på gymnasiet - og 
så kom han med det til os. Det hænger 
nu på nordgangen.

Og siden forærede Wiig Hansen os 
et mægtigt litografi af en trold, som nu 
hænger i forhallen og bringer Århuspigen 
i bly forlegenhed.

Det er en herlig måde at få kunst 
på, og hvis ikke Gerda Thune Andersen, 
Poul Anker Beck, Wiig Hansen og 
Grafisk Værksted tænkte venligt på os, 
havde vi ingen mulighed for at erhverve 
tingene.

Den sidste gode nyhed på kunst
fronten er, at Nordjyllands Amt har bevil
get os en udsmykning af festsalen 
- og den trænger!

PK


