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Dimission.

Til at overvære dimissionsfesten på skolen 
fredag, den 22. juni 1984, kl. 1O00, 

indbydes herved pårørende og andre interesserede.

Nyt skoleår.

Det nye skoleår begynder mandag, den 13. august 1984.
Nuværende elever møder kl. 10°°.
Nye elever i Ig og Ihf møder kl. 1100.

Til nye elever.

Dette skrift kan forhåbentlig give jer nogle nyttige oplysninger 
om den skole, hvor I nu i en periode skal arbejde.

Gennem forskellige arrangementer ved skoleårets begyndelse vil I 
få mere at vide om skolens dagligdag.

Skolen er stor, så det kan være vanskeligt at finde ud af alt det 
nye, I møder. Kniber det lidt med at forstå det hele, er I meget 
velkomne til at spørge alle på skolen.

Det er blandt andet gennem fornuftige spørgsmål og svar, man kan 
blive klogere.

For at få noget godt ud af skolegangen, -og det er jo det I vil!-, 
er det afgørende så hurtigt som muligt at komme ind i vor skoleforms 
arbejdsvaner.

Vi glæder os til at samarbejde med jer og håber, at I får glæde og 
nytte af at gå her.

Velkommen til Haderslev Katedralskole!

Tørn Jul Pedersen.
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A. Om skolen i almindelighed, 
forklaring af gældende regler m.v.
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SKOLENS ADMINISTRATION.

Statsskole Skolen er en statsskole og er under administration 
af en afdeling i undervisningsministeriet, der hed
der direktoratet for gymnasieskolerne og hf. 
Direktoratet har den endelige afgørelse i en del 
sager. Skolens telefon 52 27 21.

Rektor Rektor 3. 3ul Pedersen er skolens daglige leder og 
er dermed ansvarshavende over for direktoratet.
En række lærere bistår rektor med administrationen.

Administrativ Administrativ inspektor Ikt. F. C. Franzen har til
inspektor opgave at bistå rektor med administrationen i almin

delighed og bl.a. tilrettelægge eksamen, terminsprø
ver, årsprøver og forældremøder, foretage beregning 
af timetal, ekspedere sager vedrørende befordrings
godtgørelse samt deltage i udarbejdelse af årsskrift. 
Han foretager tillige de daglige skemaændringer, der 
følger af læreres sygdom m.v.

Indre inspektor Indre inspektor adj. 3. 3ensen sørger for opretholdel
se af almindelig god ro og orden på gange, i gardero
be og kantine, opbevarer fundne sager og fører for
sømmelsesprotokollerne .
Eventuelle ønsker om fritagelse for undervisning af 
anden grund end sygdom - familiefester eller lignen
de - rettes til rektor.
Indre inspektor står også for praktiske spørgsmål i 
forbindelse med skriftlige prøver.
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Regnskabsfører Ingrid Lorenzen.

Sekretær Ellen Bram.

Skemalægger. Skemalægger adj. F. Dræby lægger timeplan 2 
gange årligt.

Studievejled Adj. Thomas Egelund Poulsen (i 1984/85 2p, 2q, 2r).
ning for HF. Adj. Mogens Krogsgaard Sørensen (i 1984/85 lp, Iq, Ir).

Studievejled
ning for gym
nasiet

Adj. 3ens Chr. Gjesing (i 1984/85 la, Ix, 2a, 2z, 2æ, 
3x, 3y.

Adj. Kirsten Pedersen (i 1984/85 Ib, 1c, 2b, 2c, 
3a, 3b).

Adj. Ane Lise dacobsen (i 1984/85 ly, Iz, 2x, 2y, 2ø, 
3z, 3u).

Adj. Andreas Truelsen (i 1984/85 lu, Iv, læ, 2u, 2v 
3v, 3æ).

Boginspektor. Boginspektor adj. 0. Ullby leder samlingen af lærebø
ger og foretager anskaffelse af nye samt af papir. 
I nogle tilfælde foretager han tillige uddeling og 
indsamling af lærebøger, mens dette i andre tilfæl
de gøres af klassens lærere.

Bibliotekar. Adj. Helge Wiingaard.
Vedrørende biblioteket, se side 14.

Pedel Kaj Clausen.

Pedelmedhjælper Chr. Wolf.

Kantinen. Kantinen drives af fru Schack, der ikke er ansat 
af skolen, men samarbejdsudvalget har tilsyn med 
kantinens drift og regnskab.
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Lærerrådet. Lærerrådet består af alle skolens lærere og rektor. 
Det holder møde mindst hveranden måned, som regel 
dog oftere. Møderne indkaldes af den valgte formand. 
Til møderne kan elevrepræsentanter ligesom repræsen
tanter for skolens teknisk-administrative personale 
inviteres til at overvære og deltage i debatterne, 
men uden stemmeret. Det har været benyttet her de se

nere år. Invitationen gælder dog ikke de møder, hvor 
sager angående stillingsopslag og læreransættelser, 
vikartimer, fag- og timefordeling, legattildeling og 
sager, der kan afgøres endeligt i fællesudvalget, be
handles. Dette er fastlagt i bekendtgørelsen.

Lærerrådet træffer den endelige beslutning på en 
række områder med betydning for skolens arbejde, vig
tigst måske beslutning om fordeling af de årlige be
villinger mellem fagområderne. Det er endvidere lærer
rådet, der afgiver skolens indstilling til direktora
tet vedrørende forsøgsundervisning, introduktions- og 
studieuger, hvis sådant kommer på tale. Lærerrådet 
afgør ligeledes de mundtlige årsprøvers ordning og om
fang samt fordeling af de legater, der er knyttet til 

skolen.

En række andre vigtige områder skal, inden der træffes 
beslutning af rektor og/eller direktoratet, forelægges 
lærerrådet til høring. De betydningsfuldeste af disse 
er fagfordeling, timefordeling og spørgsmål i forbin
delse med læreransættelser. Lærerrådet høres også om 
principper for skolens ekskursioner o.a.
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Lærerrådet sender fire repræsentanter til fællesud
valget. Lærerrådet kan nedsætte udvalg. Her på sko
len findes blandt andet økonomi- årsprøve- og intro
duktionsudvalg.

Fællesud Fællesudvalget består af rektor som formand, lærer
valget. rådsformanden, tre lærere valgt af lærerrådet og fire 

elever valgt af elevrådet. Blandt de tre valgte lærere 
skal mindst en undervise på hf, tilsvarende gælder, 
at mindst en af eleverne skal være en hf-elev. Ind
kaldelse foretages, når mindst tre medlemmer eller 
rektor forlanger det.

Udvalgets opgave er at fremme gensidig information 
og samarbejde mellem elever og lærere. Valgene gæl
der for et skoleår, og de foretages snarest efter 
skoleårets begyndelse.

Fællesudvalget har inden for de bevillingsmæssige 
rammer besluttende myndighed, hvad bl.a. angår fæl
lestimer, studiekredse, elevfaciliteter, fritidsak
tiviteter, visse fester, sportsstævner m.m.

Udvalget affatter desuden skolens ordensregler.
På dagsordenen kan ikke optages sager, der vedrører 
fag- og timefordelingsplanen eller den enkelte læ
rers forhold eller undervisning.

Lærerforsam Lærerforsamlingen består af alle lærere, der under
lingen (gym.). viser gymnasieelever på skolen. Rektor indkalder og 

leder lærerforsamlingen. Der afholdes normalt møde 
forud for udlevering af en karakterblad.
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I lærerforsamlingen diskuteres klassens forhold i 
almindelighed og de enkelte elevers standpunkt i 
særdeleshed. Der kan blandt andet gives råd og vej
ledning om en elevs oprykning i en højere klasse. 
Eleven og dennes forældre har den endelige afgørelse 
om oprykningen. Hvis en elev enten har forsømt meget 

eller ikke afleveret de krævede skriftlige opgaver, 
skal lærerforsamlingen og rektor tage affære. 
(Se afsnittet om "mødepligten").
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ELEVRÅDET.

På Haderslev Katedralskole har der i mange år eksisteret et elevråd. 
Elevrådet er et organ, der er valgt af og blandt eleverne på skolen.

I 1983-84 perioden bestod elevrådet af 33 elevrådsrepræsentanter, altså 

lige så mange repræsentanter som eksisterende klasser (incl. hf-klasser) 
+ yderligere 7 medlemmer, der er valgt ved den årlige elevforsamling.
Disse 7 øvrige elever konstituerer sig så henholdsvis som: elevrådsfor
mand, første sekretær, kasserer o.s.v.

I det forløbne år har elevrådet beskæftiget sig med mange ting, lige 
fra skolens egne miljø-problemer til vedtagelser af resolutioner og ud
talelser om fred og amtsovertagelsen af statsgymnasier (dette har selv
følgelig alle hørt om).

Elevrådet er altså et organ, der så vidt muligt varetager elevernes 
interesser, dette føler vi elever ikke har medført nogen som helst form 
for tilsidesættelse af vores meninger, fra hverken rektor eller læreres 
side.

Lad os så lige slå fast, at så længe dette organ står stærkt og arbejder 
seriøst med de udfordringer, der kan og vil opstå på en skole så stor som 
denne, er det nødvendigt at gøre sig dette klart, at det at være og gøre 
en indsats i dit elevråd er vigtigt.

På elevrådets vegne
1983-84 - elevrådsformanden på HK.
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BIBLIOTEKET.

Haderslev Katedralskole råder over et særdeles velassorteret bibliotek 
med ca. 4o.ooo bind ialt. Det hænger ikke mindst sammen med, at skolen 
er gammel og derfor har kunnet opbygge en stor bogsamling i årenes løb 
- således stammer den ældste bog helt tilbage fra bogtrykkerkunstens 
barndom før 15oo. Det betyder samtidig også, at ikke alle bøger er sam
let på et bestemt sted.

Læsesalen udgør bibliotekets hovedafdeling. Her står opstillet ca. 3.2oo 
bind, der bl.a. omfatter opslagsbøger, almen litteratur til brug for fle
re fag samt enkelte tidsskriftsrækker.

Hvordan finder man en bog på læsesalen? Alle bøger er her opstillet efter 
det såkaldte decimalsystem. Det er det samme system, der bruges på de 
kommunale biblioteker, og som også læsesalens kartotek er indrettet efter. 
Hvis man skal finde en bog på læsesalen, kan man slå op i kartoteket un
der bogens forfatter og titel. Signaturen øverst til venstre på kartoteks
kortet (decimaltallet) svarer til den signatur, der står på ryggen af den 
pågældende bog, og som derfor viser, hvor på hylden bogen står.

Hvis man derimod ikke kender bogens forfatter eller titel på forhånd, men 
alligevel skal finde litteratur om et bestemt emne, kan man slå op i kar
totekets systematiske del under det pågældende emnes decimaltal. Så kan 
man se, hvilke bøger der står på læsesalen om det emne, man er ude efter. 
Hvis man heller ikke ved, hvad emnets decimaltal er, kan man slå dette 
op i den gule bog "Decimalklassedeling", der ligger ovenpå kartoteket. I 
øvrigt vil lærerne kunne rådgive om, hvordan man bruger biblioteket.

Bøgerne på læsesalen kan ikke lånes med hjem undtagen efter aftale med 
en lærer. Det skyldes først og fremmest, at der til daglig er så stort 
et pres på læsesalens bøger, at der hurtigt ville opstå mangelsituationer, 
hvis nogle af bøgerne er udlånte. Men som sagt kan det i enkelte tilfæl
de lade sig gøre at aftale med en lærer, at man låner en bog i en kortere pe
riode. Læreren registrerer så udlånet på særlige blanketter. Disse udlån 
finder som regel sted, når man er i gang med en større opgave. Den lånte 
bog skal afleveres til læreren, når man er færdig med opgaven.
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Hvis man skal bruge en bog på læsesalen, er det meget vigtigt, at man 

husker at sætte den tilbage på dens korrekte plads, efter at man har brugt 
den. Ellers kan andre ikke finde den næste gang, der er brug for den. 
Decimaltallet på ryggen viser, hvor på reolen bogen skal stå.

Læsesalen er det eneste sted på skolen, hvor der altid er og skal være 
ro til at læse. Derfor er der mange, der arbejder her, f.eks. i mellem
timer. På den anden side medfører dette også, at der ikke må laves grup
pearbejde på læsesalen, hvis dette indebærer, at gruppen skal tale eller 
diskutere sammen. Også efter skoletid - d.v.s. frem til ca. kl. 16 - er 
læsesalen åben. Læsesalen kan altså bruges til at læse lektier i, hvis 
man f.eks. venter på en busafgang.

Skolens bibliotek abonnerer på ca. 7o tidsskrifter. En del af disse lig
ger fremlagt ved indgangen til læsesalen, og man er velkommen til at læse i 
dem, men de må ikke fjernes fra læsesalen. Det samme gælder de aviser 
og dagblade, der er fremlagt på læsesalen.

Udover læsesalen findes der biblioteksbøger flere andre steder på skolen. 
Hvert fag har således specielle bogsamlinger vedr. det pågældende fag. 
De enkelte faglærere kan oplyse om, hvor disse samlinger findes, og hvor
dan de kan bruges af eleverne.

Ved lærerværelset findes et særligt depot for litteratur og tidsskrifter 
om skole- og undervisningsforhold.

Bibliotekets ældre bogbestand opbevares i særlige depoter, hvor elever 
normalt ikke har adgang. Det drejer sig dels om kælderdepotet overfor 
formningslokalet, hvor bøgerne står opstillet efter et særligt katalog. 
I biblioteksdepotet til højre for dansk 4 står bøger, der er opstillet 
efter decimalsystemet. Skolens bibliotekar kan i øvrigt oplyse nærmere 
om bøgernes placering i disse depoter.

HW
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KARAKTERGIVNING.

I gymnasieklasserne gives der hvert år standpunktskarakterer og ved 
skoleårets slutning årskarakterer. Afsluttes undervisningen i et fag 
i Ig eller 2g (se planen), skal der efter direktoratets afgørelse en
ten holdes endelig eksamen i det eller foretages overførelse af årska
rakteren som eksamenskarakter undtagen i engelsk og tysk på klassisk
sproglig gren. Herudover holdes der ved afslutningen af Ig og 2g obli
gatoriske skriftlige årsprøver samt mundtlig årsprøve i nogle fag. Ved 
afslutningen af 3g holdes skriftlig studentereksamen og i de fleste fag 
mundtlig eksamen, mens årskarakteren overføres som eksamenskarakter i 
de øvrige fag.

Har en elev ved eksamen i et afsluttende fag i Ig eller 2g fået 03 el
ler 00, men i årskarakter 5 eller derover, kan vedkommende ved henvendelse 
til skolens kontor opnå tilladelse til at blive eksamineret påny i dette 
fag i august eller september. Den samme mulighed har elever, der ved ud
gangen af Ig eller 2g har fået årskarakteren 00 eller 03 i et af de af
sluttende fag, hvori der det pågældende år ellers ikke holdes eksamen.

I hf-klasserne gives hverken standpunkts- eller årskarakterer, men kur
sisterne kan, hvis de anmoder derom, få deres standpunkt vurderet af 
faglærerne.

Der holdes eksamen i alle fag undtagen fællesfagene musik, formning og 
idræt.

En kursist, der ved udgangen af første kursusår har fået 00 eller 03 i 
en prøve, kan indstille sig til reeksamination i den førstkommende syge
eksamenstermin. Det samme kan en kursist, der har aflagt prøve i alle 
sine fag, men ikke har bestået eksamen. Enhver kursist, der ønsker at 
forbedre en karakter, kan genindstille sig til eksamen i de ordinære 
eksamensterminer, dog højst to gange.

Skolen kan ikke som tidligere nægte en elev oprykning i næste klasse på 
grund af et dårligt standpunkt, men kun tilråde at gå en klasse om eller 
forlade skolen. Derimod kan direktoratet efter skolens indstilling nægte 
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en elev tilladelse til at gå til eksamen i afsluttende fag og dermed og
så (for 2g, Ig og Ihf) til oprykning i næste klasse, hvis vedkommende har 
et for stort antal forsømmelser eller ikke har afleveret det krævede an

tal skriftlige opgaver.

STUDIEVEJLEDNING.

Hver klasse har tilknyttet en studievejleder. Skolen har seks vejledere, 
4- i gymnasiet og 2 i hf. Studievejlederne er lærere, der har en del af 
deres stilling besat meo personligt rådgivningsarbejde og med undervis
ning i studie- og notatteknik samt med uddannelses- og erhvervsvejled
ning .

Når gymnasieeleverne i andet halvår af Ig skal vælge gren, forbereder 
studievejlederen valget ved i nogle lektioner at give oplysning om de 
enkelte grenes særfag. Vejledningen i forbindelse med grenvalget omfat
ter et arrangement i skolens festsal, hvor lærere og elever fra de for
skellige grene søger at give et dækkende indtryk af fagene og undervis
ningen på grenene.

En tilsvarende orientering finder sted i ihf forud for valget af til
valgsfag. I 2hf vil studievejlederen endvidere orientere i forbindelse 
med udarbejdelsen af den større skriftlige opgave, "andet-årsopgaven".

I 2g og i 2hf lægges særlig vægt på studie- og erhvervsorientering. 
Disse timer er en introduktion til valget af uddannelse efter studen
tereksamen og hf-eksamen. Herefter drøfter den enkelte sine fremtids
planer med studievejlederen.

I afgangsåret, 3g og 2hf, behandles spørgsmål vedrørende tilmelding til 
uddannelserne, adgangsbegrænsning, økonomiske forhold under en uddan
nelse m.m.

2 og 3g samt 1 og 2hf får lejlighed til at deltage i to uddannelsesar
rangementer her på skolen i foråret. Ved det ene arrangement orienterer 
repræsentanter fra en række portere videregående ijddannelser, KVU (f.eks. 
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sygeplejerske, børnehavepædagog, teknikumingeniør, EDØ-operatør; uddan

nelse ved handelsskoler, m.m. Ved det andet arrangement orienterer stu
derende fra universiteter og højere læreanstalter om de længerevarende 
uddannelser. LVU.

Man kan henvende sig til sin studievejleder med spørgsmål i forbindelse 
med grenvalg/tilvalg, og man kan søge yderligere oplysninger i forbindelse 
med valg af uddannelse, men man kan også henvende sig til studievejlederen 
med personlige problemer. Mange gange løses problemerne ved, at de bliver 
drøftet igennem, andre gange kan studievejlederen, der har tavshedspligt, 
anvise hjælp.

Studievejlederne har faste træffetider. Disse findes på studievejlednin
gens opslagstavle lige inden for døren i centralgarderoben.

Studievejlederkontorerne ligger i den gamle rektorbolig i haven.

MØDEPLIGTEN.

Både ved hf og gymnasiet er der mødepligt og pligt til at aflevere stil
lede skriftlige opgaver. En af grundene hertil er, at man i en række fag 
kan nøjes med at opgive en del af stoffet til eksamen, hvis skolen kan ga
rantere, at man har fulgt undervisningen i fornødent omfang. Af denne 
grund føres omhyggelig kontrol med elevernes fremmøde.

Forsømmelser noteres for hver time og samles centralt hos indre inspek
tor, der fører det samlede forsømmelsesregnskab. Hvis en elev vil bede 
om lovlig fritagelse for undervisning, skal forespørgslen rettes til 
rektor. Ved sygdom af varighed på en uge eller derover bedes man under
rette skolen derom.

For Ig-elever gælder, at der straks efter enhver form for fravær skal 
afleveres skriftlig meddelelse herom til indre inspektor. Meddelelsen 
underskrives af eleven selv, hvis denne er fyldt 18 år, ellers af en 

af forældrene.

Hvis skolen konstaterer, at en elevs forsømmelser antager et urimeligt 
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omfang, indkaldes eleven til en rektoral samtale, der kan munde ud i en 

mundtlig advarsel.

Fortsætter forsømmelserne, bliver eleven i anbefalet brev opfordret til 
at forbedre sit fremmøde, ligesom forældrene underrettes, hvis eleven er 

under 18 år.

Dersom dette heller ikke hjælper, vil eleven normalt blive indberettet 
til direktoratet for gymnasieskolerne og hf, der har den endelige afgø
relse i sådanne sager. Skolen kan indstille:

1. Eleven indstilles til eksamen på særlige vilkår, 
det vil sige, eleven skal op i alle fag med fuldt 
pensum.

2. Eleven indstilles ikke til eksamen.
Punkt 1 kan kun anvendes ved 3g-elever.

En hf'er skal tilsvarende gå til eksamen som selvstuderende, det vil 
sige med fuldt pensum og evt. uden undervisning. (Hf'ere skal i alle til
fælde, i modsætning til gymnasiaster, til eksamen i alle fag). I særligt 
grelle tilfælde vil en total bortvisning kunne finde sted.

FUNDNE/GLEMTE/SAGER.

Fundne sager afleveres på sekretærkontoret eller til indre inspektor, der 
henlægger sagerne i et glasskab, hvorfra de udleveres til rette ejer
mand ved henvendelse til ovennævnte.

Tyveri og ansvar i forbindelse hermed.

Erfaringen har desværre vist, at vi på skolen ikke kan undgå tyverier 
af private værdigenstande og penge.

I den forbindelse gøres opmærksom på, at den enkelte elev selv bærer an
svaret for private ejendele. Dette gælder også værdier, der er anbragt i 
aflåsede skabe på skolen.
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Det anbefales derfor, ikke at lade penge og andet af værdi ligge i ta
sker og overtøj samt at tage så lidt som muligt af den slags med i sko
le.

REGLER VEDRØRENDE INTRODUKTIONSTUREt

Formålet med introduktionsugernes Hakalytture er at styrke kammeratska

bet og sammenholdet i klasserne.

Følgende regler gælder for turen:

1. 01 og vin må nydes med måde.

2. De sædvanlige regler for badning skal overholdes. 
Bl.a. må man ikke bade alene. Al badning efter mør
kets frembrud er forbudt.

3. Pejsebrænde indsamles i skoven. Skovfældning er forbudt.

A-. Rygning i sovesalene er forbudt.

5. Affald må ikke smides i terrænet.

6. Hakalyttens ordensregler skal overholdes.

7. Overtrædelse af disse regler kan medføre hjemsendelse 

på forældrenes regning.
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B. Elever og lærere.
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EKSAMEN 1983.

HF. eksamen.

2p- 2q-

1. Andersen, Ellen Kobherø 1. Bergholdt, Ulla
2. Andersen, Irene Bruun 2. Boisen, Michael
3. Brik, Else 3. Elley, Kirsten
4. Duus, Lisa Charlotte 4. Freno, Jimmi Nylander

5. Fries-Alstrup, Jimmy 5. Fromm, Anne-Lene

6. Hansen, Britta Lund 6. Hansen, Gitte Johanne

7. Herrig, Marianne Færgemann 7. Hermansen, Erik

8. Iversen, Kirsa Herbøl 8. Holving, Dorte Blom

9. Jensen, Irene 9. Jepsen, Birgit
10. Jepsen, Anne Katrine 10. Jørgensen, Inga Anette

11. Oørgensen, Jørgen Quist 11. Madsen, Henrik

12. Knudsen, Heidi Hvalsøe 12. Madsen, Ulla

13. Lind, Dorthe 13. Michaelsen, Christian B.

14. Madsen, Steen 14. Nielsen, Anette Damkjær

15. Petersen, Helle 15. Nielsen, Sonja Vandaele

16. Rasmussen, Per Michael 16. Pahuus, Vivi

17. Regehr, Kim 17. Petersen, Irene Christine

18. Smedegaard, Bjarne 18. Saro, Svend-Peder Nikolaj
19. Sørensen, Winnie Bejder 19. Schade, Birgit
20. Thrane, Hans Jacob 20. Sjø-Rasmussen, Bente
21. Toft, Inge Pahus 21. Sørensen, Toni Rosenkilde

22. Tornehave, Lene Carli



2r.

1. Andreasen, Lone
2. Birk, Mette Constance
3. Dahl, Inger Cathrine
4. Falk, Birgit
5. Hansen, Helle Lund
6. Hansen, Lone Krog
7. Hansen, Marianne
8. Oepsen, Karin
9. Oohansen, Conny

10. Larsen, Knud

11. Mortensen, Pia
12. Nansen, Orla Holm

13. Nielsen, Gurli
14. Nielsen, Laila

15. Nørgaard, Per Hansen
16. Petersen, Charlotte Helle
17. Petersen, Kirsten
18. Saxer, Carl Jørgen
19. Schmidt, Annette
20. Schwendson, Tina Aebeloe
21. Severinsen, Hanne Kruger
22. Steffensen, Tove
23. Sørensen, Marianne
24. Thomsen, Jette Haaland
25. Aalling, Anette Fredsted



STUDENTEREKSAMEN.

Sproglig.

N = nysproglig gren
S = samfundssproglig gren

3a. 3b.— —”—
1. Andersen, Kirstine K. N 1. Andersen, Doris Bønløkke S
2. Bryld, Gitte N 2. Asmussen, Anne Christine N
3. Bunkenborg, Gitte N 3. Christensen, Lasse Højlund N
4. Eaber, Christian S 4. Fuglsang, Birgit N
5. From, Mette-Marie N 5. Hansen, Birgitte Helleshøj N
6. Fuglsang, Helle N 6. Hartwig, Gitte S
7. Hansen, Gitta Sloth N 7. Jakobsen, Nina S
8. Holt, Lise S 8. Jensen, Lisbeth Bach S
9. Jensen, Hanne Zeuner N 9. Johnsen, Helle Connie S

10. Jørgensen, Michael N 10. Juhl, Anne Winther S
11. Larsen, Jens Christian S 11. Kristensen, Inger Aarup N
12. Larsen, Poul Funder S 12. Lind, Annemarie S
13. Larsen, Tom Thorsen S 13. Møller, Jan S
14. Lyck, Karen Sehested N 14. Mørk, Henrik S
15. Læsøe, Hanne N 15. Nielsen, Hanne Ditlev s
16. Nielsen, Helle Grambo N 16. Petersen, Lisbeth N
17. Runge, Pia N 17. Rasmussen, Olaf Chalmer S
18. Seeberg, Anne N 18. Thomsen, Jens Karsten s
19. Steffensen, Birgitte S 19. Thorsen, Mette Frost s
20. Svendsen, Anne Krag S 20. Witt, Vivian Holm N
21, Sørensen, Lene Schaumburg S 21. Øvall, Mariane S
22. Thomsen, Annette N
23. Winther, Kirsten N
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3c.

1. Blunck, Anne-Mette S
2. Christensen, Lene Fog N
3. Egtved, Tove Helene S
4. Figge, Susanne S
5. Hansen, Susanne S
6. Have, Anette S
7. Holm, Gerda S
8. Holst, Inger Christensen N
9. Hvas, Anne-Mette N

10. Ipsen, Henrik Sohl S
11. Jacobsen, Lisbeth N
12. Oessen, Anette Mikaelsen N
13. Johansen, Pia Langelund S
14. Jørgensen, Nina Illum S
15. Kusk, Jens Hagelsø S
16. Lund, Camilla N
17. Midtgaard, Lone S
18. Nielsen, Helene Nortvig S
19. Petersen, Betina Dau N
20. Petersen, Birthe S
21. Rewitz, Birgit Schlei N
22. Raatz, Linda Luise S
23. Sloth, Susanne S
24. Tillgaard, Michael Christian S
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Matematisk.

F - fysisk gren
N = naturfaglig gren
S = samfundsfaglig gren

3x. 3y-

i. Byriel, Lene Due N 1. Andersen, Steen Ravn F
2. Henriksen, Rasmus Valdemar N 2. Biering, Lisbeth N
3. Holdt, Kurt F 3. Erlang, Lene Lucie N

4. Jensen, Jan Jørgen N 4. Gundelach-Taabbel, Carsten F
5. Jensen, Per Østergaard N 5. Gyldenkærne, Bo F

6. Jessen, Jes Kjær F 6. Hansen, Bjarne Hunderup F

7. Johansen, Jørgen Chr. F 7. Jensen, Eva Dickson S

8. Lorenzen, Dorthe F 8. Jensen, Henriette la Cour S

9. Lyster, Peter Henrik F 9. Johnsen, Poul Altø N

10. Læsøe, John Grube F 10. Jørgensen, Glen Arthur F

11. Madsen, Henrik S 11. Jørgensen, Leif Gjerding N

12. Møller, Marianne S. N 12. Kersting, Lars Helmut N

13. Nielsen, Christian Bruno N 13. Lorenzen, Lars Peter S

14. Paaske, Gitte N 14. Madsen, Helle Ross N

15. Rotbøll, Morten N 15. Oxlund, Max N

16. Seide, René S 16. Petersen, Anne Lund N

17. Skøtt, Henrik N 17. Plum, Hanne Munk N

18. Solon, Niels F 18. Ravn, Annette Berndt N

19. Stokbæk, Lars Fog F 19. Skau, Anette Skrumsager N

20. Sørensen, Leif F 20. Staub, Helle N

21. Thomsen, Else N 21. Therkelsen, Henning S

22. Vibild, Michael S 22. Thomsen, Harald Riis N

23. Werner, Bente S 23. Wurtz, Marianne S
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3z. 3u.

1. Beck, Heidi Paulsen N 1. Biehl, Peter Egund N

2. Bohse, Peter S 2. Bossen, Bendt Allan N

3. Christensen, Torben Kjær r 3. Christensen, Søren Søgaard i

4. Daugaard-Hansen, Marianne N 4. Danielsen, Steen F

5. Enemark, Hanne S 5. Hansen, Carsten F

6. Enevoldsen, Birthe F 6. Holm, Conny Nordestgård N

7. Jacobsen, Vivi-Ann H. F 7. Jehøj, Niels Erik F

8. Jensen, Marianne S.T. N 8. Jensen, Birte Majgaard N

9. Jensen, Peter Schleidt F 9. Jensen, Karl Kristian N
10. Kudsk, Hanne Bornø S 10. Johansen, Anni N

11. Langeberg, Bente B. N 11. Kragelund, Per N
12. Lorenzen, Claus Nørr F 12. Lillie, Annie N

13. Mogensen, Berith F 13. Ljungmann, Ken F

14. Mogensen, Helle N 14. Nielsen, Annette V. N

15. Nielsen, Eva N 15. Olsen, Alfred Westergaard N

16. Nielsen, Ulla Klindt N 16. Paulsen, Michael S

17. Nissen, Carsten Iversen F 17. Petersen, Inge Ørnhøj F

18. Nykjær, Henrik N 18. Schmidt, Anne Mette Baun S
19. Nørgaard, Ida Reimers F 19. Sørensen, Gyda Skøtt S
20. Ottosen, Anne Kristine N 20. Thomsen, Lone N
21. Paulsen, Tommy F

22. Pedersen, Kim F

23. Rasmussen, Bente F

24. Stokkebye, Doris N

25. Szocska, Agnes N

26. Thomsen, Jan F

27. Wogensen, Charlotte K. N
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3v.

1. Asberg, Lars N

2. Asmussen, Tina N

3. Baasch, Pia N

4. Christiansen, Eva N

5. Erbs, Roland F

6. Gram, Torben Jacobsen S

7. Hansen, Helle Gehlert F

8. Have, Peter S
9. Høier, Jette N

10. Jensen, Connie Frost S

11. Jensen, Lone Stokbro F
12. Jessen, Jesper Rudbeck F

13. Jørgensen, Clara Margrethe F

14. Kristiansen, Birgitte N

15. Lindegaard, Lars Ole F

16. Meldgaard, Hans Pedeii Morten F

17. Mikkelsen, Karsten Dau F
18. Nielsen, Carsten Hede F
19. Nielsen, Hanne Merete N
20. Refshauge, Ole F

21. Strauss, Christian F
22. Sørensen, Peter F

23. Ulstrup, Charlotte S

24. Aarvig, Lars Ole N
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PERSONALIA.

Med udgangen af skoleåret 1982-83 forlod timelærerne Ulla Magelund, 
Aage Kampp Olsen, dette Pilegaard og Troels Lund Nielsen skolen. For de 

3 førstes vedkommende efter, at de i adskillige år havde undervist i idræt. 

Det var med beklagelse, at skolen ikke mere kunne genansætte dem. Grunden 

hertil var, at der nu langt om længe fandtes fuldt uddannede gymnasieun- 
dervisere blandt ansøgerne til stillinger med idræt.

Adjunkt Sv. Ole Olesen har i skoleåret 1983-84 haft orlov for at aftjene 
værnepligt ved civilforsvaret.

Pr. 1.august 1983 ansattes:
Torben Svendsen, der havde været vikar i april og maj 1983, Jytte 

Munter og Peter Rykær som adjunkter; Ove Niels Jensen som årsvikar; 
Gunnar Christensen og Ulla Cold som kvotaansatte adjunkter og Linda 
Johansson som timelærer.

I kortere eller længere tid har 
cand.mag. Lisbeth Hansen, cand.mag. Per Østergaard Frandsen og cand. 
scient. Søren Hansen været vikarer ved skolen.

Følgende har været lærerkandidater i skoleåret 1983-84:
cand.mag. Lars Olsen, da-hi, 
cand.mag. Anette Boye, en-da, 

cand. phil. Anne-Marie Jørgensen, da, 
cand.mag. Rolf Due Nielsen, hi.
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Timerne har i skoleåret 1983/84 været fordelt således:

Lkt. Anna Andersen (A):

Adj. Flemming Andersen (FA):

Adj. Benned Bennedsen (BB):

Lkt. Karen Bjerresø (Bj):

Tml. Sophus Boas (B):

Adj. Mogens Bruun (MB):

Adj. Bitten Bøgsted (Bø):

Adj. Gunnar Christensen (GC):

Lkt. O.Heramb Christensen (HC):

Adj. Margit Uhre Clausen (Cl):

Adj. Ulla Cold (UC):

Adj. Viggo Dalgaard 3ensen (VD):

Adj. Finn Dræby Christiansen (Dr): 

Adj. Thomas Egelund Poulsen (E):

Lkt. H. Ehlers Olsen (Eh):

Adj. Dorthe Elkjær (El):

Studielkt. Hans H. Fich (Fi):
Adj. Kirsten Fisher (KF):

Lkt. Franz C. Franzen (F):

Studielkt. dens Faaborg (3F):

Fransk i 3b, 3y.
Engelsk i 2PQR, 3abcS.
Fysik i 2PQR, 2yvF, 2æNS.
Matematik i la, ly.

Matematik i Ix, 3yzF.
Kemi i Ix, læ, lø, 2zFN.
Dansk i 2æ.
Historie i Ix, lu, 2x, 3u.

1 2Psykologi i 2PQR1, 2PQR .
Biologi i 2PQr\ 2xN, 3yzF.
Historie i 2u, 3c, 3æ.
Engelsk i 2bN.
Fransk i la, Iv, lø, 3c.
Musik i lp, la, Ix, ly, lø, 2bvæ, 2zu, 
frivilligt hold.
Musik i Iqr, 1c, Iz, Iv, læ, 2axy, 
i efteråret tillige i 3ayzuv, 3bcxæ.
Latin i 1c.
Oldtidskundskab i 1c, Iv, læ, 2y.
Dansk i Iz.

Tysk i Iq, 2aNS, 3cNS.

Idræt i ly, Izv, lø, 2a, 2b, 3b, 3yv, 
frivilligt hold.

Biologi i 2yN, 3yzN, 3væFS.
Idræt i Izø, 2au, 3bx, frivilligt hold.

Fysik i Ix, lu, 3xyzuS, 3yzF, 3væN.
Dansk i 2z, 3x.
Tysk i Ib.
Engelsk i Ib, Iv.
Fransk i 1c, lu, 2b.

Tysk i 1c, Ix.
Engelsk i lp, lu.
Matematik i 1c, Iz, 3xuF.
Engelsk i 3acN, i foråret tillige Iq.
Dansk i 3b, 3v.
Matematik i 2xN, 2xuF, 3xyzuS.
Kemi i lu, 2mS, 2uFN, 2vFN.
Fransk i ly, 2y, 3a.
Tysk i Ir, la.
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Adj. Jens Christian Gjesing (Gj):

Adj. Frede Hansen (Ha):

Adj. Palle Hansen (PH):

Lkt. Dietrich Harbsmeier (DH):

Adj. Conrad Harhoff (CH;:

Lkt. Klaus Holt (Ho):

Adj. Ane Lise Jacobsen (J): 

Lkt. I.S. Luth Jacobsen (LJ):

Adj. Ane Jakobsen (Ja):

Adj. Jørn Folden Jensen (3J):

Adj. Ove Jensen (OJ):

Adj. Tove Jensen (Je):

Tml. Linda Johansson (Jo):

Adj. Sven Jønsson (SJ):

Lkt. Lisbeth Kiil (LK):

Adj. Thomas Klemann (Kl):
Adj. Leif Kock (Kc):

Adj. Anna Jacobsen Lander (JL):

Adj. Finn Larsen (FL):

Adj. Henning Lausten (HL):

Lkt. Lillian Martinusen (LM):

Historie i 2p, la, 2y, 3a.
Religion i 2y, 3a, 3æ.
Geografi i Ir, 2yvF, 2zNS, 2zæF, 2æNS, 
3bS, 3yzN.

Matematik i 2PQR, Iv, 2a, 2yNS, 3væS.
Latin i Ib, 2bN.
Oldtidskundskab i Ib, Ix, ly, Iz, lø, 2b 
2z, 2u, 2v, 2æ.

Samfundsfag i Iq, Ir, 3bvæS.
Religion i 2p, 2u, 2æ, 3b, 3x, 3u.

Latin i la, 2aN.
Oldtidskundskab i la, 2a, 2x.
Engelsk i 1c, læ.
Matematik i 2zæF, 2uNS, 3yzN.
Dansk i ly.
Engelsk i Ir, Iz, 2abS.

Engelsk i 3bN, i efteråret tillige i Iq, 
i foråret i 1PQR.
Dansk i la, 2v.

Biologi i Iq, 2æN, 3xuN, 3xyzuS.

Kemi i 2PQR, ly- Iz, Iv, 2yFN.
Biologi i 2PQR , 3c.
Matematik i lu, 2æNS.
Fysik i 2yNS, 2zæF, 3yzN.

Musik i Ib, lu.

Historie i 2q, ly, 2z, 2æ.
Idræt i 2PQR, læ, 2bx, 2væ, 3ayv, 3u.

Musik i 1c, Iz, Iv, læ, frivilligt hold.
Dansk i 3a, 3u.

Fransk i Ix, Iz, 2u, 2v, 3z, 3v.

Religion i 2q, 2b, 2x, 2z, 2v, 3y, 3z.
Historie i Ir, 1c, 2v, 3y.
Russisk i 2u, 3xu.
Dansk i 2q, Ib, lø.
Fransk i læ, 2x, 3x.
Engelsk i 2r, 2aN.

Samfundsfag i 2bzuæS, 3acS.
Geografi i Ib, 2bS, 3væS.

Formning i lp, Iq, Ir, 2PQR, 2x, 2zFæ, 
2yN, 2zSu, 2v, 3bNa, 3bSæ, 3y, 3z.
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Adj. N. Nadide Mola (Mo):

Adj. dytte Munter (OM):

Adj. Nils Krag Møller (NM):

Adj. Birthe V. Nielsen (BN):
Adj. Helle Vind Nielsen (HN):

Adj. Karin L. Nielsen (KN):

Adj. Erik Pedersen (EP):
Rektor Oørn Oul Pedersen (OP):

Tysk i 2PQR, 3bNS.
Idræt i 2z, 2uv, 3a, frivilligt hold
Idræt i Iq, Ir, Ib, 1c, 2væ, 3xu, 3zæ 
frivilligt hold.
Biologi i Ir, 2zN.
Engelsk i 2q, lø.
Dansk i Iq, lu.
Biologi i lp, 2vN, 3b, 3væN.
Samfundsfag i lp, 2ayvS.
Idræt i lp, la, Ixæ, Izu, 2xy, 3c, 
frivilligt hold.
Tysk i lp.
Formning i 2a, 2b, 3c, 3x, 3uFN, 3uSv
Fysik i ly, 2xuF, 2uNS, 3væF.
Kemi i 2xFN, 2æFN.

Adj. Kirsten Pedersen (KP):

Adj. Leo Pedersen (LP):

Adj. Mads Pedersen (Pe):

Adj. Peder Svejgaard Pedersen 

Studielkt. Svend Poulsen (P): 

Adj. Christa Pålsson (På):

Dansk i 2p, 2b.
Fransk i 3u.
Matematik i Ir, 3væF, 3væN.
Fysik i 3xuN.
Fysik i Iz, 2xN
Matematik i lp, læ.

(PS):Dansk i Ir, Ix, 2y.
Religion i 2r, 3c, 3v.
Dansk i Iq, 2a, 3z.
Religion i 2a.
Engelsk i 2p, ly.
Fransk i 2PQR, 2a, 2æ.

Adj. Flemming Rasmussen (FR):

Adj. Peter Rykjær (PR):

Adj. Knud-Erik Smith (Sm):

Fransk i Ib, 2z, 3æ.
Dansk i 1c, 3y.
Idræt i Ipqr, labc, Ixu, lyv, 2yz, 3czæ, 
frivilligt hold.
Geografi i Iq, 1c, 2uNS, 2vNS.
Fysik i Iv, 2vNS, 3xuF.
Matematik i lø.

Adj. Oens Staugaard (OS):

Adj. Ove Stets (St):

Adj. Torben Svendsen (TS):

Dansk i Iv, 2x, 3c, 3æ.
Oldtidskundskab i lu.
Geografi i lp, la, 2xN, 2xuF, 2yNS, 
3acS, 3xuN, 3xyzuS.
Matematik i Iq, Ib.
Fysik i læ, lø, 3væS, 
i foråret tillige i IPQR*
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Adj. Mogens Krogsgaard 
Sørensen (MS): Tysk i 2bNS, 3aNS.

Dansk i læ.

Lkt. 3ef Thoisen (Th): Matematik i 2b, 2yvF, 2zNS, 2vNS, 3xuN.

Adj. Andreas Truelsen (T): Biologi i 2uH, 3a, 3xuF.
Geografi i 2aS, 3væN.

Adj. Ole Ullby (U): Historie i lp, læ, lø, 3x.
Samfundsfag i 2PQR, 3xyzuS.

Adj. Helge Wiingaard (HW): Historie i Iq, Ib, Iz, 2b, 3b, 3z. 
Engelsk i la.

Adj. Elsebeth Villif (EV): Historie i 2r, Iv, 2a, 3v.
Dansk i 2r, 2u.
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PERSONALET VED HADERSLEV KATEDRALSKOLE 1983/84

Flemming
Andersen 
FA - fy, ma.

Benned 
Bennedsen
BB - ma, ke.

Anna Andersen
A - fr, en, ru.

Karen Bjerresø 
Bj - da, hi.

Bitten Bøgsted
Gunnar 
Christensen 
GC - mu, ru.

Sophus Boas 
B - ps.

Mogens Bruun 
MB - bi, hi.

3. Heramb Margit Uhre 
Clausen
Cl - ty, re.

Bø - en, fr.

Ulla Cold 
UC - hi, id.Christensen 

HC - mu, la, 
ol, da.

Viggo Dalgaard 
Jensen
VD - bi, id.



Finn Dræby 
Christiansen 
Dr - fy, ma.

Thomas Egelund 
Poulsen 
E - da, ty.
Studievejleder

Henning Ehlers 
Olsen
Eh - en, fr.

Dorthe Elkjær 
El - ty, en.

F - ma, fy, ke. 
Adm. inspektor

Hans H. Fich
Fi - ma, fy, ke.

Kirsten Fisher 
KF - en, da.

Jens Faaborg 
3F - fr, ty.

3ens Christian
Gjesing 
Gj - hi, re.

Dietrich 
Harbsmeier 
DH - la, ol.

Frede Hansen 
Ha - ge.

Palle Hansen 
PH - ma.

Ane Lise 
Oacobsen 
3 - ma. 
Studievejleder

I. S. Luth 
3acobsen 
L3 - da, en.

Conrad Harhoff 
CH - sa, re.

Klaus Holt
Ho - la, ol, en.



Ane Jakobsen 
Ja - en, da.

Ove Jensen 
OJ - ke, bi.

Tove Jensen 
Je - ma, fy.

Jørn F. Jensen 
JJ - bi.
Ind. inspektor

Thomas KlemannLinda Johansson 
Jo - mu.

Sven Jønsson 
SJ - hi, id.

Lisbeth Kiil
LK - mu, da, ty.

Anna Jacobsen
Lander
JL - ru, da.

Kl - ru, fr.

Leif Kock
Kc - re, hi.

Finn Larsen 
FL - fr, da.

Henning Lausten 
HL - sa, ge.

Lillian 
Martinusen 
LM - fo.

N. Nadide Mola 
Mo - ty, id.

Jytte Munter 
JM - id, bi.

Nils Krag 
Møller 
NM - en, da.



Helle Vind 
Nielsen 
HN - sa, id.

Birthe V. 
Nielsen 
BN - bi.

Karin L. Nielsen 
KN - ty, fo.

Erik Pedersen 
EP - fy.

Leo Pedersen 
LP - ma, fy.

Børn Bul Pedersen 
BP - fy, ma, ke. 
Rektor

Kirsten Pedersen 
KP - da, fr. 
Studievejleder

Mads Pedersen 
Pe - fy, ma.

Peder Svejgaard 
Pedersen 
PS - da, re.

Svend Poulsen 
P - da, re.

Christa Pålsson 
På - en, fr.

Flemming 
Rasmussen 
FR - fr, da.

Ove Stets 
St - ge.

Peter Rykær 
PR - id, ge.

Knud-Erik Smith 
Sm - fy, ma.

Bens Staugaard 
3S - da, ol.



Mogens Krogs- 
gaard Sørensen 
MS - ty, da. 
Studievejleder

Oef Thoisen
Th - ma, fy, ke.

Andreas 
Truelsen
T - bi, ge.
Studievejleder

Torben Svendsen 
TS - ma, fy.

Ole Ullby 
U - hi, sa. 
Boginspektor

Elsebeth
Villif
EV - hi, da.

Ellen Bram 
SekretærWiingaard 

HW - hi, en. 
Bibliotekar

Ingrid 
Lorenzen 
Regnskabs
fører

Randi Schack 
Kantinebe
styrer

Elly Clausen 
Medhjælper

Kaj Clausen 
Pedel

Chr. Wolf
Pedelassi
stent
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C. Stort og småt fra det 
forløbne år.
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INTRODUKTIONSARRANGEMENT.

Vel vidende at starten på en ny skole kan være forvirrende og overvæl
dende, afholdt skolen i år i lighed med tidligere år en række intro
duktionsarrangementer for de nye elever.

På de nye elevers første skoledag blev der således efter navneopråb i fest
salen og skemaskrivning ude i klasserne foranstaltet en rundvisning på sko
len, og klasserne fik hver tildelt en klassevejleder (en ældre elev fra 
skolen), som i den første forvirrede tid skulle være de nye elever behjæl
pelige med forskellige praktiske forhold.

Første skoledag afsluttedes med tebord i kantinen, hvor eleverne fik mu
lighed for under afslappede former at snakke med deres nye kammerater og 
nogle af deres lærere.

Samme sociale formål havde festen om fredagen. Som optakt til festen blev 
der arrangeret et "forhindringsorienteringsløb", hvor eleverne klassevis 
skulle løse nogle underholdende opgaver i fællesskab. Dette efterfulgtes 
af fællesspisning for nye elever i kantinen, og klokken 20 startede den 
egentlige fest for alle skolens elever og lærere.

Størst social betydning for mange har dog nok Hakalytbesøgene haft. I 
løbet af de første uger af skoleåret fik hver af skolens nye klasser så
ledes mulighed for sammen med to lærere og klassevejlederen at tilbringe 
et døgn i skolens lejrhytte ved Sandersvig.

Endelig omfattede introduktionsprogrammet også arrangementer af mere op
lysende karakter. Således modtog eleverne i løbet af efterårssemestret 
en orientering om elevrådet og de forskellige elevorganisationer.

Introduktionsudvalget.
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LIGHTEREN.

Forestillingen Lighteren opførtes i oktober 1983 med ca. 100 med
virkende elever og lærere fra skolen.

Det var en slags kabaretagtig musical med H. C. Andersens eventyr "Fyr
tøjet" som ramme.

Eleverne deltog selv i forestillingen fra manuskripttilrettelæggelsen 
til de sceniske opførelser. Forestillingen var tilrettelagt med talt 
dialog, solosang, kor, dans og aktion. Musikken, som omfattede både æl
dre og nyere melodier, var eleverne selv med til at udvælge, arrangere 
og udføre. Et orkester, som overvejende bestod af blæsere, samt en rock
gruppe spillede til musiknumrene.
Nogle lærere fra forskellige faggrupper medvirkede også i forestillingen.

Lillian Martinusen (formning) stod for kostumer og scenisk tilrettelæg
gelse. dette Pilegaard og Helle Vind Nielsen (idræt) for indstudering 
af danse. I den musikalske tilrettelæggelse og indstudering deltog Lin
da dohansson, Gunnar Christensen og 0. Heramb Christensen. Med lys og 
lyd hjalp Flemming Andersen (fysik) og for den sceniske instruktion stod 
Conrad Harhoff (samfundsfag).

Foruden de mange veloplagte musikere foran scenen såvel som de mange ak
tører på scenen og bag scenen var der et meget effektivt arbejdende og 
vel fungerende team af elever, som fra medio august til begyndelsen af 
oktober var med til at få forestillingen op at stå.

HC.
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KOR-KONCERTERNE MED SØNDERJYLLANDS SYMFONIORKESTER.

I år afvikledes samarbejdet mellem syd- og sønderjyske gymnasiekor og 
Sønderjyllands Symfoniorkester med et program, som flere gange har været 
på tale i løbet af de 21 år, samarbejdet nu har varet: Populære operakor.

Koncerterne fandt sted i Sønderborg, Kolding og Aabenraa den 3.,4. og 5. 
april 1984- med lederen af operaen i Lubeck Matthias Aeschbacher som diri
gent og med bassangeren Hans Georg Ahrens fra operaen i Kiel som solist. 
Programmet bestod af værker af Puccini, Gounod, Wagner, Verdi og Borodin, 
og korene udfoldede sig på latin, fransk, tysk og russisk. I alle tre byer 
havde koncerterne samlet et stort publikum, der kvitterede med langvarige 
klapsalver.

Inden vi nåede så langt, havde det ofte set ret problematisk ud, især for
di tilslutningen fra elevernes side til korarbejde på flere af de med
virkende skoler viste sig stærkt aftagende. For en del skyldtes det nok, 
at valget af program ikke virkede så tiltrækkende, som planlæggerne netop 
havde troet, det ville. Mange kender i dag ikke Triumfmarchen fra "Aida" 
og "Gæsternes indtog" fra "Tannhåuser", medmindre de altså har haft den 
oplevelse selv at have været med til at synge dem.

Det er musiklærernes håb, at disse medvirkende vil fortælle næste årgangs 
elever om deres oplevelser med korene fra naboskolerne, med et professio
nelt orkester og med "stor" musik, således at langt flere - igen - får 
del i disse oplevelser. Den afsluttende fest - de medvirkendes"Nachspiel" 
efter sidste koncert - vil da nok også få sin del af omtalen.

Til opførelsen næste sæson er aftalt Haydns "Skabelsen". En præsentation 
af værket vil finde sted, inden indstuderingen begynder. Der vil komme 
opslag om de nærmere enkeltheder, prøveplan, koncertdatoer og -byer.

Enhver elev er velkommen til at være med.

LK.
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IDRÆT.

For samtlige skolens klasser (bortset fra 2hf) gælder det, at der i ske
maet indgår ugentlige timer i idræt.
Disse timer kan imidlertid suppleres med frivillige timer uden for skole
tid - et tilbud, som en stor del af skolens elever benytter sig af, også 
fordi der her åbnes mulighed for at mødes på tværs af klasseinddelingen.

I det forløbne skoleår har der været mulighed for at deltage i volleyball, 
basketball, rytmisk gymnastik og soft-ball (baseball). Der har været op
rettet hold for såvel piger som drenge. Disse frivillige idrætstimer af
vikles normalt om eftermiddagen og ledes af en af skolens idrætslærere.

I løbet af skoleåret deltager skolen i turneringer o.lign, med andre 
gymnasieskoler. Størst tradition knytter der sig til atletikstævnet i 
september, hvor vi plejer at kvalificere os til landsfinalestævnet. Dette 
var også tilfældet i år, hvor finalen fandt sted i Aarhus, og hvor piger
ne blev placeret som nr. 3, medens drengene sikrede sig en fjerdeplads.

I årets håndboldturnering nåede vore drenge frem til finalestævnet i Rød
ovre og nåede her til semifinalerne. Herudover har såvel piger som drenge 
deltaget i voleyball og basketballturneringer.

Da vi må erkende, at kun en lille del af skolens elever kan deltage i så
danne stævner, arrangeres der også turneringer klasserne imellem i vol
ley, basket og indendørs fodbold.

Til slut skal vi gøre de nye elever opmærksomme på, at idrætstøj selv
følgelig er obligatorisk i idrætstimerne, samt at det vil være nødvendigt 
med sko såvel til indendørs- som udendørs brug!

Idrætslærerne.
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FORMNING.

Formning har i januar måned fået foretaget en ombygning. Ved denne 
ombygning blev udluftningen gjort effektiv og keramik fik sit eget 
lokale, således at der nu er plads til de andre formningsdiscipliner 
i de hårdt trængte lokaler.

Eleverne var i efteråret travlt beskæftiget med scenografien til sko
lens årlige opera.

LM.

FÆLLESTIMER.

Formålet med fællestimer er på tværs af delingen i linjer, grene og klas
ser, - og under friere former, end det er muligt indenfor den pensabund- 
ne undervisning (oplæsning, koncerter og lignende), at give indføring i 
særlige emner og i aktuelle problemer, samt orientering om nye perspekti
ver indenfor kunst, videnskab og politik. (Fra § 24 i bekendtgørelsen om 
undervisning i gymnasiet).

Fællestimeudvalget på Haderslev Katedralskole har i skoleåret 83/84 be
stået af 2 lærere og 4 elever, og det har været:

Rigmor Kjær 3a.
Peder Andersen 3v.
Anne Mette H. Videbæk 2a.
Karina Bækby 2u.
Ane dakobsen 
Finn Larsen

Vi har i det forløbne år bestræbt os på, at fællestimearrangementerne har 
skullet være alsidige, aktuelle og oplysende. (Vi mener, at disse krav er 
næsten opfyldte).

I slutningen af august startede fællestimearrangementerne ved, at teater
gruppen Alfred kom og spillede en moderniseret udgave af Klodshans, hvor 
prinsessen kun var interesseret i ham, der kunne sikre verdensfreden.



Derefter kom der en række facts om våbenkapløbet i øst og vest, og der
efter var der debat om emnet. Som en afslutning gav lokale fredsgrupper 
sig til kende.

Det næste var et besøg af den verdensomspændende organisation Greenpeace, 
der først viste lysbilleder fra truede og allerede ødelagte områder af 
jorden, og med hvilke midler Greenpeace prøver at få de forskellige lan
de til at føre en mere bevidst miljøpolitik, så der forhåbentlig bliver 
ved med at være natur og frie dyr tilbage. Det var spændende og tankevæk
kende, og der kom mange gode spørgsmål fra tilhørerne.

Efter dette kom duoen Hagenbuck og Hagenbuck med indslaget "Arbejdet ad
ler", der forsøgte ved hjælp af cabaret-formen og små ballader at ændre 
det gængse syn på de arbejdsløse og forestillingen, at den ideelle lykke 
beror på endte eksaminer og arbejde. De var meget satiriske, så mange 
måtte trække på smilebåndet, om det lykkedes dem at ændre nogle holdnin
ger hos os vides ikke.

I november kom en anden teatergruppe, de spillede "De 7 trin", der omhandlede 
forholdene i Sydafrika, hvor sympatien for de indfødte var helt tydelig, 
man kunne heller ikke blive fri for at se den meget negative og til tider 
demonstrerende holdning overfor øvrighedspersoner. Som afslutning kom den 

lokale Sydafrikakomite og fortalte om arbejdet der, og hvad man kan gøre 
for at hjælpe.

Som et forsøg på at lave en anderledes juleafslutning var duoen Tjur oppe 
at spille julen ind. De udkonkurrerede alligevel de ellers udmærkede elev
indslag, så Tjur fik mange klapsalver at gå hjem på.

I det nye år kom Bøssernes Befrielses Front og fortalte noget om vilkårene 
for sexsuelle minoritetsgrupper i Danmark. Hvilke problemer det kan give, 
når man er nødt til at skjule sig, og omgivelsernes dom, hvis man alligevel 
giver sig til kende. Måske hjalp den efterfølgende diskussion med til at 
aflive nogle forkerte forestillinger.

Som næstsidste indslag havde vi nogle u-landsfrivillige fra "ULANDSH3ÆL- 
PEN FRA FOLK TIL FOLK", der er tilknyttet Tvind, til at fortælle om arbejde 
og de store opgaver de har for, hvordan de løses og hvad bagefter. Vi så 



også en film dernede fra. De fortalte, og vi spurgte om mange ting vedr. 
det at være frivillig, og hvordan man kan blive det.

Det sidste arrangement i rækken for i år var en belysning af EF inden 
valget til sommer. 6 partier og folkebevægelsen mod EF kom frem med deres 
meninger om EF på godt og ondt. Hele forestillingen sluttede af med spørgs
mål fra osang, ting som fødevarer, u-landspolitik, de moralske ansvar overfor 

u-landene og ikke mindst konsekvensen af udmeldelse af EF. Ses der bort fra 
de tekniske vanskeligheder så skulle alle have haft mulighed for at finde 
ud af, hvor krydset skal sættes.

På fællestimeudvalgets vegne 
Anne Mette 2a.

STUDIEKREDS OM KULTUR I SOVJETUNIONEN.

Vi har brugt nyere spillefilm og eksempler fra populærmusikken til at 
vise nogle tendenser i kulturlivet i Sovjetunionen fra o.1960 til i dag. 
Der er blevet trukket linjer fra filmene ud til den samtidige litteratur.

Filmene har illustreret forskellige historiske perioder siden revolutionen 
i 1917. "Den første lærer" handler således om en ung kommunists kamp mod 
patriarkalske og feudale traditioner i et centralasiatisk nomadesamfund i 
begyndelsen af 1920'rne. "Den gamle mand og hans kone gifter sig", en fin 
lille kærlighedshistorie, gav anledning til en frugtbar diskussion om æl
dre mennesker i øst og vest. I "Ivans barndom" følger man en dreng under 
2. verdenskrig, og med "Må jeg bede om ordet", hvor hovedpersonen er en 
kvindelig borgmester, er man helt oppe i 1970'erne.

At Sovjetunionen har en rig tradition for folkemusik er nok almindeligt 
kendt. Men der spilles også pop, rock og jazz. Vi har hørt, hvordan pop
pen og rocken er skåret over vestligt forbillede, samtidig med at den og
så indeholder tydelige elementer fra den russiske folkemusiktradition. 
Det er blevet belyst, hvordan de kulturelle myndigheder forholder sig til 
den massive påvirkning fra Vesten, der viser sig i idoldyrkels^ mode og 
ungdommens generelt ændrede vaner og normer.

Gunnar Christensen og Anna Lander.



STUDIEREJSE TIL PRAG.

I dagene lørdag d. 3. til fredag d. 9. september foretog 2a og 2y en 
studierejse til Prag sammen med Elsebeth Villif, Andreas Truelsen, 
Jens Chr. Gjesing og Flemming Andersen.

Turen var grundigt forberedt, idet klasserne havde arbejdet med Tjek
koslovakiets historie, geografi og samfundsforhold.

Allerede på busturen, der foregik non-stop fra Haderslev til Prag, fik 
vi et levende indtryk af nogle af de forhold, der kendetegner et øst
blokland. Således prægede kollektiviseringen både landskab og bebyggel
se, og grænsekontrollen gjorde et stort indtryk p.gr.a. mængden af pig
tråd, maskingeværer og embedsmandenes timelange grundighed.

I Prag boede vi på et hotel lidt uden for centrum, hvor der dog var god 
sporvognsforbindelse til de gamle bydele. Vejret var godt, og dagene i 
Prag gik med byvandringer, museumsbesøg, udflugt til Karlstein og et be

søg på et stålværk.

På hjemturen gjorde vi holdt et par timer i Theresienstadt, der fungere
de som KZ-lejr under 2. verdenskrig. Rundvisningen her var en gribende 
oplevelse på rejsen, der forløb uden nævneværdige problemer, men derimod 

gav os mange gode oplevelser og indtryk.

EV, T, Gj, FA.

STUDIEREJSE TIL PARIS.

Den 25. november drog vi - 3æ og 3u med Flemming Rasmussen og Kirsten 
Pedersen som vedhæng - til Paris, for at gøre byen der opmærksom på Ha
derslevs eksistens. (Det lykkedes vist ganske godtl) For at få ministe
rens velsignelse til at rejse skulle vi læse nogle tekster om boligfor
hold og lign, i Paris, før vi tog afsted, så vi var forberedte på, hvad 
vi fik at se. Foruden dette havde vi planlagt ture til steder, som man 
ellers ikke får at se som turist - f.eks. var vi på et fransk gymnasium, 
og vi var i La Defense, som er et forsøg på at lave en hyper-moderne by
del, der fungerer som et selvstændigt samfund med arbejdspladser, ind
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købscenter og boliger til 80,000 - 100.000 mennesker. Desuden var vi på 

den franske radio. Alle de sædvanlige turistattraktioner i Paris, Eiffel- 
tårnet m.v., måtte vi selv sørge for at få set.

Vi havde bestemt os for Spies-rejser, fordi det var det billigste og det 
hurtigste (med fly). Vi boede på Hotel Gay-Lussac, et lille, hyggeligt hotel 
som blev ejet og drevet af et ældre ægtepar. Det var et af den slags med 
snoede, små korridorer og morgenmad på sengen.

Dagene forløb stort set sådan, at vi havde et fællesarrangement om for
middagen, så var vi jo tvunget til at stå op, og så havde vi resten af da
gen fri til at kigge på diverse seværdigheder. Vi kom rundt i byen med metro 
eller bus, og det var ret billigt, for vi havde et carte d'orange, d.v.s. 
et uge-kort, så vi kunne køre rundt i/under byen, lige så tosset vi havde 
lyst. Hver aften fandt vi et sted at spise, eller vi købte noget mad hos 
købmanden og spiste på værelserne - hotellet var for lille til at have en 
spisesalen! Om aftenen samledes vi på værelserne, eller vi gik ud i byen 
og så på franskmænd m/k. Søvn blev det ikke til så meget med, men vi kom 
hjem til en weekend, så vi kunne få sovet ud, før vi skulle i skole igen.

Alt i alt var det en tur, som vi kun kan anbefale alle at bruge penge på. 
Den megen fritid var beregnet til, at vi skulle få prøvet franske kund
skaber. hvilket vi også gjorde, for det er ikke altid lige let at finde 
rundt i Paris! Desuden var det en meget udbytterig tur hvad angår turisme 
og kammeratligt samvær, og der ud over fik vi mange ting at se, som man 
ikke ser som turist.

løvrigt en stor! tak til Flemming og Kirsten for det enorme arbejde de 
lavede for at gøre turen så udbytterig, som den blev.

Forresten: Ved I hvorfor franskmændene fortynder deres vin med vand, når 
de drikker den morgen, middag og aften?
Svaret finder I ved at tage til Paris og drikke den ren................

Helle 3æ og Anne 3u.
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EN UGE I BERLIN.

Alle har vel deres fordomme, og det gælder ikke mindst undertegnede, der 
så frem til at bo 3 dage i Øst med stor skepsis. Kun takket være Mogens 
K. Sørensens specielle form for elevbestemmelse, blev det besluttet at 
tilbringe 3 dage i Øst og 2 dage i Vest i perioden 11. til 16. marts. 
Bagefter må vel de fleste indrømme, at det ikke var så slemt endda, for her 
spillede fordomme virkelig ind, for hvad havde vi læst om DDR hidtil? 
At det var et gråt og trist samfund, hvor de unge kun læste om Marx, og 
dem vi skulle møde var jo nok "eliten", der havde et svar på alting.

Hvad var svaret i virkeligheden? At de såvel som vi kunne se mangler

ne ved deres samfund.

Forberedelserne til turen foregik dels i tysk og dels i historie, hvor 
Helge Wiingaard fik den glimrende ide'", at undervisningen skulle foregå ved 
at hver elev fik et emne, som han eller hun skulle holde et foredrag om. 
Det gik desværre ikke som forventet, men det vender jeg tilbage til. Mo
gens forsøgte desperat at lære os om bl.a. det øst-tyske skolesystem og 
trods det, at det ikke altid var lige oplivende, vil jeg sige, at vi fik 
et solidt grundlag, der senere viste sig at være meget nyttigt.

Det tog sin tid, inden Helge fik alle pengene til turen skrabet sammen, 
og han blev mindst et par år ældre i de uger! Han var nok den, der glæ
dede sig mest til at komme afsted, og des større var chocket, da vi fik 
at vide, at han ikke kunne komme med p.g.a. pludselig sygdom. Forventnin
gerne, der ikke var lige store hos alle, blev endnu mindre, da Onkel Hel
ge måtte melde fra, for vel kan historie være kedelig, men Helge er man
den, der kan få et hvilket som helst emne til at blive interessant.

At skulle springe til uden varsel er svært, men Henning Lausten kom, så 
og sejrede i ordets bedste betydning. De nysproglige havde næsten glemt, 
hvor god en lærer Henning er, men han klarede sin opgave på bedste vis.

Selve turen må jeg på grund af pladsmangel desværre springe over og blot 
konstatere, at det til tider kunne være drøjt, men vi har alligevel fået 
oplevelser, der altid vil stå som noget helt specielt i erindringen. En 
elev i klassen kunne desværre ikke komme med p.g.a. sygdom, men hele 



klassen håber, du snart kommer på højkant igen.

Oeg kan i skrivende stund ikke finde nogen minusser ved turen, men jeg 
tror, at jeg taler på hele klassens vegne, når jeg slutter med at sige til 
Henning og Mogens: I gjorde et godt stykke arbejde, og I havde jeres sto

re andel i turens succes. UG I!

For eleverne i 2b,
Søren.

EKSKURSIONER.

Som led i historieundervisning foretog lø 23/11 ekskursion til Hedeby og 

Dannevirke. Ekskursionen skete i samarbejde med la og GO, U.

Som led 1 samfundsfagsundervisningens specialeskrivning om dansk land
brug foretog 3xyzuS 5/12 ekskursion til 0. P. Froms gård i Grarup 

med U.

løvrigt foretog enkeltelever interviewbesøg hos andre landmænd i omegnen.

Som led i samfundsfagsundervisningen om dansk sikkerhedspolitik foretog 

2PQR og U 11/1 studierejse til flyvestation Skrydstrup, eskadrille 727.

18-21/4 1983 til København med 2xyzuS, St, U i geografi og samfundsfag.

24-27/4 1983 til København med 2acS, 2væS, St, HL, HN i geografi og sam
fundsfag, emner især: arealanvendelse i storbyer, byplanlægning, besøg 
på Ishøj rådhus, Industrirådet, Politikens hus, B&W.

20/9 1983 til Ribe og Esbjerg i geografi med 2xuF, 2yvF, 3væS,ST, Ha, HL. 
Emner især: Geomofologi, naturgasnet og offshorevirksomhed i Esbjerg havn.

11-14/10 1983 til København med 3xuN, St, 33 i geografi og biologi.



Ekskursion til København 13/9-16/9 1983 med 3yzN, VD, Ha i fagene biolo
gi og geografi. Besøg på insulin- og enzymfabrikken NOVO, Zoologisk museum, 
Zoologisk have, herunder adfærdsforsøg med mus, Universitetet - overværel
se af en forelæsning. I geografi behandledes emner som kontorisering, by
fornyelse på Nørrebro, serviceforsyning og beboelse i forstaden Ishøj og 
fritidsområdet Kogebugt Strandpark.

Ha.

MATEMATIKEKSKURSION.

20. - 23. marts var 3yzF på ekskursion til København. Onsdag formiddag 
besøgte vi Handelsbankens hovedkontor for at få noget at vide om, hvor
dan bankerne benytter sig af EDB i det daglige arbejde. Systemets sikker
hed blev ivrigt diskuteret.

Samme eftermiddag var vi på Københavns Universitet, hvor vi hørte om 

krumme flader, elektronmikroskopet og Universitetets partikelaccellerator . 

Den næste dag var vi på DTH i Lyngby. Vi fik fortalt om studieforholdene 
og om DTHs planer om at stille en masse skærmterminaler til rådighed for 
de studerende. Vi besøgte også Kemisk Institut. Til sidst blev vi vist 
rundt på Kampsax Kollegiet.

Torkil Bladt 3yF.
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HAKALYTTEN.

Haderslev Katedralskoles lejrhytte "Hakalytten" er beliggende ved 
Sandersvig. Den bruges til weekend-ophold for skolens klasser. Som 
det ses af introduktionsprogrammet, indgår et ophold således som 
fast punkt for alle nye klasser. Hensigten er naturligvis, at man på 
denne måde skal få en ekstra mulighed for tidligt at lære hinanden 
at kende.

"Hakalytten" er hverken statens, skolens eller elevernes! Den er en 
selvejende institution med basis i foreningen "Haderslev Katedral
skoles lejrhytte". Medlemmer af foreningen er en skiftende kreds af 
forældre samt skolens lærere. Ifølge foreningens love består besty
relsen af rektor (formand), 2 lærere, 1 repræsentant for "Haderslev 
Samfundet", 2 forældrerepræsentanter og 1 elevrepræsentant. Bestyrel
sen er ansvarlig for hyttens drift og fastsættelse af ordensregler. 
Generalforsamling afholdes i forbindelse med forældremødet i marts. 
Kontingentet er (mindst) 30 kr. årligt. Det opkræves på den måde, at 
alle elever ved årets begyndelse får et brev med hjem, indeholdende en 
henvendelse om medlemsskab og en giroblanket. På denne måde vil hyt
tens drift forhåbentlig også fortsat kunne sikres.
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D. Legater og stipendier.
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STATENS UDDANNELSESSTØTTE (SU).

Her skal kun gives en kort omtale af reglerne for opnåelse af SU, idet 
flere detaljer kan findes i støttevejledningen, som udleveres sammen 
med ansøgningsskemaer.

Støttens størrelse afhænger af:

1. Forældrenes økonomiske forhold.
2. Ansøgerens egne økonomiske forhold.
3. Ansøgerens alder.
4. Om ansøgeren er hjemmeboende.
5. Om ansøgeren er gift.

ad. 1: Forældres socialindkomst på op til 242.200 kr. 
giver mulighed for støtte. (Forældreindkomsten reduce
res med 15.700 kr. for hver af eventuelle søskende, 
der er under uddannelse).

ad. 2: Indtægt (SU medregnet) må ikke overstige 50.800 kr.
ad. 3: Elever, der ikke er fyldt 18 år, kan ikke få SU, men kan 

ved kommunen søge en ungdomsydelse. Størrelsen af denne 
afhænger af forældreindkomsten og kan iøvrigt variere 
fra kommune til kommune.

Elever på 18-21 år kan maksimalt opnå 23.700 kr.
Elever på 22 år og derover kan højest opnå 23.700 kr. 
årligt. For disse elever gælder, at beløbet er uafhæn
gigt af forældreindkomsten.

Alle ovennævnte støttebeløb er stipendier, der ikke skal tilbagebetales. 
Ud over stipendier kan støtte gives af statsgaranterede lån. Der kan mak
simalt lånes 35.900 kr. årligt med statsgaranti, og summen af statsgaran
tien og stipendium fra SU må ikke overstige 35.900 kr.
Alle nævnte tal gælder for året 1984/85. Ændres tallene, vil det blive 
meddelt ved opslag. Meddelelse om afhentning og aflevering af ansøgnings
skemaer vil ligeledes fremkomme ved opslag på skolens opslagstavle.
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Til Haderslev Katedralskole er knyttet følgende legater. For flere af 

dem gælder særlige bestemmelser, som vil blive nævnt i hvert enkelt 
tilfælde:

"Den sønderjydske Fonds Haderslev Studenter Legat" uddeler 
årligt ca. 1.000 kr., kan søges af ubemidlede, dygtige Haderslev- 
studenter fra dansksindede hjem i Sønderjylland.

"Rektor dr. phil. Karl Mortensens Legat" til støtte for dansksin

dede elever i skolen eller studenter fra skolen. Der uddeles 4 
portioner a'750 kr.

"Fabrikejer Max Schaumann og Hustrus Legat". (Kapital 30.000 kr.). 
Der uddeles årligt tre portioner til dansksindede dimittender 
fra skolen. De må have haft bopæl i mindst fem år i Sønderjylland 
og agte at søge uddannelse på et universitet eller Danmarks Tek

niske Højskole.

"Lektor H, Reinckes Ærespræmie" (175 kr.) skal af skolerådet tilde
les en dimmittend, "der ved sin holdning har gjort sig værdig til 

belønning".

"Firmaet Ove Arkils Legat". Ét stipendium på oprindelig 1.000 kr.; 
pristalsreguleret til ca. 4.000 kr. Tildeles en stud, polyt. 
eller stud, scient, med fysik og matematik som fag.

"Ella og Holger Andersens Studielegat". (Kapital 4-5.000 kr.). 
Renterne skal tilfalde en fra skolen udgået klassisk-sproglig 
student som hjælp under videregående studier.

"Lektor Heinrich Ooachim Langla og hustru Alvine, født Thørings 
legat". (Kapital 40.000 kr.). Renteindtægten skal anvendes som 
stipendier til værdigt trængende, sønderjyske elever ved skolen.

"Oubilæumslegatet af 1967" har en kapital på 53.000 kr., indkom
met ved bidrag fra tidligere elever og skolens venner. Legatet 
modtager gerne yderligere bidrag. Kan søges af elever i og fra 
skolen til hjælp under uddannelse. Der uddeles hvert år 3.000 kr.
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"Kirstine og Hilda Petersens Mindelegat". Renterne af 12.000 kr. 

tilJjles en værdigt trængende student, fortrinsvis af den mate- 
matisk-naturvidenskabelige retning.

"Lektor N.K. Østergaards Mindelegat". (Kapital 5.000 kr.). 
Renterne uddeles som stipendier til flittige mindrebeinidlede 
gymnasieelever i Haderslev Katedralskole.

"Anne Marie oq Oørqen Oensens Legat".
Uddeler 1 portion a'1.000 kr. som belønning til en flittig og 

dygtig elev i afgangsklasserne.

Skolen disponerer over visse midler (dels anonymt skænkede, dels Holberg- 
legatet m.m.) der i særlige tilfælde, efter skolens skøn, kan anvendes 
som støtte til elever eller tidligere elever.

For de fleste af legaterne gælder det, at rektor efter forhandling med 
de forskellige legatbestyrelser og drøftelser i lærerrådet uddeler eller 
giver meddelelse om tildeling ved dimissionen. Eventuelle ansøgere 
skal benytte særligt skema, som udleveres af skolens kontor, og som i 
behørigt udfyldt stand må afleveres senest den 10. maj.

LEGATUDDELING 1983.

Den Sønderjyske Fonds Haderslev Studenter Legat

Stud.scient. Oan Thiesen (1982) kr. 600.-

Stud.oecon. Henning Wichmann (1981) kr. 600.-

Rektor dr.phil. Karl Mortensens Legat.

HF Hanne Kruger Severinsen 2r kr. 750.-

Student Gerda Holm 3cS kr. 750.-

Student Henriette la Cour Oensen 3yS kr. 750.-

Student Carsten Hansen 3uF kr. 750.-

Fabrikejer Max Schaumann og Hustrus Legat,

HF Knud Larsen 2r kr. 750.-

Student Peter Schleidt Oensen 3zF kr. 750.-

Student Peter Sørensen 3vF kr. 750.-
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Lektor H. Reinckes Ærespræmie.

Student Lene L. Erlang 3yN kr. 175.-

Firmaet Ove Arkils Legat.

Stud.polyt. Steen M. Lynenskjold (1982) kr. 4.345.-

Langlas Legat.

Student Anne Seeberg 3aN kr. 400.-
Student Birgit Fuglsang 3bN kr. 400.-
Student Lene Due Byriel 3xN kr. 400. -

Student Eva Nielsen 3zN kr. 400.-
Student Anni Johansen 3uN kr. 400. -

Student Helle G. Hansen 3vF kr. 400.-

Jubilæumslegatet af 1967.

HF Winnie Bejder Sørensen 2p kr. 500.-

Stud.vet. Hans J. Andersen (1978) kr. 500.-

Stud.ing. Finn Havg. Andersen (1982) kr. 500.-
Stud.agro. Svend-Age Bruun (1980) kr. 500.-
Stud.med. Annette Nicolaisen (1981) kr. 500.-

Stud.jur. Annette Teckemeier (1981) kr. 500.-

Kirstine og Hilda Petersens Mindelegat (25/5).

Student Hans P.M.L. Meldgaard 3vF kr. 1.300.-

Lektor N.K. Østergaards Mindelegat.

Student Hanne Læsøe 3aN kr. 600.-

Anne Marie og Jørgen Jensens Legat.

HF Anne-Lene Gunge Fromm 2q kr. 1.000.-

Anonymt Legat (uddelt dec. 1982)

Gym.elev Kirsten Kunstmann 2x kr. 200.-
Gym.elev Anne B. Paulsen 2u kr. 200.-
Gym.elev Connie N. Holm 3u kr. 200.-
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BOGGAVER.

Den Franske Ambassade.

Pays et gens de Normandie: Student Ken Ljungmann 3uF

Alliance Franyaise.

Bernad Clavel: Terres de Memolre:

Student Vivi-Ann Jacobsen 3zF 

Det Tyske Konsulat, Aabenraa.

Herbert Plate: Es ist ubrigens Herbst:
Gymnasieelev Jan Pohl Ix

Das deutsche Alpenland: Gymnasieelev Elisabeth Kastbjerg
lu

HOLBERG-EONDEN.

Det har været tradition på skolen, at der hvert år - i forbindelse 
med Holbergs fødselsdag - arrangeres en revy.

Indtægterne herfra og eventuelt fra andre kilder anbringes i en fond, 
Holberg-fonden. Pengene har i sin tid været brugt på skolens lejrhyt
te ved Lillebælt.

Holberg-fonden bruges nu til at støtte forskellige arrangementer og 
til at finansiere lån til elever, som i en periode har økonomiske 
vanskeligheder. Henvendelse herom til rektor.
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E. Lidt om skolens historie.
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VOR SKOLE ER GAMMEL - OG DEN HAR MANGE "FØDSELSDAGE"!

Den første latinskole, eller trivialskole, i Haderslev blev til efter 
Hertug Hans den Ældres ønske og på hans bud.

Stiftelsesdokumentet er dateret 6. februar 1567, og skolen fik til hu
se i en til formålet nyopført bygning i nærheden af domkirken. Denne 
bygning brændte 60 år senere, 1637 opførtes en ny, der i 1734 afløstes 
af en tredje: Det er den bygning, der stadig ligger på Domkirkepladsen, 
og som nu kaldes "Den gamle Latinskole". I dette hus undervistes der helt 
til 1854, fortrinsvis i latin, omkring hvilken al anden undervisning op
byggedes: Grammatik, retorik osv. I begyndelsen var undervisningen i kir
kesang meget vigtig, medens græsk, historie og geografi spillede en 
mindre vigtig rolle. Først senere indførtes tysk og dansk som fag.

I oktober 1850 blev skolen omdannet til en dansk "lærd skole". Dens nye 
ledere, rektor Thrige og konrektor Lembcke, var meget utilfredse med de 

gamle og nedslidte lokaler, men i 1854 kunne man tage den nye bygning, 
tegnet af stadsbygmester Winstrup, i brug. Bygningen var opført på en 
grund "beliggende mellem Gaaskærgade og Slagtergade" - "vel ikke midt 
i byen, men dog i nærheden af byens midte". I dag indeholder den kom
munale kontorer. "Haderslev lærde Skole" måtte ophøre i 1864, men al

lerede den 19. april dette år begyndte undervisningen igen: Skolen var 
nu blevet en tysk eller snarere, i hvert fald i begyndelsen, slesvig- 
holstensk latinskole. De første ti år hed den "Lateinische Schule zu 
Hadersleben", de næste ti år "Gymnasium zu Hadersleben", i tiden 1884- 

1895 "Gymnasium und Real-Progymnasium", derefter "Kønigliches Preus- 
sisches Gymnasium", fra 1898 med tilføjelsen "Oohanneum" (efter Hertug 
Hans). Bygningerne ud mod Gaaskærgade var blevet for små, og i begyn
delsen af vort århundrede udvidedes skolen derfor med "den røde fløj" 
(i dag bl.a. skoletandklinik), ligesom nabohuset nr. 30 inddroges som 
rektorbolig.

Efter 1. verdenskrig blev skolen atter omdannet til dansk gymnasium. 
Undervisningen begyndte den 6. september 1920, og samtidig fik skolen 
sit nuværende navn: "Haderslev Katedralskole".
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Den omfattede et gymnasium (klassisksproglig, nysproglig og matema- 
tisk-naturvidenskabelig afdeling), mellemskole med realklasse samt, 
de første år, "Abbauklassen" for de tidligere tyske elever, som øn
skede at afslutte deres skolegang efter tysk ordning. I 20'erne op- 

nførtes en ny bygning med bl.a. pigegymnastiksal ud mod Skolegade, 
samt pedelbolig og toiletter. I 1943 blev bygningerne beslaglagt til 
lazaret osv.; undervisningen foregik derefter i en årrække forskel
lige steder i byen, bl.a. på teknisk skole og på seminariet, og først 
den 23. november 1948 kunne de gamle, renoverede bygninger i Gaaskær- 
gade igen tages i brug.

Men efterhånden som elevtallet i gymnasiet steg (det samlede elevtal 
ikke væsentligt, idet den dobbeltsporede mellemskoleafdeling erstat
tedes af en dobbeltsporet realafdeling), og efterhånden som de gamle 
bygninger forfaldt mere og mere og blev mere og mere uegnede til de
res formål, føltes behovet for nye og moderne omgivelser stadig stør
re .

I august 1967 - i året for skolens 400 års jubilæum - toges endelig 
det nye faglokale-gymnasium på Christiansfeldvej i brug. Også her 
blev der ret hurtigt trangt, på grund af stigende elev- og klassetal, 
og da skolen i august 1972 modtog de første hf-kursister, efter at 
realafdelingen var nedlagt samme år, måtte der en udvidelse til. Den

ne tilbygning (ligesom bygningerne fra 1967 tegnet af arkitektfirmaet 
Lehn-Petersen, Odense), der rummer lokaler for moderne fremmedsprog 
og musik samt nogen kantineplads, har været i brug siden efterårsfe
rien 1974.

3. F.
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FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET 1984-85.

Sommerferie 

Efterårsferie 

Juleferie 

Vinterferie 

Påskeferie 

Grundlovsdag 

Sommerferie

(ma. 25. jun. 84) til fr. 10. aug. 84

ma. 15. okt. 84 til fr. 19. okt. 84

ma. 24. dec. 84 til on. 2. jan. 85

ma. 11. feb. 85 til fr. 15. feb. 85

ma. 1. apr. 85 til ma. 8. apr. 85

on. 5. jun. 85

ma. 24. jun. 85 til (fr. 9. aug. 85).

Jørn Jul Pedersen.


