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Haderslev Katedralskole er en gammel skole, oprettet af hertug Hans den 
Ældre i 1567- Den gamle latinskole har fra sin oprindelige beliggenhed 
ved domkirken gradvis bevæget sig mod nord. Den nuværende bygning ved 
Christiansfeldvej er fra 1967.

SKOLENS INDRETNING
Skolen består af en gymnasieafdeling og et HF-kursus. HF vil blive om
talt senere i dette hæfte. Gymnasiet er treårigt og bygger på realafde
lingens grundlag. 1. g. er delt i en sproglig linje og en matematisk 
linje. Ved overgangen til 2. g. kan de sproglige elever vælge mellem den 
klassisk-sproglige gren (med særlig vægt på latin og græsk) og den ny
sproglige gren (med særlig vægt på engelsk og tysk). De matematiske elev
er kan vælge mellem den matematisk - fysiske gren (med særlig vægt på 
matematik og fysik) og den matematisk-naturfaglige gren (med særlig vægt 
på biologi og kemi).
Klassernes ugentlige timetal i de enkelte fag har i 1972-73 været for
delte således:

3.g 2.• g l.g
ks ns mf mn ks ns mf mn s m

Religion ............... . . 2 2 2 2 1 1 1 1
Dansk .................. . . 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Engelsk ................ 6 4 4 5
Tysk .................. 5 3 3 5
Fransk eller russisk . . . . . 4 4 4 4 3 3 3 3 5 5
Latin ................. 5 5 4 4
Græsk .................. .. 6 8
Oldtidskundskab ....... 2 2 2 1 1
Historie .............. .. 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2
Geografi .............. 2 3 3 2
Biologi ............... .. 3 3 3 7 3
Fysik .................. 5 2 3 2 3
Kemi ...... 3 3 2
Matematik/regning ..... 6 3 3 3 5 3 2 5
Formning .............. 2* 2X 2* 2X 2 2 2 2
Musik .................. 2x 2X 2X 2 2 2 2 2 2
Gymnastik ............. . . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Timer ialt 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Elever i 2.m og 1. m har valgfrihed mellem engelsk og tysk.
Elever i 3.g og 2. g vælger mellem musik og formning.
Fra 1973 kan alle nye elever vælge mellem fransk og russisk, 
x) kun et halvt år.
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HF.

Hvert år opdeles i 2 semestre, således at undervisningen strækker sig 
over i alt 4 semestre efter følgende plan:

ANTALLET AF UGENTLIGE TIMER
1. semester 2. semester. 3. semester 4. semesl

3 3 3 5
2 3

3 3 3 3
3 2

2 3
3 2 3 3
3 3 3 3
4 3
2 2
2 2
2 2
2 2

Fællesfag:
Dansk ....... ..............
Kristendomskundskab .......  
Historie ................... 
Biologi .................... 
Geografi ................... 
Matematik .................. 
1. fremmedsprog ...........  
2. fremmedsprog ...........  
Samfundsfag .......... .
Sang.......................
Formning ...................
Legemsøvelser ..............

Tilvalgsfag:

Biologi ....................  
Matematik .................  3 2
1. fremmedsprog ........... 2
2. fremmedsprog ...........  
Samfundsfag ................ 
Sang og musik .............. 
Formning ................... 
Legemsøvelser ..............
3. fremmedsprog ........... 3 2
Fysik: forkursus .......... 2

hovedkursus ........
Kemi ....................... 3
Psykologi .................. 2

4
2
5
3
2
3
4
4
3

5
4
2

4
3
4
3
3
4
3
3
3

5

Skolens elever har mødepligt. Lovlig forsømmelsesgrund er kun sygdom. 
Har en elev på grund af sygdom forsømt skolen, må vedkommende medbringe 
en skriftlig meddelelse om fraværelsen og dens årsag. Hvis hjemmet af 
ganske særlige grunde-f.eks. større familiefester i den allernærmeste 
slægt - ønsker fritagelse for skolegang for en elev, må der sendes sko
len anmodning derom senest dagen før. Vi henstiller indtrængende, at man 
kun med særlig magtpåliggende grunde anmoder om sådan fritagelse.
Udleverede bøger er skolens ejendom, og eleverne er økonomisk ansvar

lige for dem. Udmeldes en elev, skal bøgerne straks leveres tilbage til 
skolen.
Ændringer af adresse og telefonnummer skal meddeles skolen snarest.
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AFGANGSPRØVERNE 1972.

Studentereksamen:
sa.
Brøgger, Harriet
Bødiker, Alex

ks Nielsen, Anne Mette
Nissen, Bodil
Nommesen, Gardi
Pedersen, Lisbeth
Petersen, Conny

Callesen, Sonja
Christensen, Jette Meyhoff
Christiansen, Kurt

ks Dahl, Orla 
Heide-Jørgensen, Ingelise 
Jensen, Karen-Margrethe 
Jørgensen, Hanne 
Jørgensen, Per Husted 
sb.
Bøgen, Jørgen 
Christensen, Steen Fog 
Frisk, Dorte

Petersen, Joan Damgaard 
Pors, Henrik' 
Simonsen, Anker 
Tofte, Jens Peter 
Warming, Alice

Nebel, Kirsten 
Nielsen, Ruth 
Petersen, Hanne Ingomar

ks Gotfredsen, Ulla Putz, Birgit
Hansen, Gerda Bruhn ks Rasmussen, Anders Haugård

ks Hjort, Else-Marie 
Hvidt-Pedersen, Bjørn 
Jensen, Elna Birgitte 
Kleemeyer, Anne-Birte

Schack, Maybritt 
Schultz-Petersen, Henrik 
Siersbæk, Marianne 
Trærup, Ulla

Bund, Birgit 
sc.
Blok, Karen Marie 
Boisen, Else 
Feddersen, Metha 
Fredsted, Elin 
Gonge, Vibeke 
Hoyer, Jørgen 
Jessen, Hans Jørgen 
Kjer, Tove 
Kold, Mette 
Lorentsen, Christian

ks Wildfang, Marianne

Lund, Krista Svane 
Møller, Jessie 
Nielsen, Elisabeth 
Pedersen, Birgitte 
Pedersen, Flemming 
Pors,Eva
Skau, Christine 
Steffen, Erik 
Sørensen, Margrethe 
Wæver, Svend
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mx.
f Borst, Christian
f Christensen, Hanne Munkholm
n Dahl, Gunhild
n Danielsen, Signe
f Esmann, Niels-Erik
n Faarvang, Henrik
f Have, Erik
f Hertel, Niels Aage Koch
n Holm, Nils-Peter
f Jørgens en, Hans'Dirk
f. Jørgensen, Mogens
f Lauritzen, Ejgil

my.
f Boisen, Margrethe
f Christensen, Troels Monrad 
f Christiansen, Erik
f Dørflinger, Torben
f Enemark, Henning
f Ganderup, Martin
f Grønbæk, Lita
f Jørgensen, Jan
f Kristensen, Kaj
f Lassen, John

f Lind, Vagn
f Nielsen, Lars
f Rasmussen, Dorrit
n Smidemhnn, Margit
f Sommerlund, Svend
f Staub, Carsten
f Sørensen, Poul Erik
f Vilain, Erik
n Wielandt, Hanne
f Wildfang, Inger
f Østergaard, John

f Lorenzen, Lars
f Malfilåtre, Inge Pia
f Nielsen, Leif
f Petersen, Bjarne
f Petersen, Peter
n Rasmussen, Inger Merete
f Søndergaard, Elin
f Tophøj, Brynhild
f Vestergaard, Christian
n Aarslev, Marianne

mz.
n Boisen, Kirsten
n Christensen, Maj-Britt
f Christensen, Åge Monrad
f Diederichsen, Asmus
f Eriksen, Erik Fink
f Frøslev, Svend Erik
n Hansen, Carsten
n Jepsen, Anette
n Jørgensen, Jørn Walsted
n Koustrup, Niels Anton
f Larsen, Søren Toksvig

f Lindberg, Axel
f Nielsen, Ebbe Lund
n Pedersen, Lis
f Petersen, Hanne Korsholm
n Petersen, Inge Warming
f Ruhwald, Poul Erik
f Skov, Dagmar
n Sørensen, Marianne Bjerregå:
f Wierød, Ole
n Wind, Bent



7Realeksamen:

Boysen, Keld 
Clausen, Helga 
Fogh, Bars
Hansen, Inge Maarup 
Jensen, Kirsten

Kramer, Erik 
Raunskov, Helle 
Rønne, Kent 
Schmidt, Karin

LÆRERNE■

I skoleåret 1972-73 har vi måttet savne studielektorerne 
H. Hansen og V. Graversen, som begge er blevet pensioneret. De har 
i fagene fysik og matematik igennem mange år gjort et godt arbejde 
for skolen - de er dygtige fagfolk, og de har, også ud over det 
faglige, betydet meget for mange elever. Mange kolleger vil savne 
deres humør, hjælpsomhed og menneskelige balance.

Også andre lærere er hørt op med at virke ved Haderslev Katedral
skole: seminarielektor H. Fich (matematik), seminarielektor H.V.Greger
sen (historie), seminarieadjunkt E. Mikkelsen (dansk), seminariead
junkt E. Skov (matematik), alle fra byens seminarium. Desuden dr. 
H.K. Fischer (fransk). - Skolen skylder dem alle en tak for deres 
hjælpsomhed. - Hele dette skoleår er adjunkt Ane Lise Jacobsen 
(matematik) på studieophold i England. Fra august 1972 virker følg
ende nye lærere ved skolen: adjunkt Margit Uhre Clausen (tysk-kristen
domskundskab), adjunkt Knud-Erik Schmidt (fysik-matematik), adjunkt 
Niels A. Stimpel (tysk-dansk), adjunkt Poul Sørensen (fysik-matematik), 
cand. phil. Ole W. Ullby (historie), cand.psych. Hanne Franzen (psyko
logi)'. Fra 1.2.73 har adjunkt Thomas Egelund Poulsen (dansk-tysk) er
stattet adjunkt N. Stimpel, som aftjener værnepligt. - Under adjunkt 
K. Steenbergs sygdom har timerne i kristendomskundskab været læst af 
stud, theol. J. Clausen og adjunkt Margit Uhre Clausen, timerne i 
fransk i en periode af stud.mag. Ole Johansen, fra 1.2.73 af cand. 
mag. Thomas Klemann (russisk-fransk). Under rektors sygdom i februar 
vikarierede cand.phil. Birthe Rosenkjær. - I efteråret gennemgik 
cand. phil. Birthe Rosenkjær kursus i undervisningsfærdighed (dansk) 
hos lektor Poulsen, lektor Luth Jacobsen og lektor K. Bjerresø - og 
adjunkt Margit Uhre Clausen kursus i kristendomskundskab hos lektor 
Poulsen og lektor Wielandt. - Til studielektorer udnævntes pr. 1. jan. 
1973 lektor F. Kristiansen og pr. 1. februar lektor Sv. Poulsen.

UNDERVISNING

Timerne har i skoleåret 1972-73 været fordelt således:
Lektor F. Andersen (An):Fransk i 3. se, 3. mx, 3. my, 

1. mz, 1. HFA, Historie i 1. HFB.
Lektor Karen Bjerresø (Bj): Dansk i 3-mv, 3.sa, l.sb, 

3.my, 3.mz.

2. sa, 1. sc,

Historie i 3.sb,

Adjunkt J. Heramb Christensen (HC): Musik i 3.c+x, 3. b+y+z, 2.c+x+z, 
1. sa, 1. sc, 1. my, 1. HFA, Oldtidskundskab i 2. nsc. 2. mz. 
1. sb, Latin i 2. nsc, 1. sb.

Adjunkt F. Dræby (Dr): Fysik i 3- mfx, 3. mfy, 3. mn, 2. mfx, 2. mfy+z, 
i 2. halvår tillige 1. HF, matematik i 1. sc og 1. my.
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Adjunkt Margit Clausen (Cl): Tysk i 2.nsa, 2.nsb, 2. nsc. I 2. 

halvår tillige religion i 3. my, 3. mz, 2. sa, 2. sb, 
2. mx, 2. my, 2. mz, 1. HFA.

Lektor M. Favrholdt (Fa): Fransk i 3. mz, 3. sb, 2. sb, 1. my, 
Oldtidskundskab i 2. mx, 2. my, 1. mx, 1. my.

Adjunkt F.C. Franzen (F): Matematik i 3. mfv, 3. mn, 2. mfy+z, 
1. mx, 1. HFB.

Cand. psyk. Hanne Franzen (HF): Psykologi i 1. HF i 2. halvår.

Lektor J. Faaborg (JF): Fransk i 3. sa, 3. mv, 1. sb. Tysk i 
3. nsb, 3. nsc, 1. HFA.

Lektor E. Hansen (EH): Tysk i 3. nsa, 1. sb, 1). so, Historie i 
2. mz, 1. sa, 1. sb, 1. mx.

Gymnastiklærerinde Else Holmgaard (Hg): Gymnastik i 3-c+z, 3- mv, 
2. b+y, 1. a+x, 1. sb, 1 HF

Adjunkt K. Holt (Ho): Græsk i 2. ks, Latin i 3. ks, 2. nsa, 1. sa,
Oltidskundskab i 2. nsa og 1. sa, Religion i 3■ sa,
Erhvervsorientering i sprogligt gymnasium.

Cand. mag. Ingrid Jacobsen (Ja): Engelsk il. my og 1. mz.

Lektor Luth Jacobsen (LJ): Dansk i 2. sa, 3. my, 3. mz, Engelsk i
1 HF

Adjunkt J.F. Jensen (JJ): Biologi i 3. sc, 3. mfv, 3. mfz, 3• mn, 
2. mn, 1. HFA.

Seminarieadjunkt L. Johansen (Jo): Matematik i 3. mfx, 2. sb. l.HFA.

Lektor H.Karlsson (Ka): Historie i 3. sa, 3• sc, 3. mv, 3. mx, 
Religion i 3. mv, 3. mx.

Lektor Lisbeth Kiil (LK): Dansk i 3. sb, 2.sb, 1. mx, Tysk i 1. mx., 
Musik i 3.a+v, 2. a+b+y, 1. sb, 1. mx, 1. mz, 1. HFB.

Adjunkt T. Kleemann (Kl): I 2. halvår fransk i 2. sc, 2. mx, 2. my, 
2. mz, 1. sa, 1. mx.

Lektor E. Knudsen (K): Kemi i 2.mx, 2.my, 2.mz, 1. mx, 1. my, l.mz, 
i 2. halvår tillige 1. HF Fysik i 3. mfv og 2. mn.

Studielektor F. Kristiansen (Kr): Engelsk i 3. nsa, 3. nsb, 2. nsb, 
1. sc, 1 HF

Rektor E. Lassen (R): Dansk i 1. HFA.
Lektor P. Magelund (M): Biologi i 3. sa, 3. sb, 3.mfx,3.mfy,l.HFB. 

Erhvervsorientering i matematisk gymnasium.
Gymnastiklærerinde Ulla Magelund (UM): Gymnastik i 3.a+x, 3. b+y, 

2.a+x, 2. c+z, 1. c+z, 1. my.
Adjunkt Lillian Martinussen (LM): Formning i alle 3-g og 2.g-klasser, 

samt l.HFA og HFB. I 2. halvår tillige to frivillige hold.
Lektor E. Matthiassen (EM): Engelsk i 2. nsa, 2. nsc, 1. sa, 1. sb, 

1. mx, Gymnastik i 1. a+x, 1. b+y.
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Gymnastiklærer Aa. Kampp Olesen (Kp) : Gymnastik i 3. a+x, 

3. b+y, 3- c+z, 3. v, 2. a+x, 2. b+y, 2. c+z, 1. c+z, 
1. HEA+B.

Studielektor S. Poulsen (P): Dansk i 3. se, 3. mx, 2. se, 2. mx, 
2. my, 2.mz, Religion 13. se, 2. sc, i 2. halvår tillige 
i 1. HEB.

Adjunkt T. Egelund Poulsen (EP): (i 1. halvår Adjunkt Niels 
Stimpel): Dansk i 1. sa, 1. sc, 1. my 1. mz, 1. HFB, 
Tysk i 1. sa, 1. HFA, 1. HEB.

Seminarielektor 0. Schmidt (S): Engelsk i 3. nsc og 1. HFA.

Adjunkt K. Smidt (Sm) : Fysik i 3. mfz, l.mz, Matematik i 3-mfz, 
2. so, 2.mn, 1. sb, 1. mz.

Adjunkt K. Steenberg (Sb) (inden sin sygdom): Fransk i 2. sc, 
2. mx, 2. my, 2. mz, 1. sa, 1. mx, Religion i 3. my, 3. mz, 
2. mz.

Adjunkt 0. Stets (St): Geografi i 3. mn, 2. mfx, 2. mfy+z, 2. mn, 
1. sa, 1. sb, 1. sc.
Erhvervsorientering i HF

Adjunkt P. Sørensen (PS) : Fysik i 1. mx, 1. my. Matematik i 
3. mfy, 2. sa, 2. mfx, 1. sa, 1. HFA.

Adjunkt 0. Ullby (U): Historie i 2. sa, 2. sb, 2. sc, 2. mx, 
2. my, 1. sc, 1. my, 1. mz, 1. HFA. Samfundsfag i 1. HFA og 
1. HFB.

Lektor Aa. Wielandt (Wi): Græsk i 3. ks, Latin i 2. ks, 2. nsb, 
1. sc, Oldtidskundskab i 2. nsb, l.sc, 1. mz, Religion i 
3. sb.

SKOLENS ADMINISTRATION.
Det skal forsøges at give en kort oversigt over funk

tioner af administrativ karakter, der varetages af forskellige 
medlemmer af lærerkollegiet samt af vore to kontordamer.

a) Skolens bibliotek bestyres af lektor Karlsson.
b) Uddeling og indsamling af lærebøger, anskaffelse af nye 

lærebøger m.v. varetages af lektor Wielandt.
c) Den halvårlige, tidligere .årlige, timeplan lægges af 

lektor Faaborg, og eventuelle varige omlægninger foretages 
også af denne.

d) Studievejledning for HF'ere, foretages af adjunkt Stets. 
Han står til rådighed for HF-eleverne med vejledning ved
rørende alt, der angår særlige HF-forhold, herunder valg 
af tilvalgsfag og specialeskrivning.

e) Timer i studieteknik og erhvervsorientering forestås for 
HF's vedkommende af studievejlederen, for gymnasiets ved- 
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kommende af lektor Magelund (mat.) og adjunkt Holt (spr.). 
Timerne i studieteknik kan dog efter aftale uddelegeres 
af disse til andre lærere.

f) Indre inspektor er adjunkt Dræby. Han sørger for opret - 
holdelse af almindelig god ro og orden på gange, i garde
robe og kantine m.v., opbevarer fundne sager og fører 
forsømmelsesprotokollerne. Til ham skal både gymnasie- og 
HF-elever aflevere skriftlig meddelelse om eventuelt fra
vær og grunden hertil.
Eventuelle ønsker om fritagelse for undervisning af anden 
grund end sygdom - familiefester el. lign. - rettes derimod 
til rektor. Indre inspektor står også for praktiske spørgs
mål i forbindelse med skriftlige prøver.

g) Administrativ inspektor er adjunkt Franzen, som har til op
gave at bistå rektor med administrationen i almindelighed 
og bl. a. tilrettelægge terminsprøver, årsprøver og for
ældremøder, foretage beregning af timetal, ekspedere an
søgninger om og udbetaling af befordringsgodtgørelse, samt 
deltage i udarbejdelsen af årsskrift. Adm. insp. foretager 
ligeledes de daglige skemaændringer, der følger af læreres 
sygdom m.v.

h) Fru Lorenzen er skolens regnskabsfører og har blandt meget 
andet at gøre med administrationen i forbindelse med le
gater og lån. Fru Bram er skolens sekretær. Begge damer er 
på skolen 4 timer hver skoledag'.

F.
HF. KURSUS.

HF oprettedes (første gang) ved Haderslev Katedralskole i au
gust 1972. Kursus er foreløbig tosporet (48 kursister). Der var 
begge de to første årgange tilmeldt ca. dobbelt så mange kvali-, 
ficerede ansøgere, som kursus giver plads til.
Ansøgere direkte fra folkeskolen udgjorde i 1972 48, i 1973 33. 
De øvrige ansøgeres baggrund udgør et meget bredt spektrum. 
Generelt var gennemsnitsalderen højere blandt andet års ansøgere. 
Blandt optagne 1. års kursister kom oa. halvdelen fra folkeskolen. 
Optagelsen blandt de nye ansøgere er endnu ikke tilendebragt.
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Pr. 3. maj forelå tilvalgsønsker for 3. og 4. semester:

Mat.............. 14
1. fr. engelsk .. 24
2. fr. tysk....  13
Samfundsfag .... 14
Sang, musik....  9
Formning....... 18
Legemsøvelser K+M 7
Fransk ......... 5
Fysik, forkursus. 8
Udvidet fysik ... 7
Kemi ........... 10
Psykologi ...... 18

Per var pr. 15. april udmeldt to kursister. En kursist blev 
senere optaget efter direktoratets godkendelse.
Per er ingen privatister tilmeldt kursus.

St.

ELEVRÅPET.

Skoleåret begyndte den 7• august; men allerede inden den dag 
var elevrådet aktivt. Pet udsendte i sommerferien introduktions
hæfter til de nye første g'er og HF'er. Introduktionshæfterne 
kan, hvis man ser bort fra den tekniske kvalitet rimeligvis be
tragtes som en succes. Pisse blev fulgt op af en introduktions
uge, som omfattede en Hakalyttur, en rundvisning på skolen, 
samt et totimers orienteringsmøde om diverse foreninger og studie
kredse. Introduktionen blev afsluttet med en velkomstfest som af 
lærerne blev betegnet som "abe-agtig". Pet gav anledning til et 
par længere debatter i samarbejdsudvalget. Resultatet af disse 
debatter blev et 5-punktsprogram, som elevrådet forpligter sig 
til at overholde, såfremt det fortsat vil arrangere fester på 
skolen. Programmet indeholder bl. a. en bestemmelse, der siger 
at der kun må afholdes 5 fester årligt, udover skolefester. Ud
over velkomstfesten blev der afholdt en julefest, og i marts 
måned gav Midnight Sun koncert på skolen.

I efteråret var der elevforsamling. Kassereren Sten Selberg 
Hansen aflagde beretning, mens Ole Caspersen aflagde formandbe
retning, Lars Billesbølle talte om de kommende arbejdsopgaver. 
Elevforsamlingen vedtog, at der skulle tegnes en elevforsikring, 
som vi har haft stor gavn af. Pet blev desuden vedtaget at elev- 
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rådet skulle forsøge at arrangere OD. Desværre viste det sig, 
at folk ikke var så intresserede alligevel og da slet ikke, 
hvis det skulle komme til at gå ud over en fridag. OD gik altså 
i vasken.

I vort samarbejde med lærerne i diverse udvalg har vi nået 
en del resultater i år. Bl. a. har vi opnået afskaffelse af 
morgensangen. Den tidligere morgensang blev delt i to. For det 
første: Frivillig morgensang i J. Heramb Christensens regi. 
For det andet: Obligatorisk morgensamling, hvortil enten rektor 
eller elevrådet indkalder, når der er noget vigtigt som skal ud.

Fællestimeudvalget arrangerede i mart måned en surrealistisk 
uge med kunstudstilling, foredrag af bl. a. forfatteren Jørgen 
Sonne og flere film arrangementer, heraf bør Banuels film Viri- 
diana, der vistes i Kosmorama, nævnes.

Årsprøveudvalget fik en ny ordning igennem, som betyder, at 
eleverne i l.g matematisk selv bestemmer, om de vil deltage i 
skriftlig matematik to gange eller matematik og fysik en gang.

Til DGS' landsmøde i Køge sendte vi to delegerede. Ole 
Caspersen orienterede på et møde efter LM om DGS' nye princip
program.

I forbindelse med spareplanerne på undervisningssektoren 
opfordrede DGS alle elever til at strejke. DGS mente, at ned
skæringen af lektionerne kunne få alvorlige pædagogiske konse
kvenser, og at elevorganisationerne burde have forhandlingsret. 
Knap halvdelen af skolens elever efterkom denne opfordring.

Elevrådet har i det forløbne år haft ikke mindre end tre for- 
mænd. Ole Caspersen gik af kort efter sommerferien. Jeg vil her 
benytte lejligheden til at takke Ole, der i hele sin gymnasietid 
har gjort en værdifuld og aktiv indsats i elevrådet. Efter Ole 
Caspersen overtog Lars Billesbølle jobbet. Han gjorde det klogt 
og myndigt; men så sig desværre nødsaget til at nedlægge sit 
hverv i foråret. Efter Lars blev det min tur.

Gennem lovgivningen er elevrådet tvunget til at samarbejde 
med lærerne og rektor. Ledelsen har majoriteten i samarbejdsud
valget. Det er mit håb, at eleverne i større udstrækning end nu 
bakker elevrådet op. Elevrådet ville så stå meget stærkere over 
for ledelsen, end tilfældet er i øjeblikket.

Elevrådet ved
Ebbe H. Lindemann
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ORDENSREGLER.

Der findes ingen konkrete ordensregler for H.K., dog er det 
klart, at 500 mennesker ikke kan gå op og ned af hinanden 
hver dag, uden at tage hensyn til hinanden. Derfor er der 
visse regler, som man bør iagttage. Således er det kun til
ladt at ryge i kantinen og udenfor. Desuden bør det under
streges, at det er forbudt at nyde øl, bortset fra fester 
naturligvis.
Elevrådet har påtaget sig opgaven at holde god ro og orden 
i kantinen, et job, det heldigvis har let ved at forvalte.

Elevrådet ved
Ebbe H. Lindemann

ERHVERVSORIENTERING.

På alle klassetrin gives der erhvervsorientering i alt i 
14 timer. I virkeligheden er der tale om studieorientering, 
da langt de fleste efter studentereksamen fortsætter med 
videreuddannelse. Opgaven for gymnasiets elever er altså at 
beslutte sig for, hvilken videreuddannelse de vil gå i gang 
med. Allerede ved udgangen af l.g. melder valget sig mellem 
de forskellige grene inden for henholdsvis matematisk og 
sproglig linie. Der er afsat 4 timer af skoletiden til for
beredelse på grenvalget. De falder i reglen i begyndelsen 
af foråret. I 2.g. gives en bredere orientering, hvor elev
erne selv kan søge oplysninger om alle uddannelsesformer, 
hvortil studentereksamen giver adgang. Denne orientering 
strækker sig over 8 timer, og det er vigtigt, at de enkelte 
elever selv arbejder med problemerne, når han eller hun 
stilles over for materialet i form af erhvervskartotek, 
brochurer, cirkulærer osv. Læreren er til stede som vejleder. 
Til slut afrundes erhvervsorienteringen i 3.g. med 2 timer, 
hvor man beskæftiger sig med de økonomiske vilkår, tilmel
dingsfrister o.a.
I l.g. anvendes desuden 6 timer til studieteknik, dvs. nogle 
råd om læsning, forberedelse og tilrettelægning af skole
arbejdet .

Ho.
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MUSIK.

Morgensang:
Der afholdes morgensang 3 gange om ugen i l'ste frikvarter. 
Deltagelse er frivillig.
Formålet er, at eleverne kan have lejlighed til at synge nogle 
kendte sange og lære nogle nye.
Repertoiret omfatter ældre og nyere sange, hovedsagelig fra 
højskolesangbogen. Eleverne må meget gerne komme med forslag 
til repertoiret.

EC.

Korsang:

Siden 1964 har gymnasiekoret hvert år i samarbejde med Sønder
jyllands Symfoniorkester og de øvrige sønderjydske gymnasiekor 
opført et større korværk.
Opførelserne finder sted i forårshalvåret, som regel tre aftener 
i træk, og det går på skift mellem byerne.
I marts 1973 var det således lo. gang, disse koncerter blev af
holdt. De fandt sted i Haderslev, Flensborg og Sønderborg, og 
på programmet stod Händels oratorium "Israel i Ægypten". Der 
medvirkede professionelle solister, og dirigent var syngemeste- 
ren ved Det kgl. Teater Peter Ernst Lassen.
Næste år (1974) er det aftalt at opføre Haydns "Skabelsen", og 
det er Ribe, Aabenraa og Sønderborg, der står for tur. Danmarks 
Radio plejer at optage koncerten til senere udsendelse.
Indstuderingen finder sted i en ugentlig kortime uden for skole
tid. Som regel begynder vi omkring 1. oktober. Der kommer op
slag om de nærmere enkeltheder, og enhver interesseret elev er 
velkommen til at være med.

LK.
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"HAKALYTTEN"

Haderslev Katedralskoles lejrhytte "Hakalytten" indviedes i 
1947- Forhistorie. Sidst i trediverne opstod drømmen om en 
sådan lejrskole- og week-end hytte, hvor klasser sammen med 
en lærer kunne være sammen på lejrskole - eller hlot hygge- 
ophold, og hvor man kunne lære hinanden at kende fra en ny 
side. Et opholds succes var betinget af, at alle bidrog til 
at løse de mange praktiske opgaver, der skal få det hele til 
at glide. Derfor var det en ret primitiv hytte, der var mål
et .
Ved indsamlinger og arrangementer blev der skabt en beskeden 
fond. Da så tiden kom, hvor Katedralskolen kunne fejre 25 års
dagen som dansk skole efter genforeningen, besluttede en kreds 
af skolens venner, at der skulle slås et slag for at få rejst 
denne hytte. Ved en stort anlagt indsamling blandt gamle elev
er, forældre og lærere og ved betydelige bidrag fra amt, kom
mune, "Haderslev Samfundet" samt en række større virksomheder 
voksede fonden til en sådan størrelse, at hytten kunne opføres 
ved Sandersvig, på en dejlig grund der velvilligt blev stillet 
til rådighed af nu afdøde gårdejer Rasmus Møller i Knud. 
"Hakalytten" er hverken statens, skolens eller elevernes! Den 
er en selvejende institution, og "ejeren" er foreningen "Hader
slev Katedralskoles lejrhytte"!
Medlemmer af foreningen er en skiftende kreds af forældre samt 
skolens lærere.
I følge foreningens love består bestyrelsen af rektor (der er 
"født" formand), 2 af skolens lærere, 1 repræsentant for "Ha
derslev Samfundet", 3 forældrerepræsentanter og en elevrepræ
sentant. Bestyrelsen er ansvarlig for hyttens drift og fast
sætter ordensreglerne.
Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med forældremødet 
i marts.
Kontingentet er (mindst) lo kr. årligt, det opkræves på den 
måde, at hver elev i l.g, 2.g og l.HF ved årets begyndelse får 
et brev med hjem indeholdende en henvendelse om medlemsskab + 
en giroblanket. På denne måde hår hyttens drift hidtil kunnet 
sikres, og vi håber, at forældrene også i fremtiden vil være 
med til at støtte "Hakalytten".

M.
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Hakalytten (fortsat)

Hakalytten er en beskeden betegnelse for et kæmpe-sommerhus 
med pejsestue,terrasse, fuldt monteret køkken, 2 vaskerum og 
4 soverum med køjeplads til 46 personer. Huset ligger i en 
ellers fredelig skov mellem Sandersvig og Knudshoved lige ned 
til Lillebælt, og fra terrassen er der udsigt til Fredericia, 
hele den nye Lillebæltsbro, Vestfyn fra Middelfart til Assens 
og øerne i Lillebælt. Ingen andre skoler har vist mage til 
samlingssted.

Regelen for benyttelse af huset er, at en klasse kan leje det 
for en pris af 2 kr. pr. elev pr. nat, blot man kan få en lærer 
med på turen. De 2 kr. dækker iflg. regnskabet nogenlunde de 
faste udgifter til forsikring, vand og elektricitet, så husets 
vedligeholdelse og inventarmæssige standard hænger nøje sam
men med den største medlemsgruppes, elevforældrenes, opbakning. 
Den var i 1972 på 30^, og det rækker til vedligeholdelsen, men 
den omlægning af pejsestuen fra arbejdsrum for lejrskolearbejde 
til hyggestue under weekend-ophold, som eleverne gennem flere 
år har rykket for, kræver en væsentligt mere effektiv pengeaf
presning derhjemme fra elevernes side.

Hakalyt-turene fungere på den måde, at klassen selv klarer hele 
arrangementet, og normalt tager man huset i besiddelse midt på 
eftermiddagen, spiser medbragt mad til aften og laver fælles 
morgenmad og som regel middagsmad den næste dag. I sommertiden 
er der oftest 2 klasser dernede i løbet af en weekend.

Efter 60-70 døgns ophold i Hakalytten gennem de sidste 7 år 
sammen med 30 forskellige klasser er det min erfaring, at sko
learbejdet glider meget bedre, og at klasserne summer af triv
sel efter en Hakalyt-tur eller to. Tonen bliver friere bagefter, 
for den bekendte guldvægt kan undværes, idet både lærere og 
elever forstår ordene, som de er ment, selv om de bliver sagt 
noget kluntet eller skarpt.
De to sidste år har Hakalytten været reserveret de nye klasser 
hele september måned som en velkomst til de nyankomne elever, og 
alle klasser har udnyttet muligheden. Turene for de nye klasser 
starter først efter 2-3 ugers skolegang, så der er tid for klas
serne til at finde sammen og til at lægge arrangementet til ret
te.

K.
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STATENS UDDANNELSESSTØTTE

Statens Uddannelsesstøtte forestår uddelingen af støtte til 
studerende i Danmark. Gymnasieeleverne kan kun få direkte 
støtte, dvs. stipendier fra Statens Uddannelsesstøtte, hvor
imod HF-elever kan få både stipendiestøtte og lån. Den direk
te støttes størrelse beregnes ud fra forældrenes skatteplig
tige indkomst i året før støtteåret. For støtteåret 72/73 så 
tallene således ud. Det højeste beløb, man kunne modtage var 
for hjemmeboende på 4.600 kr. og 6.600 kr. for udeboende. Man 
måtte trække 5000 kr. fra beregningsbeløbet (forældrenes skat
tepligtige indkomst i 71) for hvert hjemmegående barn ud over 
ansøgeren. Hvis det tal, man herved kom frem til, lå på 
25.000 kr. eller der under kunne ansøgeren modtage maximums- 
beløbet. Fra 25.000 kr. og op efter blev støttens størrelse 
gradvis aftappet for helt at forsvinde ved 42.000 kr. En for
mue gjorde støttemulighederne betydelig ringere. HF-elever 
kunne i samme år foruden stipendier også modtage statsgarante
rede lån uafhængig af forældrenes økonomiske forhold. Maximums- 
grænsen blev sat ved 8000 kr. eller differencen mellem 11.000 kr. 
og evt. modtaget stipendiestøtte. Det blev sat som betingelse 
for at kunne låne,at ansøgeren var fyldt 18 år. Tallene vil 
ganske givet ændre sig noget for støtteåret 73/74, hvorimod 
reglerne sikkert vil være de samme.

Elevr. ved 
Ole Caspersen.

FORENINGER OG FRIVILLIGE AKTIVITETER
Skolen er hjemsted for en lang række foreninger og frivillige 
aktiviteter. To af foreningerne er politiske, nemlig den revo
lutionære, socialistiske "Spartacus-gruppe" og den demokratiske, 
liberale "Konservative Gymnasiaster". Elevforeningen "Vidar" ud
folder hovedsageligt sin aktivitet ved arrangementer af fester. 
"Vidars Ekko" er et elevblad, der trods sit navn ikke er til
knyttet elevforeningen og ej heller er underkastet nogen form 
for censur. Af andre foreninger, der er mere løst knyttet til 
skolen end de lige omtalte, skal her kun nævnes "Dansk-Britisk 
Forening". Der er også mange muligheder for den, som gerne vil 
deltage i en eller anden form for frivillig aktivitet uden at 
nære noget ønske om at gå aktivt ind i foreningsarbejdet. Der 
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er korsang, frivillig volleyball og basketball og for øje
blikket to studiekredse. Den ene af studiekredsene beskæf
tiger sig med marxisme og den anden med litteratur. Fore
ningerne og de frivillige aktiviteter er her kun nævnt sum
marisk, da de vil blive behandlet indgående på et møde med 
alle nye elever kort efter skoleårets begyndelse.

Elevrådet ved 
Ole Caspersen.

LEGATER - STIPENDIER - GAVER
Skolens gamle stipendier for studenter fra Katedralskolen - 
det gamle stipendium, det iversenske, det lutherske og det 
holzkammske, alle fra før 1864 - er i behold og valutaomreg
net. De bestyres og bortgives af konservatoriet (stiftamt
mand, provst og borgmester). Andragende om disse stipendier 
stiles til konservatoriet og indsendes i begyndelsen af juli 
måned til borgmesteren.
"Den sønderjydske Fonds Haderslev-Studenter-Legat"' (oprettet 
17. november 1937) kan årligt uddele ca. 1000 kr. Ansøgninger 
om legatet, som kan søges af "ubemidlede, dygtige Studenter 
fra danske Hjem i de sønderjydske Landsdele, som er danske 
Statsborgere og udgaaede fra Haderslev Katedralskole", sendes 
(på ansøgningsskema) til skolens rektor inden 15. maj.
"Rektor, Dr. phil. Karl Mortensens Legat" til støtte for dansk
sindede elever på Haderslev Katedralskole eller studenter fra 
denne skole kan årligt uddele oa. 600 kr.
"Fabrikejere Max Schaumann og Hustrus Legat". 30.000 kr. Le
gatets renter tildeles årligt 2 dansksindede elever fra Hader
slev Katedralskole, der mindst 5 år har haft deres hjem i 
Sønderjylland.
"Lektor Reinckes Ærespræmie". 2000 kr. Af skolerådet tildeles 
renterne ved hvert skoleårs afslutning en elev i 3- gymnasie
klasse, "der ved sin holdning har gjort sig værdig til beløn
ning" .
"Haderslev Bys Spare- og Laanekasses Jubilæumslegat" udbetaler 
500 kr. årligt til en fra Haderslev Katedralskole udgået, i 
Haderslev hjemmehørende, student.
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"Firmaet Ove Arkils Legat" udbetaler årligt et beløb på ca. 
l.ooo kr. til en student fra Haderslev Katedralskole, der 
fortsætter sin uddannelse ved Danmarks tekniske Højskole, 
subsidiært ved et fysisk-matematisk fakultet her i landet. 
Det nævnte beløb skal reguleres efter det til enhver tid 
gældende almindelige ikke løn-regulerende detailpristal, der 
sædvanligvis offentliggøres omkring 1. februar.

"Ella og Holger Andersens Studielegat". 45.000 kr. Legatets 
renter skal tilfalde en kandidat, der har taget klassisk
sproglig studentereksamen fra Haderslev Katedralskole, til 
hjælp til videregående studier.

Jubilæumslegatet. 53.000 kr. Legatets renter uddeles til støt
te under uddannelse til elever fra eller i Haderslev Katedral
skole.

"Kirstine og Hilda Petersens Mindelegat". 12.000 kr. Legatets 
indtægter tildeles en værdig trængende student fra Haderslev 
Katedralskole, fortrinsvis af den matematiske-naturvidenskabe- 
lige retning.

"Langla's Legat". 40.000 kr. Legatets renteindtægt skal anvendes 
til værdigt trængende, sønderjydske elever ved Haderslev Kate
dralskole.

"Lektor N.K. Ostergaards Mindelegat". 5.000 kr. Legatets rente
indtægt uddeles i portioner å 50 kr. til flittige og mindrebe- 
midlede gymnasieelever ved Haderslev Katedralskole.

Skolen har i år endvidere modtaget et legat fra en anonym giver.

LEGATER 1972.

Den Sønderjydske Fonds Haderslev-Studenter-Legat. 
er tildelt:

ingeniør-studerende Truels Kjær - 1971 -
" Anton Pedersen - 1969 -

kr. 6oo,-
kr. 6oo,-
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Firmaet Ove Arkils legat 

er tildelt:

stud.polyt. Kaj Juhl - 1968 - kr. 1.7OO,-

Jubilæumslegatet
er tildelt:

stud.mag. Vagn M.Andersen - 1970 - kr. 5oo, -

stud.med.vet.Helge B. Clausen - 1967 - kr. 5oo,-

stud.scient. Lars Jensen - 1966 - kr. 5oo,-

stud.polyt.Svend C. Petersen - 1968 - kr. 5oo,-

ing.studerende Chr. Aa.Schultz - 1969 - kr. 5oo,-
student Inger Louise Wildfang,3.mx - 1972 - kr. 5oo,-

Rektor dr.phil.Karl Mortensens legat
er tildelt:

stud.theol.Annette von Hoick - 1970 - kr. 3oo,-

musik-studerende Ingrid von Hoick - 1970 - kr. 3oo,-

Skolens legat

er tildelt:
landinspekt.studerende

Olaf Andersson - 1969 - kr. 5oo,-
stud.scient. Jørgen Clausen - 1967 - kr. 5oo, -
stud.med. Carl Lysbeck Hansen - 1970 - kr. 5oo,-
stud.odont. Lone Heisterberg - 1970 - kr. 5oo,-
landinspekt. studerende

Helge H. Larsen - 1971 - kr. 5oo, -
stud. med. Gynther Petersen - 1970 - kr. 5oo,-
stud.odont. Mogens Truelsen - 1969 - kr. 5oo,-
elektro-ing.studerende

Hans H. Wind - 1969 - kr. 5oo, -
student Erik Christiansen, 3.my - 1972 - kr. 5oo,-
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Lektor N. K. Østergaards mindelegat 

er tildelt:

student Bjørn Hvidt-Petersen,3.sb - 1972 - kr. 55o.-

Kirstine og Hilda Petersens mindelegat 

er tildelt:

stud.polyt. Lars Ravn-Jensen - 1967 - kr. 689.-

Fabriksejer Max Schaumann og hustru's legat 
er tildelt:

student Jørgen Bøgen, 3. sb - 1972 - kr. 6oo.-

" Elin Fredsted, , 3.. sc - 1972 - kr. 6oo,~

" Erik Eriksen, 3. mz - 1972 - kr. 6oo.-

Reinckes Ærespræmie 
er tildelt:

student Lisbeth Pedersen, 3. sa - 1972 - kr. 175.-

Haderslev Bys Spare- og Laanekasses legat 

er tildelt:

student Torben Dørflinger, 3. my - 1972 - kr. 5oo.-

Langlas legat 

er tildelt:

student Else-Marie Hjort, 3. sb - 1972 - kr. 4oo.-
11 Nils-Peter Holm, 3. mx - 1972 - kr. 4oo .-
1! Ejgil Lauritzen, 3. mx - 1972 - kr. 4oo.~
11 Peter Petersen, 3. my - 1972 - kr. 4oo.-
n Carsten Staub, 3. mx - 1972 - kr. 4oo .-
1! Marianne Wildfang, 3.sb - 1972 - kr. 4oo.-
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AF SKOLENS DAGBOG

Ekskursioner

Fra 30. juni til 13. juli 1972 var 17 elever fra gymnasiet med 
lektor J. Faaborg og frue som ledsagere på besøg i Haderslev's 
franske venskabsby Braine.
Som ved alle de foregående besøg blev vi overordentlig hjerte
ligt modtaget af den charmerende lille bys borgere, som tilsyne
ladende kappes om at gøre opholdet for de unge danskere til en 
stor og uforglemmelig oplevelse.

Programmet for opholdet i Frankrig var nogenlunde som de tid
ligere gange: Modtagelse på byens rådhus, kransenedlægning på 
den sønderjydske og den franske krigerkirkegård, udflugter til 
Champagne-distriktet (Epernay og Reims), til Laon og til Paris 
(modtagelse i den danske ambassade), besøg på gårde i Braines 
omegn, officiel "banquet" samt ture og sammenkomster af mere 
privat karakter.

Deltagerne boede under opholdet hos franske familier, men ind
tog hovedmåltiderne i Institution Ste-Marie.
I de følgende to uger opholdt 25 unge fra Braine og omegn, led
saget af Mme Stephan og Mile Lhotte, sig på vor egn, de fleste 
privat indkvarteret hos "Braine-farerne", resten, på vandrehjem. 
Lektor Favrholdt havde arrangeret frskl. aktiviteter for dem, 
hvoraf skal fremhæves udflugter til Rømø og Dybbøl, eh to dages 
tur til København, samt en værdig højtideligholdelse af 14.juli. 
Også denne rejse blev en bekræftelse af venskabet mellem vore 
to byer, og vi håber, den gode tradition at foretage udvekslings
rejse hvert andet år må fortsætte i meget lang tid.

J. F.

2. nsc. samt 7 elever fra 2. mfx foretog 8. og 9. december en 
ekskursion til København med Margit og Jacob Clausen og J. Heramb 
Christensen.
Hovedformålet var et besøg på Statens Museum for Kunst, hvor elev
erne så billeder fra forskellige epoker og besvarede en række op
gaver skriftligt. Andre arrangementer var Glyptoteket, Musikhisto
risk Museum samt et besøg i det Kgl. Teater (Storhertugindens af
sked) .

Cl. og H.C.
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20.1. Årets skolekomedie var Eugene Ionesco's "Jacques" efter 
fulgt af P.M. Møller's "Hans og Trine". Komedien, der var in
strueret af Margit Clausen og Svend Poulsen, opførtes af elever 
fra 2.g og 1. HP. med Bruce Percival

som "special guest star". Også det praktiske arbejde med såvel 
komedie, som bal blev udført af 2.G'erne.

Steen Rønnow.
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16. - 19. februar 1973: 2. my på ekskursion til København med 
E. Knudsen. Bytur i den gamle bydel med besøg i Domkirken, 
Synagogen og Rundetårn. Besøg på Glyptoteket, Folketingslokal- 
erne og Zoologisk Museum. Mandag to fabriksbesøg: Den kongelige 
Porcelænsfabrik og Sadolin & Holmblad - det sidste sted blev den 
kemiske baggrund gennemgået af fabrikkens forskningschef før rund
gangen på laboratorierne og dele af fabrikken, hvor især kunst- 
harpiks-fremstillingen blev grundigt forevist.

K.

Opera:
Den 9. februar opførtes "Mikadoen", Komisk opera af Gilbert and 
Sullivan. Ca. 75 elever medvirkede i kor, orkester, som solister 
og bag scenen. Medlemmer af Sønderjyllands Symfoniorkester spil
lede i orkestret, soen sk udstyr ved Lillian Martinussen, ind
studering J. Heramb Christensen.

HC.

6. marts: Jubilæumskoncert i Haderslevhallen. Det er i år 
lo. gang, de syd- og sønderjydske gymnasiekor samarbejder 
med Sønderjyllands Symfoniorkester om opførelsen af et større 
korværk, denne gang Händels oratorium "Israel, i Ægypten". 
Dirigent: kapelmester Peter Ernst Lassen.
Koncerten gentages i Flensborg den 7- og i Sønderborg den 
8. marts.

LK og HC.

Udstilling.
Sammen med "Kunstforeningen for Haderslev og omegn" arrangerede 
elever fra HE, 2. og 3. G udstillingen "Ting og sager" fulgt op 
af en debataften med et spørge- og svarepanel. Spørgepanelet be
stod af elever og lærere. Svarepanelet bestod af Formanden for 
kulturudvalget Marianne Mortensen, købmand Orbesen, sølvsmed 
Bent Gabrielsen og designeren Ib Drasbæk.
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Ekskursion.
3. b foretog i november en formnings ekskursion til Ribe - Es
bjerg, stoftrykkeren Carlo Haahr Berntsen besagtes. Der blev 
her holdt foredrag om stoftryk og Berntsens billedtæpper.

Esbjerg Fiskerimuseum, Esbjerg Kunstmuseum og Håndarbejdets 
Fremme. Opgaver udførtes undervejs.

3. c var i november på en formningsekskursion til Ribe - Højer- 
Tønder og Løgumkloster.
Stoftrykkeren Carlo Haahr Berntsen fortalte om sine billedtæp
per. Højer Tæppefabrik blev gennemgået. Tønder Museum blev be
søgt. Her blev kaklerne gennemgået af en elev. Til sidst be
sagtes Løgumklosters Olivia Holm Møller's museum. Opgaver ud
førtes undervejs.

Konkurrencer:
Tre elever fra 2. c Helle Bjerregaard Hansen, Karin Müller og 
Astrid Dahl vandt 3- præmie i Carlsbergs tegnekonkurrence.

LM.

FÆLLESTIMER

I hvert skoleår afsættes der ialt 8 timer til fællesarrange
menter der skal financieres for et beløb på ca. 4000 kr. 
Fællestimerne tilrettelægges af et udvalg bestående af rektor, 
2 lærere og 2 elever.
Det forløbne års udvalg har prøvet noget nyt, idet man som en 
forsøgsordning med sigte på en feature-uge til næste år har 
ladet alle fællestimer på nær en behandle det samme emne, nem
lig surrealisme. Der er blevet vist ialt 4 surrealistiske film: 
Den andalusiske Hund, To associationsforløb set (En elevfilm), 
VIndiana og En digters Blod. "Vindiana" blev forevist på et 
af byens biografteatre, Kosmorama og "En digters Blod" blev 
kørt uden for den normale skoletid.

Endvidere inviterede man to foredragsholdere, Jens Otto Hansen, 
kunsthistoriker og Jørgen Sonne, digter. Samtidig med foredrag 
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og film var der opstillet en udstilling af surrealistisk 
billedkunst. Den eneste fællestime, der ikke var omfattet af 
dette program, var en film bygget over George Orwells bog 
"Kammerat Napoleon", der blev vist tidligere på året.

Ole Caspersen.

LEGEMSØVELSER FOR PIGER

Atletik.
Ved regionsstævnet i Tønder den 22/9. 72 deltog vi 
i gr. I & II. Gr. I vandt og deltog i finalestævnet 
i Horsens den 30/ 9. 72.

Volley-ball.
Ved turneringen i Tønder i forbindelse med regions
stævnet vandt vi turneringen.
Gymnasieskolernes landsturnering i volley-ball af
vikledes bl.a. på Haderslev Katedralskole, hvor vi 
vandt gr. A og B. (13/2. 73).
Ved kvartfinalerne i Esbjerg 9/3 blev begge hold 
slået. - Hele året har der været frivillig træning 
i volley-ball for piger og drenge to ugentlige 
aftener og med god tilslutning.

Basket-ball.
1. februar startedes frivillig basket-ball for piger 
med en ugentlig træningsaften. Det er et forsøg, men 
begyndelsen synes at være lovende.

, Svømning.
I vinterhalvåret har der været undervist i svømning 
i 3 ugentlige timer både for piger og drenge.

Påklædning til legemsøvelser.
Indendørs: mørkeblå shorts + hvid bluse, gymnastiksko.
Udendørs: træningsdragt + tennissko.

Indendørs fodbold.
Ved en turnering arrangeret af Haderslev Bank, blev 
Katedralskolens pigehold no. 1.

Hg. og U.M.



27

LEGEMSØVELSER FOR DRENGE

Ved regionsstævnet i Tønder den 22.9. 72 opnåedes særdeles 
gode resultater for alle 3.g'er i atletik, henholdsvis en 
2. - 4. og en 1. plads.

Til finalestævnet i Herning den 30.9. 72 opnåede gr- III en 
5. plads.

Håndboldspillerne vandt også i år finalekampen i Tønder.

Kp og EM.

Det nye skoleår begynder mandag den 13. august kl. 10.

Til at overvære de mundtlige prøver, både afgangseksaminer 
og årsprøver, samt dimission og translokation, der afholdes 
på skolen fredag den 22. juni kl. 10, indbydes eleverne, for
ældrene og andre intresserede.

Haderslev Katedralskole, maj 1973.

E. Lassen.


