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MARIE KRUSES SKOLE
Stavnsholtvej 29-31
3520 Farum

Rektor: Frank Christensen

Rektor træffes:
Mandag - torsdag kl. 9 -10. 
eller efter aftale
Tlf. 42 95 0012

Telefonbesked til eleverne modtages ikke.



Rettelser til årsskriftet.

s. 22. Fotokopier betales med 315 kr pr. år.

s. 26. Sommerferien starter lørdag d. 19. juni 1993, men 
afslutningerne for de enkelte klasser er fastlagt således:

Børnehaveklasserne til og med 5. klasse: torsdag d. 1 7 . juni kl. 9 0 0
6. klasse til og med 10. klasse: torsdag d. 17 . juni kl. 11.00
gymnasiet: fredag d. 18 . juni kl. 9.00
dimissionsfesten er fastsat til: lørdag d. 19 . juni kl. 18.30

s. 26. RINGETIDER:

Indringning til morgensang
1. time kl. 8.15- 9.00
2. time kl. 9.05- 9.50
3 . time kl.10.05-10.50
4. time kl.10.55-11.40 

kl. 8.10 for bh.-kl - 6. kl 
5. time kl.12.10-12.55 
6. time kl.13.00-13.45 
7. time kl.13.55-14.40 
8. time kl.14.40-15.25
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VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG DERES FORÆLDRE

Dette hæfte er både en beretning om det skoleår, der er forbi og en intro
duktion til det kommende skoleår.

Ved at læse årsskriftet får man et lille indblik i begivenhederne i skole
årets forløb.

I løbet af året vil elever og forældre blive informeret gennem »Det sker 
på Kruse«.

Skoleåret 1993/94 vil være præget af, at det er et jubilæumsår for Marie 
Kruses Skole.

I april måned 1994 vil det blive fejret, at Marie Kruse for 125 år siden 
startede sin pigeskole i en lejlighed på Vesterbro. En så gammel skole har 
mange traditioner og de bedste forsøger vi at værne om, dem vil nye elever 
stifte bekendtskab med i løbet af året.

Men selv om skolen er en olding er vi sprællevende.
Forældre, elever og lærere er hvert år med til at udvikle skolen og det hå

ber jeg også alle nye elever og forældre vil være med til.

Frank Christensen
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MINDEORD

Torsdag den 27. september modtog vi det sørgelige budskab om overlærer 
Knud Jørgensens pludselige og alt for tidlige død. Han havde været på sko
len dagen før, hvor han havde undervist sine klasser og senere deltaget i et 
møde om aftenen. Derfor kom det som et chock, da det blev meddelt, at 
han var død tidligt den næste morgen.

Knud Jørgensen var sønderjyde.
Han dimitteredes som lærer i 1950, men fortsatte sin uddannelse i Det 

danske Flyvevåben, hvor han blev uddannet til pilot. I 1953 flyttede han til 
Sjælland, hvor han startede sin karriere som lærer i Lyngby - Tårbæk kom
mune. Den I. august 1971 blev han ansat på Marie Kruses Skole, og han har 
således været lærer på skolen i al den tid, den har ligget i Farum.

Knud Jørgensen underviste i fagene fysik, matematik, datalære og sløjd, 
der hver for sig havde hans store interesse. Hans viden om matematik og fy
sik var meget stor, og han interesserede sig levende for alt, der havde med 
hans arbejdsfelt at gøre. Derfor gik han også med sønderjysk stædighed op 
i sit arbejde og gik aldrig på kompromis med at opnå letkøbte resultater, 
når han skulle give sin viden fra sig.

Som menneske var Knud Jørgensen regelret, og altid venlig og imøde
kommende. Hans menneskesyn byggede på den kristne livsholdning, der 
også var ledetråden i'hans forhold til andre mennesker.

Knud Jørgensen efterlod sig 5 børn, der alle har været elever på Marie 
Kruses Skole.

Æret være hans minde.

Ole Ljungberg.
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PLAN OVER ETAGE 1
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PLAN OVER ETAGE 2
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ADMINISTRATION OG LEDELSE

Telefoner:
42 95 00 12 Kontoret med omstilling til: 

rektor 
administration og 
pedeller
Telefax 44 99 6613

42 95 58 71 Gunnar Larsen (pedel), privat
4295 3808 Gunnar Hoick (pedel), privat
42 95 38 48 Direkte linje til kantinen
42 951017 Direkte linje til Mariehønen 

Pasningsordningen har åbent 
fra 7.30-8.15 og 12-17 
for børnehaveklasse til 3. klasse. 
Telefontid fra kl. 12.00

Bestyrelse:
Gældende fra 1. oktober 1991 - 30. september 1993.

Formand: Henrik Uhre Prahl, Nygårdspark 55, 3520 Farum.

Næstformand: Fru Mette Halberstadt, Turistvej 172, 3460 Birkerød.
Tlf. 42 813448.

Hr. Stig J. Nielsen, Dyssevangen 51, 3520 Farum.
Tlf. 42952663.

Hr. Kurt Damsgaard, Carinavej 1, 3460 Birkerød.
Tlf. 42820434.

Hr. Hugo Rosendahl Jensen, Stavnsholtvej 163, 3520 Farum.
Tlf. 4295 6080.

Hr. Lars Erik Knudsen, LI. Blovstrødvej 18, 3450 Allerød.
Tlf. 42274701.

Hr. Bo Bjørke, Farum Hovedgade 115, 3520 Farum. 
Tlf. 4295 0015
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SKOLENS ANSATTE, SÆRLIGE FUNKTIONER

Skolesundhedsplejerske:
Jytte Beltoft, hver fredag i skoletiden.
Louise Birch, hver tirsdag i skoletiden.
Tove Præstegaard, sekretær, tirsdag/fredag.

Skolepsykologisk rådgivning:
Tlf. 4295 23 80 hverdage mellem 8 og 14.

Skolepsykolog:
Johanne Charlotte Møllgaard, 
træffes på skolen efter aftale.

Formand for pædagogisk råd:
John B. Nielsen for gymnasiet
Liselotte Schønning for hovedskolen

Elevforsamlingsformand: 
Camilla Mortensen 
Lene Hald

Skolevejleder for hovedskolen:
Birgit Franzmann 
Mogens Møller Jensen

Studievejleder for gymnasiet:
Tine Olsen
Jørgen Ebbesen

Kontor ved A-V-depotet.

Kontor ved skolekøkkenet.
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LEDELSE OG ADMINISTRATION

Frank Christensen 
rektor

Vibeke Hvidberg 
viceinspektør

Ole Ljungberg 
inspektør

Steen Nielsen 
inspektor

Signe Thomsen 
inspektor

Peter Mourier 
økonomiinspektør

Dide Dahl 
skolesekretær

Kirsten Jørgensen 
bogholder

Lise Allerup 
kontorsekretær
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PEDELLER

Gunnar Larsen Gunnar Hoick

KANTINEPERSONALE

Ida Hoffmann Helle PedersenInga Krogsgaard 
leder

BIBLIOTEK

Lizzie Leise Carsten Bjerg 
bibliotekar
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PERSONALET I MARIEHØNEN

Annette Jørgensen 
konstitueret leder

Grethe Jørgensen Betina Bundgaard Edna Slott Sørensen

Irma Oda Hansen Allice Frederiksen Anne Marie Refberg
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HOVEDSKOLENS LÆRERE

Hanne Als-Nielsen Edel Dam Andreasen

Mariann Bacher Carsten Bjerg Jan Bjerregaard

Rudi Ankersen

Kirsten Bogh Per Watt Boolsen Michael Breuning

Kirsten Dyhr Henrik Floor

Vivi Bay Christiansen

Birgit Franzmann Marianne Haarsted 
Graversen
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Jette Handberg Lone Charlotte 
Hannibal

Jytte Ulbrandt 
Hansen

Hanne Haugaard Annette Hjulsager

Helle Hansen

Per Hoffmann Vibeke Hvidberg

Finn Johansen Torben SlagMogens Møller 
Jensen

Lis R. Lau Ole Ljungberg

Anne-Mette
S. Lassen

Annette Danker 
Lassen

Hanne-Lotte 
Møllgaard
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Erik Præst Nielsen Johnny Nielsen Vibeke NielsenMogens Hovgaard 
Nielsen

Ingelise Olsen Gitte Petersen Mette Inge 
Petersen

Jens Kristian 
Schou

Liselotte Schønning Christian Skan Anne-Lise Stahlhut Jonna Stephenson

Hanne Taboryski Jette Tolstrup Karin Wang 
Markussen

Lone Wassard
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Edel Webster
GYMNASIETS LÆRERE

Willy Banz Carl-Henrik Bentzen Morten Bjørn

Frank Christensen Nina Mohr 
Christoffersen

Birte Dahlgreen

Christian Bohr

Jørgen Ebbesen

Pia Elmtoft-Riedel Bent Essinger Ane FaaborgMette Hald 
Frederiksen
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Jens Hadvig Birgitte Hamborg Ingrid Holdt Klaus Olsbjerg 
Jensen

Niels Jensen Elsie Jønsson Bjarke Karbo Anni Kjeldgaard

Claus Knudsen Inge-Lise Knuthsen

Jane Lindum Sven Lok Dorte Myrup

Hanne Larsen

Eva Møller
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Anita B. Nicolaisen Steen NielsenLars-Christian 
Nielsen

John B. Nielsen

Tine Olsen Marianne Ouortrup Birgitte SchierbeckSøren
Norquist-Hansen

Else Benn Thomsen Signe Thomsen Karl WebsterPer
Spangsberg-Madsen

John Willumsen Knud Wodschou

FRATRÅDTE LÆRERE
Karen Kaastrup Larsen 
Dorthe Madvig 
Berit Kjer Johansen 
Kirsten Kielland Brandt 
Anne-Mette Madsen

20



PRAKTISKE OPLYSNINGER

INDMELDELSE
Indmeldelse af elever til børnehaveklasse og 1. klasse finder sted fra d. 1. 
oktober i det kalenderår, hvor børnene fylder henholdsvis 3 og 4 år.

Elever, der søger optagelse i hovedskolens øvrige klasser, kan eventuelt 
blive optaget på ekspektanceliste. Bestyrelsen har vedtaget at opkræve et 
indskrivningsgebyr på kr. 100 ved ansøgning om optagelse som elev på 
skolen.

Elever, der søger optagelse i gymnasiet, skal følge den procedure, som 
eleverne bliver orienteret om i 9. og 10. klasse på alle skoler.

Dåbs- og navneattest samt CPR-nr. bevis skal forevises ved ind
meldelsen.

UDMELDELSE
Udmeldelse kan ske ved skriftlig eller direkte henvendelse til rektor. Hvis 
udmeldelsen finder sted i skoleårets løb, skal der betales skolepenge også 
for den efterfølgende måned.

Det skal i denne forbindelse understreges, at Marie Kruses Skole er en 
privat skole, og som sådan kan den kræve en elev udmeldt af skolen, hvis 
faglærerne stiller krav herom, særlig hvis en elev udebliver fra undervis
ningen, eller hvis elevens opførsel og hele væremåde er en belastning for de 
øvrige elever i klassen.

I sådanne tilfælde vil forældrene eller værgen modtage en skriftlig advar
sel forinden, og eleven vil få en rimelig tid til at ændre sit forhold. Hvis dette 
ikke forbedres, vil han/hun derefter blive krævet udmeldt med øjeblikke
ligt varsel.

I særlige tilfælde vil en elev kunne kræves udmeldt uden varsel, når og 
hvis faglærerne og rektor finder det nødvendigt.

SKOLEPENGE

Marie Kruses Skole er en privat skole og må derfor dække en del af sine 
omkostninger ved at opkræve skolepenge.

Bestyrelsen fastsætter skolepenge for hvert skoleår under hensyntagen 
til skolens økonomi. Bestyrelsen har således fundet det nødvendigt at 
justere skolepengebetalingen for eleverne i hovedskolen.
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Skolepengene dækker alle undervisningsomkostninger og undervis
ningsmaterialer. Gymnasiets elever anskaffer dog selv papir, hefter o. 1., og 
fotokopier betales med 300 kr. pr. år den 1. august.

Ekskursioner og lejrskoler i hovedskolen betales af hjemmet. Gymna
siets elever betaler introture og lejrskoler.

Skolepengene skal indbetales over giro på de indbetalingskort, som De 
modtager fra skolen. Girokortene er udskrevet pr. familie med samtlige 
børn anført på det samme girokort. Girokortene er udskrevet på skolens 
eget EDB-anlæg. Det henstilles til Dem, at De indbetaler de forfaldne sko
lepenge en af de første dage i forfaldsmåneden.

Misligholdes betalingsterminerne, kan skolen kræve skolepengene ind
betalt forud for et helt skoleår ad gangen, ligesom restancer kan overgå til 
retslig incasso. — Ved meddelelser om restance opkræves et gebyr på 
kr. 100,-.

OVERSIGT OVER SKOLEPENGEBETALINGEN

GYMNASIET:
For skoleåret 1993/94 er betalingen 410 kr. pr. måned i 11 måneder.

Beløbet forfalder til betaling den 1. i måneden bortset fra juli måned, der 
er betalingsfri.

HOVEDSKOLEN:
Farum kommune og skolens bestyrelse har genforhandlet den hidtidige 
aftale, og resultatet er blevet, at Farum kommune yder et tilskud på 25% til 
forældrebetalingen for elever i 1. til 10. klasse, der er hjemmehørende i 
Farum kommune.

PASNINGSORDNING:
Farum kommune yder et tilskud for elever der er hjemmehørende i Farum 
kommune.
Denne aftale gælder for skoleåret 1993/1994.
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SATSERNE SER HEREFTER SÅLEDES UD:
A: Pasningsordning:

For elever bosiddende i Farum kommune ........................... 550 kr.
For elever bosiddende i andre kommuner ........................... 550 kr.
(Betaling i 11 måneder).

Satserne kan blive ændret som følge af ny lov om fritidsordninger.

B: For elever bosiddende i Farum kommune: 
Børnehaveklasse: ..................................  
1. - 3. klasse: ......................................  
4. - 10. klasse: .......................................

C: For elever bosiddende i andre kommuner: 
Børnehaveklasse: .................................. 
1. - 3. klasse: ......................................  
4. - 10. klasse: ......................................

11 måneder å 600 kr.
11 måneder å 450 kr.
11 måneder å 510 kr.

11 måneder å 600 kr.
11 måneder å 600 kr.
11 måneder å 675 kr.

D: Indskrivningsgebyr ................................................................ 100 kr.
E: Kopiafgift - gymnasiet: ........................... én gang om året å 315 kr.

Beløbet forfalder til betaling d. 1. i måneden bortset fra juli måned, der er 
betalingsfri.

SØSKENDEMODERATIONER
Bestyrelsen har vedtaget, at der ydes sø
skendemoderation til 3., 4. og efterfølgen
de søskende. Søskendemoderationen ydes 
også til gymnasiets elever.

1. og 2. ældste barn 
betaler skolepenge i ......... 11 måneder
3. ældste barn
betaler skolepenge i ......... 7 måneder
4. og følgende børn 
betaler for ......................... 0 måneder
3. barn er 
betalingsfrit d. 1/10,1/11,1/3, 1/4 og 1/7.
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FORÆLDREMØDER I GYMNASIET
I august måned afholdes der et forældremøde for l.g’ernes forældre. Ved 
dette møde gives der en generel information om gymnasiet af rektor og en 
orientering om fagene af faglærerne.

I forbindelse med den første karakterbog i november måned afholdes 
der forældre/elevkonsultationer, hvor der er mulighed for at tale med fag
lærerne om den enkelte elev.

1 .g’s konsultation finder sted i november og 2. g’s finder sted i december.

FORÆLDREMØDER OG KONSULTATIONER
I HOVEDSKOLEN
Konsultationerne afholdes fra ultimo oktober og i november måned. 
Obligatoriske forældremøder afholdes for 1. kl.-trin og 6c i september. 
For øvrige klasser afholdes forældremøder efter behov.

VEDRØRENDE SKOLEBØGER
Eleverne har det fulde ansvar for udleverede bøger. Bøgerne er til låns, og 
der er erstatningspligt for forsvundne bøger.

ELEVRÅDET
Elevrådets opgave er at varetage elevernes interesser over for skole og 
lærere.

Elevrådet er organiseret således, at hver klasse har en repræsentant, og i 
dennes fravær en suppleant, til at varetage kommunikationen imellem den 
pågældende klasse og elevrådet.

Selve elevrådet fungerer ved, at elevrådsrepræsentanterne mødes hver 
tredie uge og tager stilling til de konkrete sager. Imellem disse møder er det 
elevrådsformandens opgave at føre elevrådets beslutninger ud i livet.

Med venlig hilsen Elevrådet.
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FRITAGELSE FOR SKOLEGANG

Når der ikke er tale om sygdom, har rektor i følge ministerielle bestemmel
ser kun under ekstraordinære forhold ret til at bevilge fritagelse for skole
gang.

Elevers forsømmelser af enkelttimer eller dele deraf har været tiltagen
de. Ved gentagne forsømmelser af denne art vil der tilgå hjemmet besked, 
og skolen anmoder om forældrenes støtte til, at sådanne forsømmelser und
gås.

FERIER OG FRIDAGE I SKOLEÅRET

Det er af stor betydning, at eleverne vænnes til pligtfølelse og respekt for 
skolens arbejde. Derfor beder skolen indtrængende forældrene om ikke at 
lade børnene forsømme, uden at det er strengt nødvendigt. Småforsøm- 
melser, ekstra fridage (f.eks. forlængelse af ferier og lign.) giver det enkelte 
barn en uheldig følelse af at kunne indtage en særstilling blandt kammera
terne og virker absolut nedbrydende på pligtfølelsen.

»Ferier« ud over normale ferier betragtes som ulovligt fravær.

FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET 1993 - 94
Sommerferie .......... (lørdag den 19. juni) - mandag den 9. august
Efterårsferie .......... lørdag den 16. oktober-søndag den 24. oktober
Juleferie .................. fredag den 24. december-søndag den 2. januar
Vinterferie ............. lørdag den 12. februar-søndagden20. februar
Påskeferie ............... lørdag den 26. marts-mandag den 4. april
St. bededag ............ fredag den 29. april
Kristi himmelfartsdag torsdag den 12. maj
Pinseferie ............... lørdag den 21. maj-mandag den 23. maj
Sommerferie .......... lørdag den 18. juni - (mandag den 8. august) 
de nævnte dage inklusive.

Efterårsferien ligger i år i uge 42, så den er i overensstemmelse med den 
vejledende ferieplan fra Folkeskole- og Gymnasieafdeligen.

Vinterferien ligger i uge 7, så den er i overensstemmelse med kommu
nens og amtets ferieplan.

Hertil kommer de lørdage og søndage, der ikke er omfattet af oven
stående.
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Sommerferien starter lørdag d. 18. juni 1993, men afslutningerne for de 
enkelte klasser er fastlagt således:

Børnehaveklasserne til og med 5. klasse:
6. klasse til og med 10. klasse: 
gymnasiet
dimissionsfesten er fastsat til

torsdag 
torsdag 
fredag 
lørdag

d. 16. juni kl.
d. 16. juni kl.
d. 17. juni kl.
d. 18. juni kl.

9.00
11.00
9.00

18.30

RINGETIDER:
Indringning til morgensang kl. 8.10 for bh.-kl. - 6. kl.
1. time kl. 8.15 - 9.00 5. time kl. 12.05 - 12.50
2. time kl. 9.05 - 9.50 6. time kl. 12.55 - 13.40
3. time kl. 10.05 - 10.50 7. time kl. 13.50 - 14.35
4. time kl. 10.55 - 11.35 8. time kl. 14.35 - 15.20
Morgensang for elever i børnehaveklasserne til og med 6. klasse foregår 
hverdag kl. 8.10.

Middagssamling for 7. - 10. kl. og gymnasiet foregår 1 gang ugentlig.

GAMLE EKSAMENSOPGAVER
Studentereksamensopgaver kan afhentes hos studievejlederne mandag - 
onsdag i den første uge af sommerferien. Ikke afhentede opgaver fjernes.

SKOLEÅRET 1993/94 BEGYNDER
Tirsdag d. 9. august 1993 kl. 10.00. 6.c møder kl. 12.00.
1. klasserne og børnehaveklasserne begynder først onsdag den 10. august 
1993 kl. 9.45 i klasselokalet i sidebygningen, der på Marie Kruses Skole 
bliver kaldt: »Løgumkloster«.
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ÅRETS GANG PÅ MARIE KRUSES SKOLE

tegning af Ole Thorsen

6 . klassernes tur til Tønder

De tre 6. klasser tog d. 7. september afsted med toget for at udforske 
Sønderjylland i tykt og tyndt.

Vi fik hurtigt indlogeret os på Tønder Vandrerhjem, hvor vi skulle til
bringe de næste fire nætter.

De næste fem dage var vi bl.a. ved Højer sluse, på fiskerimuseet i Es
bjerg, hvor vi dissekerede fisk og så sælerne blive fodret. Vi var også i 
Ribe og på Sønderborg slot, hvor vi så alle de spændende ting og fik et 
langt foredrag. I Frøslevlejren hørte vi endnu et langt, men også spæn
dende foredrag. I Rudbøl stod vi med et ben i Danmark og et i Tyskland. 
Det var en sjov oplevelse, men dem havde vi nu mange af på turen.

Lærerne havde fået en underlig ide om, at vi hver aften skulle skrive 
ned, hvad vi havde foretaget os i løbet af dagen.

Vi nærmede os desværre den sidste dag, men aftenen før holdt vi en 
stor fest med dans, musik, slik og chips.

Næste morgen var der vild panik, støvsugerne gik fra rum til rum, ta
skerne blev proppet med beskidt tøj, og vi styrtede afsted til stationen, og 
mange søsyge-piller senere nåede vi endelig Farum station. Vi skiltes 
uden ret mange tårer, for vi skulle jo allerede ses igen om mandagen.

Der var vildt kaos den 
sidste dag.

27



Illg SA’s studietur til Bruxelles, okt. 92

Da Bruxelles er hovedkvarter for både EF og NATO var det et oplagt 
mål for os samf’ere at besøge. Her fik vi også lejlighed til at se om bøger
nes teori stemmer overens med virkeligheden. Turen gik derned af i en 
lejet bus og med en Svend ved rattet. Første stop var et sted i Tyskland 
kaldet Geilenkirchen, der tilfældigvis er centrum for NATO’s Europa-ba- 
serede AWACS-fly. Fordi vi havde tjek på vores forbindelser fik vi lejlig
hed til at opleve en tur i en ægte flysimulator - live, lige nu og her. Var 
det ikke for Svend, vores busdriver, var vi blevet dér resten af vores dage, 
men Svend sagde med høj og klar stemme: »Få så fingeren ud og lad os 
komme afsted«. Som sagt så gjort og få timer senere var vi i Bruxelles. 
Hér blev vi indlogeret på et yderst bekvemt ungdomshotel 5 min. gang fra 
centrum og 1 min. gang fra Svend, som holdt i sin bus lige overfor hotel
let. Trods lidt tumult om fordelingen af værelserne gik alt op i en højere 
enhed, og vi var alle glade og tilfredse - harmoni og lykke i højeste po
tens.

I tråd med dagen før var det igen NATO, der stod for skud (ha, ha). I 
det civile hovedkvarter blev vi udførligt indført i situationen i og omkring 
NATO.

Den følgende dag kørte Svend os ud til Den Danske Kirke, der ligger 
i udkanten af Bruxelles. Vi blev mødt af Søren G’s tvillingebror, som in
formerede os om kirkens virke, som blandt andet består i at fungere som 
en slags ambassade for de danske EF-bureaukrater.

Om aftenen gik vi ud for at inspicere byens udbud af forlystelser, og det 
endte med, at vi havnede blandt de lokale intellektuelle på en lille snavset 
(og snusket) jazzklub, hvor de i anledning af, at Svend var i byen, spillede 
jazz.

Og tænk jer, vi gik direkte hjem og faldt pænt i søvn, med begge hæn
der over de alt for tykke belgiske dyner.

Dagen derpå var en stor dag (set i bakspejlet måske den største i vores 
liv), tænk jer vi skulle møde Henning Christoffersens højre hånd.

Resten af tiden gik med tant og fjas, men så ville Svend hjem. Som sagt 
så gjort og få timer efter var vi tilbage i Danmark, mange oplevelser og 
dyrt købte erfaringer fattigere.

SL og FN.

Illg ENG’s studietur til London, okt. 92

I ugen inden efterårsferien var 15 elever, der alle havde engelsk på højt 
niveau, i London for at stifte bekendtskab med englænderne og deres 
hovedstad.
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Dette skete ved, at vi var privat indkvarteret hos familie lidt udenfor 
centrum og derfra tog ind til byen. Under opholdet så vi bl.a. de enorme 
forskelle, der stadigvæk eksisterer imellem rige og fattige i de boligkvar
terer vi besøgte, og vi besøgte Museum of London, der gav os et godt ind
blik i Londons historie. Vi var også et smut forbi Shakespears Globe The
atre, der desværre endnu ikke var helt genopbygget p.g.a. manglende 
midler og vi besøgte en privat skole, hvor vi hørte noget om det engelske 
skolesystem og overværede nogle timer.

Om aftenen var vi bl.a. til fodboldkamp, til Greyhoundrace og selvføl
gelig på diskoteks besøg på Hippodrome - et af Europas største disko
teker.

Hjemrejsen gik som på vejen over med færge fra Harwich til Esbjerg - 
desværre var der temmelig mange bølger, så de fleste elever tilbragte ti
den i køjerne godt søsyge. Men bortset fra det var det en virkelig god tur, 
som vi sent vil glemme.

M.H.

9 .c’s tur til England

Vi startede fra Farum Station tirsdag, den 6. oktober og efter vi havde 
mast os ud og ind af tog, færger og busser var vi endelig ved målet - Hotel 
Regent Palace på Piccadilly Circus.

I den uge, vi boede der, oplevede vi en masse lige fra musical’en »Joeph 
and his amazing technicolour dremcoat«, som var over al forventning til 
bombetrusler med lukning af Piccadilly Circus. Efter teaterforestillingen 
kunne vi f.eks. ikke komme tilbage til hotellet p.g.a. bombetrusler og vi 
vandrede rundt i Soho
til vi fandt en genvej.

Sejlturen til Green
wich var uheldig, for 
da vi kom op til 
observatoriet og skulle 
se O-meridianen, var 
observatoriet lukket 
p.g.a. restaurering.

Turen var uforglem
melig og vi siger gerne 
»See you in London«.

9. c
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ÅRETS SKOLEFORESTILLING

»Frk. Rosita eller Blomsternes Sprog«
Ovenstående er titlen på et stykke skrevet af Federico Garcia Lorca. 
Dette stykke opførte gymnasiets dramahold i perioden fra den 25. - 28. 
november f992 i Paltholmcentrets teatersal. Det var dramaholdets hoved
projekt og samtidig årets skoleforestilling.

Kort fortalt handler stykket om, hvordan mennesker sygner hen, når 
behovet for kærlighed ikke bliver dækket.

Der lå et kæmpe arbejde bag opførelsen, men resultatet udeblev heller 
ikke. Årets skoleforestilling blev en succes.

Vi, eleverne, var - foruden i arbejdet med skuespillertræning - inddra
get i arbejdet med kulisser/dekorationer og kustumer samt lys/lyd og 
teknik.

Både fagligt og personligt har det for os alle været lærerigt at være 
med. Da vi er et lille dramahold på 8 piger, arbejdede vi tæt sammen og 
dette samarbejde har været stærkt medvirkende til, at vi lærte hinanden 
at kende på tværs af klasserne.

Det at vi arbejdede under pres, p.g.a. en selvfølgelig deadline, har 
gjort, at vi alle har lært sider af os selv at kende, som vi ikke kendte før.

Alt i alt må vi konkludere, at det har været en positiv og spændende 
oplevelse at være med til opsættelsen af dette års skoleforestilling.

Vibe Larsen
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Udveksling 3.g fransk jan./feb. 93

3.g’ernes to franskhold havde i år fået arrangeret en udveksling med en 
fransk gymnasieklasse fra Rennes.

I uge 3 ankom 30 franskmænd, som primært blev indlogeret hos 
3.g’erne med højniveau fransk, men også 1. + 2.g’ere fik fornøjelsen.

I ugen, der gik, blev der lavet fælles arrangementer for danske og fran
ske elever, bl.a. blev en fest på skolen iværksat aftenen før franskmænde- 
nes hjemrejse.

Praktiseringen af det franske blev genoptaget en uge senere, hvor 13 
3.g’ere + 2 lærere rejste til Rennes. Her blev vi indlogeret hos vores fran
ske venner, og i ugens løb overværede vi undervisningen på gymnasiet, 
indsnusede lidt fransk kultur, besøgte Mont. St. Michel og St. Malo og 
vigtigst af alt, fik vi lært en masse fransk.

Afslutningsvis besøgtes Paris et døgn, hvor byen blev gået tynd og 
»alle« seværdigheder set.

Trods visse praktiske problemer, fandt eleverne udvekslingen meget 
succesfuld og udbytterig, og vi håber at kommende 3.g’ere får samme 
mulighed.

3.g-fransk

Fastelavnsfest d. 26. feb. 1993

Vi mødtes i klassen kl. 8.15, og snakkede om, hvordan vi var klædt ud. 
Der blev også taget billeder. Der var mange sjove udklædninger, bl.a. et 
fad risengrød, en rengøringskone, en sheik og et par sørøvere!

Så gik vi over i gymnastiksalen og slog katten af tønden. Da tønden var 
slået ned, gik vi til festsalen, hvor alle sang og dansede.

Nede i klassen fik vi fastelavnsboller og juice, som 6.c delte ud. Bag
efter så vi »Alice i Eventyrland« i festsalen.

Det var en sjov og dejlig dag.

Kærlig hilsen
l.a og Mette Inge
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6.a’s gevinstrejse

6.a fik en rejse lige ned i turbanen.
I august måned 1992 deltog Rasmus Busk fra 6.a i en Lykkehjulskon

kurrence i TV2.
Hele klassen var med og så Rasmus vinde T-shirts, musikkassettebånd, 

17 kg Yankiebar, og sidst men ikke mindst, 25.000 kr. til en rejse for hele 
klassen.

Siden har en gruppe forældre stået for at arrangere en meget spæn
dende rejse for klassen. Turen går til Lalandia på Lolland og dernæst til 
Nordtyskland, hvor vi bl.a. skal besøge en stor forlystelsespark, der hed
der Hansaland.

Ak ja, mine drømme om regntøj og røjser på Læssø bliver ikke til noget!!
For at tjene penge til »luksus« på turen har eleverne siden oktober må

ned arbejdet hårdt med at samle flasker, som vi sælger til et flaskegen
brugsfirma.

Det tegner til at blive alle tiders tur, og vi glæder os til at skulle afsted 
i ugen efter de skriftlige årsprøver.

Hanne Haugaard.
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Barsinghausen - Austausch

übermütig

Doch

<^Das
gerne insame

Zugegeben, Farum zeigte sich wolkenverhangen, ab und 
zu regnete es auch, und der Wind gebä rdete sich etwas 
übermtig - aber so ist wohl Dänemark im März. Wir woll
ten das und vieles andere ja wissen.
Viel konnte uns das launische Wetter^nicht anhaben, denn 
viel yu gut war unser Aufenthalt von «Karsten, Kirsten, Lo
ne und Vivi vorbereitet worden. Immer neues Interessan
tes stand auf dem Programm: das alte Farum, die imposante 
Sgj/rechelsen-Kirche, Kopenhagen mit seinen vielen grünen 
Türmen und den völlig (?) andersartigen Speiselokalen (Hi, 
Mc Donald!) - ja, und natürlich: das turbulente, anregen
de Schulleben der MKS. Da fühlten wir uns beinahe wie zu 
Hause. Beinahe^) Erste schüchterne Versuche der Barsing
häuser Schüler, ihre Lehrer jetzt auch mit dem Vornamen 
zu rufen, fanden bei den Gerufenen nicht so recht Anklang. 
VW daß man im Mathematikunterricht sitzt und nichts ver
steht, das war vertraut; nur - diesmal war die Sprache 
schuld.
Neben dem offiziellen Teil der inoffizielle: die Kontak
ts _z irischen Gastgebern und Gästen. Sicher gab es ab und 
zu große, fragende Augen (Hilfe! Wie heifit doch gleich das 
Wort für ...?J.ber wozy gibt’s die Zeichensprache! So wa
ren Mißverständnisse bald aus der Weit.^Europa ist ganz 
nah, wenn es nach dem Mädchen und Jungen der beiden Schu
len geht: sie haben so viele Gemeinsamkeiten. Wenn nur 
nicht das schwierige Dänisch/Deutsch wäre...
Wir Lehrer und Schüler aus Barsinghausen fahren sehr be
reichert und dankbar nach Hause zurück und freuen uns 
darauf, wenn im nächsten Jahr der Gegenbesuch ^erfolgt. 
Bis dahin: farvel!

Die vierzig Schülerinnen und Schüler /aXW

sowie Günter Busche, 
Renate Kozielski/ und 
Roland Schreyer aus Barsinghausen
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