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FORORD

Velkommen til skoleåret 1996/97 på Marie Kruses Skole.

Ethvet skoleår har sin egen rytme og sit eget særpræg, men også gode 
og gennemprøvede traditioner.

Igen i år vil der være forældremøder for små og store elever, morgen
sang og middagssamlinger, undervisning og mere undervisning, idrætsdag 
og fællestimer, prøver og eksaminer, lejrskoler og studieture.

Listen af aktiviteter er næsten uden ende. Et udtryk for at vi er en sko
le med stor mangfoldighed.

Marie Kruses Skole er ikke en uforanderlig størrelse, men en skole i 
konstant udvikling.

Nye elever og forældre vil tilføje skolelivet nye aspekter og visioner, 
men nuværende elever og lærere har nye projekter i smeltediglen.

I skoleåret 1996/97 vil skolens fritidsordning Mariehønen endnu en
gang blive udvidet.

Den tidligere pedelbolig ved indgangen til skolen vil blive taget i brug 
af de største elever i Mariehønen (3. kl. og 4. kl.).

Når forældre til de mindste fremover skal vælge skole, er det ikke kun 
skolen man vælger, man vælger samtidig Mariehønen.

Det er vores mål at »pakkeløsningen« fortsat skal udvikles.

De større børn og de unge mennensker i gymnasiet, vil blive mødt med 
nye arbejdsmetoder, bl.a. projektopgaver i hovedskolens ældste klasser.

EDB vil i stigende omfang blive inddraget i undervisningen. I løbet af 
skoleåret 1996/97 forventer jeg, at skolen tilsluttes sektornettet, med de 
deraf følgende pædagogiske muligheder.

Der vil således, for alle nye såvel som gamle forældre, elever og lærere, 
være lejlighed til at være med til at udvikle skolen i skoleåret 1996/97.

Vel mødt til et nyt skoleår allesammen.

Frank Christensen
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GUNNAR HOLCK

Pedel Gunnar Hoick døde pludseligt nytårsaften 1995.

Gunnar Hoick har været pedel på Marie Kruses Skole i 13 år. Inden 
han blev tilknyttet Marie Kruses Skole, var han selvstændig tømrerme
ster.

Gunnar Hoick var en særdeles dygtig håndværker.

Han har gennem sit tømrerarbejde på skolen sat sig nogle varige af
tryk. Alt træarbejde på skolen bærer præg af, at det er en dygtig tømrer, 
der har lavet arbejdet.

Gunnar Hoick var ikke en mand af mange ord, alligevel var han særde
les afholdt af såvel elever som det øvrige personale på skolen. Alle kend
te Hoick, som vi kaldte ham til daglig.

Han døde på et tidspunkt, hvor tilværelsen så særdeles Lys ud for ham. 
Han havde netop købt et sommerhus og glædede sig til, at det skulle sæt
tes i stand, således at han kunne flytte dertil, når han om nogle år skulle 
pensioneres. Men sådan skulle det ikke være.

Han vil blive husket på Marie Kruses Skole.
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ADMINISTRATION OG LEDELSE

Telefoner:
4295 00 12 Kontoret med omstilling til: 

rektor
administration og 
pedeller
Telefax 4499 66 13

42 95 38 48 Direkte linje til kantinen
42 951017 Direkte linje til Mariehønen

Bestyrelse:
Gældende fra 1. august 1996 - 31. juli 1997.

Formand: Fru Mette Halberstadt, Turistvej 172, 3460 Birkerød.
Tlf. 42 81 34 48

Næstformand: Hr. Kurt Damsgaard, Carinavej 1, 3460 Birkerød.
Tlf. 42816445.

Hr. Allan Fischer-Madsen, Søborggårdsvej 7, 3460 Birkerød.
Tlf. 4281 0018.

Hr. Hugo Rosendahl Jensen, Stavnsholtvej 163, 3520 Farum.
Tlf. 4295 60 80.

Hr. Stig Nielsen, Birkekæret 14, 2950 Vedbæk.
Tlf. 42 8933 31.

Hr. Knud Steen Degenkolw, Rytterkrogen 11, 3520 Farum.
Tlf. 42 95 8802

Repræsentant for Farum Kommune:

Hr. Bo Bjørke, Ryttergårdsvej 28, 3520 Farum.
Tlf. 4295 0015
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SKOLENS ANSATTE, SÆRLIGE FUNKTIONER

Skolesundhedsplejerske:
Jytte Beltoft, hver fredag i skoletiden.
Birte Knudsen, 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:
Morten Bjørn for gymnasiet
Per Watt-Boolsen for hovedskolen

Elevforsamlingsformand:
Louise Provencher Jensen
Mariette Buksti Arved Andersen

Skolevejleder for hovedskolen:
Birgit Franzmann ,° Kontor ved A-V-depotet.

Studievejleder for gymnasiet:
Tine Olsen Kontor ved skolekøkkenet.
Jørgen Ebbesen
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LEDELSE OG ADMINISTRATION

Frank Christensen 
rektor

Vibeke Hvidberg 
afdelingsinspektør

Steen Nielsen 
inspektor

Peter Mourier 
økonomiinspektør

Dide Dahl 
skolesekretær

Kirsten Jørgensen 
bogholder

Marianne Rasmussen 
skolesekretær

Lise Allerup 
kontorsekretær
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PEDELLER

Bent Bugge Michael Haastrup

KANTINEPERSONALE

Suzanne Ammendrup Lieanne Langelund

BIBLIOTEK

Lizzie Leise Per Watt Boolsen 
bibliotekar
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PERSONALET 1 MARIEHØNEN

Annette Jørgensen 
leder

Nicole Lauridsen Kirsten Christensen Edith Cornali

Merete Gade Kenn Jørgensen
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HOVEDSKOLENS LÆRERE

Hanne Als-Nielsen Karen Ankersen Rudi AnkersenLene Calmer 
Andersen

Mariann Bacher Jan Bjerregaard Mogens Bjeverskov Kirsten Bogh

Per Watt Boolsen Michael Breuning Vivi Bay Christiansen Kirsten Dyhr

Henrik Floor Allis FrederiksenBirgit Franzmann Marianne Haarsted 
Graversen
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Jette Handberg

Annette Hjulsager Per Hoffmann

Jytte Ulbrandt 
Hansen

Annegrethe Holst

Hanne Haugaard

Vibeke Hvidberg

Finn Johansen

Erik Præst Nielsen

Lis R. LauAnnette Danker 
Lassen

Johnny NielsenHanne-Lotte 
Møllgaard

Mogens Hovgaard 
Nielsen
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Vibeke Nielsen Ingelise Olsen Gitte Petersen Mette Inge 
Petersen

Marianne Schivl Christian Skau Anne-Lise StahlhutJens Kristian 
Schon

Jonna Stephenson

Jette Tolstrup Annelise Vanning

Edna Slott Sørensen Hanne Taboryski

Edel Webster Helle Bjerre Degn
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GYMNASIETS LÆRERE

Willy Banz Carl-Henrik Bentzen Morten Bjørn Christian Bohr

Frank Christensen Birte Dahlgreen Jørgen EbbesenNina Mohr 
Christoffersen

Pia Elmtoft-Riedel Bent Essinger Ane FaaborgMette Haid 
Lauridsen

Jens Hadvig Birgitte Hamborg Jenny Hansen Klaus Olsbjerg 
Jensen
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Niels Jensen Elsie Jønsson Anni Kjcldgaard Claus Knudsen

Erik Kristensen

Anita B. Nicolaisen

Dorte Myrup

John B. Nielsen Lars-Christian 
Nielsen

Eva Møller

Steen Nielsen Tine Olsen Kurt RiisSøren 
Norquist-Hansen
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Birgitte Schierbeck Benny Svensson Else Benn Thomsen Signe Thomsen

Karl Webster Knud Wodschou

AFGÅEDE LÆRERE:

ORLOV

Hovedskolen
Ole Ljungberg 
Carsten Bjerg

Gymnasiet
Bjarke Karbo
Peter Lange 
Birgit Bamberg

Marianne Quortrup
Annelise Stahlhut
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

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

Elever, der søger optagelse i hovedskolens 
øvrige klasser, kan eventuelt blive optaget på 
ekspektanceliste. Der er et gebyr på kr. 100 ved optagelse på ekspektan
celisten.

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

Dåbs- og navneattest samt CPR-nr. bevis skal forevises ved indmeldel
sen.

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 ad
varsel 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 
øjeblikkeligt varsel.

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

Skolepengene dækker alle undervisningsomkostninger og undervis
ningsmaterialer. Gymnasiets elever anskaffer dog selv papir, hefter o.L.

Ekskursioner i hovedskolen betales af hjemmet. Udgifter til lejrskoler 
i hovedskolen betales af hjemmet og skolen med halvdelen til hver. Gym
nasiets elever betaler introture, studierejser 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 
skolepenge 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 1996/97 er betalingen 495 kr. pr. måned i 11 måneder.

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

HOVEDSKOLEN:
Farum kommune yder et tilskud på 25% til forældrebetalingen for elever 
i 1. til 10. klasse, der er hjemmehørende i Farum kommune.

22



SATSERNE SER HEREFTER SÅLEDES UD:
A: For elever bosiddende i Farum kommune: 

Børnehaveklasse: .................................. 
1. - 3. klasse: ......................................  
4. - 10. klasse: ......................................

11 måneder å 685 kr.
11 måneder å 515 kr.
11 måneder å 565 kr.

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

(Betaling i 11 måneder).

11 måneder å 685 kr.
11 måneder å 685 kr.
11 måneder å 750 kr.

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

C: Indskrivningsgebyr 100 kr.

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.

VEDR. FRITIDSORDNINGEN/MARIEHØNEN:
For kalenderåret 1996 er betalingen 770 kr. pr. måned i 12 måneder. 
Taksten for 1997 er ikke fastsat på nuværende tidspunkt. Beløbet forfal
der til betaling den 1. i måneden. Forældre der er berettiget til søskende
moderation, får denne udbetalt ved henvendelse til Farum Kommune.
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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.

l .g’s konsultation finder sted i november og 2.g’s og 3.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.
Forældredag i hovedskolen.

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 bestem
melser kun under ekstraordinære forhold ret til at bevilge fritagelse for 
skolegang.

Elevers forsømmelser af enkelttimer eller dele deraf har været tiltagen
de. Ved gentagne forsømmelser af denne art vil der tilgå hjemmet be
sked, og skolen anmoder om forældrenes støtte til, at sådanne forsøm
melser undgås.

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. Småfor- 
sømmelser, ekstra fridage (f.eks. forlængelse af ferier og lign.) giver det 
enkelte barn en uheldig følelse af at kunne indtage en særstilling blandt 
kammeraterne og virker absolut nedbrydende på pligtfølelsen.

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

FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET 1996 - 97
Sommerferie (Hovedsk.)(lørdag 
Sommerferie (Gym.) (lørdag 
Efterårsferie .... lørdag
Juleferie ................... lørdag
Vinterferie ............... lørdag
Påskeferie ................ lørdag
St. bededag ................ fredag
Kristi himmelfartsdag torsdag

fredag
Pinseferie ................ lørdag
Sommerferie (Hovedsk.jlørdag 
Sommerferie (Gym.) lørdag
de nævnte dage inklusive.

Lørdag d. 27. april erstatter 
ges til forældredag.

d. 22. juni) - tirsdag d. 6. august
d. 22. juni) - søndag d. 11. august
d. 12. oktober - søndag d. 20. oktober
d. 21. december - onsdag d. 1. januar
d. 8. februar - søndag d. 16. februar
d. 22. marts - mandag d. 31. marts
d. 25. april
d. 8. maj
d. 9. maj (hovedskolen)
d. 17. maj - mandag d. 19. maj
d. 21. juni - tirsdag d. 5. august
d. 21. juni - søndag d. 10. august

dag d. 17. maj for hovedskolen og bru-

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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SOMMERAFSLUTNING 1996
HOVEDSKOLEN:
Torsdag d. 20. juni 1996, møder bh.kl. - 6. kl. kl. 8.15 i klasselokalet.

Kl. 9.00 - ca. 10.30 er der afslutning i festsalen.
Foruden morgenåbent fra kl. 7.30 - 8.15 holder Mariehønen åbent fra 

kl. 10.00 - 17.30.

Torsdag d. 20. juni 1996 afslutning for 7. - 10. kl. kl. 11.00 - ca. 12.00 
i festsalen.

Derefter er der fotografering af 10. kl. og efterfølgende reception i 
kantinen for 10. kl. elever, forældre og lærere.

GYMNASIET:
Fredag d. 21. juni kl. 9.00 afslutning og translokation.

Efter translokationen er der fotografering af studenterne ca. kl. 10.30 - 
11.00. Lørdag den 22. juni kl. 18.30 er der dimissionsfest.
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SKOLESTART AUGUST 1996
Hovedskolen: Skolestart onsdag d. 7. august: 

Børnehaveklasse og 1. klasse kl. 9.30 
i klassens lokale.
2. - 8. klasse kl. 9.00 i klassens lokale.
NB! 6c kl. 9.00 i kantinen.
9. klasse kl. 9.00 i lokale 342, 340 og 
336.
10. klasse kl. 11.00 i kantinen.

Gymnasiet: Skolestart mandag d. 12. august.

Alle klassetrin møder kl. 10.00 
i festsalen.

Indringning til morgensang kl. 8.10 for bh.-kl. - 6.kl.
RINGETIDER:

1. time kl. 8.15- 9.00 5. time kl. 12.20 - 13.05
2. time kl. 9.10- 9.55 6. time kl. 13.10 - 13.55
3. time kl. 10.10 - 10.55 7. time kl. 14.05 - 14.50
4. time kl. 11.05 - 11.50 8. time kl. 14.50 - 15.35

Morgensang for elever i børnehaveklasserne til og med 6. klasse foregår
hver dag kl. 8.10.

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

27



ÅRETS GANG PÅ MARIE KRUSES SKOLE

tegning af Ole Thorsen

TRE EVENTYR-LIGE DAGE I LØGUM KLOSTER
De tre sidste dage før vinterferien blev tre meget anderledes skoledage 
for bh.kl. - 3. kl.

Det almindelige skema var brudt op, og i stedet arbejdede vi med even
tyr på mange forskellige måder. Fra 8-10 arbejdede vi med dansklærerne 
i klasserne. Vi hørte eventyr og talte om, hvad der er karakteristisk for 
eventyr.

Efter et godt langt frikvarter ar
bejdede vi igen i klasserne denne 
gang i værksteder, hvor vi på for
skellig måde illustrerede eventyr. 
Her kom der virkelig gang i fanta
sien. Vi lavede bl.a. tegneserier, 
byggede perspektivkasser, lavede 
trolde ti! ophængning på gangen og 
modellerede drager. Alle var i fuld 
gang, og de otte værksteder sum
mede af begejstret aktivitet.

I løbet af ugen skrev alle klasser 
hver deres bidrag til et eventyr. Fre
dag efter frokost samledes vi i fest
salen, hvor der kom en frygtelig 
heksemutter flyvende helt fra Bloks
bjerg.

Først blev vi næsten bange for 
hende, men det viste sig, at hun var 
kommet for at læse vores eventyr 
op. Det var sjovt at høre, hvordan 
eventyrene var blevet, og stopfulde 
af trolde, drager, dværge, prinses
ser, brændehuggere og gamle hekse 
- og dertil et stykke af Ingas dejlige 
chokoladekage, kunne vi tage hjem 
og holde en velfortjent vinterferie. 2. a og Hanne Hangaard
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DEN FLYVENDE KUFFERT
På sin rejse til Italien møder H. C. Andersen en dag en gruppe sigøjnere. 
De er sultne og fattige, så de vil stjæle hans fine silkekåbe, hans brød og 
vin og hans rejsekuffert. For at aflede hans opmærksomhed finder sigøj

nerne på at fortælle 
ham et eventyr, 
som de opfører for 
ham.

H. C. Andersen 
falder for deres 
trick, og spiller ger
ne med i deres styk
ke, hvor han på et 
tidspunkt flyver 
som en anden 
Aladdin hen over 
paladser og byer i 
sin rejsekuffert. Ef
ter stykkets happy
ending står H. C. 

Andersen tilbage på scenen og vinker farvel til sigøjnerne uden at ane, 
hvor fattig han er blevet, men beriget med ideer nok til de første 5 nye 
eventyr.

2.b faldt også for sigøjnerne og deres kreative fantasi, da vi i februar 
tog i Anemoneteatret. Efter stykket følte vi os som medspillere i Den Lil
le Pige med Svovlstikkerne, for vi måtte spise vores madpakker på trap
pen op til teatrets cafe - dér var sket en dobbelt booking, så der ikke var 
plads til os.

2.b.

VULKANØENS HEMMELIGHED
I 5.b arbejdede vi i efteråret med teaterstykket: »Vulkanøens hemmelig
hed« af Jørgen Hartung Nielsen. Vi øvede, sang, malede, grinede, knok
lede og meget mere.

Vi havde det dejligt og var stolte af vores præstation, da vi i begyndel
sen af december måned kunne fremvise stykket for forældre og kamme
rater. Selvom der indimellem var tryk på og selvom Hanne - især - var lidt 
stresset, så kan vi godt ønske alle 5. klasser held og lykke fremover med 
deres teaterprojekter, for trods alt var det sjovt og lærerigt.

Vi vil også her sige tak til Mie, Annelise, Marianne og Søren for hjæl
pen.

5.b og Hanne Taboryski.
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PROJEKTOPGAVE DEN 4.-8. DECEMBER 1995
Projektopgave er en opgave, der skal indeholde noget kreativt, og oplyse 
om det valgte emne, samt egen mening. Man får en uge til at udføre op
gaven, hvor man selv 
bestemmer hvor man 
vil arbejde henne. 
Hvis man er udenfor 
skolens område, skal 
det dog oplyses til 
klasselæreren.

Opgaven kan blive 
udført af en eller to 
personer. Man får et 
ord man skal skrive 
ud fra, og dette dæk
ker mange forskellige 
emner. Hver gruppe 
vælger deres egen konsulentlærer, og denne person vælges efter, hvilket 
emne man skiver om. Man får fem dage til opgaven, og det passer fint. 
Opgaven skal også fremlægges, og det sker på denne måde: Fremlæggel
sesmåden må man selv bestemme, men den skal indeholde noget kre
ativt. Ens klasselærer og konsuletlærer skal være til stede, og det skal 
klassen også. Desværre var der nogle lærere, som ikke var enige, om 
hvordan opgaven skulle bearbejdes. Men alt i alt var det en god og lære
rig uge, og vi mener, at dette godt kunne blive en tradition.

Tina og Nicola 8.A.

STRASSBOURG
Søndag d. 17. sep. ’95 kl. 10 om aftenen tog vi afsted fra skolen i bus. Vi 
glædede os alle sammen meget. Vi var spændte på hvordan vandrerhjem
met, byen og alle de ting vi skulle se, så ud. Vandrerhjemmet var i god 
stand. Alle pigerne fik de nye værelser, og drengene fik de gamle værel
ser. Vi fik morgenmad & aftensmad på vandrerhjemmet.

Et af de steder vi var ude at se, der gjorde mest indtryk på os, var kon
centrationslejren Natzwiller Stutthof. Den lå højt oppe i bjergene, og der 
var meget tåget, da vi var der oppe. Tågen gjorde, at stedet så 10 gange 
så uhyggeligt ud, som det ville have gjort i solskin. Vi var rundt og se ba
rakker og massegrave, hvor der var hundredevis af kors. Der var også et 
museum, hvor der var tøj & billeder af udsultede & døde folk.

Strassbourg var en romantisk, charmerende og meget fascinerende by. 
Katedralen, som ligger inde i byen var meget flot både udvendig & ind
vendig.
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Klassen fungerede rigtig godt sammen, og på grund af den tur kom de 
2 nye elever til at passe bedre ind i klassen, som om de altid havde gået 
her. Det var en meget spændende og lærererig tur, som vi aldrig vil glem
me.

Michala 8.a.

3.G TUR TIL LONDON
I uge 39 tog en flok 3.g’er til London, med Pia Riedel og Karl Webster, 
som de ledende og dirigerende lærerkræfter. Efter en temmmmmmmelig 
lang sejltur, kom vi til det sagnomspundne England. Og rygterne talte 
sandt - det regnede!

Vi kom da frem til hotellet, som lignede de andre hoteller i området, 
dog kun udvendigt. Morskaben startede først rigtig da vi kom indenfor. 
No rooms available!!!! Efter hård kamp fik vi nådigst kvist, kælder og 
pulterkammer.

Nok om hotellet. Da holdet bestod mest af piger (10 piger og to dren
ge), forløb dagen efter følgende skema: et museum, en skoforretning, 
pubbesøg, en bodyshop, endnu skoforretning og til sidst - en tøjbutik...

Da nattelivet var en noget mere kedelig affære end først antaget, (alt 
lukkede kl. 23.00) blev der skænket op hjemme på hotellet - hvilket gav 
visse problemer, da der var langt fra kælder til kvist.

Der blev dog da også tid til at se bl.a. MOMI (museum of moving ima
ges), Globe Theatre, Covent Garden, Carnaby Street og China Town, 
etc.

Turen hjem var noget HELT for sig selv... Først med tog fra London 
til Harwich så båd til Esbjerg, med bus fra Esbjerg til Fredericia, derfra 
med tog til Nyborg, igen med en færge, denne gang til Korsør, derfra 
med tog til KBHs hovedbanegård, hvor størstedelen blev hentet.

P.g.a. turens strabadser blev vi rystet godt sammen, og på den måde 
blev turen næsten fuldendt. Tak for denne gang.

Lavet af Henry (3x) & Hans (3y).
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LES LANCIERS 
DEN 9. MARTS 1996
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STUDENTER 1995

3au

Baunbæk, Bettina
Byrnak, Karen 
Hald, Lene Hjort 
Hansen, Trine 
Jensen, Karen Vibeke
Madsen, Lise
Marner, Julie
Nielsen, Adam Skov
Poulsen, Ann-Louise Lund 
Rasmussen, Sara Kruger 
Sichelkow, Mia 
Strandman, Natalie

Svane, Julie
Svendsen, Anne Sofie 
Thrane, Bettina Legarth 
Tullberg, Bente 
Tind, Sidsel Tveterås 
Brandt, Lars 
Larsen, Lars Helmø 
Perwez, Finn
Stjernstrøm, Linda Vibolt 
Voigt, Anders
Weidekamp, Thomas Holde 
Withen, Bo Palle

3bv

Andersen, Anja 
Andersson, Anne Hvidberg 
Blicher, Nina Ingemann 
Boye, Anne Marie 
Goldin, Lea Green 
Haagensen, Kirsten Lund 
Heede, Grete Sakina 
Hvidberg, Louise 
Jeppesen, Jimmy Teilmann 
Kristensen, Tine 
Meyer, Kristina 
Nielsen, Mica Nørgaard 
Rasmussen, Martin Bisted 
Schrøder, Rikke

Schultz, Peter
Seerup, Anne Wedell 
Svanholm, Charlotte Adler 
Westh, Lars
Worm, Henning Anthony Ogarrio 
Christiansen, Carl Orbesen 
Frederiksen, Mette Mejer 
Hansen, Claus Bredahl 
Jensen, Morten Bernt 
Kallesøe, Lene Borup 
Krenk, Charlotte 
Larsen, Sanne Lisbeth 
Saxov, Pernille
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STUDENTER 1995

3x

Bigum, Merete 
Christensen, Sune 
Dragsdorff, Nikolas 
Hansen, Louise Marie 
Heiner, Iben
Jensen, Michala 
Jerking, Anders 
Kragh, Theis 
Kruger, Maria 
Møller, Katrine

Jy
Asserhave, Henrik 
Aziz, Mubeena 
Brynjolf, Line 
Christensen, Hanne 
Elming, Camilla Lykke 
Fischer, Nicolai 
Giehm, Kasper 
Holm, Morten 
Højman, Anders 
Jacobi, Anne

Nellemann, Robert Vilhelm
Nielsen, Andreas Bondo
Nielsen, Lasse
Pedersen, Camilla Hageman
Raith, Jens
Therp, Camilla Louise
Thisted, Dorthe Ahrenkiel Louise
Thomsen, Martin
Vinding, Mads
Voss, Jesper Wilhelm
Wissing, Michala

Knudsen, Maria Isabella Bundgaard 
Koch, Kristoffer
Lund, Tim Stenberg 
Madsen, Mads
Munch, Kristoffer Engeil 
Neergaard, Erik Berentzen 
Nielsen, Katja Munkholm 
Schmølker, Gitte Reinvaldt 
Schultz, Anne Truelscn 
Thamdrup, Steen Ulrik
Vejrup, Christian
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FOLKESKOLENS UDVIDEDE AFGANGSPRØVE 1995

Bast, Morten
Berentzen, Joan Schon 
Blomqvist, Bo Mikael 
Egeblad, Anne Cathrine 
Egefelt, Kristoffer
Eriksen, Anne Sofie Eggert 
Frederiksen, Martin Dobel 
Holm, Andreas Harving 
Larsen, Gunvor Sundgaard

10s

Andersen, Jakob Bo Feldborg 
Eriksen, Anne Birgitte 
Espersen, Søren
Heegaard, Mette 
Hermansen, Tine

Larsen, Ulla Holst
Madsen, Helle Fredskild 
Michelsen, Thomas Bergmann 
Neergaard, Magnus
Nielsen, Torben Birk 
Overgaard, Morten 
Rove, Gitte Holm 
Sørensen, Stefan Lillelund 
Thomsen, Thomas Bo

Larsen, Louise Gottorp Thor 
Madsen, Mikkel Ventzel 
Ostenfeld, Niels
Petersen, Katrine Toftegaard 
Schmidt, Lee Christina Yung 
Skøt, Sofie Eva
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