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Forord

Endnu et årsskrift foreligger hermed.
Midt i vintermørket er der grund til at glæde sig over de man

ge lyspunkter, som gymnasiets dagligdag betyder, hvad enten 
den leves inden for klassens vægge eller lægges uden for 
skolens mure.

Skolebestyrelsen har i det forgangne år afleveret et forslag til 
målsætning for Fjerritslev Gymnasium. Tilblivelsen af denne 
målsætning har afspejlet en grundlæggende enighed om 
vores bestræbelser for at give de bedste rammer for en frem
ragende ungdomsuddannelse og at være en aktiv del af 
egnens liv.

Tak til medarbejdere og samarbejdspartnere og velkommen 
til de unge mennesker, som i den kommende tid beslutter sig 
for en gymnasieuddannelse.

Henning Galmar 
rektor

Spottekrucifix 
af Niels Helledie





Målsætning

Målsætningen
for Fjerrltslev Gymnasium

- at give egnede 16-19 årige i Aabybro, Hanherrederne og 
Nordvesthimmerland mulighed for at tage en studenter
eksamen

- at fortsætte forøgelsen af gymnasiefrekvensen, så den 
kommer op på landsgennemsnittet

- at leve op til egnsgymnasiets særpræg, som er nærhed, 
overskuelighed, bekendthed og tryghed

- at styrke tilbud om kultur- og uddannelsesaktiviteter i 
lokalsamfundet

- at bidrage til egnens liv og vækst

For at opnå dette arbejdes der for

- et udbygget forældresamarbejde til fremme af nærheds
princippet

- at skolemiljøet tilpasses i takt med elevernes ændrede 
behov

- at personalet uddannes i takt med ændrede krav

- at give eleverne mulighed for at udfolde sig ud over under
visningen og bibringe dem oplevelser

- at tilstræbe, at omgangsformen på skolen præges af 
ligeværdighed

- et sammenhængende og harmonisk skoleforløb

- gennem udadrettede aktiviteter at give forudsætninger for 
deltagelse i samfundslivet
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Musik '93

Traditionen tro har 1993 været endnu et år med et varieret 
udbud af musikalske aktiviteter i FG-regi. Således er der, som 
de forrige år, blevet afholdt koncert på folkeskolen med en stor 
del af FG’s musikelever; der har været forårskoncert; kor og 
bigband har optrådt ved dimissionen, og året sluttes af med en 
lille julekoncert. Udover disse tilbagevendende begivenheder, 
opførte 2.g-musikhøjniveauholdet i foråret en reduceret udga
ve af musical’en “Hair”, og koret sang her i efteråret til “Elver
skud” sammen med andre gymnasiekor, Filharmonisk Kor og 
Aalborg Symfoniorkester - en meget spændende oplevelse.

I starten af december var 3.g musikhøjniveauholdet på eks
kursion til København, en tur, der bekræftede, at vores hoved
stad er BYEN, hvori man inden for 2 døgn kan opleve stort 
set alle musikalske stilarter for et beskedent beløb.

Vi hørte “Peruna Jazzmen” - et velspillende traditionelt 
jazzorkester, Duoen Jan Kaspersen & Bob Rockwell - stærkt 
inspireret af den avantgardistiske jazz og pianisten Thelonius 
Monk, Rock/blues-bandet “Act” - en af nattens supergode og 
gratis oplevelser, sangerinden/guitaristen Mrs. Bischop - en fin 
eksponent for country & western-stilen, jazzgruppen “Ehlerts

- fra "Elverskud" i Aalborghallen





trio” - der i virkeligheden var en kvartet, og trods en gennem
snitsalder på ca. 16 år spillede professionelt, Radioens Big 
Band med den amerikanske solist Tom Harrel på trompet, 
flotte arrangementer og intenst trompetspil (vi blev optaget til 
DR-live!), og klaver/sangsolister fra Det Kgl. Danske Musik
konservatorium - en soiré i konservatoriets festsal.

Udover disse musikalske inputs overværede vi en prøve i 
ensembleledelse på det Klassiske Musikkonservatorium, hvor 
vi fik et fint indblik i dirigentens vigtige rolle og samtidig hørte 
dejlig musik udsat for strygere. Vi blev vist rundt på det Rytmi
ske Musikkonservatorium og fik en god snak om stedets struk
tur og om musik i det hele taget med en af stedets undervisere 
Flemming Ostermann. En af turens virkelige overraskelser var 
en utroligt spændende rundvisning på Musikhistorisk Museum, 
hvor enkelte instrumenter blev eksemplificeret og forklaret af 

levende musikere, og vores rundviser sang en svensk vise 
akkompagneret af en forrygende god el-bassist.

Københavnerne bombarderede os med gode og forskelligar
tede musikalske oplevelser, og vi var fulde af taknemmelighed 
over alle de gratis tilbud og den fine behandling, vi fik, hvor vi 
kom frem. Trods de mange oplevelser fik vi også tid til at 
diskutere musikalsk smag og tekniske musikalske færdighe
der, og vi fik en rum tid til strøgtur, pizzaspisning (de var gode 
- men lod vente på sig!) og en lille lur - det var en rigtig god 
tur!

Nu er det dagligdag, og mens undertegnede glæder sig over 
en stor interesse for musik på FG og et nyligt opstartet big- 
band med næsten fuld besætning, er tankerne allerede rettet 
mod næste år, hvor vi skal lave musical - og hvor vi garanteret 
får nok at se til!

Dorte Alstrup

Fjerritslev Gymnasiums Big Band
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Billedkunst
for en New Zealænder!

Jeg er udveksling student fra New Zealand som hedder 
Megan. Jeg begyndte på gymnasium i februar 93 i den sidste 
halve del af 2.g, men nu efter at jeg er begyndt i 3.g synes jeg 
at jeg vil prøve nogle nye fag som jeg ikke normalt ville have 
valgt i New Zealand - så valgte jeg billedkunst og er rigtig glad 
for det.

Det er meget interessant at lære om de mange forskellige 
teknikker og bagefter prøve dem i praksis, selv om det kan 
være svært. Man har altid i sit baghoved en forestilling om 
hvordan kunsten skal se ud men det er ikke altid den kommer 
til at se ud som jeg havde forestillet mig særligt skulptur. Men 
det betyde ikke så meget - fordi det er sjovt at arbejde med. 
Hvis arbejdet går lidt forkert kan man sige at det er udtryk for 
ens kreativitet eller ens kunstneriske talent. Det er også så 
ledes at man lærer af de fejl man laver.

Indtil nu har vi prøvet mange forskellige ting: Vi har arbejdet 
med akvareller, hvor vi experimenterede med farver, forskelli
ge slags tegninger, hvor vi koncentrerede os om proportioner 
og fine detaljer, spændende skulpturer, malerier, og grafik i 
linoliumstryk.

Det har været en rigtig god oplevelse, specielt for mig, både 
fordi jeg ikke har prøvet det før men også fordi det har været 
en stor udfordring at det hele forgik på Dansk.

Den mest spændende oplevelse jeg har haft indtil nu i billed
kunst var turen til København med mit hold. Før vi tog afsted 
fortalte Carsten os hvordan vi kunne lære at forstå et billede.

Den første dag besøgte vi Thorvaldsens Museum og Statens 
Museum for kunst. Den næste dag besøgte vi Glyptoteket og 
Louisianna.

Det var virkelig flot at se de berømte kunstværker som vi har 
hørt så meget om i klassen for eks. en flot udstilling af Claude 
Monet, Braque, Picasso, Degas m.fl. Vi lærte alle at se på bil
leder med åbne øjne og hver fik en dybere forståelse.

Vi fik også lidt tid til sjov om aftenen. Vi boede på et "meget 
flot” hotel (Hotel Jørgensen) med "spændende” værelser og 
bade-faciliteter, men godt og centralt placeret i byen.

Til sidst vil jeg sige mange tak til Fjerritslev Gymnasium fordi 
jeg måtte være på skolen i det år der næsten er gået. Jeg vil 
også gerne rette en stor tak til mine tålmodige lærere (3a) og 
alle kammeraterne som har hjulpet mig utrolig meget igennem 
mit fantastiske år i Danmark.
Jeg kan ikke takke jer nok.

Megan Fleming

Illustration fra tema i billedkunst om Berlin 
af Ton nie Nielsen 2.a.
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Idræt
- fantasi, samarbejde og socialt samvær.

To timer om ugen har alle elever i de tre gymnasieår mulighed 
for at udfolde sig med krop og hoved samtidig. Det foregår i 
gymnasiets nye, gode lokaler, hvor der bl.a. spilles bold, dyr
kes gymnastik, trænes styrke og leges. Idræt er i vore dage 
udover fysisk udfoldelse også aktiviteter, hvor der lægges 
vægt på fantasi, samarbejde og socialt samvær.

Udover det obligatoriske fag for alle er idræt også et valgfag 
på mellemniveau, hvor der kobles teori på det praktiske. Her 
lærer eleverne, hvad der sker i kroppen under idrætsudøvelse, 
hvordan der skal trænes samt om idrættens betydning for de 
enkelte og dens placering i samfundet. Vælger man faget på 
mellemniveau, har man 6 timer idræt om ugen. Efter skoletid 
kan alle elever deltage i frivillig idræt, hvor der er lejlighed til i 

mindre grupper og på tværs af klasserne at dyrke netop den 
form for idræt, man bedst kan lide. I den forbindelse er der tur
neringer, hvor hold fra FG møder andre gymnasier.

I dette skoleår var det især gymnasiets dygtige håndboldpi
ger, der gjorde sig gældende. Først i finalen ved regionsstæv
net i Han Herred Fritidscenter måtte de lide et nederlag, end
da et knebent nederlag på kun 7 - 8.

En mere uformel form for turnering afholdes to gange om 
året mellem Vesthimmerlands Gymnasium og FG. Eftermidda
gen anvendes til venskabelige sportskampe, og om aftenen er 
der, efter en fællesspisning, fest på det gymnasium, hvor 
stævnet foregår.

John Thomsen
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Gymnasieelever mødte 
fortiden i Rumænien
- genbesøg hos gymnasieklasse i Tulcea

For de 13 elever og tre lærere fra 1 .a på Fjerritslev Gymnasi
um samt nogle af elevernes forældre, søskende og andre 
pårørende, blev en bustur til Tulcea i Rumænien på flere 
måder en særpræget oplevelse.

Den 3.000 km lange bustur foregik med Kjeldsens Turistfart, 
Fjerritslev. Turen gik gennem Jylland, Tyskland, Tjekkiet, Slo
vakiet og Ungarn. Vi gjorde ophold i Berlin og Ungarns hoved
stad Budapest. Det var meningen, vi ville gøre ophold i Prag, 
men da vejret var meget dårligt, besluttede vi at gøre ophold 
på vejen hjem i stedet for.

Allerede ved den rumænsk-ungarske grænse fornemmede vi 
at have forladt alt, hvad vi forstår ved Europa. Tingene flyder, 
alt er beskidt, og huse og veje er meget forfaldne.

Turen på cirka 800 km gennem Rumænien blev en prøvelse. 
Den foregik på hullede og bulede veje med en gennemsnits
fart af 50 km. Samtidig skulle chaufførerne passe på køer, får 
og geder, der græsser i vejrabatterne. Ligeledes kører de fle
ste bønder stadig med hestevogne. Efter revolutionen er land
bruget i høj grad brudt sammen, og mange marker ligger udyr
kede hen.

Rejsen gennem bjergene mod Tulcea var særdeles interes
sant. Ud over hvad man kunne opleve under bjegkørsel i Vest
europa, kom vi igennem en flere kilometer lang landsby, hvor



alle boede langs vejen. Hyrderne var netop kommet tilbage 
med køerne, og alle landmænd stod og ventede udenfor deres 
gårde. Der er dog ikke tale om det, vi i Danmark vil kalde går
de, men blot et lille faldefærdigt stuehus og nogle skure. Efter
hånden som dyrene nåede hjem til deres ejere, gik dyrene 
selv ind.

I landsbyen var der elektricitet, men ikke indlagt vand i huse
ne. Der var heller ingen landbrugsmaskiner, som vi kender 
dem i Danmark. Derimod så vi mange hakker, leer og heste- 
trukne kassevogne. Forholdene minder meget om livet i Dan
mark i trediverne.

Efter mange prøvelser ankom vi tidlig morgen til Tulcea, der 
ligger på højre Donaubred og har 80.000 indbyggere. Vores 
værtsfamilier indfandt sig. Og se hvilken modtagelse, vi fik. 
Resten af dagen gik med afslapning og hygge med værtsfami
lierne.

Næste dag var vi på en bustur til en nærliggende storby, hvor 
man har et helt andet forhold til tid, end vi er vant til. Vores 
værter havde planlagt at vise os nogle af de ting, de er stolte 
af. Men vi forvænte vesterlændinge er ikke så lette at impone
re, så vi ville hellere se nogle af de ting, der interesserede os.

I Rumænien stoler ingen på politiet. Desværre blev en af rej
se deltagerne bestjålet af nogle fyre, udklædt som politifolk.



Nogle af os blev også forfulgt af sigøjnere, som ingen 
rumænere bryder sig om. De var meget nærgående, men nu 
var alle blevet forsigtige.

Hvis man sætter sig ned og ser på folk, der passerer på 
gaden, oplever man meget forskellige befolkningsgrupper. 
Blandt andet kan man på påklædningen se, at mange er umå
deligt fattige. I det hele taget er menneskene i Rumænien ble
vet mere fattige efter diktaturets fald i 1989.

Mange af de ting, der er almindelige for os, er uopnåelige for 
dem. Og efter diktaturets fald spørger man sig selv om, hvad 
rumænerne har opnået udover ytringsfriheden.

Allerede nu har materialismen og de værste sider af vores 
vestlige forbrugersamfund gjort deres indtog i Rumænien. 
Hvad skal man med 10 slags tandpasta, hvis man mangler de 
mest elementære daglige ting?

Vi besøgte også det gymnasium, som vi har udveksling med. 
Rektor på gymnasiet var en meget værdig og tænksom mand. 
Efter at have arbejdet mange år under det kommunistiske sy

stem, har omstillingen også for ham været særdeles vanske
lig.

Når et sæt værdier forsvinder, erstattes det ikke nødvendig
vis af et andet, der er bedre. At disciplin ikke er blevet erstattet 
af selvdisciplin, så vi allerede, da vi var værter for rumænske 
gymnasieelever sidste år. Besøget i klasseværelset mindede 
de ældste af os om klasseværelserne fra vores barndom. Spe
cielt lugten var umiskendelig.

Sidst, men ikke mindst, har vi alle lært, at mange af de ting, 
som vi anser for en selvfølge i Danmark, ikke er dagligdag for 
rumænerne. Blot for eksempel det at åbne for det varme vand 
er ikke en selvfølge for alle. Ligeledes at kunne købe de dagli
ge fornødenheder er uden for de flestes rækkevidde. Men vi 
tror, at de fleste danskere har godt af at opleve sådanne for
hold. Måske kunne vi så opleve en større tilfredshed hos nog
le danskere over vore - trods alt - gode hjemlige forhold.

2.a
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Forår i Prag med 2.g

Genbesøg i Prag hos de elever, der besøgte Fjerritslev Gym
nasium i september 1992. Stor glæde, mange knus og nogle 
tårer. Vi blev behandlet som konger. Inviteret til vandmusik, 
Pragerfestivalkoncert, aftensejlads på Moldav med spisning. 
Rundture på slotte og borge. Weekenden i private hytter i det 
tjekkiske “Paradis”, et utroligt smukt område små 100 km nord 
for Prag. Alt i alt en stor oplevelse. Afskeden var med endnu 
flere knus og endnu flere tårer. En pragtfuld tur til Europas 
smukkeste by.

Peter Wemmelund og Palle Birkholm

Den gamle rådhusplads i 
Prag med Peterskirken.



Fra Krnov til Fjerritslev Udvekslingselever på FG i 1993

Jeg har gået på gymnasiet i Krnov i Tjekkiet, hvor jeg tog stu
dentereksamen i maj 1993. Derefter ville jeg gerne studere et 
af de skandinaviske sprog på universitetet i Prag. Desværre 
var jeg ikke så heldig at blive optaget - de tog 4 ud af 200 
ansøgere.

Jeg havde sammen med min familie tilbragt to ugers ferie i 
Danmark, og da jeg kunne få lov til at gå på Fjerritslev Gym
nasium et år som gæsteelev besluttede jeg mig for at gøre 
det, og på denne måde lære dansk. Det er svært at lære 
dansk ordentligt i mit eget land, og det er nu altid det bedste at 
lære sproget i det land, hvor det tales.

Jeg har nu været her et par måneder og ind imellem er det 
ret hårdt og meget trættende, da der stadig er timer, hvor jeg 
ikke kan gøre meget andet end at lytte. Mine klassekammera
ter er søde mod mig, men der er selvfølgelig stadig en sprog
barriere, som jeg håber, jeg meget snart kan komme over. Jeg 
bor hos en virkelig flink familie, som hjælper mig meget.

- Men det, der altid opmunter mig, er jeres smill
Alice Markova, 2b

(oversat af E. Austin)

Megan Fleming, New Zealand
Belinda Gay Hindmarch, Australien
Richard Tyler Hegner, USA
Alice Markova, Tjekkiet
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Skolekomedien 1993 
(se næste side)



Skolekomedien 1993

Hidtil har den årlige skolekomedie været noget, man altid har 
kunnet se frem til på FG, og 1993 var ingen undtagelse. Kir
sten og Per havde denne gang udvalgt et aldeles stort værk, 
“Det gode menneske fra Sezuan" af Bertholt Brecht, til årets 
skolekomedie eller årets skuespil, som jeg vil foretrække at 
kalde det.

Vi var nogle letsindige elever, der meldte os - frivilligt - til at 
deltage i projektet som skuespillere, og jeg tror, at de fleste af 
os fik lidt af et chok, da vi fandt ud af, hvor store nogle roller, 
stykket indeholder. Jeg troede, at Kirsten og Per havde over
vurderet vores evner, men da de havde vist os denne enorme 
tillid, begyndte vi alle straks at øve på vores replikker...? Da 
prøverne begyndte, indså vi virkeligt, hvad det var, vi havde 
indladt os på. Det var hårdt slid, når man foruden skolearbej
det skulle kunne sine replikker UDENAD, og desuden skulle 
man kunne fremsige dem med mere liv og engagement, end 

når en død karklud reciterer Iliaden i den græske udgave. Men 
hold fast, hvor var det sjovt, det var nogle af de bedste stun
der, vi har haft på FG, og det var noget, der styrkede sammen
holdet på tværs af klasser og årgange.

Da der kun var en uge tilbage før premieren, kunne vi alle
sammen, til Kirsten og Pers store glæde, alle vores replikker - 
næsten. Trods nogle små sommerfugle i “mavsen” forløb det 
hele perfekt på premiereaftenen, og det skyldes ikke mindst 
Kirsten og Pers enorme indsats. De brugte adskillige timer på 
at gøre det hele klart: Per med sine briller langt nede på næ
sen, en smøg i den ene hånd, et rollehæfte i den anden og en 
kraftfuld og engageret instruktion; Kirsten, der listede rundt på 
tæer og justerede detaljer ved vores fremtoningen, foruden at 
hun organiserede musikken, kostumer, kulisser og et stykke 
hjemmebagt kage i ny og næ. TAK til dem begge.

Thomas K Laursen, 3x
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Gymmer- Sprøjten. Gymmer-sprøjten

En gruppe entusiastiske og dygtige “journalister” er begyndt at 
udgive en avis her på FG. I dette skoleår skal den udkomme 
seks gange.

Avisen indeholder meddelelser, interviews, reportager, debat 
og meget mere. Da en avis jo er et demokratisk organ, står 
den til rådighed for alle, også forældre og lærere, der vil for 
tælle om livet på FG, måske sætte skub i nogle sager, men 
det kan også være, at en og anden har lyst til at give sine tan
ker udtryk i et digt eller en anden form for fiktiv tekst.

Hovedartiklerne i det 2. nummer af Gymmer-Sprøjten er ori
entering om forårets musical og interview med elevrepræsen
tanterne i skolebestyrelsen. Man kan også læse om mor
gensamlingerne, de sidste af efterårets fællestimer, og der er 
et interview med Charlotte Kastberg, der har vikarieret, mens 
Dorte Alstrup havde barselsorlov.
Vi synes, vi er ved at finde formen til en rigtig god avis.
Man kan støtte os ved at komme med konstruktiv kritik og - 

ikke mindst - ved at købe Sprøjten.

Dunne Pienge



Store legedag

Fredag den 20.8.93 var afsat til omlagt undervisning med 
efterfølgende Bacchus-fest - den sidste dog uden mødepligt.

Formålet med dagen var:
- at have en dejlig og lidt anderledes dag
- at finde den bedste lege-klasse
- at fremme sammenhold i klasserne
- at give/skabe en god FG-identitet.

Deltagerne var i forvejen blevet instrueret om, at netop deres 
hold skulle have en bestemt farve tøj på under afviklingen af 
konkurrencen, hvilket gjorde, at det var en festlig og flot flok 
mennesker, der mødte op om morgenen til en dag, der skulle 
komme til at byde på allehånde utraditionelle beskæftigelser 
og konkurrencer.

Efter en kort og fyndig verbal opvarmning, omhandlende 
betydningen af “det legende menneske” ved stor-legeren Hen
ning Galmar, kastede klasserne sig ud i konkurrencer, som 
endnu ikke er optaget på det olympiske program, men 
måske.... Disse gik over orienteringsløb i nærmiljøet med ind
lagt bogstav-gætteleg til stafetløb med knald i, præcisionskast 
med gummistøvler og dannelse af menneske-skulpturer stil
lende store krav til samarbejde og fysikken ikke mindst akro-



batiske evner. I billedkunstlokalet skulle deltagerne fremstille 
et FG-logo, og her som andre steder var opfindsomheden stor. 
Man skulle endvidere i løbet af dagen, når tid og inspiration 
meldte sig, digte en klassesang gående på melodien “I en 
kælder sort som kul” til fælles afsyngning ved finalen i skolens 
fællesareal.

Med undtagelse af skole-logoerne, hvis bedømmelse beroe
de på Kirsten og Tina fra 2a og den sluttelige mime-contest, 
blev samtlige andre lege vurderet, målt og vejet af den selvbe
staltede og hårde, men uretfærdige lærerflok.

Endelig den store finale: Afvikling af den vanskelige mime
konkurrence i skolens fællesareal under overværelse af alle 
skolens elever og personale. Her blev uden ord afviklet de i 
forvejen udvalgte 3 til 4 bedste udgaver af eventyret “Kejse
rens nye klæder”. Det blev en skarp konkurrence, og den blev 
retfærdighedsvis objektivt bedømt ved hjælp af skolens 
støjmåler, der på bifaldets styrke kunne udnævne den mest 

succesfulde opførelse. Udenfor konkurrence deltog 3a, der 
imod de “strenge lege-regler" havde valgt at fortolke eventyret 
frit og overføre ideen til vor tid: Nyvalgte U.S.præsident Bill 
Clinton og frue opdager i flyveren på vej til Californien, at krøl
lerne ikke sidder som ønsket og sørger derfor for at tage en 
frisør ombord i flyet for at ordne dette så væsentlige problem 
for den store præsident og hans budskab. Således rustet kom
mer Bill med nogen forsinkelse til sit bestemmelsessted, hvor 
adskillige mennesker har ventet forgæves i lang tid. - Strålen
de.

Og det gik jo, som det skulle. Den klasse, der sammenlagt 
blev vinder af Store Legedag, var netop den klasse - 2x - der 
tog legen alvorligst, for hvis man ikke tager en leg alvorligt, så 
er der ikke noget ved den.

Med håbet om flere dage og måske også timer i fremtiden, 
der vil gå som en leg, vil vi mene, at dagen bedømt efter ele
vers og kollegers reaktioner var en succes.

På arrangørernes vegne 
Bjarne Heebøll-Holm
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"Vildt mange lektier...?"
- fra matematisk synspunkt

Teori: Gymnasieelever er flippede.
De ældre elever giver 1 .g’erne buksevand.
Vildt mange lektier!
Skrappe lærere uden humor.
Fede Bacchus-fester.

Fremgangsmåde: Onsdag den 4. august åbnede Galmar 
døren for 102 nye l.g’ere. Vi listede forsigtigt ind (med oven
stående tanker susende rundt i hovedet) og klumpede sam
men i små grupper blandt dem, vi kendte i forvejen. De første 
timer var der ingen, der sagde noget. Det hele var så nyt og 
overvældende. Vi frygtede drillerierne fra 2. og 3.g’erne, men 
vor største frygt var nok lektiebyrden. Ville det være så hårdt, 
som vi havde hørt, og ville vi kunne klare det?

Den første uge fløj afsted, og vi lærte hurtigt hinanden at 
kende. Vi blev mobbet af 2. og 3.g’erne, men det var aldrig det 
helt store. I slutningen af august tog vores klasse (1y) på 
rystesam mentur, og da vi kom hjem derfra, blev der snakket, 

som havde vi kendt hinanden altid. Lærerne var meget milde i 
starten. Vi fik næsten ingen lektier for, og vi startede nærmest 
fra bunden med det grundlæggende. Det var en stor fordel, 
fordi vi straks følte os hjemme og sagtens kunne klare opga
verne, de stillede.
Nu, hvor vi har gået her i fire måneder, føler vi, at vi er faldet 
godt til. Vi kan sagtens klare det, og lektierne er til at overkom
me, selvom lærerne er blevet skrappere. På en måde savner 
vi lidt at have et klasseværelse, der er vores, hvor vi kan pynte 
og selv bestemme indretningen, men på den anden side er 
det en fordel, at vi skifter lokale efter hver time, fordi vi så 
møder eleverne fra de andre klasser.

Konklusion: Alt i alt er vi enormt glade for at gå her, og som 
så ofte før har vi vist, at et er teori, noget andet er praksis. Det 
eneste punkt på vor liste, som vi tilslutter os, er det sidste med 
de fede fester. Derfor ser vi med glæde frem til tre forhåbentlig 
gode år her på FG, hvad de så end vil bringe.

Søren og Camilla, 1.y.
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- fra sprogligt synspunkt

Da vi startede på gymnasiet, var det med en masse positive 
forventninger til såvel lærere som alle de nye klassekammera
ter, vi ville få. De fleste var vel nok lidt nervøse over at vi skul
le starte med så mange nye fag (latin og spansk/fransk), og 
det skulle vise sig, at der var noget at leve op til.

Man får hurtigt indtryk af, at gymnasiet kræver mere af een 
end folkeskolen, man bliver respekteret mere og får et større 
ansvar lagt på skuldrene.

Når man har vænnet sig til de nye omgivelser, de mange lek
tier og alle de nye mennesker, man møder, synes vi, det er let 
at falde til på gymnasiet. Man kommer hurtigt ind i den daglige 
rutine, og lektierne bliver stille trappet op, så man får ikke et 
kæmpechok første dag.

Martin og Signe, 1.b.

Fra l.b.'s hyttetur



Dinosaurer og hyttetur

1 b var i september måned på en 2 døgn lang “ryste sammen 
tur” i Voerså i Sydøstvendsyssel i Møllegården (et spejder
hus). Det blev en tur præget af gode, undertiden forbløffende 
kreationer i køkkenet, pejs og bål med guitarspil og sang, 
boldspil, natorienteringsløb, 8 liter flydende snobrødsdej, få 
timers nattesøvn (især den morgen da færgen afgik fra Frede
rikshavn kl. 7.00). Vi havde også kano- og robådsøvelser på 
Voerså å, hvor flere hidtil ukendte teknikker så dagens 
lys. På en eendagsudflugt til Göteborg var målet deti^“** 
naturhistoriske museums største publikumssucces nogensin
de, nemlig en udstilling af 60 millioner år gamle kinesiske 
dinosaurfossiler. Det er en af verdens flotteste samlinger af 
både store og små dinosaurer. Størst var den 50 tons tunge 
og 21 m lange Mamenchisaurus, samt den 6 m høje Yangchu- 
anosaurus, en forfader til den velkendte Tyrannosaurus Rex. 
Men også fiskeøgler, flyveøgler, pattedyrlignende øgler, dinos
aurreder med 20 cm store æg gjorde indtryk.

Turen afsluttedes for de fleste elever med en times søvn i 
bilen fra Voerså å til hjemmet, og både elever og lærere var til
fredse med turen og var blevet “rystet” lidt mere sammen.

Christine Petersen og John Thomsen Yangchuenosaurus
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Göteborg og fossiler

2. og 3.g’ere med faget biologi på højt niveau har på en een- 
dagsekskursion til naturhistorisk museum i Göteborg set for
steninger, fossiler af dyr af mange kategorier. Flere hundrede 
millioner år gamle primitive pighuder (søstjerner, slangestjer
ner, søpindsvin), primitive bløddyr (muslinger, blæksprutter 
m.v.), primitive bruskfisk, benfisk, padder, fugle, krybdyr 
(fiskeøgler og flyveøgler) og pattedyr. Størst opmærksomhed 
fik museets hovedattraktion, en særudstilling af 60 millioner år 
gamle kinesiske dinosaurer (i Kina har man fundet 25% af alle 
dinosaurfossiler). Især den store Mamenchisaurus, der uden 
problemer kunne nyde træers blade og frugter i 15 meters høj
de. Men også mange andre af denne utrolig flotte samling af 
dinosaurer gjorde stort indtryk på lærere og elever.

Glemt blev heller ikke museets egen samling, hvor især fug
le- og pattedyrafdelingerne var særdeles seværdige.

John Thomsen
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Biologi
3.g. højt niveau: Livø '93

Efter ugers forberedelser i 3.g oprandt endelig den store dag, 
hvor biologi højniveau skulle transporteres over Limfjorden for 
at invadere Livø. Vi havde håbet på at slippe for skolen i 
mindst to dage, - men nej, det viste sig, at netop “skolen” skul
le være vores tilholdssted. Vi indrettede et laboratorium og 
fyldte køkkenet op med hjemmebag og dåsemad, før vi for 
første gang gik øen rundt.

Det blev sidenhen til UTALLIGE gåture, bl.a. da vi foretog 
målinger af biologiske faktorer døgnet rundt. Heriblandt måling 
af lysstyrken, og da det jo er mørkt om natten, blev det natur
ligvis (I) nødvendigt at bruge en lommelygte for at aflæse 
måleapparatet - dette resulterede i, at “biologen” Stig præste
rede at måle en lysstyrke, som var højere end ved dagslys ... 
en ikke specielt OPLYSENDE information til rapporten!!!

Et andet forsøg gik ud på at bestemme antallet af regnorme 
i et afgrænset område. Der blev hældt en lilla væske i jorden, 

og efter kort tid strømmede det op med regnorme, som vi hjalp 
det sidste stykke ved at hive - åbenbart lidt for hårdt i nogle 
tilfælde.

Selv om det hovedsageligt var en faglig tur, var der også tid 
til sjov og ballade; om aftenen hyggede vi os omkring bålet 
med stegte muslinger, Thisted-piger og anden nydelse. Lør
dag omkring midnat begav et par af de dristige drenge sig ud 
for at opleve Livø’s natteliv, og efter “kyndig” vejledning af en 
indfødt, forsøgte de at finde discotek “Non Existing”... Timer 
senere dukkede stud. Rasmus Bjerre og dr. Abildgaard op, 
FULDE af krat og bladstumper i håret - og sko så sorte som 
natten, samt en vis portion mistillid til alle kvinder.

Kort og godt en inspirerende tur med mange gode oplevel
ser.

Solveig Thomsen, 3y
Dorthe Nørmølle, 3x
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Energi for 2x og 2y

I oktober var 2x og 2y på ekskursion i faget fysik sammen 
med deres lærere Steen Andersen og Olfert Andreasen.

Turens første mål var HHE’s transformatorstation ved 
omfartsvejen syd for Fjerritslev. Jens Michelsen og Marius 
Johansen fra HHE viste rundt på transformatorstationen og 
fortalte om, hvad der sker på stationen, samt hvorledes denne 
indgår i elforsyningsnettet fra kraftværk til forbruger.

I Nørrekær Enge ved Aggersund har l/S NORDKRAFT opstil
let 78 vindmøller på et 1100 hektar stort engareal. NORD- 
KRAFT’s informationsafdeling beværtede os her med en forfri
skning samt fortalte om mølleparkens tilblivelse og dens pro
duktion af el-energi. Besparelserne i afbrænding af kul og olie 
og derfor formindskelse af naturforureningen er en væsentlig 
begrundelse for opstilling af møllerne.

Fra Nørrekær Enge gik turen videre til Gudenåcentralen for 
at besigtige Tangeværket og aflægge et besøg på Elmuseet.

Under en rundvisning omkring og på Tangeværket fik vi fortalt 
om Tangeværkets opførelse omkring år 1920, der resulterede i 
dannelse af den 625 ha store kraftværkssø. Et af datidens 
største indgreb i naturen. Laksen forsvandt som følge heraf 
også fra åen. Vi så, hvor bekostelige forsøg, der i dag gøres 
for at bringe laksen tilbage. Men værket kunne ved ibrugtag
ningen dække det meste af elforbruget i Midt- og Nordjylland.

Elmuseet er en oplevelse. Her får man virkelig et indtryk af 
de utallige udnyttelser af elenergien, der er gjort i det relativt 
korte tidsrum, hvor vi har haft denne energiform til rådighed. 
Mange af tidligere årtiers elektriske apparater, hvoraf dog nog
le stadig bruges i vores hverdag, er udstillet på museet. Tan
geværket og Elmuseets naturskønne beliggenhed er i sig selv 
en oplevelse og et besøg værd.

Besøget blev sponsoreret af HHE.
Olfert Andreasen
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Matematik

Ja, hvad er matematik? De fleste vil nok sige, at det ved de 
godt. De vil tænke på aritmetik [a(b+c)=ab+ac], geometri 
(Pythagoras’s læresætning), funktionsteori [f(x)=2x+1] og 
måske sandsynlighedsregning [terningekast: P(6) = 1/6]. Det 
skyldes bl.a., at der har været undervist i matematik i flere 
tusinde år. Der er blevet oparbejdet en faglig og pædagogisk 
tradition, som går helt tilbage til den klassiske græske oldtid, 
ja vel helt tilbage til babyionerne (2000 fvt). Vi er i vores kultur 
fortrolig med matematik, selv om mange faktisk ikke kan 
særlig meget matematik. Matematik bliver imidlertid anvendt 
inden for en lang række områder: biologi (fiskerimodeller), 
økonomi (økonomiske modeller), fysik (helt gennemsyret af 
matematik), datalogi o.s.v. Dette er områder, hvor det er speci
alister, som anvender matematikken. Det er derfor vigtigt, at 
alle får indblik i, hvad matematik er, så vi kan tale med specia
listerne.

Man kan så spørge, om der er nogle fælles karakteristika for 
alle områderne inden for matematikken. Er der noget, der for
binder alle delene inden for matematikken? Ja, det der er fæl
les for alt matematik, er det deduktive: at man giver nogle for
udsætninger og ved hjælp af tidligere beviste sætninger udle
der nye sætninger. Hvis man skal gå helt ind til sagens kerne, 
så drejer matematik sig om at kunne afgøre, om en udtalelse 

er sand eller falsk. Hvilke udtalelser, man vil beskæftige sig 
med, er bestemt af den tusindårige tradition og det, man vil 
anvende matematikken til. Dette fælles grundlag for al mate
matik gjorde, at mange matematikere helt op i 1930’erne troe
de, at man kunne lave et logisk system, hvor alle matematiske 
sætninger kunne afgøres. Det kom derfor som et chok, da 
nogle matematikere i 30’erne beviste, at der er sætninger, 
som ikke kan bevises (der er, som man siger, ingen algorit
misk løsning). Inden for grænseområdet mellem matematik og 
datalogi har det fået en stor betydning. Man kan f.eks. bevise, 
at det ikke kan lade sig gøre at konstruere et program, som 
kan afgøre, om et vilkårligt edb-program vil stoppe eller ej 
(d.v.s. “gå i evig løkke”).

Mange tror stadig, at bare man kan opstille en god matema
tisk model, så vil man kunne løse alverdens problemer. Det er 
naturligvis ikke tilfældet. Modellens kvaliteter er jo afhængig af 
de forudsætninger, der er anvendt, og hvor godt den beskriver 
virkeligheden. Tænk blot på fiskerimodellerne. Selv hvor man 
har gode og pålidelige modeller, kan man ikke altid udtale sig 
så præcist, som f.eks. politikerne gerne vil have det. Tag f.eks. 
modeller for meningsmålinger. En politiker er ved at koge over 
af begejstring, fordi hans parti er gået frem fra 33% ved valget 
til 36% i sidste meningsmåling. Han vil måske udtale: mit parti
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har fået en markant fremgang, det kan man bevise ud fra talle
ne. Her må matematikerne imidlertid sige, at det kan man 
ikke. Man udtaler sig på anden vis. Man kan f.eks. beregne, at 
hvis vælgertilslutningen er som ved folketingsvalget, og man 
foretager en meningsmåling, så vil sandsynligheden være 
under 5% for at få et resultat, der afviger mindst lige så meget 
fra de 33%, som de 36% gjorde. Derfor kan man forkaste 
hypotesen: uændret vælgertilslutning. Man har altså ikke 
bevist noget. Det vil blot være ret usandsynligt at få sådan et 
resultat, hvis vælgertilslutningen var den samme, som ved fol
ketingsvalget.

Nu skal man ikke tro, at matematik i gymnasiet kun er filoso
fiske og komplicerede tankegange. En stor del af matematik
ken i gymnasiet er matematisk håndværk, som bare skal 
læres. Man kan nemlig ikke begynde at arbejde med matema
tiske modeller og metoder uden at beherske de matematiske 
færdigheder. Undrvisningen er dog tilrettelagt således, at 
matematikkens indre struktur træder frem. Forhåbentlig vil alle 
træde så langt ind i matematikkens verden, at de ind i mellem 
vil opleve: aha - sådan er det; det er klart. Vi kan dog ikke love 
“aha-oplevelser” hver dag, men forhåbentlig nogle gange i 
løbet af gymnasietiden.

Jens Friis Jørgensen
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Religion og oldtidskundskab

Hvornår levede Buddha?
Hvorfor er reinkarnation og kristendom uforenelige størrelser? 
eller:
Har Troels Kløvedal og Odysseus noget til fælles?
Er det at have magt det samme som at have ret?

Det er spørgsmål, som kunne være taget ud af timer i fagene 
religion og oldtidskundskab. Muligvis er det også spørgsmål af 
denne karakter, som gør, at eleverne ret hurtigt holder op med 
at undre sig over, at disse fag findes i gymnasiets fagrække; 
fagene bliver simpelthen vedkommende.

Begge fag findes nu i 3.g og udgør til sammen næsten en 
femtedel af timetallet på dette klassetrin. Sammen med dansk 

og historie giver de eleverne mulighed for at få samling på en 
række begreber, og dermed også en større sammenhæng i 
deres egen livsopfattelse.
Gymnasiet insisterer på at rumme nogle kvaliteter, som ikke 

er underkastet tidens tempo og krav om at zappe over til 
noget nyt. Det er en anden måde at sige almendannelse på. 
For de nævnte fags vedkommende kunne man føje til, at de 
tager nogle af tilværelsens grundspørgsmål op, som er de 
samme, uanset det kanalvalg, man foretager i sit liv.

Man kan sagtens leve sit liv og lade som om disse spørgs
mål ikke eksisterer. Men man kan ikke blive student i Danmark 
uden at være blevet konfronteret med nogle af dem.

Kirsten Olesen og Henning Galmar

Aggersundbroen, træsnit, 
udført af Lotte Stilling Pedersen, 2.x.
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Ekskursion til København

Paris 1992. Den store udstilling “Viking og Hvide Krist” åbne
de. Man havde samlet de bedste ting fra museerne i Nord
europa og fra Østersømuseerne, og heldigvis kom denne 
udstilling til København. Den var hovedformålet for 2y’s, 1a’s 
og 1y’s ekskursion marts 1993.

Det var en flot emneopdelt udstilling med instruktive plan
cher. Man fik et billede af Norden på denne tid, af samfundet 
og hverdagslivet og den begyndende kristendom, og man lær
te om vikingernes forbindelse med resten af Europa. Blandt de 
exceptionelle genstande var tøj, husgeråd, skrin, mange 
våben og ikke mindst mange smykker.

Mere guld kunne man se i Malmø, hvor inkaernes smykker 
og kultskåle var udstillet. Desværre var det en pragtudstilling 
mere end en egentlig informerende udstilling. De enkelte gen
standes vægt i guld var i fokus.

Fra det glitrende til det mørke. For 2y’s vedkommende gik 
turen også til Statens Museum for Kunst. “Det onde” som 
begreb er motiv i både nutidig billedkunst og litteratur. Inferno
udstillingen søgte at indkredse dette, idet man havde indbudt 
nulevende unge kunstnere til at give deres bud på og forståel
se af “det onde”. Der var både malerier, skulpturer og installa
tionskunst, og da både emnet og værkerne kunne opleves 
som værende noget abstrakt, var vi glade for vores engagere
de og kyndige guide. Det blev en spændende oplevelse. Når 
man er i Kongens by, må man også i Kongens Teater. Nogle 
nød atmosfæren på GI. Scene, hvor balletten Napoli var på 
programmet, mens andre så Shakespeares Købmanden i 
Venedig på Ny Scene.

En tur med masser af indtryk. Også fra nattelivet, Strøget og 
burgerbarer.

Dunne Pienge
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Gæstelærere i geografi

Ifølge bekendtgørelsen i geografi skal eleverne opnå “erken
delse af den teknologiske, økonomiske, politiske og historiske 
udviklings indvirkning på samspillet mellem natur og samfund 
- lokalt og globalt".

Diskussionen af relationerne mellem Europa og Afrika tjener i 
høj grad til belysning af denne problemstilling.

De afrikanske landes situation i dag er særdeles præget af 
deres tidligere position som kolonier. Landene præges endvi
dere af tørke, befolkningsvækst og gældsproblemer.

For at fremme elevernes forståelse og motivation har geo
grafi haft besøg af to hold afrikanske gæstelærere, der særligt 
har bidraget til emnerne u-landsbistand og handelsproblemer.

På egnen her er der opstået en forening “Grøn Burkina 
Faso”, der støtter opbygningen af en lokal landbrugsprodukti
on baseret på kunstvanding. Dette projekt er et eksempel på 
bistand, der støtter sig til folkeligt engagement i såvel donor
som modtagerlandet. Projektet holdes ved lige ved hjælp af 
tæt kontakt mellem grupper i Danmark og Burkina Faso. 
Projektets lokale leder redegjorde for projektets forløb og dets 
målsætning: øgning af fødevareproduktionen med tilhørende 

økonomisk fremgang. Derudover håbes det, at der kan vindes 
tilhængere for den kristne tro.

Det andet hold gæstelærere udgjordes af den såkaldte Han
delspatrulje udsendt af Mellemfolkelig Samvirke.

På et overordnet plan bestemmes de afrikanske landes 
udvikling af relationerne til verdensmarkedet og EU. Den i 
medierne meget omtalte sag om EUs køddumpning i Vestafri
ka blev indgående diskuteret.

Det viser sig her, at EUs politik overfor de afrikanske lande er 
modsætningsfyldt: på den ene side støtter EU opbygning af 
lokal kødproduktion, mens man samtidig på den anden side 
dumper oksekød i de samme lande. EUs landbrugsordninger 
påvirker således de vestafrikanske kødproducenters mulighe
der for rentabel drift i negativ retning.

De afrikanske gæstelærere kritiserede voldsomt prisdannel
sesmekanismen på verdensmarkedet og plæderede for afvik
ling af EUs protektionistiske ordninger (Fortresse Europe).

Brugen af gæstelærere i geografi vurderes generelt som en 
succes, omend sprogvanskeligheder i disse tilfælde mindske
de udbyttet en smule.

Jens Andersen
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Studiekredse Koordinering

Foruden studiekreds i robotter ved Kaj Fjendbo har der været 
studiekreds i retorik:

Der er blevet lagt vægt på, at man har stiftet bekendtskab 
med nogle af historiens store retorikere (Kennedy, Antonius), 
men også den retorik vor tids talere benytter sig af (Nyrup 
Rasmussen, Svend Auken). Det har dog kun været den ene 
side af sagen.

Den anden side: praktiske øvelser er foregået både som små 
meddelelser fra en talerstol og hele foredrag, tænkt for en 
større forsamling. Videokameraet var en afslørende hjælp til 
forståelse af kropssprogets betydning, og deltagerne var hin
andens udmærkede kritikere. Desuden analyserede vi i fæl
lesskab retoriske virkemidler mere teoretisk.

Lilly Thomsen og Dunne Pienge stod i fællesskab for tilrette
lægning og afvikling og var enige med deltagerne om, at et 
tredie aspekt: diskussionsøvelser også kunne inddrages, hvis 
tiden rakte til det. Det gjorde den ikke.

Lilly Thomsen

Fra og med det indeværende skoleår udleveres der til elever
ne en plan over afleveringstidspunkter for de større skriftlige 
arbejder. Herved giver vi den enkelte elev mulighed for at gen
nemføre den langtidsplanlægning, der tidligere kunne vise sig 
for svær. Opgavemængden er stadig lige stor, men forhåbent
lig mere overskuelig nu, selv om planen omfatter et halvår.

Lilly Thomsen
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AIDS

Tilskyndet af amtet havde vi i november en kærlighedskoncert 
med rockbandet "Giraf" i hallen i Han Herred Fritidscenter 
sammen med Fjerritsiev skoles ældste klasser. AlDS-proble- 
met blev berørt, men var ikke så nærgående et tema, som det 
var i den franske film “Vilde Nætter”. I samarbejde med Fjer
ritslev Kino fik alle skolens elever forevist filmen, som des
værre ikke var tilgængelig for alle lærere, men de fleste klas
ser var optaget af den råhed, hvormed seksualiteten og for
trængningen af kærlighed og ømhed var skildret.

Filmen vistes - meget a propos den internationale AlDS-dag 
den 2. og 3. december og kunne være optakt til den udskrev
ne konkurrence om en kunstnerisk belysning af AlDS-temaet 
blandt eleverne. Vi venter spændt på udfaldet.

Bjarne Heebøll-Holm, Christine Petersen, 
John Thomsen og Lilly Thomsen

Fra kærlighedskoncerten med "Giraf"
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Fællestimer i 1993

26.1. : Klassisk koncert med Trio Rococo.
19.2. : Biskop Søren Lodberg Hvas: Unge og Kirken.
13.8. : Indianeren Lance Crawford.
14.10. : Lyddias-show med afrikansk musik.
27.10. : AlDS-tema: Kærlighedskoncert med "Giraf".
4.11. : Hellig Metal: organisten Willy Egmose om rytmisk

musik i kirken.

Indianeren Lance Crawford
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Studievejledning

Ved hver gymnasieskole gives der studievejledning. På Fjer- 
ritslev Gymnasium er der udpeget to studievejledere. De står 
til rådighed med fælles og personlig vejledning til skolens ele
ver i de tre gymnasieår og giver information til kommende ele
ver.

Vejledningen fungerer som
1. udefra kommende information til eleverne om uddannelse 

og erhverv
2. vejledning, der indgår i skolens dagligliv
3. information til områdets folkeskoleelever om gymnasiet.

Information udefra hentes især på de videregående uddannel
sers åbent-hus-dag og ved det store studieorienterende 
møde, hvor en lang række repræsentanter for de videregåen
de uddannelser er til rådighed for skolens 2. og 3. g elever i 3 
undervisningstimer.

I hverdagen foregår der individuel vejledning af vore elever. 
Denne personlige vejledning gives til elever, der ønsker infor
mation og råd vedrørende problemer af studiemæssig, social 
eller personlig art i forbindelse med deres uddannelsessitua
tion og erhvervsvalg.

I starten af skoleåret i 1.g forestår studievejlederne kurser i 
studie- og notatteknik samt generel information om stort og 
småt i forbindelse med gymnasiehverdagen. Senere i forløbet 
afholdes timer i valgfagsorientering, uddannelses- og 
erhvervsorientering, vejledning i at udfylde ansøgningsskema
er til uddannelser under den koordinerede tilmelding (KOT) 
samt i jobsøgning.

De strammere krav til valgfagene på visse uddannelser fra 
1995 kræver fremover grundige overvejelser hos den enkelte 
elev med hensyn til valg af fag. Den generelle orientering om 
de enkelte valgmuligheder gives af studievejlederne og sup
pleres af faglærerne i en omfattende valgfagsorientering.

Folkeskoleorienteringen former sig dels som besøg på de 
afleverende skoler i forbindelse med skolernes uddannelses
dage, dels som besøgsdage, hvor 9. og 10. klasse-elever 
oplever vores hverdag her på gymnasiet.

Studievejlederne træffes efter aftale eller i deres træffetid, 
som kan oplyses ved telefonisk henvendelse til skolen.

Jens Friis Jørgensen
Per Halsboe-Larsen
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Gymnasiets opbygning og valgfag
Hvis du vil være sproglig, skal du inden optagelsen vælge 2 
sprog. Du kan vælge mellem fransk, spansk og tysk. Det 
ene af sprogene skal du have haft i folkeskolen. Vil du være 
matematiker, vælger du etaf sprogene fransk, spansk, tysk. 
Du kan vælge fag til 4 blokke fordelt med 1 blok i 2.g og 3 i 
3.g. I hovedtræk er systemet således: Et valgfag kan enten 
være et fag på højt niveau 5 timer om ugen eller et fag på 
mellemniveau 4 timer om ugen.
På Fjerritslev Gymnasium forventer vi at have følgende fag 
på højt niveau:

Matematik for sproglige, samfundsfag, musik, biologi og 
kemi på højt niveau starter allerede i 2.g. Hvis man vælger 
et af disse fag i 2.g. er en af blokkene i 3.g altså på forhånd 
udfyldt, og der er således kun to valgmuligheder tilbage i 
3.g. Alle skal vælge mindst to fag på højt niveau. Hvis du er 
sproglig, skal et af dem være et sprog, hvis du er matema
tiker, skal et af dem være matematik, fysik, kemi, biologi 
eller samfundsfag.
Fjerritslev Gymnasium tilbyder følgende fag på mellemni
veau:

2.g 3.g

Begge linjer:
Samfundsfag 5 5
Musik 5 5
Engelsk - 5*)
Tysk - 5
Fransk - 5
Spansk - 5
Biologi 5 5
Kun sproglig linje:
Matematik 5 5
Kun matematisk linje:
Matematik - 5
Fysik - 5
Kemi 4 5

Billedkunst Kemi *)
Biologi Latin **)
Datalogi Matematik **)
Erhvervsøkonomi Musik
Geografi Psykologi
Idræt Samfundsfag 

Teknikfag
*) Kun matematisk linie
**) Kun sproglig linie
Alle fag har 4 timer om ugen i 2 eller 3.g.

Der kan vælges frit med følgende begrænsning:
Elever på matematisk linje, der vælger musik eller sam
fundsfag på højt niveau, skal have mindst ét naturvidenska
beligt fag, d.v.s. at disse elever skal vælge mindst ét af 
fagene matematik eller fysik på højt niveau, eller biologi, 
geografi eller kemi på mellemniveau.

Jens Friis Jørgensen



Gymnasiets opbygning
Matematisk linie

1. g 2. g 3. g

Kemi
3 timer Valgfag 
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Studenter 1993

3a:
Allan Reiche Andersen, Marie-Louise Bodin Andersen, Pernil
le Andersen, Solvej Dufour Andersen, Lene Dreier, Charlotte 
Gry Harmsen, Marianne Gry Harmsen, Soon Berit Haue, Mar
tin Strier Jacobsen, Helle Schack Jensen, Katrine Margrethe 
Kloster, Karin Kristensen, Rikke Aagaard Krogager, Steen Lar
sen-Ledet, Claus Nørmølle, Dorte Skaarup Odgaard, Janne 
Thinggaard Poulsen, Helle Nørmølle Rasmussen, Eva Borst 
Tyroll, Klaus Juel Werner.

3x:
Rasmus Agerholm, Karin Agesen, Annika Knøsgaard Ander
sen, Ida Wandall Andreasen, Søren Rohr Brink, Mogens Kold- 
kjær Brix Christensen, Anders Grøn, Hanne Kølbæk Hansen, 
Lars Rune Jensen, Peter Jørgensen, Christine Brix Kjeigaard, 
Rasmus Sloth Kramer, Klaus Peter Kristiansen, Hanne Krogh 
Larsen, Martin Lemvig, Kim Trier Madsen, Thomas Mogensen, 
Anders Busk Nielsen, Anja Overgaard Nielsen, Birgitte Krarup 
Nielsen, Kirja Holland Nielsen, Morten Schioldan, Lise 
Schultz, Karina Nørgaard Thomsen, Henriette Viborg.



3y:
Britt Anne-Lise Andersen, Pernille Liliendahl Andreasen, 
Jesper Carlsen, Louise Bjerre Dalum, Klaus Lundø Grundahl, 
Lone Haugaard, Lars Heshe, Jan Dorn Johansson, Pernille 
Halkjær Justesen, Lærke Knakkergaard-Thomsen, Helle Kors
bæk. Nikolaj Sloth Kramer, Ditte Kristensen, Simon Højmose 
Kristensen, Morten Larsen, Anne-Lise Lintner, Torben 
Moustgård, Anders Bach Nielsen, Lars Nissen, Lene Wittorff 
Odgaard, Jimmy Pedersen, Rikke Pedersen, Jan Simonsen 
Schrøder, Henrik Søndergaard, Liselotte Viborg.

3z:
Palle Abildgaard, Maria Agesen, Steen Ammentorp, Benny 
Amorsen, Karin Kronborg Andersen, Tom Baymler Andersen, 
Trine Balle, Nanny Bangsgård, Eva Friis, Morten Godiksen, 
Susan Palmdahl Jensen, Jens Mose Jørgensen, Mads Breum 
Larsen, Trine Roelsgaard Larsen, Louise Pedersen, Mette 
Marie Pedersen, Thomas Horskjær Pedersen, Bjarke Skaa- 
ning Petersen, Mette Sand, Lars Rosgaard Sørensen, Karen 
Toftegaard, Malene Holm Troelsen.



Skolebestyrelsen for Fjerritslev Gymnasium i 1993

Amtsrådsmedlem:
Niels Østergaard
Pilgårdsvej 51, Vrensted
9480 Løkken 
tlf. 98 88 91 81

Udpeget af kommuneforeningen:
Henning Mysager
Brovst Kommune, Borgervænget 12 
9460 Brovst 
tlf. 98 23 16 77

Forældrerepræsentanter:
Viggo Bækgaard (formand)
Vestergade 24
9460 Brovst 
tlf. 98 23 19 20

Erik Larsen-Ledet (næstformand)
Bellisvej 7 
9440 Åbybro 
tlf. 98 24 14 05

Jørgen Balle
Rugmarken 50
9670 Løgstør 
tlf. 98 67 17 27

Karen Godiksen
Nørtorupvej 17
9690 Fjerritslev 
tlf. 98 21 71 87

Udpeget af bestyrelsen:
Lis Hjort-Jensen (indtil 29.9.93)
Løgstør Kommune, Fredensgade 9
9670 Løgstør
tlf. 98 67 13 00

Peter Roed
MIGATRONIC A/S,
Aggersundvej 33
9690 Fjerritslev
tlf. 98 21 21 11

Lærerrepræsentanter:
Peter Wemmelund
Jens Friis Jørgensen

TAP-repræsentant:
Erik Pedersen

Elevrepræsentanter.
Nikolaj Kure
Hans Peter Storvang

Tilforordnet:
Rektor Henning Galmar (sekretær)

Suppleanter forældre: 
Leo Pedersen
Kastanievej 11 
9460 Brovst 
tlf. 98 23 19 99

Eva Jungersen
Løvsangervej 7
9440 Aabybro, tlf. 98 24 20 13

Suppleant lærere:
Per Halsboe-Larsen

Suppleanter elever:
Lotte Thue Pedersen

Suppleant amtsråd: 
Kirsten K. Jensen
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Skolens personale

Elsebeth Abildgaard (EA) 
adjunkt, bio, tek.fag 
98 67 30 55

Dorte Alstrup (Al) 
(orlov 10.5.-29.11.93) 
adjunkt, mus 
98 98 24 36

Jens Andersen (JA) 
lektor, geo, 
AV-inspektor 
97 74 61 98

Peter Johannes 
Andersen (PA) 
lektor, fys, kem, nat.fag 
98 21 34 43

Steen Andersen (SA) 
lektor, fys, mat, nat.fag 
98 21 23 93

Olfert Andreasen (OA) 
lektor, fys, mat, 
nat.fag, inspektor 
98 67 65 90

Elsebeth Gabel
Austin (Au) 
adjunkt, eng 
98 31 46 46

Palle Birkholm (PB) 
lektor, his, samf.fag 
98 21 72 98

Peter Winther 
Carlsen (PC) 
adjunkt, eng 
98 21 23 37

Bjarne Sloth Christensen 
(BC) lektor, samf.fag, 
his, erhv.øk, datavejl.
98 21 30 30

49



Anna-Grethe 
Dalum (AD) 
skolesekretær 
98 21 18 77

Ole Fuglsang (OF) 
adjunkt, fys, 
mat, nat.fag 
98 21 33 44

Eva Furu (EF) 
adjunkt, mus, spa 
98 11 68 97

Henning Galmar (G) 
rektor, rel, old, lat 
98 21 25 90

Per Halsboe-Larsen (PH) 
adjunkt, tysk, idr, 
studievejl.
98 - 21 32 90

Hans Jørgen 
Hansen (HH) 
adjunkt, fys, mat 
98 22 52 36

Bjarne Heebø Il-Holm 
(BH) lektor, bio, idr 
98 67 40 44

Henning Johannsen (Jo) 
lektor, his, fra, datavejl.
98 21 37 14

Jens Friis Jørgensen (JJ) 
lektor, mat, datalogi, 
studievejl.
98 22 13 12

Kaj Fjendbo Jørgensen 
(FJ) lektor, kern, fys, mat, 
tekn.fag, nat.fag
98 21 23 25
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Charlotte Kastberg (CK) 
(vikar 10.5.-29.11.93) 
adjunkt, mus 
98 12 04 78

Carla Mark (CM) 
skolesekretær 
98-23 14 43

Kirsten Thomsen 
Olesen (OI) lektor, 
his, rel, old, boginsp. 
98 21 23 26

Karen Olsen (On) 
lektor, fra 
98 21 31 40

Erik Pedersen (EP) 
pedel 
98 21 24 14,

John Pedersen (JP) 
pedelmedhjælper 
98 21 24 85

Dunne Magnella 
Plenge (DP) 
lektor, dan, idr 
98 67 11 41

Christine Ulrike 
Petersen (CP) 
adjunkt, tysk 
98 21 26 31

Anne Steensen (AS) 
lektor, dan, idr.
98 21 59 07

Sten Stenbæk (St) 
lektor, lat, eng 
98 21 26 56

51



Carsten Sørensen (CS) 
adjunkt, dan, billedk.
98 11 36 39

John Thomsen (JT) 
lektor, bio, idr 
98 21 30 85

Lilly Irene Thomsen (LT) 
lektor, dan, fra 
97 99 16 96

Peter Wemmelund (PW) 
lektor, dan, fra, 
bibliotekar 
97 91 01 87

Birgitte Wernberg- 
Møller (BW) 
adjunkt, tysk 
98 23 20 06
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