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WF8
Kalender
Marts:

(fortsættes næste side...)

- som optakt til årets skolekomedie den 14. og 
15. marts bringes her indtryk fra sidste års 
skolekomedie:

14.3.: Skolekomedie (se bagsiden)

15.3.: Skolekomedie (se bagsiden)

22.3.: Terminsprøver: 2.g
25.3.-29.3.:

Rejseuge for 2.g’erne: 
Turen går til: LONDON
Terminsprøver: 3.g

April:
1.4.-8.4.: Påskeferie
19.4.(fra kl. 12) -20.4:

Pædagogisk døgn for
FG’s lærere

25.4.: Forårskoncert (se bagsiden)

26.4.: Bacchusfest

...Det varen Fornøielse". Karle under bordet, 
smukke antikke sofaer uden bagside, slyngler og 
flesketanter, tevarmere på hovedet og jomfruer. 
Kan det være andet end nogle af indtrykkene 
fra Fjerritslev Gymnasiums udgave af Holbergs 
"Barselstuen" sidste år?
En stor flok af gymnasiets elever var indblandet i 
denne komedie, både hvad angår skuespil, kulis
ser, lyd, lys og sminkning. I spidsen for dette stod 
som sædvanlig lektorerne Kirsten Olesen og Per 
Halsboe Larsen, hvoraf sidstnævnte ofte gjorde 
det som Barselsquinde og 5 besøgende Madam
mer - på én gang! Kirsten stod for anskaffelsen 
af diverse rekvisitter og andre vigtige detaljer 
såsom bagværk til de hårdtarbejdende - for vi 
ved jo nok "at fremmed Mad smager altid 
bedst" (2. akt, scene 1). Af og til stod de to in
struktører og sagde som en anden Cæsar - ikke 
"veni, vidi, vici", men: "højt, tydeligt og langsomt"! 
Bagværket trængte vi til, for det krævede hårdt 
arbejde og anstrengelser at lære de lange og ofte 
mærkværdige replikker. Men så meget større var 
glæden, da vi efter 5 måneders Møie så det hele 
fungere.
Morale:
Barselsquinden og hendes hierte Mand 
vil gerne sige til den hele Stand, 
at kommende Elever, der Lyst skulle ha' 
at det er værd det hårde Slid at ta'.
Vi tildeler det hele den store Lov, 
at Skuespil giver megen Sjov.
Så kast dig ikke i en Elv 
men - gå hen og prøv det selv.

Barselsquinden: Eva Galmar, nu 3.b, og 
Cortes, hendes Mand: Per Iversen, nu 3.a



Maj:
3.5.: St Bededag
4.5.-12.5.: 1.a til Budapest
7.5.: Skr. eksamen: 2.g sproglig

8.5.: 3.g: sidste skoledag
Skolebestyrelsesmøde

9.5.: Start skriftlig eksamen: 3.g
16.5.: Kr. Himmelfarts Dag

17.5.: 1 .g: sidste dag
20.-24.5.: Danskopgave: 1.g

24.5.: 2.g: sidste dag
26. - 27.5.: Pinse
28.5.: Første mundtlige 

eksamensdag for 3.g

Juni:
3.6.: Første mundtlige eksa

mensdag for 1.g og 2.g.
19.6.: Sidste mundtlige eksa

mensdag
21.6.: Dimission

3/1996:
Udgivet af: Fjerritslev Gymnasium
Redaktion og lay-out:
Elsebeth Gabel Austin
Tryk: Fjerritslev Avis

Pris til lærer
af adjunkt Elsebeth Gabel Austin

Lektor Jens Friis Jørgensen, der underviser i matematik på Fjerritslev Gym
nasium, hvor han også er studievejleder, har fået prisen som "Årets undervi
ser" ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet. 
Her har han været ekstern lektor i 3!4 år.
Det er en enstemmig indstilling, som er foretaget af de studerende, der be
skriver Jens Friis Jørgensen som en lærer, der "giver velforberedte og inte
ressante forelæsninger". Desuden roses han for sit engagement og evne til at 
forklare de matematisk-teoretiske overvejelser i et letfatteligt sprog med ud
gangspunkt i hverdagen. De studerende skriver blandt andet: "vi mener, at 
han er en ekstraordinær god underviser med særligt overblik og en impo
nerende forståelse for de studerende og deres behov".
Jens Friis Jørgensen modtog først i februar den fornemme pris på 5.000 kr.

Studieophold 
i Rom
af Henning Galmar, rektor.

Jeg har efter ansøgning fået tildelt en måneds ophold på Det Danske Institut i 
Rom. Hensigten med opholdet er at studerer kirken San demente, som på 
en enestående måde illustrerer byen Roms udvikling gennem 2000 år. Den er 
som en lagkage, hvor periode ligger oven på periode. Instituttet har et stort 
bibliotek og kan være mig behjælpelig med at komme ind på steder, hvor der 
ikke er offentlig adgang, f. eks. nogle af de helligdomme, hvor man holdt 
Mitrasgudstjenester. I påsken vil jeg gøre en udflugt til de græske templer i 
Pæstum. Studieopholdet varer fra den 5. marts til den 6. april.



af Signe Bro, 3. b.

Fredags-café, ja , det var fedt: 
kaffe blev drukket, 
det var ik' så lidt.
Lærer og elever spillede T.P.* 
og rundt omkring 
kunne man høre folk le.
Musikhøjniveau 
gav deres klang, 
andre fremsagde digte, 
dog ikke i sang.
Øl, te, kaffe og kage 
blev spist og drukket, 
som var det folks sidste dage. 
Men hvem stod bag denne 
café?
Det var ELEVRÅDET, 
der havde fået den gode ide! 
Nu vil vi lade ideen gå vid're 
og mødes igen, 
når fuglene kvidrer.
Vi ses vel den 12. april? 
- med lyst, glæde 
og et kæmpe smil!

*T.P.: Trivial Pursuit

Hilsen EE (= Elevråds-Eliten!)

I vinterferien var vi var en flok nuværende elever, gamle elever, lærere 
med familie, venner og bekendte, der tog på skitur til Åre i Sverige - vi 
fyldte i alt 3 busser.
Åre er Nordens største skisportssted og er velegnet til såvel slalom som til 
langrend. Stedet er ikke så besøgt af danskere, da det ligger 900 km nord 
for Gøteborg, men er absolut anbefalelsesværdigt.
Turen i år var den 9. i træk. Det er et frivilligt arrangement, hvor deltager
ne møder hinanden på tværs af klasser, alder og køn, på løjperne om da
gen og ved socialt samvær om aftenen.
Det er en fornøjelse at se det kolossale fremskridt, der sker hos nybegyn
dere. Fra på førstedagen at starte som en "Bambi på glatis" nede på 
“danskerbakken" til på den sidste dag at styrte frygtløs ned ad blå, røde 
og måske sorte løjper. Men ingen dansk begynders - eller erfarens - træer 
vokser ind i himlen: danskerne kan stadig "fælde" træer og svenskere i 
massevis, både når svenskerne kører intetanende på skibakkerne, eller 
når de står og nyder livet i en skilift!
- Men igen i år slap vi for nævneværdige skader.

Fjerritslev Gymnasium har modtaget to elever på udveksling. Det drejer sig om 
Samantha Sochaki fra Australien, der er startet i 2.a. Samantha er 17 år og 
hendes udvekslingsperieode varer et år.
Shane Exner fra Canada er 15 år, og han er startet i 1 ,b. Hans udveksling er i 
alt fire måneder, så han skal være her til maj.
De to gæsteelever følger den almindelige undervisning, og de bor begge hos 
værtsfamilier i Fjerritslev.



Stjerner og 
planeter
Klokken er 8.03, dagen er torsdag 
den 18. januar 1996, da en minibus 
fyldt til randen forlader Fjerritslev 
Gymnasium: astronomiholdet skal 
til Århus. 15 3.g'ere og Ole Fugl
sang tilbringer de næste to timer i 
en bus beregnet til folkeskolebørn, 
hvilket resulterer i meget ømme og 
stive ben, da vi når Stenomuseet i 
Århus.
Her har vi en time til at slappe af i, 
inden vi mødes med astronomihol
det fra Skørping: 3 elever og en 
lærer. Klokken 11 åbnes dørene ti! 
den første planetarieforestilling 
"Høststjerner". Af denne forestilling 
lærer vi lidt stjernemytologi.
Da forestillingen er færdig har vi en 
halv time til at nå over i kantinen 
på universitet og spise frokost. Da 
er det, at vi fortryder, at vi har klap
pet af O.g'erne om morgenen: vi fø
ler os meget små!
Bagefter får vi en rundvisning på 
museet, og lektor Søren Frandsen 
holder et foredrag om stjerneseis
mologi. Vi ser en planetariefore
stilling mere, en undervisningsfore
stilling med efterfølgende opgave
løsning.
Nu forlader vi Steno-museet og har 
så et par timer fri til at få noget at 
spise og kigge på butikker.
Klokken 18 mødes vi på banegår
den og tager en bus ud til observa
toriet, der ligger ved Marselisborg. 
Vi får endnu et foredrag, som er 
ganske interessant.
Derefter er vi oppe for at se de to 
kikkerter, og der er meget, meget 
koldt i kuplerne.
Så er det ved at være tid til at ven
de næsen hjemad mod Fjerritslev 
igen. Alle er trætte og udasede ef
ter en lang dag med repetition af 
kendt stof, overlejret med en 
mængde nyt fra forskningsfronten.

Astronomiholdet.

Skolekomedie 1996
Eleverne opfører:

I 4^ 4* £

en komedie i to akter af
Friederich Dürrenmatt

instrueret af:
Kirsten Olesen 

og Per Halsboe-Larsen

Torsdag den 14. marts kl. 19.30:
Generalprøve: Billetpris: 30 kr

Fredag den 15. marts kl. 19.30:
Premiere : Billetpris: 30 kr

- / pausen kan der købes øl og vand -

På grund af fællesområdets størrelse vil der kun være et begrænset 
antal billetter.
Billetter kan købes på skolen mandag den 11. - torsdag den 14. marts 
kl. 12.45 - 12.55, eller bestilles på telefon: 9821 2455.

på Fjerritslev Gymnasium
torsdag den 25. april kl. 19.30

Skolens elever vil præsentere, hvad de har arbejdet med i
årets løb. Her bliver bl.a 
Big Band foruden højniv 
sammen under kyndig k 
Bogø Bach og Anders K

Alle er velkomne, og der c

Danmarks Pædagogiske Bibliotek
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