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af lektor John Thomsen

I skoleårets første halvdel har elever 
fra Fjerritslev Gymnasium 
pustet, stønnet og svedt ved flere 
forskellige idrætsaktiviteter.

Gymnasiet afholdt således regionsstæv
net for nord- og midtjyske gymnasier i 
drengefodbold i oktober, deltog i regi
onsstævnet for pigehåndbold i Nørre
sundby og drengevolley i Thisted i de
cember.

Kalender
• December

15.12. : Bacchusfest
22.12. -5.1 .’96: Juleferie
Januar ’96:
9. 1.: Valg til skolebestyrelsen (se s. 2)
15. og 16.1.: Valgfagsorientering
for 1 .g
16. og 17.1.: Konsultationer 2. og 3.g
18.1. : Opera (se s. 4)
22.-2 9.1.: Større skr. opgave i 3.g
fse s. 4)
23.1. : "Åbent hus" kl. 19.30:
- orienteringsmøde for kommende
elever og forældre
25. og 26.1.: Valgfagsorientering ved 
faglærerne

® Februar
13.2.: Repræsentanter fra forskellige 
uddannelser orientererer.
19.-23.2: Vinterferie

Dyst mod Vesthimmerlands Gymnasium
I november havde vi vores traditionelle årlige dyst mod Vesthimmerlands Gym
nasium, hvor piger og drenge fra de to gymnasier i fire timer udfordrede hinan
den i volleyball, basketball, håndbold, fodbold og, som noget nyt i år: hockey. 
Det er en dag, hvor de hårde konkurrencer om eftermiddagen går over i hygge
lig fællesspisning om aftenen, efterfulgt af fest senere, hvor nye konkurrencer 
opstår på dansegulvet til høj musik.

Mestre i hockey
Af interne mesterskaber er det indtil videre kun hockey, der har fundet en me
ster, nemlig 3.y. Det skal også nævnes, at det i lighed med sidste år stadig er 
vore håndboldpiger, der er flagskibet på gymnasiet, idet de først led nederlag i 
finale om regionsmesterskabet, hvor de tabte 17-13.

Mere sport
Frisport efter skoletid er i år tirsdag eftermiddag, hvor elever fra de forskellige 
årgange mødes for at dyrke badminton, volleyball, fodbold, aerobic m.m.



fra 
skolebestyrelsen
Skolebestyrelsen indbyder alle for
ældre til en aften om "Skolekultur, 
virksomhedskultur, ungdomskultur" 
tirsdag d. 9. januar 1996 kl. 19.30. 
Medlemmer fra den afgående be
styrelse vil med afsæt i nogle drøf
telser af konkrete problemer ind
lede en diskussion herom.

Efter debatten vil der blive orien
teret om skolebestyrelsens sam
mensætning og arbejde, og der 
bliver mulighed for at opstille og 
vælge 2 forældre til den nye skole
bestyrelse. Eva Jungersen, Aaby- 
bro og Frank Viborg, Løgstør, ud
træder og kan ikke genvælges.

Gymnasiet er vært ved en kop 
kaffe.

Viggo Bækgaard, formand.

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

af lektor Bjarne Sloth Christensen

Den 1. november drog en større gruppe 3.g'ere af sted til Køben
havn, heriblandt højniveau-holdet i samfundsfag. De næste dage 
havde vi et stramt program.

Torsdag formiddag var vi sammen med mellemniveau-holdet i 
samfundsfag og resten af 3.a. på Arbejdermuseet: et spændende 
museum, som bliver ekstra spændende med en af deres rundvis
ninger. Her oplevede vi arbejderkår gennem de sidste 150 år.

Arbejdermuseet og DA
Om eftermiddagen gik vi til den anden ende af spektret med besøg 
i Dansk Arbejdsgiverforening, hvor vi mødte John Steffensen. Han 
havde lovet at fortælle om DA's struktur og arbejde, bl.a. lobby
virksomhed. Meget spændende og åbenhjertigt, så meget som

KØBENHAVN
man nu kan være det 
som ansat i en organi
sation.

Det hårde program 
lå fredag. Tidligt trop-

pede vi op på dagbladet Information, hvor journalist Niels Rohwe- 
der fortalte om sit arbejde med flygtningeproblematikken. Vi havde 
på forhånd læst nogle af hans artikler og havde så håbet at få lidt 
ekstra kød på. Men - hvor interesseret var han i at komme i dialog 
med os?

Dernæst til Nørreport station og med toget til Nærum for at besø
ge Brüel & Kjær - der især arbejder med lydmåling. For få år siden 
var virksomheden ved at gå neden om og hjem. Den blev over
taget af en tysk concern, reorganiseret og sianket ganske betyde
ligt, og er nu igen på vej op.

- Til sidst et besøg i Folketinget. Et sådant besøg afhænger helt af 
rundviseren. Vi havde en af de rigtigt gode, som både vidsteameg 
og kunne videregive det. Lørdag formiddag kunne vi nåaen s^a4& 
seretur på Vesterbro. Vi var egentlig på jagt efter no^^^garde 
men de er efterhånden svære at komme ind i p.g.a. byfornyelser.

af Henning Galmar, rektor.

Skolens bomærke er tegnet af Bent Gammelgaard, som til daglig underviser på 
Ørebroskolen i Fjerritslev kommune, men som i sin fritid tegner, maler og laver 
grafik. Bomærket blev bestilt ved skolens start i 1979.

Enhver kan se, at bomærket forestiller en hane. Grunden er indlysende: Hanen 
indgår i byvåbnet i både Brovst og Fjerritslev kommuner, vel nok fordi man har 
troet, at Hanherred var Haneherred. Det er imidlertid næppe tilfældet.

...man kan se at hanen slår med halen
Sprogforskere mener, at ordet betyder kant. Det ville jo unægtelig også passe 
fint til egnens placering helt ude på kanten af fastlandet. - Men tilbage til hanen. 
Den er også et symbol på (skole)lærdom. Man har eksempler på, at ABC'er - 
altså de første læsebøger - har været prydet af en hane på omslaget. Når man 
tænker på, hvor tidligt mange af eleverne på Fjerritslev Gymnasium står op om 
morgenen, erden vel stadig meningsfuld som et skolesymbol.

Mange har undret sig over udformningen. Men se godt på den. Den er bygget 
op af to bøger - som oven i købet er slået op, så det ser ud til, at de er til at læse 
i. Får man fat i dette billede, kan man også se, at hanen slår med halen - den 
bliver faktisk tredimensional. Stregerne er der, for,at man inde fra bogen kan 
kigge ud. Lærdommen er altså ikke for skolen, men for livet. Logoet er for nylig 
blevet scannet og "pudset af" af Georg Harmsen. Gengivelsen her i bladet er 
lavet fra PC.



En musikalsk 
“ud af huset”- 
oplevelse
af Pernille Bogø Bach, 
musiklærer.

Den sidste weekend i november
drog kor og big-band - som i år 
desværre ikke er så big endda - 
på hyttetur til Bulbjerghjemmet. 
Planen var at få øvet grundigt på 
julens program, hvad der kan væ
re svært at nå på korets ugentlige 
og big-bandets månedlige øve
dag. Man kan roligt sige, at week
enden stod i musikkens tegn fra 
lørdag kl. 8, hvor vi drog af sted 
fra gymnasiet til hjemkomsten 
søndag kl. 13.30.

Kor og big-band øvede skiftevis 
hver for sig og sammen, så vi ind 
i mellem kunne få en ide om, 
hvordan det hele ville komme til 
at lyde. Udover de planlagte akti
viteter var lørdag aften fyldt med 
utallige mere eller mindre musi
kalske og seriøse indslag.

Lad os slå fast, at den mest ef
fektive og velklingende øvning fo
regik om lørdagen, men også at 
humør og entusiasme på intet 
tidspunkt fejlede noget.

Så alle I andre derude: Der er bli
ver noget at glæde sig til at høre 
til jul!

LONDON
Fredag den 13. oktober drog 12 uskyldige 3.g'ere inklusive Anne Langers 
kæreste Flemming og vores engelsklærer Elsebeth Austin af sted til Dron
ning Elizabeths hjemby, London. De 12-14 (u)skyldige tilbragte deres 
efterårsferie på denne måde:

På sin vis startede turen som planlagt med en sikker og rolig sejltur, og 
dernæst "nød" vi turen med oppakning i tuben hen til vores hotel i Bays
water (alias Baywatch - hvis du spør SINKERNE*), hvor vi skuffet opda
gede, at vi var omgivet af danske "folkere". Den første aften i byen blev 
for de flestes vedkommende brugt i Tower Records på Piccadilly Circus, 
hvor de flestes penge før eller siden blev investeret (som en hvis M. Niel
sen, der allerede den aften brugte 90 % af sine penge på CD'ere).
I løbet af ugens formiddage og eftermiddage (middagene blev for drenge-
nes vedkommende brugt til ædekonkurrencer på McDonald's) vadede vi j ’ 
rundt i the streets of London, hvor vi lod os "indtrykke" af de forgangne wT’j 
tiders historiske monumenter og steder. Hver seværdighed blev præse n^M 
teret af en af SINKERNE*, værd at nævne er Martins præsentation af ® 3 

indreHyde Park og Speaker's Corner, der blev spoleret af en mere
bedugget brite, der tilsyneladende var betaget af vores engelsklærers 
"good looks".

Ugens aftener og nætter blev udnyttet fuldt ud, hvilket medførte at 
genstandardkommentaren: "Vi skal af sted om ti minutter" ofte lød på 
værelse 103 og 105, og at den inkluderede morgenmad sjældent blev ind
taget på hotellet, men i stedet på vej til tuben. En enkelt morgen 
dog M. Nielsens respons til ovenstående morgenkommentar.

Fredag den 20.: the sinks were back in town - safe and sound (- det 
rimer!), trætte og udkørte var de, men ingen tvivl om at udbyttet af turen 
var stort.



...invaderer
LONDON

Bl.a. var deres sproglige kun
nen blevet styrket væsentligt 
- et tydeligt tegn på dette var, 
da man ved ombordstignin
gen på færgen i Harwich hør
te dem sige i kor: "Wl VIL BE 
BAG!" - PS: Hvis I tager til 
London, bør I bl.a. besøge 
Piccadilly Circus, Trafalgar 
Square, Petticoat Lane Mar
ket, Museum of London, Hy
de Park og Speaker’s Corner 
(underholdende!), British Mu
seum, Westminster Abbey, 
Museum of the Moving Image 
(genialt!), Tate Gallery (impo
nerende!), Shakespeare’s 
Globe Theatre - desuden kan
vi varmt anbefale musicaler

ne “Cats" og “Les 
Miserables”.

Maria Viborg, 3.b, 
Claus Jensen, 3.a.

*Sinkerne: kælenavn 
for tur-deltagerne.

af adjunkt
Elsebeth G. Austin

. ...skrev et par 3.g'ere sidste år 
• om den større skriftlige opga- 

Q ve. De nuværende 3.g'ere er 
33 allerede godt i gang med de 
m forberedende øvelser: at sam

il le litteratur, læse, tænke, læse,
y™ tænke, læse...og den sidste 
•“ uge i januar har de så fri fra 
(f) den daglige undervisning for at 

skrive opgaven om det emne, 
111 de selv har valgt.

Denne opgave tæller med på 
eksamensbeviset med selv- 

h" stændig karakter, nøjagtig som
yj de andre eksaminer. Dens for

mål er at lade eleverne prøve 
j kræfter med en type opgave,

som de vil stifte bekendtskab
• med i deres senere uddannel

sesforløb, næsten uanset hvad de 
vælger. Opgaven kan skrives enten i 
dansk, historie eller i et højniveau
fag. I forberedelsesperioden gives in
dividuel vejledning af faglæreren. 
Altså: alle tiders tilbud - og chance 
for at fordybe sig i et emne, man 
virkelig interesserer sig for!

Foreningen "Fjerritslev Gymnasiums Venner" står 
sammen med gymnasiet som arrangør af en aften 
med Det nordjyske Operakompagni, som opfører 
Cimarosa's opera

"Det hemmelige 
ægteskab "

af Henning Galmar, rektor

Overskriften er italiensk og betyder i musiksproget afslutning. Den nærmer vi 
os nu i byggeriet af det nye musiklokale. - Et enormt hul i jorden er afløst af 
en veludført og stram tilbygning, som falder fint ind i helheden, og i tilgift har 
givet os en charmerende lille gårdhave, som vi vil prøve at få noget dejligt ud 
af. Til sommer vil vi i hvert fald stille nogle havemøbler op derude, måske vil

bigbandet give 

Arkitekterne har kaldt det en Sonce^

"musikhave", ja, hvorfor ikke? guitarklimpren
kan det vel også

blive til. Hvad indretningen angår, forestiller vi os kun en sparsom møblering, 
da dette rum især skal være spillerum. Foreløbig kører vi klaveret derind. På 
længere sigt følger flyglet efter, men det forudsætter, at vi kan finde midler til 
et nyt, som skal stå i det gamle musiklokale og fortsat skal kunne køres ud. I 
nær fremtid vil jeg starte en jagt på sponsorer, for der skal mange penge til. 
- Det nuværende musiklokale vil ændre udformning, idet halvdelen af det 
gamle depotrum, som nu er en inddraget i musiklokalet, igen vil blive depot; 
skabene vil simpelthen blive sat ind i åbningen. Det forøgede depot vil der
ved kunne anvendes til arbejde på computeren, forberedelsesrum o.m.a.


