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Dette blad
er det første af i alt fire, planlagt til 

at udkomme i dette skoleår med 

jævne mellemrum. FG vil på denne 

måde informere om store og små

Spild ikke 
tiden - 
spil hele 
tiden!

begivenheder, og desuden vil der 

være en oversigt over vigtige datoer. 

I dette nummer er der spændende 

nyt om den musiktilbygning, som 

netop er påbegyndt. Det er også 

værd at nævne, at der er startet hele 

5 nye 1 .g klasser. 3 af disse er 

sproglige, og den ene har i septem

ber haft besøg af en ungarsk gymna

sieklasse; 2 er matematiske, hvoraf 

den ene er udpeget til at deltage i et 

forsøg med computerbrug i under

visningen - men læs mere herom i 

elevernes egne indtryk af disse ting.

Elsebeth Gabel Austin 

Informationsmedarbejder

Af Henning G aim ar, rektor.

Dette fortræffelige slogan kunne stå som overskrift
over musikaktiviteten på Fjerritslev Gymnasium
Vi har altid haft et godt musikliv, men efter gymnasiereformens indførelse af 
valgfagsmodellen er det blomstret yderligere op. Vi har for øjeblikket 28 
elever, der har valgt faget på højt niveau, og 18 elever, der har det på 
mellemniveau.

Mere plads
Musik kræver plads. Ikke kun til instrumenter og musikere, men også til at 
øve sig i mindre grupper. Sammenspil indgår nemlig som obligatorisk ele
ment i faget. For øjeblikket bruges alle mulige andre lokaler som øverum. 
Det er uholdbart for både instrumenter og for dem, der opholder sig ved siden 
af.

Vi er derfor meget glade for at have fået lov til at bygge et øvelokale på 
67 m2. Det er arkitekterne Friis & Moltke, som har løst den vanskelige 
opgave at tilpasse tilbygningen til det eksisterende hus. Ingen havde 
i sin tid drømt om, at det var dette afsnit af huset, som skulle udvides. 
Hovedentreprisen er efter indbudt licitation overdraget til fa. KEQfFj

Færdigt til jul
Ibrugtagning kan efter planen ske lige inden juleferien. - 
kunne vi ikke have fået.



På tur til Livø 
og Vitskøl Kloster
af Ellen Noe og Signe Andreasen, 1.c

1.C var i den første uge efter sommerferien på hyttetur med deres 
biologilærer, Lone Als Egebo og deres latinlærer, Kell Commerau 
Madsen.

Af musiklærerne 
Pernille Bogø Bach og 
Anders Krogh.

Nu er den frivillige musik efter
hånden kommet godt i gang. 
Bigbandet har lavet en “alternativ” 
øveplan, så de øver én lørdag pr. 
måned, mens koret fast øver hver 
tirsdag i 8. time.

Det har allerede været muligt at 
høre, hvad det kan føre til at synge i 
koret. Til morgensamling for nyligt 
opførtes Beatles' All You Need Is 
Love i et forsøg på, lidt utraditionelt, 
at hverve flere - især mandlige -

Eleverne i 1.c skulle lære hinanden at kende torsdag og fredag i den første uge 
af skoleåret. Ikke på en af de sædvanlige kano/hytteture, men ved at nyde hin
andens og lærernes selskab på gymnasiet torsdag: en kombineret “biologi-med 
Lone-og-latin-med-Kell” hyggedag.

Fredag drog klassen så ud med madpakker og flora-bøger for at se på urte
haven på Vitskøl Kloster og sejle til Livø. Vi fik fortalt historien om dette klo
ster, hvorfor det ikke blev bygget færdigt, og nogle kendte endda historien om 
Den Blå Dame. Vi stod i en blandet flok og kendte ikke dem, vi stod iblandt, 
men vi begyndte at kende hinandens navne, og det var en begyndelse.

Senere skulle klassen besøge Livø, hvor vi ville slappe af og spise resterne 
af madpakkerne, og nogle havde næsten vellykkede (!) kager med, og andre 
kaffe og te. Vi gik på øen og svedte. Under nogle skyggefulde træer indtog vi 
den medbragte mad og spiste den gavmildt uddelte kage.

Man var mæt og ville gerne bade. De allermest modige sprang i vandet fra 
kajen, og skræmte måske nogle ældre, tyske turister. Nogle spiste is og dov
nede på stranden. Der lå så 1 .c og modtog solens energi, som jo er livsnød
vendig for alt liv på jorden. For nogle blev solens stråler for meget, så de duk
kede sig under smerte og skrig i det kolde vand. Her mødte de andre biologi
ske fænomener: alger. De findes ikke i de flotte flora-bøger. Nogle elever var 
ved at blive ædt af dem, men kæmpede sig tappert fri og flygtede op på land.

Tilbage med Livø-færgen. Vi pakkede vores ting og gik langsomt og med 
slæbende fødder op til kajen: langsomt, fordi vi havde haft det rart sammen på 
stranden, og slæbende fordi vi var trætte; men lette indeni, fordi man nu kend
te sin klasse, og fordi man om mange år, når man selv er blevet mormor eller 
morfar vil kunne fortælle sine børnebørn om dengang, da 1 .c lærte hinanden at 
kende på Livø.

kormedlemmer. Og som en sidste 
opfording til alle: Det kan nås endnu!

Hyttetur
I løbet af efteråret regner vi med at 
Big Band og kor tager af sted på hyt
tetur en week-end for at intensiv-øve 
årets rytmiske juleprogram. Det er 
uddrag af John Høybyes rytmiske ju
leoratorium Gabriel og Maria. Det er 
et større projekt, som koret allerede 
nu så småt tager hul på.

Godt FG-musikår
Det er endnu ikke så mange bands, 
der benytter sig af musiklokalet i 
fritiden. Men måske skyldes det, at 
man endnu ikke rigtig har fundet 
sammen.
Alt i alt ser det ud til endnu en gang 
at blive et godt musikalsk år på FG.



Kierke
gaard 
studiekreds 
påFG
Hvad gør man, hvis der er et 
emne, man brænder efter at høre 
mere om? Malene Rytter fra 3.x 
fandt løsningen:

Jeg har forsøgt at læse Søren 
Kierkegaard det meste af min 
sommerferie, og jeg kunne godt 
tænke mig at snakke med andre, 
der også er interesseret i Kierke
gaard og samtidigt finde ud af no
get mere om den berømte Søren 
Kierkegaard.
Jeg gik, helt frivilligt, op på kon

toret og snakkede med Henning 
Galmar, som mente, at der var god 
mulighed for, at det kunne lade sig 
gøre at oprette en studiekreds om 
emnet, hvis vi var nok til at danne 
et hold.

Forslaget blev så fremsat på det 
førstkommende fællesudvalgs
møde, og Hans Gregersen indvil
ligede derefter i at stå for 
studiekredsen.

En dato for starten af kredsen 
blev fastsat, og Hans Gregersen 
satte et opslag på opslagstavlen - 
det strategisk bedste sted, lige 
under sedlerne med skema
ændringer og “arbejd selv-timer”. 
Og den 11. september kl. 15.30 
startede studiekredsen “Søren Ki
erkegaard”. Det blev en stor 
succes. Vi er både elever og 
lærere, og vi har det enormt 
hyggeligt.Så har du en ide til en 
studiekreds, så prøv at foreslå det - 
der bliver oprettet nye kredse til 
foråret.

Malene Rytter, 3.x

Indtryk fra de første uger

Af Elsebeth Christensen og Bente Jensen, 1.y

Fjerritslev Gymnasium kører de 
næste to år et forsøg med den e- 
ne af de to nystartede matemati
kerklasser, et forsøg hvor man i 
fysik, engelsk og matematik skal 
bruge computeren som et vigtigt 
hjælpemiddel.
Vi synes, det er spændende at prø
ve noget nyt, så derfor har vi meldt 
os til dette forsøg. Computeren bli
ver fremover et vigtigt hjælpemid
del, både i skolen og hjemme. 
PC’eren udtrykker det nyeste inden
for den moderne teknologi, og vi sy
nes, det er super, at vi har fået lov 
til at lære den bedre at kende.
Spændende måde at lære på
Det er faktisk spændende at lære 
noget på en ny måde og ikke kun 
det der med at sidde og fedte med 
blyant og papir. Vi er heldige med at 
have fået chancen for at lære det 
helt fra bunden. Det er dejligt, at der 
var nogle folk, der turde sige “okay, 
de skal ha' muligheden” og så fandt 
pengene.
Går ikke glip af noget
Det er sjovt at gå i computer-klas
sen, og vi mener ikke, at vi går glip 
af noget, “bare” fordi vi sidder det 
meste af tiden foran en skærm. Der
imod synes vi, at det er en skam, at 
forsøget slutter allerede efter 2 år. 
Forhåbentligt vil flere følge vores 
gymnasiums eksempel og lade ele
verne arbejde på denne måde, for i 
dag er computeren næsten som et 
“familimedlem”.

Besøg fra
Af Vivi Salling, 1.a.

Den 17. september var 
dagen for 1 .a’s ungarske 
udvekslingsvenners 
ankomst.
Da dagen endelig oprandt, 
og vi kom hjem med vores 
gæst, blev mange af os 
meget overraskede, da vi 

dt ud af, at det ikke var 
, der kunne engelsk, 

ange af ungarerne var 
også yngre end os. Det 

ore samtaleemne næste 
■ dag i klassen var, hvordan 

ens ungarer var. Denne dag 
skulle vi nemlig ikke med 
dem på tur, hvor deres 
program bl.a. inkluderede 
Klim Friskole. Mange af os 
syntes, at det i starten var 
meget svært at finde på 
noget at snakke med dem 
om, men det blev da bedre. 
Tirsdag gik det til Klim 
Valgmenighedskirke, 
Thorup-Klim Hallen, Andels
svineslagteriet i Fjerritslev 
og Susans fars og mors 
gård nær Løgstør. Der blev 
oså tid til at deltage i idræts
timerne.



Onsdag morgen gik turen videre til 
Hanstholm, hvor vi så en fiskeauk
tion. Videre til Hirtshals, Nordsø- 
museet og Skagen, hvor vi så byen 
og kunstmuseet. Da vi skulle køre 
hjem, sad vi 26 godt sure danske 
elever og 20 ungarske og ventede 
på to ungarske drenge, som ikke 
kom tilbage til den aftalte tid. 
Torsdag beøgte ungarerne Fjerrits- 
lev kommune, Fjerritslev Kommu
neskole og genbobørnehaven, 
mens der var almindelig skolegang 
for os andre.
Fredag var alle elever på tur til Fyr
kat og Den Gamle By i Århus. Vi fik 
også tid til at se Århus by. Derefter 
tog vi direkte hjem til Sanne i Klim, 
hvor der blev holdt afskedsfest.
Lørdag tog vi afsked med vores 
gæster.
Jeg glæder mig til foråret, hvor vi 
skal til Budapest og bo hos dem i 
en uge.

Nye lærere
1. Anne Skriver Dahl: Født i Aalborg og har læst dansk og fransk på AUC.
2. Malene Mehl: Født i Thy, opvokset i Midtjylland og har læst spansk og driftsøko
nomi på Århus Universitet. Har boet et år i Sevilla i Spanien.
3. Edith Møller-Jensen: Født i Tyskland, men flyttede som 3-årig til Danmark. Har 
arbejdet i guldsmedebutik og har siden læst tysk på AUC. Ansat på VUC og FG.
4. Peter Amstrup: Født i Århus, men opvokset i Lemvig. Har læst engelsk og tysk på 
AUC. 5. Arne Sneskov: Født i Svendborg, læste engelsk og dansk på Odense 
Universitet. Ansat ved seminariet i Ranum og Hjørring før ansættelse på FG.

besøg...
af Pernille Jacbsen, 1.a.

Det var godt at have besøg af un
garerne, for man fik indblik i en an
den kultur og ungarske normer, 
som da Kriszina blev væk uden at 
ringe. Det viste, at man i Ungarn ta- 

_ 'geriet på nogle ting, som man i 
_ Danmark lægger stor vægt på.

Desuden synes jeg, at det var læk
kert at snakke engelsk i en uge. 
Noget af det mindre heldige ved un
garernes besøg var nok, at organi
sationen var alt for dårlig, men det 
har sikkert været svært for FG-læ- 
rerne at have styr på tingene, fordi 
ungarerne var så dårlige til at give 
besked. Trods disse småproblemer, 
glæder jeg mig nu til at komme til 
Ungarn.

6. Anders Krogh: Født i 
Løg
stør. Har læst musik og en
gelsk på AUC;A.nsat som 
organist i Ranum.
7. Georg Harmsen: Født i 
København. Har samme
sted læst geografi, geologi og botanik/ 
zoologi. Ansat ved seminariet i Godthåb. 
Nu VHG i kombination med FG.
Peter Brink Hansen: Født i København, 
hvor han også læste matematik og datalogi. 
Ansat i ØK-Data og FN i Geneve. Nu ansat 
ved VUC i Års i kombination med FG.
Niels Christian Thostrup: Født i Århus, op
vokset i Skjern. Har læst geografi og sam
fundsfag i København. Ansat ved seminariet 
i Ollerup, Danmarks Lærerhøjskole, gymna-
sier, bl.a. Svendborg, Aalborg Katedralskole.
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Nyt fag på FG: Astronomi
Af lektor Ole Fuglsang.

Kalender:
16. -20. okt: Efterårsferie
27. okt: Bacchusfest
8. nov: Operation Dagsværk:

Skoler i Mozambique
10. nov: Fællestime: “Rock Clock”
22. nov: Skolebestyrelsesmøde
24. nov: Fællestime: bandet “Ruby”
5. / 6. dec: Forældrekonsultation: 1 .g
15. dec: Bacchusfest
21. dec - 5. jan ‘96: Juleferie

Udgivet af Fjerritslev Gymnasium 
Redaktør/layout: Elsebeth Gabel Austin

På 21 gymnasier landet rundt er der i indeværende skoleår oprettet 
astronomi-hold. Der er tale om etforsøg, som løber til 1998. Der
efter skal det så afgøres, om faget skal gøres permanent.
FG erdet eneste gymnasium nord for Limfjorden med astronomi på 
programmet. Holdet består af 15 elever, alle 3.g’ere, hvoraf 4 er 
sproglige og 11 er matematikere.
Én aften med “stjernekiggeri“er det blevet til. Det er planen at have 
en aften om måneden med observationer. Denne aften var vi be
væbnede med prismekikkerter, stjernekort og røde lygter, og formå
let var almindelig orientering på himlen. Alle på holdet har nu set 
den “ny” Måne, planeten Jupiter, Mælkevejen, Andromeda-galaksen 
samt de vigtigste af sensommerens stjernebilleder.
I timerne har vi beskæftiget os med stjernerne. Drejeligt stjernekort 
og planetarie-progammet “Sky Globe” er anvendt til at give fortro
lighed med stjernehimlen, og eleverne har løst opgaver vedrørende 
stjernernes afstande, bevægelser, lysstyrker og farver. Langsomt - 
men sikkert - udbygges herved elevernes forståelse for astronomi 
som et naturvidenskabeligt fag.
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