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Fortiden slutter i en god historie

Med dette skoleår tager vi afsked med sidste årgang af ‘de gamle studenter’. Dem med 13- 
skalaen, rigtige pensumopgivelser og 10% fravær. Vi har også sagt farvel til ‘gamle Vejle Amt’ 
der har fyldt vores pengepose en gang om året og repareret vores tag, når det var utæt.

Når en epoke slutter, har vi behov for at fortælle de gode gamle historie om dengang. Det, vi 
husker, er de historier, vi vælger at fortælle, de billeder, vi vælger at se på.
Læs selv, se selv...

Tak for det gamle år - 2006.

Ole Nørregaard Hansen 
Rektor
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AUGUST

Intro

Introarrangementerne for de nye 1gere løb af stabelen i august og september og bød på lidt 
af hvert. Introturen gik til Vejle Idrætshøjskole, hvor samfundsfag og idræt stod for indholdet 
af turen, der samtidig var det første AT-forløb.

Som afslutning på introduktionsforløbet dannede TAG rammen om introfesten, hvor nisser og 
prinsesser mødtes og sød musik opstod.



The Origin of Species

Atter engang dannede Gudenåen rammen for en eks
kursion fra TAG. Denne gang drog 2a og 2x af sted og 
der blev samlet små dyr, der senere skulle stå model 
for en nøjere betragtning gennem en stereolup, gen
nem hvilket man kan opleve dyrene i tre dimensioner. 
Der er mange måder for tanglopper at opnå ”15 mi
nutes of farne”.

Idræt mellemniveau kastede sig ud i en ny disciplin 
- nemlig træklatring. Denne endnu ikke olympiske 
sportsgren vakte begejstring og udfordrede eleverne 
på en ny måde. Silverback Poul ledte flokken gen
nem den tætte jungle, hvor alle muskler - også dem 
man ikke havde kendskab til - blev strabadseret til det 
yderste og tilliden til andre blev sat på prøve.



Je ne regrette rien

I september gæstede Jean-Pierre 
Réginald TAG for sammen med 
franskeieverne at synge kendte 
franske chansons. Eleverne blev 
instrueret på fransk, hvilket fik sve
den frem på panden hos nogle. Men 
humøret var højt og gå-på-modet 
stort, så resultatet lod sig virkelig 
høre.

Traditionen tro dannede den sidste 
fredag i september rammen om 
gamle elevers fest. Aftenen bød ud 
over en super fest også på et mode
show med studentertøj og live mu
sik ved Dave Matthews Jam.

Apropos høre, så er der hul igennem 
i TAGs nyoprettede lydstudie. Med 
producer Anders Boysen i spidsen 
indspillede Idahoes sangen Still 
Running og musik højniveau indspil
lede True Colours. Vær med på en 
lytter på http://web.tag-gym.dk/bil 
ledgalleri/lydfiler/nyt Jydstudie.htm

SEPTEMBER
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OKTOBER

Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen

Torsdag d. 26. oktober 2006 dannede Tørring Amtsgymnasium ram
me om en Mozart-Galla i anledning af Mozarts 250 års fødselsdag. 
De medvirkende fra Århus KammerOpera præsenterede uddrag af 
operaerne Figaros Bryllup, Tryllefløjten og Cosi Fan Tutte og viste 
dermed Mozarts bredde indenfor musikken.
Ikke alle havde på forhånd en større indsigt i denne type musik, men 
med sangernes og fortælleren Simon Schellings hjælp lykkedes det 
at åbne øjne og ører for denne genre. Stormende bifald var det sikre 
tegn på, at dette arrangement var en stor
succes.

Kraniekassen

I danskundervisningen havde eleverne i 2 og 3g 
arbejdet med tekster af Christina Hesselholdt. 
Hun læste op af egne værker og fortalte om sit 
virke som forfatter. Efter oplægget var der mange 
spørgsmål fra eleverne, og Christina Hesselholdt 
pointerede selv efter 
seancen, at hun sjæl
dent har mødt så po
sitiv en stemning på 
et gymnasium.



OKTOBER

Bevægende bevægelse

Dette års idrætsdag var arrangeret af 3i og blev 
gennemført i strålende solskin. Prognoserne 
havde ikke været alt for gode, hvad vejret an
gik, men i den tid, idrætsdagen varede skin
nede solen fra en nærmest skyfri himmel.
Mange afvekslende aktiviteter blev præsenteret 
fx tovtrækning, volleyball med en kæmpe bold, 
længdespring og håndstand. De, der havde set 
sit snit til at smutte før tiden, gik glip af en fest
lig og underholdende aktivitetsdag.

Trods adskillige forsøg fra årsskriftsredaktionens side på at fortie TAGs ufattelige succes 
indenfor ultimate for gymnasiehold, er det hermed ad hemmelige kanaler lykkedes at bringe 
budskabet om endnu en uovertruffen sejr frem i offentlighedens lys. Vinderholdet havde gan
ske vist et par problemer med Marselisborg, men fightervilje og taktisk snilde sendte atter 
engang TAG øverst på sejrsskamlen.
Vi bukker os i støvet for denne enestående præstation.



NOVEMBER^

Som en rejselysten flåde

I slutningen af oktober drog 3gerne ud på 3-dages-eks- 
kursioner og gjorde Europa usikker. Her et par uddrag af 
oplevelserne.

Fysik på højniveau var i København. Nogle af højdepunk
terne var DTU, der diskede op med foredrag og science
show, Københavns Universitet med øvelser i superled
ning og STM, Eksperimentariet, og Tivoli, der ud over 
studier i frit fald også bød på ren fornøjelse.

De to hold med fransk på højt niveau var i Paris. Holdene
boede tæt på Montmartre og Sacré Coeur, hvorfor spad
sereture i Amélies fodspor var oplagte. Men der blev også flaneret 
på boulevarderne i Montparnasse og på Champs Elysées, overværet 
stemningsfuld højmesse i Notre Dame, beset Viktor Hugos hus på 
Place des Vosges og endeligt indtaget fransk mad på Le Refuge, som 
var blevet anbefalet af Jean-Pierre, da han gæstede TAG i september. 
Den lidt forlængede ekskursion gav endelig mulighed for at få Paris 
og fransk ind under huden.

3g spansk højniveau tog ligeledes til København, hvor eleverne skulle 
guide rundt for hinanden på spansk. Ud over mere traditionelle be
søg som fx på Handelshøjskolen (CBS) og Romansk Insti
tut på uni, besøgte holdet også mere eksotiske steder som 
”Dansk-Cubansk Venskabsforening” og en gruppe argenti
nere, som lavede argentinsk mad, holdt foredrag og under
viste i tango.



november
Catman og Bobin Forever

I novembers regnvåde dage blev der gravet ud til en udvidelse af skolens parkeringsplads. 
Den større bilpark og leverandørernes vanskeligheder med at få varerne frem til indgangene 
har afstedkommet denne udvidelse. De nye parkeringsfaciliteter skulle have stået klar til årets 
gallafest, men regnen satte i sidste øjeblik en stopper for denne uskyldige drøm med mud
rede balsko til følge.

MGK

Fredag den 17. november 2006 bød MGK 
(Musikalsk Grundkursus, Kolding) på 
smagsprøver fra deres undervisning i sang, 
spil og bevægelse. Der blev spillet musik 
fra mange forskellige genrer og med mange 
forskellige genstande som instrumenter. De 
forhenværende elever Laurits og Jesper del
tog, ligesom Kirstine fra 3y var blandt de 
medvirkende.



NOVEMBER

Home Improvement

Vort andet hjem har fået moderniseret sine 
køkkenfaciliteter. Ikke alene er der nu to 
kasser åbne i tiderne med spidsbelastning, 
der er også blevet installeret buffeter med 
både lune- og svale-indretning. Intet kan 
længere bremse de kulinariske oplevelser.

I nattens mulm og mørke

Et overgravet kabel og en kulsort parkeringsplads kun
ne ikke holde den flok gæster tilbage, der onsdag aften 
dristede sig frem til TAG for at overvære dramatikhol
dets første forestilling.
I år blev det til succesen ”Insektliv”, der oprindelig er 
skrevet i 1922 af to tjekkoslovakiske brødre, Josef og 
Karel Capek. Dramatikholdets nydramatiserede udga
ve viser, at stykkets spørgsmål og kritik af den måde, 
vi mennesker organiserer vores samliv på, stadig har 
aktualitet i 2006.
Mørket udenfor blev en dramatisk udfordring, der un
derstregede de aktiviteter, der foregik, da vi kom ind i 
lyset.





december

Her kommer mutter 
med kost og med spand

Aldrig er der blevet fejet og skrubbet så meget på 
frivillig basis på TAG. Under kyndig ledelse af Ricco 
og Rune blev eleverne instrueret i en mere musikalsk 
omgang med rengøringsapparater.

Hungersnød afværget

Også i denne omgang blev sulten holdt fra døren 
på trods af, at kantinen var lukket i hele uge 50 på 
grund af ombygninger. Anders og Nikolaj fra 31 for
synede - ikke helt uegennyttigt - skolen med lækre 
nylavede toasts til konkurrencedygtige priser. Der 
var rift om produkterne og de to entrepreneurs har 
ikke forgæves gået i en klasse med obligatorisk 
samfundsfag.



DECEMBER

Life on Mars?!

På fællesmødet fredag den 1. december sænkede julehyggen sig over TAG. 3a digtede løs 
om decembers lyksaligheder, afholdt flødebollespisningskonkurrence, pyntede op, og viste 
'julekalender a la Ibsen’. Derudover blev der sunget julesange.
I løbet af december blev der afholdt flere fællesmøder hvor lærerne bla. skulle lægge stem
me til ”Jeg så julemanden kysse mor”. Nej, det var ikke smukt, men det var sjovt at se Jes
per Koue med nissehue, der tilsidesatte enhver form for tonekøn og toneart.
Traditionen tro blev året afsluttet med julehygge i hallen. Formiddagen bød på sange fra 
Ig’ere og Finn AG, Stompinspireret recitation fra musik mellemniveau, tale ved Anne Hør- 
lyck og det obligatoriske, men af den grund ikke mindre sjove kemishow. Vi blev med sikker 
hånd ført igennem programmet af Michael fra 2a, der øste ud af sin store skat af livsvisdom 
og visioner for fremtiden. Hvad julemanden var ude på må stå hen i det uvisse.







Hvem sagde kanon?

I anledning af afsløringen af 3x’s projekt over litteraturens topografi, afholdtes tirsdag d. 15. 
maj 2007 reception i K6. Der var et lille traktement mens elever fra klassen fortalte om diverse 
nedslag i dansk litteratur. Finn Agger havde svært ved at holde sin begejstring tilbage og man 
kunne også fornemme en vis beundring blandt de talrigt fremmødte gæster.

Nej, de bliver ikke smukkere af at klæde sig ud, men 3gernes sande skønhed kan ikke skju
les bag lidet flatterende påklædning. Sædvanen tro bød 3gerne på underholdning og havde 
ladet kreativiteten blomstre i fuldt flor. Trods lidt tekniske vanskeligheder var showet en stor 
succes hos både elever og lærere.



Festivalsæsonen skudt i gang

Den traditionsrige TAG festival blev afholdt på fornem vis 
en dejlig lørdag i maj. I år var der en ny scene og et nyt 
telt på programmet udover en masse god musik og glade 
mennesker. Et super godt elevarrangement som festival
udvalget kan være rigtigt stolte af! Billederne på siden er 
taget af Therese, 3b.

Krig, teknologi og medier

Onsdag d. 16. maj blev AT9 skudt i gang og alle 2g’ere 
skulle i små grupper udfærdige en synopsis, som de fleste 
vil blive prøvet i til mundtlig årsprøve.
Mandag d. 21. maj holdt Hanne Jørndrup et inspirerende 
foredrag om mediernes rolle primært i Vietnam-krigen og 
Irak-krigen og så på forskelle i mediedækningen. Spørgs
målet om journalisters objektivitet og reelle mulighed for 
dette var ligeledes et centralt tema.



Røde sokker

3i havde planlagt en litteraturdag for Tørring Gymnasiums 3gere og et par 2g klasser. Formid
dagen bød på forskellige synspunkter på moderne dansk litteratur fra forfattere, en anmel
der, en forlægger og en fra kanonudvalget. Temaet bevægede sig omkring problemstillingen 
’Moderne dansk litteratur - Penge og profit eller intellektuelt snobberi?’ Først præsenterede
Lars Frost og Mads Eslund dog deres forfatterskab og deres syn på moderne dansk litteratur.
Derefter var der paneldebat med Inger Kristensen fra forlaget Klim, Kirsten Skov fra kanon
udvalget, Jon Helt Haarder fra Syddansk

L’art pour l’art
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G-45

Og hvem er så hende der Angela Merkel???

Addicted To Music
Årets forårskoncert fik igen gymnasiet til at genlyde af god musik. Musikholdene havde sam
mensat en koncert som dækkede mange genrer heriblandt både Bølle Bob, Chess og Acker 
Bilk. Men også highlights fra årets musical blev opført foran det smukke bagtæppe, der var 
blevet kreeret af Kasper Nyborg fra 3x. Også selvom forårskoncerten ikke længere er en del 
af 1 gernes eksamen, er forestillingen et af årets høj-



MARTS
Modificer din egen verden

2g biologi på A-niveau havde valgt at beskæftige sig med 
det kontroversielle tema GMO i februar og marts. Eleverne 

Pump It Up!

prøvede selv at transfor
mere fremmede gener 
over i planten Gåsemund. 
I den forbindelse under
søgtes også jordloppers 
præferencer - kunne de 
bedst lide vild eller GMO- 
mad? Eleverne foretræk
ker Emmas.

Fredag den 9. marts fik idrætslærerne instruktion i brugen af 
det nye motionsrum. Der blev taget mange noter, da der var 
mange forskellige funk
tioner, at holde styr på. 
Nu er der i hvert fald en 
mulighed for at arbejde 
kroppen igennem og 
måske undgå de ’bløde 
løg’...

Skandaleramt

I marts måned drog 2x til Juelsminde for at repræsentere Tørring Gymnasium ved Science 
Cup Denmark. Ligegyldigt hvordan man vender og drejer det, så burde et af holdene fra Tør
ring have vundet med et af de meget spændende projekter som fx det lugtfrie toilet.



MARTS

E = m • c2 / Sandheden er relativ

Så kom er for alvor gang i vores nye fysiklaboratorium. Det har 
været i brug siden december, men nu er de sidste detaljer på 
plads. Dataopsamling ved hjælp 
af både Datastudie og Science 
Workshop er til rådighed fra alle 
arbejdspladser, og vi glæder os 
over de nye faciliteter. Her forbe
reder 2x den eksperimentelle del 
af den kommende fysikeksamen.

Der er noget 
i luften

2g biologi højniveau tog i 
marts imod tilbuddet fra 
Givskud Zoo om et under
visningsprogram med Louise 
Hemmingsen. Der blev bl.a.

talt om klassifikation i forhold til føde, 
hvorfor kæber og tænder blev undersøgt 
nøje. Men også social adfærd var et stort 
tema.
Og det måtte konstateres, at når safterne 
stiger får hankønnet fråde om munden til 
stor begejstring for hunkønnet.

Så er der dømt bold

Idræt mellemniveau gæstede i marts Vejle Boldklub, der var værter ved instruktion i koordina
tionstræning og taktik, men også Boldklubbens mentaltræner var på banen. Desværre må VB 
i næste sæson spille i første division, mens Tørring Gymnasium forbliver i Superligaen.





PRAG ■ ROM MEXICO - PRAKa



and All That Jazz

Den 22. februar trodsede jazzmusikken vintervejret 
og Tørring Gymnasiums musikelever blev inspireret 
af 6 professionelle musikere. Eleverne blev undervist 
i små grupper i løbet af dagen for at give koncert om 
aftenen, hvor også de professionelle jazzmusikere 
kom på banen.

I Sne staaer Urt og Busk i Skjul

Vinteren kiggede forbi på Tørring Gymnasium i 
ugen efter vinterferien. Efter at have sukket efter 
sne hele vinteren, besluttede denne at kaste sit 
hvide klæde ud over det meste af landet. Dette 
kunne ikke undgå at påvirke den almindelige un
dervisning, men det var imponerende hvor mange 
der trodsede vejrliget og mødte op til undervisnin
gen. Og som billedet tydeligt illustrerer, kan intet 
undertrykke det kreative legebarn.



februar

And the Winner Is...

Vel mødt efter vinterferien tog de aktive elever på Tørring Gymnasium fat på en ny udfordring, 
nemlig kampen om årets TAG KOP. Ud over fodboldmæssig akrobatik blev der også budt på 
interessante udklædninger... Organisatorerne havde da også sørget for præmier ud over det 
sædvanlige, bl.a. en bamsekurv - nu med æble?
Man må erkende, at man ikke kan komme udenom 2x. I straffesparkskonkurrencen vandt 
Jannie suverænt - Mikkel havde ikke en chance. I holdfinalen var det mere lige. Selve kam
pen var en intens og tæt fight, der som logisk konsekvens måtte ende uafgjort. Atter måtte 

straffesparkskonkurrencen finde vinderen. Og selv denne havde nær 
ikke fundet en vinder - mere tæt kunne det ikke have været, men 2x 
forsvarede deres titel fra sidste år og blev en ikke helt ufortjent vinder 
af Koppen.

Soul With a Capital S

Siden jul havde alle deltagerne i årets musical tilbragt alle 
ledige stunder med at forberede sig til forestillingen ”The 
Commitments”. Sjældent er der blevet lagt så meget arbej
de i selv de mindste detaljer og skolen dirrede af spænding 
frem til forpremieren for områdets ældste folkeskoleklasser. 
Efter denne forestilling vidste alle at også denne forestilling 
vil passe ind i rækken af succeser fra gymnasiet i Tørring.



JANUAR
Play it, Sam

Fredag d. 12. januar 2007 blev skolens nye lokaler og videnscenter officielt åbnet. Det skete 
ved en reception, hvor håndværkere, arkitekter, ingeniører, entreprenører og tidligere ansatte 
var inviteret. Det store fremmøde viste, at mange har haft del i og er interesserede i Tørring 
Gymnasium. Under receptionen var der musik ved Johannes 3x, der indviede skolens nye 
flygel.
Skolens nye bibliotek er sikkert det smukkeste af slagsen og det vakte da også stor be
undring fra mange af de besøgende i løbet af dagen, der bød på salg af gamle effekter fra 
skolen, kage og musik.

Åbent hus

Tørring Gymnasium afholdt orienteringsmøde for kommende elever en mørk januar aften. 
Gæsterne trodsede mørket og mødte talstærkt op for at høre, hvad Tørring Gymnasium kan 
tilbyde. Aftenen bød blandt meget andet på introduktion af studieretninger og megen aktivi-



VELKOMMEN

Fremtiden begynder i en god historie

Med dette skoleår tager vi hul på alt det ny. Snart er alle elever på skolen nogle, der bliver 
studenter med karakter efter 7-trins-skalaen og med kompetencemål, AT og synopser i stu
dieplanerne. Ikke det mindste fravær er tilladeligt. I vores selvejende skole skal vi til at vænne 
os til, at vi er blevet vores egen herre med ærbødig respekt over for staten, som tildeler lom
mepenge og bestemmer mange ting for os. Græsset omkring de flotte nye bygninger er ved 
at blive grønt. Når en ny epoke begynder, har vi brug for at tage afsæt i den gode historie med 
billeder fra dengang, da alting var i sin vorden.

Læs selv, se selv...

Velkommen til det nye år - 2007.

Ole Nørregaard Hansen
Rektor

januar^

Godt begyndt...

Den 3. januar var juleferien slut og livet for alvor i gang igen. Men 
de overlevende nisser fra TAG havde en sidste overraskelse til
elever og ansatte på gymnasiet. Efter mange læng
selsfulde blikke gennem uovervindelige barrikader var 
dagen oprunden, hvor der blev fri adgang til det nye 
Videnscenter. Først blev der gjort kål på Emmas gi
gantiske kagemand, så klippede Ole det røde bånd 
over. Da alle troede, at de nu skulle inspicere det nye 
videnscenter, kom Thomas Hartmann springende ned 
af trapperne. Han blev mødt af et begejstringsbrøl, 
og Thomas var i stand til at holde begejstringen oppe 
gennem hele showet.
Et vellykket skridt ind i et for gymnasiet nyt liv!

Ændringer siden august:

Tørring Gymnasium

Sekretær:
Tove Knudsen 
Smedevej 3, Farre 
7323 Give 
Tit. 75 73 31 86

Pedelmedhjælper:
Jørn Nielsen
Alsted Møllevej, Ildved
7160 Tørring
Tlf. 75 87 32 77
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