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Vi starter i den store sal. 
(nr. 32 på lokaleplanen. Se side 39)
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Orienteringsmøde
om optagelse i gymnasiet og på hf-kursus.
Torsdag 27. januar 2000 kl. 19.30 indbyder Haslev Gymnasium & HF til 
orienteringsmøde for elever, der ønsker optagelse i I. g og I. hf. Forældre 
og de afleverende skolers ledere og lærere er også velkomne.
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Velkommen til
Haslev Gymnasium & HF

<ære nye gymnasieelev og hf-studerende

or nye elever og hf-studerende er årsskriftet her af særlig betyd- 
ling, for det er den første introduktion til din nye skole.

Årsskriftet skildrer i billeder og ord livet på Haslev Gymnasi- 
im & HF. Men som altid bliver kameraet og notesblokken taget 
rem hver gang, der sker noget særligt - ved de festlige lejligheder. 
Det kan være ved introdagene, ved drama eller musical, ved 3. 
fernes gallafest i maj og dimissionsfesten i juni, hvor vi tager 
ifsked med vores færdige hfere og studenter, ved en fællessam- 
ing eller en rejse.

Men dagligdagen ligger bagved. De 199 undervisningsdage 
og de mange andre dage med forberedelse og skriftligt arbejde. Vi 
har omtrent 60 lærere og omkring 450 elever, og deres samspil 
året igennem er det ikke nemt at beskrive. Men det bliver kernen 
i dit kommende skoleliv.

Årsskriftet beskriver rammerne for arbejdet. Prøv at læse det 
igennem og læg mærke til de mange steder, hvor der kaldes på din 
medvirken. Se under MEDBESTEMMELSE om din mulighed for at 
påvirke undervisningen. Se under SNYDSKEREN, under ELEVRÅ
DET, under FÆLLESUDVALGET. Mange steder i skolens liv vil du 
få mulighed for at få indflydelse. Min opfordring til dig er: Brug 
den. Så hjælper du med til, at du får en bedre uddannelse - og en 
bedre tid på skolen.

De ydre rammer er gode. Skolens bygninger er ældre og har 
et glimrende indeklima, og vi er ikke flere mennesker i det dagli
ge. end bygningerne er beregnet til. Og det er faktisk ikke normalt 
i danske gymnasier og hf-kurser. Dertil kommer vores park, som 
danner en fornem og vidtstrakt ramme omkring bygningerne.

Alle skolens ansatte vil gøre deres bedste for, at dine år her 
bliver udbytterige og givende for dig.

Velkommen.

Kære “gamle” gymnasieelev 
og hf-studerende

Til dig vil jeg gerne sige velkommen tilbage efter en forhåbentlig 
god sommerferie, som sikkert har givet dig nye kræfter til det 
kommende skoleår. Vi håber, at du glæder dig til at komme i gang 
med arbejdet igen, og ønsker dig god arbejdslyst.

Erik Stengaard, rektor.
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Mindeord

Rektor Knud Jacobsen 1916-1998
Haslev Gymnasiums rektor fra 1965 ■ 1985. Knud Jacobsen, døde 
d. 16. august 1998.

Jacobsen kom til skolen i 1949 som adjunkt i geografi og natur
historie, og 16 år senere udnævntes han til skolens rektor. Det var 
ikke en post, han stræbte efter, men han var både bestyrelsens og 
lærernes kandidat til posten på det dengang private gymnasium. 
Bestyrelsens, fordi den i ham så en mand, der havde den rette 
holdning til skolens kristne grundsyn og dens tilknytning til Indre 

Mission. Og lærernes, fordi de i den reelle kollega med det venli 
ge væsen så et menneske, der kunne lede skolen i 1960'erne: 
nybrud. Og han påtog sig med stor pligtfølelse opgaven.

Jacobsen inddrog elever og lærere og det øvrige personale i sko 
lens drift. Han deltog i de mange møder, altid positiv og interes 
seret i at nå et resultat. I de år. hvor kostskoleafdelingen endm 
fungerede, virkede han og hans kone Agnes Jacobsen som enga 
gerede reserveforældre for kosteleverne.

Jacobsens store fortjeneste var hans indsats i forbindelse med sko
lens overgang til amtskommunal status i 1979. For på længere sigi 
at sikre elevtilgangen erkendte bestyrelsen, med en vis beklagelse 
og lærerrådet, med en overvejende positiv holdning, at skolen ville 
stå sig ved at overgå til amtet. Og det var takket være Jacobsens 
stilfærdige og realistiske optræden i denne sag, at ændringen lykke
des så godt ■ en ændring, der bl.a. betød, at skolen blev et almin
deligt, offentligt og verdsligt gymnasium, og at folkeskoleklasserne 
blev nedlagt. I oprettelsen af Haslev Gymnasiums Fond af 31. jul 
1979 indlagde Jacobsen sig også stor fortjeneste.

I 1960’erne og vel også senere kaldte eleverne deres lærer i natur
historie Jauer. Navnet var venligt ment. Vi andre brugte det også, 
hvis vi ikke sagde Knud. Man var tryg ved at have ham som leder, 
han var nok rektor, men han følte sig mere som kammerat, han 
var sig selv, han kunne lytte, han var til stede, tolerant og for
stående. Det var vi mange, der nød godt af. Og det mindes vi 
med taknemmelighed.

Ole Groot
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Mindeord

Lektor Birte S. Regenberg 1939-1999
'ed mit sidste besøg hjemme hos Birte og Leif blev jeg klar over, 
ivor galt det stod til med Birtes helbred. Alligevel var et af hen
les problemer tilsyneladende, om hun skulle søge sin afsked eller 
idsætte den til senere. Det var Birte i en nøddeskal, aldrig give 
>p. altid tro på livet.

Jeg lærte Birte at kende, straks hun kom til Haslev Gymnasium 
1968, fordi vi begge gik ind i kunstudvalget med ungdommelig 

begejstring. Det var et særdeles demokratisk udvalg med flere ele
ver end lærere, og her trivedes Birte. Det førte hurtigt til, at vore 
amilier kom sammen, derfor lærte vi hinanden godt at kende.

Birte havde uddannelse fra ‘'Akademiet", var kunstner frem- 
or systematiker og i besiddelse af et gemyt, der let kunne 
begejstres, aldrig med visse forbehold, altid fuldt og helt. Hun 
jnderviste fra starten i billedkunst, senere også i design, og hun 
ingagerede sig ikke mindre i det ene end i det andet, for hendes 
fneste egenskab som lærer var utvivlsomt hendes levende enga
gement. Vist gennemgik hun i kunsthistorien de tilhørende æste- 
:iske teorier såvel som de mere almene, men hendes inderste 
ntentioner var dog nok at pleje den enkelte elevs personlige 
tngagement såvel som anlæg, mindst ved kritik, mere ved anvis
ninger og meget ved opmuntringer. For Birte gjaldt det primært 
kke om at diskutere eller bemestre kunsten, men om at kunne 
"se”, se skønheden i kunsten som i livet.

Hun gjorde sig stor umage for at bringe de praktiske rammer 
for undervisningen i orden og rydde op bagefter, det var tids
krævende og kunne gå hende på. Ikke mindst, når hun ved siden 
af havde påtaget sig opgaver i forbindelse med skolens fællesar
rangementer, til skolekomedien, juleafslutninger etc. Men hun 
kunne ikke sige nej til den slags opgaver, de var for hende livs
signaler, og Birte stod altid på livets side.

Og havde opmærksomhed og sans for den enkelte. I som 
uden for undervisningen. Det mærkede en af hendes kolleger, da 
han på en lærerstudietur til Berlin var blevet ramt af sin sædvan

lige migræne og måtte opgive at deltage i et 
fælles besøg på Pergamonmuseet. Da kom Bir
te efter nogle timer og fik ham lempeligt over
talt til at gå med hen på et lille og nærliggen
de museum, hvor man i fred kunne gå om i 
det tempo, som passede en. Det var virkelig 
bedre end at ligge brak.

Birte var et varmt menneske med en uku
elig tro på livet. Da hun blev ramt af sin alvor
lige sygdom, nægtede hun karakteristisk nok 
at gå ind på hospitalets officielle behandlings
metode, fordi den arbejdede med nedbrydning 
i stedet for opbygning. Hun valgte alternativ 
behandling. Hun ville ikke opgive troen på 
fremtiden, holdt uventet bryllup en dag og 
humøret oppe hele natten sammen med de mange venner og 
familien. Men sygdommen havde for hårdt fat, og selv Birte måt
te til sidst opgive håbet. Endnu engang viste Birtes livsholdning 
sig. da hun ytrede ønske om. at begravelsen skulle være en fest 
med glad musik og livlige farver. Et ønske, der kun til en vis græn
se kunne opfyldes.

Nu er Birte borte, mere borte end de fleste bliver, fordi hendes 
styrke var det sanselige nærvær her og nu, hendes personlige enga
gement på stedet og forhold til den enkelte. Hun var lattermild, så 
det kunne mærkes, så ivrig for sine synspunkter, at hun kunne tabe 
tråden af lutter iver, spontant hjælpsom, og hendes vrede, når den 
en sjælden gang kom til orde, var af samme art som hendes glæde, 
ægte og hel. Men fordampede hurtigt - og aldeles.

Birte var aldrig karrieremager, men udfoldede sig i tilstede
værelsen. Hun efterlader sig ikke akademiske analyser, men atmo
sfæren på skolen har mistet en krydret duft, som ikke let kan 
erstattes. Godt, at du var her, Birte.

3

—— . .i-/

'«..'ft. \ .'•M.i.A..... < sti











































































lektor
Jørgen Lind (JL) 
dansk - billedkunst 
56 31 03 37

lektor
Karl Martin List (ML) 
biologi - geografi 
56 31 23 67 

lektor Niels Lund (NL) 
samfundsfag - dansk - 
erhvervsøkonomi 
56 27 59 94 

adjunkt
Kirsten Lykkestrup (KL) 
geografi - idræt 
36 46 80 96

lektorlektor
Karen Maaløe (KM) 
engelsk - religion 
56 38 01 61

Nicki Næsted (NN) 
fransk - russisk - engelsk 
56 39 92 34

lektor
Kjeld Pedersen (KP) 
engelsk - russisk - tysk 
56 31 15 93

adjunkt
Anne-Mette Petersen (AP) 
historie - religion 
55 77 75 84

lektor
Steen Petersen (PE) 
historie - tysk 
56 71 24 55

lektor
Mette Prior (MP) 
kemi - matematik
56 31 76 10

lektor
Jens Bo Rasmussen (JR) 
samfundsfag - historie 
56 31 36 42

adjunkt
Palle Veje Rasmussen (PR) 
filosofi - matematik
33 91 88 05
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lektor Inge Ravnsborg (IR) 
fransk latin - oldtids
kundskab - italiensk
45 83 75 01

rektor
Erik Stengaard (ES) 
historie - engelsk 
56 31 42 16

lektor
Birte Regenberg (BR) 
billedkunst - design 
56 71 63 61

lektor Jørgen Svennesen (JS) 
inspektor
kemi - fysik - naturfag
55 56 45 09

adjunkt
Bent Sørensen (BS) 
historie - idræt 
53 68 19 62

årsvikar
Jan Vestergaard (JV) 
billedkunst 
56 72 00 34

Inge Jepsen 
sekretær

Birgit Hansen 
sekretær

Niels Jørgen Clausen 
pedel
56 31 24 05

Gunner Jensen 
pedelmedhjælp

Vagn Nielsen 
pedelmedhjælp

Hanne Clausen 
oldfrue
56 31 24 05
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Kirsten Larsen 
kantinebestyrer

Birgit Pedersen 
kantinemedhjælper

Bodil Jensen 
rengøringsassistent

Bente Bjerring Hansen 
rengøringsassistent

Marianne Jensen 
rengøringsassistent

Lene Niemann Johansen 
rengøringsassistent

Marianne Juul 
rengøringsassistent

Carina Knudsen 
rengøringsassistent

Jongrak Christensen 
rengøringsassistent
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101: Forrum
102-103: Klasselokaler

104: Oldtidskundskab
105: Religion

106-107: Klasselokaler
108: Skolekontor
109: Rektor

1 10-123: Lærerværelse

201-203:
204-205:

206:

Historie 
Samfundsfag 
Bibliotek

301: Elevråd
302: Sproglaboratorium
303: Filmlokale

304-309: Billedkunst

045-049: Bogdepot
064-065: Kælderdepot

D: Depot
R: Rengøring
S: Specialrum
T: Toiletrum

Parkering
Der må parkeres på parkeringspladsen og 

evt. i vejsiderne op til skolen.

Der må IKKE parkeres i rundingen foran 
hovedbygningen af hensyn til bustrafikken og 

brandsikkerheden!
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