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Velkommen til Grindsted Gymnasium 
og HF-kursus
Grindsted Gymnasium og HF-kursus:
■ Er et godt sted at lære og et godt sted at være.

Vi lægger vægt på, at du skal lære meget og samti
dig have trygge rammer, så du føler, det er et godt 
sted at være.

• Er en skole med gode undervisningslokaler, mo
derne it-faciliteter, nyindrettede laboratorier og en 
ny kantine.

■ Giver dig medindflydelse og medansvar.

■ Har mange tilbud til dig om kreative aktiviteter, 
bl.a. frivillig musik, frivillig idræt, frivillig billed
kunst og fester.

• Er en skole, der forventer af dig, at du bidrager med 
engagement både i undervisningen og i skolens 
øvrige aktiviteter.

• Giver dig nogle år med stort fagligt og personligt 
udbytte.

Du får en bred forståelse af dig selv og den verden, du 
lever i. Du får nogle lærerige og spændende år, og du 
får venskaber for livet.

Til lykke med dit valg af skole. Velkommen til de 
kommende års samarbejde.

Poul Toft rektor
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Første skoledag
Onsdag den 11. august er elevernes første skoledag.

Kl. 8 møder alle, der skal begynde i lg og Ihf. I sam
les i festsalen, hvor rektor Poul Toft byder velkom
men. Herefter tager tutorerne sig af jer. Tutorerne er 
ældre elever, som viser jer rundt på skolen og oriente
rer jer om. hvad der er vigtigt at vide, når I begynder 
på vores skole.

Tutorerne har jeres skoleskemaer med, og sammen 
planlægger I hytteturen, som alle Ig-og Ihf-klasser ta
ger på kort tid efter, at I er begyndt på skolen.

Kl. 10.25 til kl. 12.25 har I undervisning efter skema
et, og derefter har I fri.

Eleverne i 2g, 3g og 2hf møder kl. 9 og bydes i festsa
len velkommen af rektor. Derefter har I almindelig un
dervisning fra andet modul og resten af dagen.

Nye og gamle elever ønskes et rigtigt godt skoleår.

Bjarne Steen Jensen 
administrativ inspektor
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Bestyrelsens velkomst
Bestyrelsen for Grindsted Gymnasium og HF-kursus 
byder hermed alle velkommen til et spændende og 
lærerigt uddannelsesforløb. Bestyrelsen er overbe
vidst om, at du efter hhv. 2 eller 3 år på Grindsted 
Gymnasium og HF-kursus har fået noget i din ”ryg
sæk”, som du sammen med nye venner, du sikkert 
også har fået under uddannelsesforløbet, vil kunne 
bygge din fremtid op omkring.

Men for at opholdet på Grindsted Gymnasium og HF- 
kursus skal blive godt for dig og være med til at ud
vikle dig, så kræver det en stor grad af indsats fra din 
egen side.
Bestyrelsen er sikker på, at dit ophold på Grindsted 
Gymnasium og HF-kursus vil give dig et godt afsæt 
for den fremtid, du står overfor.

Bestyrelsen håber, du vil være med til sammen med 
dine kammerater at gøre Grindsted Gymnasium og 
HF-kursus til et dynamisk værested, hvor læring og 
samvær forenes på en god måde. Du opfordres derfor 
til at tage aktiv del i hverdagen på skolen. Grindsted 
Gymnasium og HF-kursus har rammerne, og nu skal 
du være med til at udfylde dem.

Sæt dig nogle mål og arbejd så på at få dem nået!

Bestyrelsen på Grindsted Gymnasium og HF-kursus 
er bredt sammensat og danner derfor basis for et fo
rum, som har mulighed for at deltage i den almene bre
de debat om skolens udvikling og det samarbejde, der 
skal være med omgivelserne og internt på skolen.

For bestyrelsens vedkommende vil den kommende 
periode byde på en række forandringer, idet Grindsted 
Gymnasium og HF-kursus som et led i folketingets be
slutning om strukturforandringer skal overgå til en sel
vejende institution inden for en kort årrække. Der skal 
allerede i løbet af 2005 forberedes overgang til en ny 
midlertidig bestyrelse fra 2006. Bestyrelsen håber, at 
amtet afsætter midler til at få forbedret omklædnings
faciliteterne, og så håber bestyrelsen også, det vil bli
ve muligt at få opfyldt nogle ønsker til inventar. Men 
heldigvis har Grindsted Gymnasium og HF-kursus ge
nerelt nogle fine forhold at formidle undervisningen 
under.

Væsentligt er det dog, at Grindsted Gymnasium og 
HF-kursus i fremtiden også fremstår som en moderne 
udannelsesinstitution, hvor både det faglige, det men
neskelige og det samfundsrelevante er i højsæde. En 
uddannelsesinstitution som egnens unge vælger for at 
få skabt sig et fundament for fremtiden.

Bestyrelsen håber, at alle, som har deres virke på 
Grindsted Gymnasium og HF-kursus, vil være med til 
at skabe et godt og positivt samarbejde til gavn for 
alle, og vi opfordrer til en grad af dialog omkring alle 
former for problemstillinger.

Bestyrelsen ser frem til samarbejdet i den kommende 
periode og ønsker hermed alle et godt og indholdsrigt 
arbejdsår.

Jørgen Hundsdahl 
formand for bestyrelsen
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Målsætning for Grindsted Gymnasium 
og HF-kursus 2005
Institutionsstruktur
Grindsted Gymnasium og HF-kursus tilbyder en al- 
mendannende og studieforberedende undervisning, 
der afsluttes med studenter- eller hf-eksamen.
Institutionen er baseret på mindst 5 gymnasiespor og 2 
hf-spor med et alsidigt fagudbud, herunder tilbud om 
mange former for frivillig undervisning.
Grindsted Gymnasium og HF-kursus optager enkelt
fagskursister på hold, der ikke oprettes på VUC.
Undervisningsministeriets bekendtgørelser afstikker 
rammerne for den faglige side af skolens virksomhed.

Overordnet målsætning
- At give eleverne og kursisterne optimale mulighe

der for at dygtiggøre og udvikle sig i et trygt og kre
ativt miljø

- At udvikle elevernes og kursisternes selvforståelse 
og selvrespekt

- At give eleverne og kursisterne forståelse og re
spekt for andre

- At udvikle elevernes og kursisternes evne til at tage 
ansvar og medansvar

- At udvikle elevernes og kursisternes engagement, 
kreativitet, selvstændighed og sans for demokrati

Mål i forhold til kerneydelser
o

1. Arets kvalitetsudviklingsprojekt:
Implementering af gymnasie- og hf-reformen.
Orientering af kommende elever og deres forældre 
samt afgivende skolers lærere.
Efteruddannelse af lærerne m.h.p. gymnasie- og 
hf-reformen, med særlig henblik på følgende om
råder:

- almen studieforberedelse
- naturvidenskabeligt grundforløb
- almen sprogforståelse
- hf-faggrupper
- lærerteams

2. Nyindretning af lærerarbejdspladser
Der skal indrettes både ”stille arbejdspladser” samt 
arbejdspladser med computere og mulighed for at 
kolleger kan arbejde sammen.
Hensyntagen til de krav som gymnasie- og hf-re
formen stiller til nye arbejdsformer og til anven
delse af it.
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3. Forbedring af omklædningsfaciliteterne i 
idræt som et første skridt til at opdatere id
rætsfaciliteterne
At løse det akutte behov for mere omklædnings
plads og bedre toiletforhold for pigerne.

4. Etablere studiemiljøer rundt omkring på 
skolen samt indfri uopfyldte inventarøn
sker fra skolens ombygning og renovering 
Studiemiljøer rundt omkring på skolen med com
putere og arbejdsborde i første omgang; og på læn
gere sigt endvidere med reoler til håndbøger samt 
sofagrupper.
Møbler i biblioteket og i nicher.

5. Implementering af vejledningsreformen 
Samarbejde med UU-Sydvestjylland og det regio
nale vejledningscenter.
Studievejledningen skal sikre, at den enkelte elevs 
muligheder for at gennemføre et gymnasie- eller 
hf-forløb bliver optimalt.

6. Forsøg med almen studieforberedelse
At afprøve metoder til at udvikle elevernes 
læringsstile ved at bevidstgøre dem om deres stær
ke og svage sider i forbindelse med tilegnelse af nyt 
stof, styrke de stærke sider, udvikle de svage sider 
og derved bidrage til deres udvikling fra elev til 
studerende.

Perspektivmål

7. Forbedring af de fysiske rammer for faget 
idræt
Der skal bygges en hal, så idrætsfaciliteterne gøres 
tidssvarende.
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Valgfag på Grindsted Gymnasium 
og HF-kursus
Gymnasiet: Gymnasiet: HF:

Højt niveau: 
biologi

Mellemniveau: Tilvalgsfag:

engelsk astronomi astronomi
fransk billedkunst billedkunst
fysik (matematikere) biologi biologi
kemi (matematikere) datalogi datalogi
latin (sproglige) design design
matematik dramatik dramatik
musik erhvervsøkonomi engelsk
russisk filosofi erhvervsøkonomi
samfundsfag fysik (sproglige) filosofi
spansk geografi fransk
tysk idræt fysik

kemi fysik-kemi
latin geografi
musik idræt
psykologi kemi
samfundsfag latin
teknikfag matematik 

musik 
oldtidskundskab 
psykologi 
russisk 
samfundsfag 
spansk 
teknikfag 
tysk
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Elevernes kønsfordeling på
Grindsted Gymnasium

Tallene er opgjort pr. 24. august 2004

drenge (n) piger (n) i alt (n) drenge (%) piger (%) i alt (%)

sproglige 27 129 156 17 83 100

matematikere 89 102 191 47 53 100

hf 12 36 48 25 75 100

Ialt 128 267 395 32 68 100
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Gymnasiereformen træder i kraft 
1. august 2005

Det liniedelte valggymnasium med sproglig og mate
matisk linie bliver afskaffet til fordel for studieret
ningsgymnasiet, der i stedet for linier og valgfag har 
fået en ny struktur med et fælles grundforløb for alle 
på et halvt år efterfulgt af et studieretningsforløb med 
fagpakker og valgfag på 2 år.

Grundforløbet
Eleverne skal fra starten mærke et markant skifte i 
overgangen fra folkeskolen til gymnasiet. Grundfor
løbet skal give eleverne faglig indsigt og forståelse 
samt en indføring i gymnasiale arbejdsmetoder. Grund
forløbet består af fagene dansk, engelsk, historie, 
idræt, matematik, samfundsfag, et kunstnerisk fag, et 
naturvidenskabeligt fag og 2. fremmedsprog.
Desuden er der afsat en timeramme (mindst 20% af ti
den) til almen studieforberedelse, der skal bruges til 
samspil mellem fagene. I grundforløbet er der endvi
dere afsat tid til et naturvidenskabeligt grundforløb 
med fagelementer fra biologi, fysik, naturgeografi og 
kemi og et forløb i almen sprogforståelse i et samar
bejde mellem dansk og fremmedsprog, herunder latin.

Studieretningsforløbet på 2/ år skal give eleverne 
mulighed for faglig fordybelse og styrkelse af faglig
heden. Et studieretningsforløb består af obligatoriske 
fag og studieretningsfag i samspil med hinanden samt 
af valgfag. Der er bindinger mellem studieretningsfa
gene for at sikre synergieffekt mellem nærtstående 
studieretningsfag. I 3g udarbejdes således et studieret
ningsprojekt i et samarbejde mellem 2 eller 3 fag med 

udgangspunkt i et studieretningsfag på A-niveau og 
med inddragelse af andre studieretningsfag og/eller 
obligatoriske fag på A-niveau. Studieretningsprojektet 
er afløser for den større skriftlige opgave i valggym
nasiet.
I de 2M år har eleverne studieretningsfag og fællesfag 
sammen. Det giver gode muligheder for samspil mel
lem fagene. Der er dog mulighed for oprettelse af 
blandede studieretninger, hvor eleverne fra to studie
retninger, som på grund af beskeden søgning ikke vil
le kunne oprettes enkeltvis, samlæser et eller to studie
retningsfag og de obligatoriske fag i studieretningen. 
Også i studieretningsforløbet er der afsat en timeram
me (mindst 10% af tiden) til almen studieforberedel se.

De obligatoriske fag i studieretningsforløbet er dansk, 
historie, oldtidskundskab, religion, engelsk, 2. frem
medsprog og idræt. Ud over obligatoriske fag og stu
dieretningsfag kan eleverne typisk vælge 1-2 valgfag 
på tværs af klasser.

Alle gymnasier skal udbyde studieretninger i de tre ka
tegorier: humanistisk-sproglige, samfundsfaglige og 
naturvidenskabelige studieretninger.

Grindsted Gymnasiums udbyder 8 forskellige studie
retninger, der kan ses på skolens hjemmeside.

Poul Toft 
rektor
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HF-reformen træder i kraft 1. august 2005
HF-uddannelsen fornyes indholdsmæssigt, og faglig
heden skal i langt højere grad end nu bygge på sam
menhæng mellem fagene. Det 2-årige hf henvender 
sig til unge, der ønsker en gymnasial uddannelse med 
en tilgang, der kombinerer det teoretiske stof med en 
praksis- og anvendelsesorienteret faglighed.
Obligatoriske fag er dansk, engelsk, historie, matema
tik, biologi, geografi, kemi, religion, samfundsfag, id
ræt samt et praktisk/musisk fag.
Den enkelte kursist skal herudover gennemføre 2-4 
valgfag.
De vigtigste ændringer i forhold til i dag er:

• Det samlede timetal forøges, hvilket især kommer 
fagene dansk og engelsk til gode.

• Der etableres et formaliseret samarbejde mellem 
fag i faggrupper:

• Den naturvidenskabelige faggruppe indeholder fa
gene biologi, geografi og kemi og afsluttes efter 
første år.

• Kultur- og samfundsfaggruppen indeholder fagene 
historie, samfundsfag og religion og er gennem
gående i hele det 2-årige forløb.

• Der afsættes en timeramme til projektforløb.

Grindsted Gymnasiums udbud af valgfag på hf kan ses 
på skolens hjemmeside.

Poul Toft 
rektor
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Overgang til selveje
Grindsted Gymnasium og HF-kursus forbliver under 
Ribe Amt til 31. december 2006.

I efteråret 2005 nedsættes en midlertidig bestyrelse, 
der skal forberede overgangen til selveje. Ifølge det 
fremsatte lovforslag får den midlertidige bestyrelse 
denne sammensætning:

1) en formand, der har erfaring med stiftelse og ledel
se af selvejende uddannelsesinstitutioner i statsligt 
regi eller har tilsvarende relevant erhvervsmæssig 
og økonomisk indsigt i institutionelle forhold,

2) et medlem efter indstilling af forberedelsesudval
get for Region Syddanmark,

3) et medlem efter indstilling af kommunerne i Ribe 
Amt i forening,

4) et medlem efter indstilling af de ansatte på skolen 
og

5) en elev/kursist på skolen, der tilforordnes bestyrel
sen uden stemmeret efter indstilling af elevrådet.

Den midlertidige bestyrelses opgaver:

• forberede overgangen til selveje 
vedtægt

• første budget
• indretning af skolens administration
• den nuværende bestyrelses opgaver

Den 1. januar 2007 overgår skolen til at blive en selv
ejende institution i statsligt regi, samtidig med at den 
midlertidige bestyrelse afløses af en permanent bestyr
else.

Den overordnede ledelse af de statsligt selvejende in
stitutioner varetages af en bestyrelse, der er ansvarlig 
over for undervisningsministeren for institutionens 
drift, herunder for forvaltningen af institutionens mid
ler.
Institutionens forhold reguleres i en vedtægt, som skal 
godkendes af undervisningsministeren. Undervisnings
ministeren kan endvidere bestemme, at visse dispositi
oner kun kan gennemføres med ministerens godken
delse.
Elevrådet udpeger en repræsentant til institutionens 
bestyrelse. Repræsentanten har ikke stemmeret i be
styrelsen.
Bestyrelsen træffer beslutning om ansættelse og af
skedigelse af rektor og lærere og andet personale. Be
styrelsen vil kunne delegere kompetencen til at ansæt
te og afskedige øvrigt personale til rektor.

Reglerne om den permanente bestyrelses virke og 
sammensætning vil blive endeligt fastlagt, når en ana
lyse af styringssystemet (selvejet, taxameterfinansie
ringen og samspillet med uddannelsesreglerne og til
synet), som skal gennemføres forud for overgangen til 
selveje, foreligger i sommeren 2005.

Den 1. januar 2008 træder taxameterstyringen i kraft.

Poul Toft 
rektor
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Almen Sprogforståelse
Almen Sprogforståelse er et af de nye elementer i 
gymnasiet efter reformen. Det er et obligatorisk for
løb, der er placeret i første halvår af Ig for alle elever 
uanset studieretningsvalg. Forløbet har som målsæt
ning, at eleverne skal kende grundlæggende sproglige 
begreber, så elever og lærere får et fælles ”sprog” til at 
tale om sprog og sprogenes opbygning. Som udgangs
punkt har Undervisningsministeriet givet rammerne 
for forløbet i form af timetal (ca. 45 klokketimer) samt 
en liste af områder og begreber, som eleverne skal 
kende. Disse kan studeres nærmere i den nye læreplan, 
som kan ses på Undervisningsministeriets hjemmesi
de (www.uvm.dk).

Almen sprogforståelse indeholder elementer af almen 
grammatik og sproghistorie, behandler forskelle mel
lem tale og skrift, inddrager strategier for tilegnelse af 
sprog og studerer forskellige måder at tale og skrive 
på: f.eks. slang, sms-sprog, officielt sprog, dialekt mv. 
Sprogets forskellige lag skal iagttages, så eleverne bli
ver bevidste om, at sprog kan studeres med mange for
skellige briller på: Et lag er for eksempel at se. hvad 
det enkelte ords betydning er, og i hvilken sammen
hæng det kan bruges. Hvem kan man sige ”diskutere” 
til og blive forstået, og hvem forstår bedre vendingen 
”snakke om”? Betyder de to vendinger egentlig det 
samme? Det kan være noget af det, der kan foregå i ti
merne. Andre lag er at studere, hvordan ordene er sat 
sammen - enten inden for hvert enkelt ord eller inden 
for en sætning.

nikursus, hvor de generelle regler og iagttagelser fra 
dansk og de andre fremmedsprog også kan påvises. 
Det skal bl.a. demonstrere, at selv om sprog overfla
disk set ser meget forskellige ud, er de måske ikke så 
forskellige alligevel. En del ah-ha-oplevelser vil sik
kert ligge og vente her trods det fremmedartede ydre, 
som en latinsk tekst umiddelbart vil have.

Vi håber, at eleverne efter forløbet vil have fået en god 
fornemmelse af, hvad man kan beskæftige sig med i 
dansk- og fremmedsprogstimerne ud over at læse en 
god historie eller diskutere teksters meninger og syns
punkter. Samtidig indøves de begreber, der er nødven
dige at kende for at kunne føre en samtale om dansk og 
fremmedsprogene på et fornuftigt plan.

Hanne Leervad 
lektor i russisk og latin

Forløbet tilrettelægges af lærerne i dansk og frem
medsprog - herunder latin, som indgår i form af et mi-
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Almen studieforberedelse
Med gymnasiereformen, som træder i kraft fra sko
leårets begyndelse 2005 indføres i gymnasiet noget 
nyt ud over den traditionelle fagrække: ”Almen studi
eforberedelse” , kort betegnet ”AS”.
AS skal i grundforløbet, 1.halv år i Ig, udgøre 20% af 
tiden og i de resterende 21/2 år 10%.

AS skal være et samarbejde inden for områderne na
turvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. 
Centrale problemstillinger med eventuelle løsnings
modeller fra fortiden og nutiden skal behandles og 
sættes i et historisk og tværfagligt perspektiv.

Over de tre år vil der blive arbejdet med forskellige 
emneforløb under skiftende arbejdsformer, der vil 
spænde fra forelæsninger, gruppearbejder til indivi
duelle studier. Et emne skal afsluttes med evaluering. 
Der skal laves projektrapport, og der skal udarbejdes 
og fremføres en mundtlig fremstilling, hvor man for 
eksempel støtter sig til en powerpointproduktion.

Fra december måned har lærergrupper arbejdet med at 
lave oplæg til forskellige forløb.

Undertegnede sidder i en gruppe, der planlægger et 
emneforløb med overskriften ”Verdens billeder - fra 
centrum til periferi”. En alternativ overskrift kunne 
være ”Erkendelse og udvikling”.
Vi ønsker at behandle nogle perioder i den euro
pæiske kultur, hvor der sker epokegørende skred. I 
AS-grundforløbet til efteråret vil det dreje det sig om 
antikken, renæssancen og ”den moderne verden 1870 
- 1920”. Vi håber, at efterårets forløb vil blive såle

des, at det vil være naturligt at fortsætte under denne 
overskrift.

I antikken, perioden fra ca. 700 f.Kr. til romerrigets 
fald ca. 500 år e.Kr, er grækerne og senere romerne de 
førende kulturfolk.
Grækerne byggede på den babyloniske og ægyptiske 
kultur. Når det lykkedes dem at føre kulturen langt vi
dere, er årsagen den, at man ikke forklarer naturfæno
menerne ud fra religiøse kræfter, men man undersøger, 
beskriver og ræsonnerer.
Med Romerrigets fald i 476 e.Kr. begyndte den peri
ode i Vesteuropa, der betegnes middelalderen.
Den førhen så blomstrende kultur blev ødelagt af fol
kevandringer og de dermed følgende krige.
Perioden kan kort beskrives ved, at magten lå hos fyr
ster og den katolske kirke, og at man var optaget af 
korstogene. Den almindelige mand levede i fattigdom. 
Det var så som så med fremskridtene.

Renæssancen, (1400-1600).
På grund af gunstige omstændigheder blomstrede et 
frit og rigt borgerskab op i de norditalienske byer fra 
1100-tallet. Man kom af forskellige kanaler i kontakt 
med antikkens kultur. Denne havde ”overvintret” hos 
araberne, i klostre og i Konstantinopel.
Perioden udmærker sig ved fantastiske menneskelige 
frembringelser inden for kunstens og naturvidenska
bens verden.
Jeg vil kun nævne en person, der på naturvidenska
bens område fører de græske traditioner videre: 
Galilei:
”Mål alt, hvad der er måleligt, og gør det, der ikke er
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måleligt , måleligt”. Galilei og mange efter ham gen
nemfører eksperimenter og opstiller hypoteser på bag
grund af disse eksperimenter - godt hjulpet af kreativ 
tankegang.
Når en sådan hypotese er verificeret, kaldes den en na
turlov. Et eksempel er Galileis lov om det frie fald.
Galilei formulerede som den første sine hypoteser i et 
matematisk sprog.
Blandt andet på baggrund af Galileis fysik måtte den 
katolske kirke opgive sit verdensbillede med jorden i 
centrum.

Ilse Haugaard 
lektor i matematik og datalogi
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Naturvidenskabeligt grundforløb
I løbet af efteråret i Ig skal eleverne efter gymnasiere
formen gennemgå et naturvidenskabeligt grundforløb, 
hvor de skal lære nødvendigheden af at kende til og for
stå den naturvidenskabelige tankegang: De skal først og 
fremmest forstå samspillet mellem observation, ekspe
riment og teori. Det vil sige, at de skal opnå viden om 
begreber og teorier, lovmæssigheder og sammenhæn
ge, som har eksemplarisk værdi. Men der kan også 
være tale om sammenhænge med aktuel værdi.

Formålet er, at eleverne opnår færdigheder i at per
spektivere naturvidenskabelige problemstillinger ved 
at medtænke både humanistiske og samfundsmæssige 
aspekter i deres emner. Endelig skal undervisningen i 
det naturvidenskabelige grundforløb også være med til 
at støtte fagene i elevernes studieretninger.

I grundforløbet skal eleverne stifte bekendtskab med 
arbejdsmetoder og grundelementer i fagene biologi, 
fysik, kemi og naturgeografi. Observationer og ekspe
rimenter skal indgå, og i tæt samarbejde med matema
tik skal eleverne lære at behandle de indsamlede data, 
så de kan være grundlag for arbejdet med modeldan
nelse og hypoteseafprøvning.

Det er naturligvis ikke meningen, at eleverne skal 
opnå et bredt kendskab til alle de naturvidenskabelige 
discipliner, men man skal tilstræbe, at eleverne får vi
den om et antal emnekredse, som kan have eksempla
risk værdi for fagene. Hvor det er muligt, skal emner
ne tones flerfagligt og have en historisk og erkendel
sesmæssig dimension, men emnerne skal også afspej
le elevernes interesser, forudsætninger og aktualitet.

Der er naturligvis en lang række emner, som er anven
delige i undervisningen i grundforløbet. Vigtigt er, at 
man sikrer sig, at eleverne opnår kompetencer i empi
ri og ræsonnementer, modellering og kommunikation.

Skulle man give bud på, hvilke emner, der kan tages 
op i et grundforløb kan nævnes følgende:

Drivhuseffekt: ind- og udstråling fra jorden, grøn
landspumpen, fossile brændstoffer, klimadebat og sol
pletteori (biologi, fysik, kemi, naturgeografi).

Meteorologi: atmosfæren, tyngdekraften, vand-land 
opvarmning, vanddamp (fysik, naturgeografi)

Stråling i hverdagen: henfald, celler, mutation, DNA, 
kræft, radon i huse, mobiltelefoner (biologi, fysik)

Mulighederne er mange, og inspirationen mellem fa
gene er åbenlys.

Bjarne Steen Jensen 
administrativ inspektor
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Af skolens dagbog 2004/2005
August:
3. Det nye skoleår begynder.
16.-18. Ib og ly med Bente Langelund og Hans 

Johnsen på hyttetur til Ryekol.
16.-18. lp med Yrsa Dam Telén og Willi 

Matthies på hyttetur til Horsnæsbo.
18.-20. la og Ix med Alice Knudsen og Hans 

Schou på hyttetur til Ryekol.
27. Skolen holder social dag.

September:
13. Stormøde i la.
15. Stormøde i Ix.
16. Stormøde i ly.
16. Kordag med Ulla Fomsgaard, Yrsa Dam

Telén, Niels W. Jacobsen og Christian 
Møller.

17. Stormøde i lp.
20. -21. 3gGe på ekskursion med Jens Bredlund 

til Vejle Ådal.

21. Valgmøde for forældre i forbindelse med
valg til skolebestyrelsen.

21. 2gh3gBi på ekskursion med Gurli Niel
sen til Engsøen og Kvie Sø.

21. -22. 2gh3gld på ekskursion med Johnny 
Quitzau på kano- og trekkingtur til 
Karlsgårde Sø.

23. Stormøde i Ib.
27. -1 .okt. 3g på studierejse: 3a til Paris med Trine 

Stilling og Jens Bredlund, 3b til Tjekkiet 
med Alice Knudsen og Johnny Quitzau, 
3x til Rom med Margrethe Lundorf og 
Bjarne Steen Jensen, 3y til Rom med

Ulla Fomsgaard og Knud Mogensen, 3z 
til Paris med Erik Jørgensen og Hans 
Johnsen.

Oktober:
11.-15. Efterårsferie.
18.-12. nov. Brobygning for kommende elever på 

Grindsted Gymnasium og HF-kursus.
20. Forældremøde for la og Ib.
21. Forældremøde for I x og 1 y.

November:
11. Dag for længevarende uddannelser på 

Universitet Syd i Odense.
16.-19. 3gSA/l og 3gSA/2 på ekskursion med 

Jan Friis Mikkelsen og Jesper Kromann 
til København.

17.-19. 2p med Margrethe Lundorf på ekskursi
on til København.
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17.-19. 3gKE med Knud Mogensen på ekskursi
on til København.

17.-19. 3gMU med Niels W. Jacobsen på eks
kursion til København.

22. Ribe Amts gymnasiesekretærer og vice
kontorchef Jørgen Holberg holder kursus 
på skolen.

December:
6 .-7. Præsentationskursus for folkeskoleele

ver.
13 .-17. 3g og 2hf arbejder med den større skrift

lige opgave.
17 . Juleafslutning med fredagscafé.
20 .-2. jan. Juleferie.
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Januar: 21.-28.
11. Georg-Mohr-konkurrence. 31.
11. Fællestime med konservatorieelever fra

Esbjerg.
19. Folkekolelærere inviteret til at drøfte den April:

nye gymnasiestruktur. 15.
24. 3gFY med Olaf Nielsen på ekskursion til 

Århus Universitet.
29. Orienteringsmøde for kommende gym- Maj: 

nasieelever og hf-kursister. 2.
4.

Februar: 5.
4. Fællestime med kandidater til det fore- 9.-13.

stående valg til Folketinget. 18.
14. -18. Vinterferie. 23.
23. Valgfagsorientering og forældrekonsulta- 25.-27

tioner for la, Ib, 2a og 2b.
24. Valgfagsorientering og forældrekonsulta- Juni:

tioner for Ix, ly, 2x, 2y og 2z. 15.
26. Orienteringsmøde om hf. 15.

17. 
Marts:
3. -11. Terminsprøverne afholdes.
7. -11. 2g på studierejse: 2a med Jens Bredlund

og Christian Møller til Berlin-Prag, 2b 
med Karin Berg og Niels Bjerg 
Kristiansen til London, 2x med Bente 
Langelund og Willi Matthies til Istanbul, 
2y med Jan Friis Mikkelsen og Jesper 
Kromann til Prag, 2z med Niels W. 
Jacobsen og Ove Skov Madsen til 
Tunesien.

18. ”Venner af Grindsted Gymnasium og 
HF-kursus” holder generalforsamling.

18. Skolefest for nuværende og tidligere
elever, hvor TV2 underholder.

Påskeferie.
Niels W. Jacobsen deltager i forsker- 
spiremøde i København.

Forårskoncert med efterfølgende 
fredagscafé.

Skriftlig eksamen begynder.
Sidste skoledag for 2hf og 3g.
Kristi Himmelfartsdag.
Eleverne i Ig arbejder med danskopgave. 
2hf har første mundtlige eksamensdag. 
Første mundtlige eksamensdag for 3g.
Skriftlige årsprøver for Ig og 2g.

Sidste mundtlige eksamensdag. 
Dimissionsfest for 2hf og 3g. 
Translokation.

Bjarne Steen Jensen 
administrativ inspektor
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Rektors translokationstale 2004
Der er mange store begivenheder i 2004, der kan gøre 
netop dette år til et minderigt år: kongeligt bryllup i 
Danmark, Europamesterskaber i fodbold i Portugal, 
Olympiske Lege i Athen. Men for jer, der sidder her, 
vil året 2004 nok mest blive husket som det år, hvor I 
bestod studentereksamen eller hf-eksamen.
Det er en begivenhed, som er værd at markere og at 
huske. Jeg tror, at I dimittender føler lykke over, at det 
hele nu er vel overstået.

Om lykke siger Benny Andersen:
Der er noget særligt ved lykken
Man kan blive helt glad
Når man møder den
Men også beklemt
Står stille lidt
Lister sig så varsomt frem
Som i et minefelt
Og hver gang man sætter foden ned
Uden at ryge i luften
Glemmer man enten at nyde lykken 
Eller bliver sur over ikke at vide 
Hvor længe den varer
Så når modgangen endelig melder sig
Er det en lettelse
Som om man er kommet i sikkerhed
Det er nu skammeligt
For der er noget særligt ved lykken
Som man ellers ikke møder
Måske ligger fejlen dér
Man kender for lidt til den
Burde sætte sig mere ind i den 
Jeg tror det er en træningssag.

("Lykken” fra Benny Andersen: "Den Indre Bowler
hat" ,1964)

Det med at sætte sig mere ind i en sag er noget, I har 
dyrket i jeres tid her på skolen. I er ikke kommet so
vende til det, men har brugt en stor del af jeres liv i 2 
eller 3 år på projektet. Både nu og i resten af jeres til
værelse vil I opleve årene her som en god investering 
i jeres fremtid. Det har mange måttet sande før jer. Det 
er i år 40 år siden, de første studenter dimitterede fra 
Grindsted Gymnasium. Dengang - i 1964 - var hf-ek
samen endnu ikke opfundet.

Hvad er det så, 1 har brugt årene på her i huset? 
Undervisning, er svaret. Men hvad er så det?
En definition kunne lyde: ”Undervisning er en lærers og 
nogle elevers møde om stof af fælles interesse.” Jeg sy
nes, det er en god definition, men den giver alligevel 
langt fra hele billedet af jeres skolegang her. At få et bil
lede til at svare til virkeligheden er heller ikke så ligetil.

Den berømte spanske maler Picasso, som 1 nok har 
hørt om, blev engang af en fremmed i en jernbaneku
pé spurgt: "Hvorfor maler De ikke tingene, som de 
virkelig er?” Picasso tøvede og sagde, at han ikke helt 
forstod, hvad han mente, og den fremmede fremtog 
derpå et billede af sin kone fra tegnebogen. "Det er 
sådan jeg mener," sagde han. "Det er sådan, hun er." 
Picasso hostede tøvende og sagde: ”Hun er ret lille, 
ikke sandt? Og temmelig flad?”.

Heller ikke i undervisningen er forståelse af virkelig
heden lig med virkeligheden. Mange af jer har af og til 
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sagt til en lærer: ”Fortæl os nu, hvordan vi helt præcist 
skal foretage en analyse? Hvilke afsnit er de centrale i 
denne tekst? Hvordan skal denne rapport udformes?” 
Når svarene på den slags spørgsmål ikke altid har 
været så konkrete, som I har ønsket, er det udtryk for, 
at man ikke kan male tingene, som de virkelig er. Men
neskers forståelse af virkeligheden er en fortolkning - 
et kort over landskabet - ikke lig med landskabet. At 
erkende det, er en proces, som I har været igennem i 
jeres tid her på skolen, og som med slagord fra den 
kommende reform af ungdomsuddannelserne har 
været med til at forvandle jer fra elever til studerende.

Når man går rundt på skolen hver dag, kan man ikke 
undgå at glæde sig over den positive stemning, man 
fornemmer. Og latter.
Viden, færdigheder og kundskaber kan åbenbart godt 
forenes med humoristisk sans. Gudskelov for det.

Et centralt sted på skolen er området ved hovedind
gangen foran kantinen. Her er der i frikvartererne tæt 
trafik. Elever og lærere, der bevæger sig fra den gam
le hovedbygning til den nye bygning eller den anden 
vej. Elever på vej til kantinen eller fra kantinen på vej 
til time. Der er mange forskellige måder at bevæge sig 
på. Det kan man godt blive fascineret af. Der er lære
re med koncentrationen lysende ud af ansigtet, nogle 
med lettere sammenbidte ansigter, som om de ikke 
glæder sig til den kommende time i 3a. Andre smilen
de, måske efter en god time i 3x. Folk fra administra
tionen har en særlig gang: De går lidt hurtigere og med 
målrettede og fremadrettede blikke. Men også elevers 
måde at bevæge sig i området på er et studium værd. 
Det er tydeligt, at ikke alle kun er optaget af at bevæge 
sig fra punkt A til punkt B. Undervejs er det vigtigt at 
holde øje med de øvrige trafikanter: ham den flotte fyr 

i 3y eller hende, man lærte at kende ved Exaudiofesten 
i fredags. Man må jo også tænke på, hvordan man selv 
tager sig ud i andres øjne. Det kan godt have indfly
delse på de mange forskellige gangarter, der kan stu
deres hver dag. Det liv, der udspiller sig her kunne 
godt minde om livet i den vanddråbe, som gamle Krib- 
le-Krable betragter i sit forstørrelsesglas i H.C. Ander
sens eventyr ”Vanddråben” fra 1848.
”Nej, hvor det kriblede og krablede der”, hedder det 
hos Andersen. Trolden får lov at kigge med og mener, 
det er København, han ser. I eventyret piner og æder 
de hinanden i vanddråben. Her hører ligheden med 
Grindsted Gymnasium op.

Grindsted Gymnasium og hf-kursus er en del af et ens
artet skolesystem, der har en national, sammenlignelig 
eksamen. Alligevel er skolerne jo ikke ens, heldigvis. 
Skolen er ikke et firma eller en forretning. I er ikke 
”kunder” eller "brugere”.
Man kan spekulere over, hvad det er, der især er ka
rakteristisk ved skolen her. Slår man op i skolens mål
sætning, siger den noget om engagement, selvstæn
dighed, ansvar og medansvar. Og det giver selvfølge
lig en del af svaret. Men det vigtigste tror jeg, er de ele
ver og lærere og andre ansatte, der har deres daglige 
gang her. Det er jeres indstilling og måde at omgås på, 
der tegner skolen. Det handler om åbenhed og frihed 
under ansvar. Det handler om tolerance, der ikke må 
forveksles med ligegyldighed. Det handler om at tage 
sig selv alvorligt, men ikke højtideligt. Det handler om 
fællesfølelsen og villigheden til at stille op for andre, 
når der er behov for det. Alt det, der tilsammen udgør 
skolens sjæl. Den er ikke beskrevet i hverken be
kendtgørelser eller andre officielle dokumenter.

Nu hvor I forlader skolen, har I gennem to eller tre års 
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undervisning lært en masse om at løse problemer. Men 
hvad nytter det, hvis I vælger ikke at gøre det. I tilhører 
den rigeste og mest beskyttede og materielt forkælede 
generation i Danmarkshistorien. I er priviligerede ved 
at have fået den ungdomsuddannelse, I nu har fået be
vis på. I er født med de evner, der er nødvendige for at 
honorere kravene, og I er blevet bakket op hjemmefra 
og nok også lidt forkælede både hjemme og i skolen. 
En vis forkælelse er i orden, når det drejer sig om børn. 
For jer er den tid nu forbi, og selv om I bliver en efter
spurgt vare på arbejdsmarkedet, må I regne med, at de 
krav, der stilles tiljer, er betydelige, også til arbejdsdi
sciplin. I må ikke regne med, at I ved at bestå en hf- el
ler studentereksamen har passeret et nåleøje, der fører 
til den evige hvile.

Nogle af jer har allerede hvilet længe, andre har slidt 
sig til eksamen, mens en stor del har klaret sig igen
nem skolen, uden at skolearbejdet har ført til sympto
mer på overanstrengelse.

Til de første skal lyde et: Se så at komme i gang. Det 
er sidste udkald.
Til den anden gruppe vil jeg give rådet: Hold fast, men 
glem ikke, at der er andre værdier end målrettet og 
hårdt arbejde.
Og til den tredje gruppe vil jeg sige: Det er sikkert jer, 
der besidder overskud og evner til at nå vidt. Tag chan
cen og vis, at jeg har ret.

Vi forventer af jer, at I blander jer og bruger de kom
petencer, I er i besiddelse af. Lad være med passivt at 
se til, mens andre løser problemerne.
Når tingene lykkes for jer, så glem ikke at nyde lyk
ken. Bliv ikke sur over ikke at vide, hvor længe den 
varer, som Benny Andersen siger i digtet fra før. Man 

kender for lidt til lykken og burde sætte sig mere ind i 
den. Jeg tror, det er en træningssag, siger Benny An
dersen. At træne i at være lykkelig er en konstruktiv 
beskæftigelse og en god udnyttelse af tiden, som nok 
også er mere krævende end træning i sport eller gram
matik

Forfatteren Søren Ulrik Thomsen har skrevet et digt: 
”Det værste og det bedste”.
Det hedder heri:

det værste er ikke den tid jeg har spildt 
med alle de idioter
men al den tid jeg har spildt på mig selv 
når dagene hare går - med hvad? — er det 
værst

(Søren Ulrik Thomsen: ”Det værste og det hedste”, 
2002).

Så spild ikke tiden. Følg Benny Andersens råd om at 
bruge tid på lykken. Det er en træningssag. I digtet 
”Tiden” siger Benny Andersen:

Man vil gerne udnytte tiden 
men den bliver væk hele tiden 
hvor bliver den af 
har den nogensinde været der 
har man brugt for megen tid 
på at trække tiden ud 
Man må udnytte tiden i tide.

("Tiden” fra Benny Andersen: "Her i Reservatet” , 
1971)

For et par uger siden hørte jeg en beskrivelse af en per
son, som jeg ikke kender: ”Han er ikke den, der skub
ber verden foran sig”. Jeg forstod af sammenhængen, 
at det ikke just var rosende ment.
Jeg forlanger ikke, at l allesammen just skal skubbe 
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verden foran jer, men vil alligevel opfordre jer til efter 
evne at give et skub i ny og næ, så I kan hjælpe med til, 
at verden bevæger sig den rigtige vej.

Jeres kvote her på skolen af undervisningstimer, fri
kvarterer, morgensamlinger, ekskursioner, musical
prøver og alt det andet sjove og kedelige er opbrugt. 
Meget vil være glemt om kort tid. Noget vil I huske 
resten af jeres liv. Jeg er overbevist om, at de positive 
minder vil være i stort overtal, og jeg tror, at hvis I i 
dag skulle vælge en ungdomsuddannelse, ville I gå på 
GG igen. Men den går ikke. I forlader nu de trygge og 
velkendte rammer for at træde ind i nye og ukendte. Et 
gammelt ord siger, at den, der opfatter fremtiden som 
modvind, går i den forkerte retning. Ved at gennem
føre den uddannelse, I nu har afsluttet, er I på vej i den 
rigtige retning.
I har noget at tilbyde det samfund, der venter på jeres 
indsats.

Jeg vil slutte med at læse begyndelsen af et eventyr af 
H.C. Andersen. Eventyret hedder: ”Hvem var den lyk
keligste?” og begynder sådan:

"Hvilke dejlige roser”, sagde solskinnet. "Og hver 
knop vil springe ud og blive lige så smuk.
Det er mine børn! Jeg har kysset dem til live." 
"Det er mine børn!” sagde duggen. Jeg har diet dem 
op med mine tårer."
"Jeg skulle dog tro, at jeg er deres moder!" sagde 
rosenhækken.
"I andre er kun faddere, som gav faddergave efter 
evne og god vilje."
"Mine dejlige rosenbørn!" sagde de alle tre, og 
ønskede hver blomst den største lykke.
(H.C. Andersen: "Hvem var den lykkeligste?" 1868)

Og med disse ord vil vi her fra skolen tage afsked med 
årets buket af hf’ere og studenter og ønske hver enkelt 
blomst den største lykke.

Hjertelig tillykke med eksamen!

Poul Toft 
rektor
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Projekt Forskerspire
De sidste 3 år har elever/kursister fra Grindsted Gym
nasium og HF-kursus deltaget i det landsdækkende 
”Projekt Forskerspirer'’. Det er et tilbud til elever/kur
sister på næstsidste år af ungdomsuddannelsen - d.v.s. 
kursister i Ihf og gymnasieelever i 2g.

Projektet er kommet i stand som et samarbejde mellem 
Forskningsministeriet og Undervisningsministeriet og 
er et tilbud om at snuse til det at være forsker. Umid
delbart vil mange sikkert tænke: Det er da ganske 
utænkeligt at skulle lege forsker. Men NEJ.

Der har på landsplan været ca. 120-130 elever invol
veret de senere år, og heraf har der de sidste 2 år været 
2 elever fra Grindsted Gymnasium. Projektet går i 
ganske kort form ud på følgende (varighed fra februar 
til november):
- I februar måned afleverer deltagerne et såkaldt 

”portræt” - d.v.s. en kort beskrivelse af en ide eller 
et problem, som man selv er meget optaget af og 
som måske kunne danne baggrund for et lille forsk
ningsprojekt.

- Tur til København med bl.a. foredrag og besøg på 
forskellige forskningsinstitutioner.

- Skolens forskerspirekoordinator søger at skaffe 
kontakt til en forsker, som er specialist inden for 
netop det felt, som forskerspiren har interesse i, og 
skaber således kontakt mellem denne og forsker
spiren. Forskerens opgave er at vejlede, hjælpe og 
inspirere forskerspiren.

Måske pege på ny viden, henvise til ny litteratur m.v. 
Denne kontakt kan vare ved helt til afslutningen af 
projektet.

- I september måned indbydes alle forskerspirer til et 
3-dages seminar, hvor man blandt meget andet bli
ver vejledt i færdiggørelsen af projektet, som består 
i at give en detaljeret beskrivelse af, hvordan et 
tænkt forskningsprojekt kunne realiseres. Det er 
således ikke tanken, at man konkret skal udføre 
forskningen.

- I starten af november afleveres de færdige projekt
beskrivelser, og der udpeges en måned senere mel
lem 2 og 4 vindere.

Dette års forskerspirer fra Grindsted Gymnasium er 
Julie Vibe Djernæs og Leon Aahave Uhd..
Herunder er uddrag af deres forskerspireportræt, som 
de afleverede i februar 2005. Portrættet er de første 
mere eller mindre løse tanker om et muligt projekt. 
Samarbejdet med den rigtige forsker vil gøre, at pro
jekterne efterhånden rettes til og bliver meget mere 
klare og konkrete.

Mælketeknologi
Jeg hedder Julie Vibe Djernæs og går i 2z. Jeg har til
meldt mig årets forskerspireprojekt, og har valgt at 
forske inden for ernæringsområdet.
Mit projekt omhandler problemstillingen ved at ændre 
på den naturlige sammensætning i vores fødevarer. Jeg 
kigger specifikt på den homogeniserede mælk kontra 
den ikke-homogeniserede mælk.
Når man homogeniserer mælk, ændrer man på den 
gennemsnitlige fedtkuglestørrelse. Jeg mener, at man 
ved denne ændring også må ændre på fedtoptagelsen 
fra mælken og på måden, den derefter påvirker krop
pen.
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Osters (1971) Teori bygger på, at den homogeniserede 
mælks små fedtkugler optages gennem tyndtarmens 
epithel til blodbanerne. Når føden under fordøjelsen 
når ned i tolvfingertarmen, bliver der tilført nogle for
døjelsesenzymer bl.a. proteaser og lipaser. Disse enzy
mer vil angribe fedt og protein i mælkens fedtkugler. 
Da der efter homogenisering vil være mange flere 
fedtkugler og større angrebsoverflade, må man for
vente, at fedt - og proteinnedbrydningen vil være mest 
effektiv i den homogeniserede mælk. Nedbrydningen 
begrænser mængden af fedtkugler, der når frem til 
tyndtarmen, og derfor kan det være nærliggende at tro. 
at den homogeniserede mælk er mindre fed end den 
ikke-homogeniserede mælk.
Mit udgangspunkt er at belyse, om ikke-homogenise- 
ret mælk feder mere end homogeniseret mælk eller 
omvendt.

Social arv - de værste tilfælde
Mit navn er Leon Aahave Uhd. Jeg er 18 år gammel og 
går i 2x.
Jeg har i forbindelse med faget psykologi, som jeg har 
på mellemniveau, fået stor interesse for social arv. 
Psykologi i almindelighed interesserer mig meget, 
men lige præcis denne gren interesserer mig specielt, 
da der er mange spændende elementer både inden for 
de samfundsfaglige, sociologiske og psykologiske om
råder.
Social arv er i korte træk en fællesbetegnelse for 
påvirkninger fra forældregenerationen, som indvirker 
på børnenes senere virke. Det være sig på det uddan
nelsesmæssige plan, men også omkring de psykiske 
strukturer/problemer. Jeg synes, det er et meget 

spændende emne, da man helt konkret kan finde møn
stre i, hvordan børn i dårligt stillede familier udvikler 
sig senere hen.
Jeg vil specielt i min forskning fokusere på de hårdest 
ramte familier. Det vil sige familier, der har problemer 
med misbrug og vold. Det er helt klart inden for dette 
område, at man ser de mest ekstreme tilfælde på den 
sociale arv, da børnene senere hen kan spores i syste
met pga. problemer, der er meget lig deres forældres. 
Helt konkret vil jeg gerne forske i, hvordan børnene i 
disse familier er opbygget psykisk, og dette har jeg 
tænkt mig at lave nogle teser over. Jeg har endvidere 
tænkt mig at opstille nogle nye muligheder for fore
byggelse af de problemer, børnene er blevet udsat for, 
så der i fremtiden kan gribes tidligere ind i de famili
er, som er omtalt

Man kan finde flere oplysninger vedrørende projekt 
forskerspirer på hjemmesiden: www.forskerspirer.dk

Niels W. Jacobsen 
lektor, forskerspirekoordinator

n
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Bibliotek - ikke bogmuseum
Interview med bibliotekar Birthe Sejersen

Igennem en årrække har Grindsted Gymnasium og 
HF-kursus haft professionel betjening af skolebiblio
teket. Bibliotekar Birthe Sejersen er ansat på Grind
sted Bibliotek men betjener gymnasiets bibliotek 2,5 
timer hver formiddag.

Hvor længe har du været hos os og på Grindsted Bib
liotek?

Det er fire år siden, jeg begyndte her, men jeg har 
været ansat på Grindsted Bibliotek i 25 år. Jeg er fra en 
landsby på Djursland, og her havde vi ikke et egentligt 
bibliotek. På Grindsted Bibliotek har jeg prøvet 
næsten alle opgaver, så jeg så gymnasiebiblioteket, 
som en opgave jeg endnu ikke havde prøvet. Så for 
mig var det en helt ny opgave. Jeg kom herover, da den 
forrige bibliotekar havde registreret det meste af gym
nasiets bogbestand, og det havde været et stort arbej
de, som nok er spændende i begyndelsen, men når 
man når til bog nr. tusind, så bliver det noget ensfor
migt.

Hvad er bedst ved at arbejde her?

Det er mødet med de unge mennesker. Det er spæn
dende at have med unge mennesker at gøre, og det er 
rart at kunne give dem en bedre service her, end vi kan 
på det store bibliotek, hvor vi jo også skal betjene de 
almindelige lånere. Så faktisk har vi på Grindsted Bib
liotek også noget ud af, at vi betjener skolebiblioteket 
også. Men som uddannelsesbibliotek har Grindsted 

Bibliotek også en god bogsamling f.eks. samlingen af 
historiske bøger.

Men der også en stor ulempe ved at arbejde et par ti
mer her og have sin ansættelse på folkebiblioteket. 
Man er lidt af en satellit på skolen. Man kommer og 
går, og er ikke helt med i skolens liv. Jeg kan jo ikke 
sætte mig ind på lærerværelset i spisefrikvarteret, for 
her har jeg jo lånerne. Men jeg forsøger på at være med 
til skolens fællesarrangementer.

Er eleverne gode til at benytte bibliotekets mulighe
der?

Det kan man ikke sige. De betragter skolebiblioteket 
og bibliotekaren som et serviceorgan, og jeg vil jo hel
lere yde dem hjælp til selvhjælp. Faktisk hænder det i 
forbindelse med skrivning af danskopgaven, historie
opgaven eller 3g-opgaven, at jeg af elever med arme
ne over kors får spørgsmål som ”Hvad synes du, jeg 
skal skrive om?” eller ”Hvad har I om vikingetiden?”. 
Det virker, som om nogle begynder på bar bund og 
ikke er vant til at gå på bibliotek.

Når de unge begynder i gymnasiet eller på hf, får de en 
kort introduktion til biblioteket, en rundvisning, så de 
ved, hvor de kan finde håndbøger og den slags. Det 
egentlige bibliotekskursus får de, før de skal skrive 
danskopgave. Her lærer de at søge information. En en
kelt historielærer aftalte tid med en hel klasse i forbin
delse med deres historieopgave i 2g. Det var en beha
gelig måde at hjælpe eleverne på. ”Biblioteket som ud
gangspunkt for min historieopgave” kunne man kalde
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det, og jeg vil gerne opfordre andre lærere til at aftale 
sådan en klassevejledning.

Folk tror vel de kan nøjes med, hvad de finder på Go
ogle9

Nej, det synes jeg nu ikke. Det er faktisk ikke så slemt. 
Men f.eks. i dansk ser der ud til at være et stort spring 

fra, hvad de arbejder med i folkeskolen, og hvad man 
kræver af dem i gymnasiet.

Forsvinder der meget fra biblioteket?

Nej, jeg mener, at det ikke er så stort et problem, men 
selvfølgelig forsvinder der noget. Somme tider hjæl
per det, når fagsekretæreme rydder op i fagenes depo-
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ter. Her dukker ofte bøger op, som hører hjemme på 
biblioteket.

I Encyklopædien forsvandt engang siderne om barok!

Ja, det gør selvfølgelig ondt helt ind i sjælen. Man fat
ter ikke, hvad folk tænker på, når de river sider ud af 
et sådant værk.

le jeg bestemme, skulle der indføres et fag, som hed
der ”informationskompetence”. Det er lige så vigtigt 
et fag som dansk og historie. Ved de højere lærean
stalter mener man, at de unge mennesker er for dårlige 
til informationssøgning. De unge mennesker er heller 
ikke gode til at sortere i det, de finder. De læser sim
pelthen ikke, hvad der står i posten. Nogle elever fin
der stof, der bedre passer til lillebror i 3. klasse end til 
en gymnasieelev i 2g.

Hvor ser en gymnasielærer og en bibliotekar forskel
ligt på bibliotekets funktion?

Gymnasielærerne vil gerne gemme alle bøger, men en 
bibliotekar har den holdning, at der skal luges ud. Brug 
og smid væk. Eleverne finder alligevel ikke de gamle 
ting, og krøllede bogstaver er umulige...

Et bibliotek er ikke et bogmuseum!

Bjarne Steen Jensen 
lektor

Hvad med musikudlån her på skolen?

Det har jeg aldrig tænkt på, men musikken hører be
stemt hjemme på folkebiblioteket. Det er et sårbart 
område, hvor der forsvinder meget. Det ville jo være 
et trækplaster for et skolebibliotek, men nok for pro
blematisk at administrere, og man kunne jo ikke have 
musikken stående fremme.

Gymnasiereformen er lanceret. Hvilke nye opgaver for 
biblioteket ser du?

Med reformen er der fokus på det tværfaglige, og skul-
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Sådan skrev aviserne om os
Studentens sidste skoledag
Eksamen: Gymnasiet på en eksamensdag er som et 
spændingsfelt af glæde, stolthed og endelig forløsning. Vi 
fulgte Jespers sidste officielle skridt op på rektors kontor.

Smilet breder sig over Jespers ansigt, og selv om krop
pen stadig dirrer af den næsten elektriske spænding, 
kun afgørende eksamener kan bringe - så er han i det
te øjeblik lykkelig.

- Jeg bestod. Karakteren var ikke prangende, men jeg 
bestod. Det er jeg bare så glad for, siger 19-årige 
Jesper Gejl Hansen kort efter den sidste mundtlige 
prøve, han havde frygtet så meget.

Nu er han sammen med den stolte familie på vej op til 
rektors kontor for at få den længe ventede hue på ho
vedet.

Overalt på Grindsted Gymnasium sidder der unge folk 
med studenterhuer og forløste miner. De taler om ek
samen og om de kommende fester. Der lyder et pop i 
baggrunden - en student åbner en flaske champagne 
for at fejre begivenheden. Ved et andet bord sidder ele
ver og venter på, at det bliver deres tur til at træde ind 
til eksamensbordet. Ved indgangen står trippende fo
rældre, bedsteforældre, venner og kærester med blom
ster og gaver i hænderne på rad og række - de venter 
på at overlevere rosen og roserne, når deres kære har 
vist deres værd til den afgørende eksamen.

Det har Jesper Gejl Hansen gjort, og han er nu lige ved 
dørtærskelen til rektors kontor.

Øjeblikket
Tre års skolegang kulminerer for Jesper i disse sekunder, 
hvor han træder ind i lokalet til rektor Poul Toft, der smi
lende springer op fra stolen og hen til den helt ny student.

- Du mener, du har fortjent en hue, siger rektoren lunt. 
Hvilken klasse går du i?

- 3y, lyder det fra studenten.

- Jesper Gejl Hansen - vil du kendes ved det navn, 
spørger og spøger Poul Toft, griber fat i hatten med det 
rigtige navneskilt og få sekunder senere glider huen 
ned over den unge students hoved. Den hue, der de 
næste mange dage skal igennem et hav af prøvelser, 
når mange dages fest indledes. Overrækkelsen kvitte
res med et håndtryk mellem mester og lærling. God
dag og farvel.

Jespers familie tager billeder, indånder hver en minde
værdig detalje, og han får efterfølgende kram af dem alle.

- Jeg er godt nok glad nu. Det skal jeg ud at fejre med 
alle de andre, forklarer han, retter på det løstsiddende 
slips og er klar til fremtiden.
(Jydske Vestkysten, den 16. juni 2004)

Elever og lærere er trætte af store klasser
Overfyldt: 30 elever er mange at holde styr på i en 
time. Men det er ikke kun lærerne, det går ud over - 
også eleverne synes, det er irriterende. Vi har talt med 
elever fra Grindsted Gymnasiums Ib.
En flok elever rækker smilende hånden op. En bunke 
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andre elever kigger ud ad vinduet og tegner tændstik- 
mænd i deres kalender, mens de sidste pludrer og plad- 
rer. Sådan er mange timer for gymnasielærere, der til 
dagligt skal håndtere en klasse fyldt med unge menne
sker. Men i det netop forgangne skoleår har klasserne 
været endnu større - endnu mere larmende og endnu 
hårdere at holde styr på. Der har nemlig været op til 30 
elever i de enkelte klasser. Det høje antal skyldes en ny 
gymnasiereform, der fik et stort ja i Folketinget. Det 
får det hverken hos gymnasieeleverne eller lærerne. 
Tværtimod.

Line Kirkegaard, Agerbæk, tidligere Ib - snart 2b - 
sætter fingeren på et væsentligt problem:

- Man skal gøre en speciel indsats for at få opmærk
somhed fra læreren i timerne. Det gør det også noget 
lettere at gemme sig, hvis man for eksempel ikke har 
forberedt sig ordentligt.

Hendes klassekammerat, Camilla Jakobsen, Grind
sted, giver hende ret:

- Når vi er så mange, kan man godt komme til at ven
te i lang tid på at få hjælp i timerne, forklarer hun.

Begge piger og mange andre elever, Jydske Vestkysten 
har talt med, fra den 30 mand store Ib på Grindsted 
Gymnasium, er dog alle enige om, at lærerne udmær
ket er klar over, at situationen ikke er optimal. Histo
rielærer Jens Christian Oxlund har været lærer på 
gymnasiet i 25 år. Han kan mærke en stor forandring i 
arbejdspresset, da klasserne var på 24-25 elever til nu, 
hvor de er på 30:

- Det er meget svært at tilgodese alle, selv om man 

prøver. Der har for eksempel været nogle oppe efter ti
men og sagt: ”Vil du ikke godt lægge mærke til, at jeg 
har hånden oppe meget”. Det er også svært at dysse 
nogen ned, mens man samtidig skal holde en anden 
gruppe til ilden. De fem elever ekstra pr. klasse har 
været en meget større forskel, end jeg havde regnet 
med, fortæller lektor Oxlund.

Jens Christian Oxlund mener ikke, at det har skadet 
hans personlige forhold til eleverne, at de er så mange 
i klasserne nu. Det er det faglige, det går ud over.

Pensumproblem
Flere af eleverne i 1 b mener, at læreren på grund af ar
bejdspres somme tider går for hurtigt igennem pen
sum. Kristina Lund-Jensen fra Billund synes, at netop 
tempoet af gennemgangen kan være et problem:

- Lærerne har utroligt travlt med, at vi skal nå så og så 
meget hver gang. Det gør, at stoffet oftere bliver gen
nemgået en gang for lidt end en gang for meget.

Det har veninden Jeanette Jensen fra Grindsted også oplevet:

- Det sker tit, at lærerne ikke når alt det, de havde håbet 
på i timerne. Jeg tror blandt andet, det er fordi, lærer
ne bruger lang tid på at dysse 30 mennesker ned.

På den anden side ville Jeanette nødig have, at der var 
færre elever i netop hendes klasse:

- Selv om vi er mange, kommer man jo til at holde af 
dem alle sammen. Jeg kunne ikke undvære nogen af 
dem nu, lyder et gevaldigt skulderklap fra Jeanette til 
hendes kammerater.
(Jydske Vestkysten, den 22. juli 2004)
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Frøerne klamrer sig til skoletaskerne
Skolestart: Sommerfuglene forlod haven til fordel for 
knurren i maven, da en ny årgang af elever indtog 
Grindsted Gymnasium. Der er fare for at hoppe direk
te ind i uskyldigt drilleri, når man er helt grøn.

Det er den første spisepause på den første skoledag 
blot få timer efter at den spæde nervøsitet viste sit 
grumme ansigt ved morgenmaden. ”Frøerne”, som de 
nystartede og purunge Ig’ere kæphøjt bliver kaldt af 
de ældre elever på Grindsted Gymnasium, sidder stu
vet sammen i fællesarealets underste etage. De ung
dommelige stakler skulle jo nødigt være i tvivl om, 
hvor de rent faktisk står i hierarkiet, og på den øvre 
etage spankulerer de straks mere gymnasievante 2. og 
3g’ere rundt. De kalder sig storke.

Hedetur
Det er varmt på skolen, for solens stråler flænser igen
nem de ellers tonede ruder. Men det er ikke derfor, de 
stakkels frøer har det hedt:

- Vi holder lidt bedre fast i skoletasken i dag, end vi ellers 
gør, siger Ig’eren Ditte Knudsen fra Ansager, mens hen
des veninde Ninette Haahr med ivrige nik bekræfter det 
ekstra beredskab over for tasketyverier og mobberier.

Ninette har arbejdet med to af gymnasiets ældre elever 
i sommerferien, og de har venligt men bestemt truet 
hende med både tyveri af taske samt et ufrivilligt - 
men sikkert særdeles afkølende - møde med bunden af 
springvandet foran skolen.

Holder sammen
- Jeg er gledet forbi dem i dag, som om jeg ikke har 
lagt mærke til dem, fortæller Ninette grinende.

Der er nok ikke store chancer for, at de to barndoms
veninder viger fra hinandens sider de første par skole
dage. Det skal også siges, at nogle frøracer er flokdyr.

Men hvorfor er drilleriet nødvendigt, og er der ikke 
fare for, at det kan tage overhånd? Det spørgsmål vil 
rektor Poul Toft gerne svare på.

Kontrolleret
- Det foregår meget stille og roligt her på vores gym
nasium. Vi har en bevidst politik om, at vores elever 
ikke må blive udsat for hård mobberi. De skal nyde op
holdet på gymnasiet - også de første par dage. Når det 
går vildt til, så nupper eleverne en jakke eller en taske.

Er det tilladt at smide eleverne en tur i springvandet?

- De ældre elever ved godt, at de ikke må smide 
førsteårseleverne i vandet. Det er aldrig sket, og jeg 
kan heller ikke forestille mig, at det kommer til at ske.

Hvad så hvis det skude ske?

- Så rykker vi hovedet af dem, siger Poul Toft med et 
smil.

Vi går ud fra, at svaret er ironisk, ellers får gymnasiet 
nok problemer med elevantallet såvel som utilfredse 
elever de kommende år, hvis nu varmen skulle stige et 
par overmodige 3g’ere til hovedet.
(Jydske Vestkysten, den 4. august 2005)

22 millioner fik navne
22 af de i alt 50 millioner kroner, som Ribe Amt ek
straordinært vil spendere på borgerne, blev fordelt i 
aftes.
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Det borgerlige flertal i amtsrådet besluttede sidste år at 
sælge ud af amtets ejendomme ogjord. Med udgangen 
af 2006 nedlægges Ribe Amt og bliver en del af en ny 
region Syddanmark. Men amtspolitikerne ønsker, at 
Ribe Amts værdier kommer amtets egne indbyggere 
til gode. De vil ikke have, at pengene går til folk fra 
Fyns, Sønderjylland og Vejle amter.

Derfor besluttede et flertal, at Varde Gymnasium får 
fire millioner til blandt andet en cykelkælder.

Esbjerg Statsskole får fire millioner til bedre undervis
ningslokaler. Grindsted Gymnasium får to millioner til 
renovering af udtjente pige-omklædningsrum. Derud
over er der seks millioner til nye cykelstier og seks 
millioner til at gøre farlige vejstrækninger mere sikre. 
Det er dog ikke afgjort hvilke strækninger.

Socialdemokraterne i amtsrådet stemte imod. De me
ner, at handicappede har mere brug for pengene.

Amtsrådet har endnu ikke afgjort, hvad de sidste 28 
millioner kroner skal gå til. En del af pengene bliver 
sandsynligvis brugt på sygehusene.
(Jydske Vestkysten, den 17. marts 2005)

Gymnasiet har satset stort
Grindsted Gymnasium er klar til at holde skolens 
største fest med tidligere og nuværende elever og an
satte samt bandet TV2.

Blot ni solgte billetter gjorde udslaget, da Aktivitets
udvalget på Grindsted Gymnasium og HF-kursus i 
mandags skulle beslutte, om skolens største fest no
gensinde skulle blive en realitet.

I begyndelsen af januar havde skolen indbudt gamle 
og nuværende elever samt lærere til en forårsfest med 
musik leveret af bandet TV2.

Kravet var, at der skulle sælges 500 billetter af 300 
kroner - og altså være 150.000 kroner i kassen - før 
festen og koncerten blev til noget. Og ved fristens ud
løb i mandags var der solgt 509 billetter.

- Det var lige over, og vi er godt tilfredse. Det har 
været en meget stor satsning, og det bliver en meget 
dyr fest. Vi har aldrig før bundet an med så stort et ar
rangement, siger skolens souschef Klaus Brorholt, der 
er ledelsesrepræsentant i Aktivitetsudvalget.

Skal være en tradition
Der er plads til 700 mennesker i skolens festsal, og si
den mandag har der fortsat været gang i billetsalget. 
Foreløbig er 620 personer klar til at gå til fest, og iføl
ge Klaus Brorholt er halvdelen af festdeltagerne tidli
gere elever.

Skolen har inviteret de seneste 15 årgange, og det er 
første gang i ti år, at skolen fester med sine gamle stu
denter.

- Det er en idé, vi gerne vil genoplive, for det er posi
tivt at se de gamle elever igen, og vi vil gerne gøre det 
til en tradition, siger Klaus Brorholt, der tilføjer, at 
næste års arrangement muligvis bliver lidt billigere.

- Det skal kunne hvile i sig selv, og vi regner med, det 
kan løbe rundt i år. Vi mente, vi havde brug for et kendt 
navn for at trække folk til, siger han.
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Festen pä Grindsted Gymnasium er kun for indbudte 
og løber af stablen den 18. marts.
(Vejle Amts Folkeblad, den 27. januar 2005)

Nye traditioner
Festbrag: Alle sejl er sat til, når Grindsted Gymnasi
um og HF-kursus i dag holder fest. TV2 skal nemlig 
være med til at sætte et par nye traditioner i værk.

Traditioner skal holdes i hævd, men før de kan blive 
det, skal de naturligvis først etableres. Og det er her 
bandet TV2 kommer ind i billedet. Det er nemlig det 
store trækplaster, når Grindsted Gymnasium og HF- 
kursus i dag holder et brag af en fest, der forhåbentlig 
starter en god tradition op med en årlig fest på gymna
siet.

Fredag før påske
Det er aktive elever i gymnasiets aktivitetsudvalg, der 
har arrangeret festen og bestilt koncerten med TV2. 
Fremover håber aktivitetsudvalget, at det bliver en tra
dition, at fredagen før påske bliver gymnasiets store 
festdag, hvor nuværende og tidligere elever mødes på 
skolen og fester.

- Det skal være en fast tradition, så tidligere elever kan 
regne med, at den dag kan de mødes til fest på gymna
siet, siger Bjarne Steen Jensen, der er administrativ in
spektor på Grindsted Gymnasium.

- Festen i år er væsentlig større, end den plejer at være. 
Vi har forsøgt at lave et brag, som rører ved noget og 
vil noget, siger Bjarne Steen Jensen, der håber, at det 
hele bliver en succes.

Fyldt festsal
Og indtil videre tegner det lyst for initiativet. 700 til
meldte vil fredag fylde festsalen., når lærere og elever 
klokken 21 danser lanciers og ikke mindst klokken 22- 
24, når TV2 indtager festsalens scene.

- Jeg håber, at alting kommer til at fungere, som det 
skal på dagen. Og så håber jeg selvfølgelig, at det i 
længden vil vise sig, at vi har skabt et par nye traditio
ner på gymnasiet, siger Bjarne Steen Jensen.

Ny forening
I forbindelse med festen fredag vil han med en stiften
de generalforsamling klokken 16 etablere foreningen 
”Venner af Grindsted Gymnasium og HF-kursus”, der 
forhåbentlig kan holde kontakten mellem skolen og de 
tidligere elever. Foreningens årlige generalforsamling 
skal ligesom den årlige fest finde sted fredag før påske.

- Jeg håber, vi kan starte en tradition, så skolen kan 
være med til for eksempel at fejre tidligere elever, der 
har jubilæum fra gymnasiet og HF-kurset, siger Bjar
ne Steen Jensen.
(Jydske Vestkysten, den 18. marts 2005)

Bjarne Steen Jensen 
administrativ inspektor
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Studietur til London med 2b
Stik imod forventningerne viste det sig, at kun et fåtal 
af eleverne i 2b havde været i London før, så klassen 
tog med glæde imod tilbudet om en studietur til den 
engelske hovedstad. Mange af kammeraterne havde 
aldrig fløjet før, så der var derfor en meget afventende 
stemning i Billund Lufthavn, og der gik et sus igen
nem dem alle, da vi lige pludselig havde luft under 
vingerne.

En studietur er selvsagt ingen luksusrejse, og hvad ho
telstandard angår, fik vi, hvad vi betalte for og absolut 
ikke mere. Men det gik an. Til morgenmad fik vi bol
ler, som alt andet end appellerede til ens mundvand, 
men dog med så meget ”gods” i, at det kunne holde 
sulten stangen til frokosttid. Hotellet ligger i bydelen 
Bayswater, som for en turist har flere fordele: dels er 
der mange små restauranter, hvor man næsten døgnet 
rundt kan få alle mulige små og større måltider, som 
regel etniske, og dels ligger kvarteret centralt i forhold 
til centrum.

Overskriften for turen var Multicultural I Global Lon
don, og de involverede fag var historie og engelsk. Det 
multikulturelle/globale kunne man ikke undgå at 
lægge mærke til blot ved at bevæge sig rundt i bymil
jøet. I London træffer man mennesker fra alle egne af 
kloden.

1 små hold å 6 elever viste vores historielærer Niels 
Kristiansen udvalgte ”highlights” på British Museum. 
Og her er virkelig noget at vise frem! Sammen med 
Louvre og enkelte andre museer er British Museum et 
af de steder i verden, hvor der er bevaret en stor mæng

de uvurderlige skatte fra den ægyptiske oldtid og an
tikken. Niels havde valgt at fokusere på Rosettastenen, 
hvor den samme tekst er skrevet på tre forskellige 
sprog: hieroglyffer, demotisk skrift (ægyptisk dagligs
prog) og græsk. Herved blev det muligt at tyde hie
roglyfferne. Desuden viste Niels os ægyptiske mumi
er, Parthenonfrisen, enkelte græske vaser samt levn fra 
romernes tid i England. Afslutningsvis blev vi bedt om 
at forholde os til, om Grækenland skulle have sine old
tidslevn leveret tilbage.

At være i London er i sig selv en saltvandsindsprøjt
ning for ens engelskkundskaber. Bare det at efterligne 
hvordan man i togene i Undergrunden udtaler statio
nernes navne. For nogle af eleverne gik der sport i at 
sige Marble Arch med den rigtige engelske ”a-lyd” og 
at undgå at udtale h’et og ellers få de andre vokaler og 
konsonanter rigtige i Tottenham Court Road. Eleverne 
fik til opgave i små grupper at besøge to museer efter 
eget valg samt fire ud af seks udvalgte bykvarterer. 
Sidstnævnte var valgt ud, så de hver især afspejler for
skellige sociale lag / etniske grupper. Yderpunkterne 
var det fashionable Belgravia - Knightsbridge, med 
stormagasinet Harrods, og Brixton, som er hjemsted 
for efterkommere fra Jamaica og andre Caraibiske Øer 
samt Bethnal Green, som er det kvarter med flest ind
vandrere fra Bangladesh.

En eftermiddag tog vi til Harrow-on-the-Hill ca. 30 
km. nordvest for London. Her ligger Harrow, en af 
Englands fem førende public schools. Harrow er en 
drengekostskole, hvor eleverne ikke bare bærer den 
obligatoriske skoleuniform, men også stråhat! Vi fik et 
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særdeles underholdende foredrag om skolens historie, 
en historie, som både går langt tilbage og også til tider 
har været dramatisk, som f.eks. da en tysk flyvema
skine under 2. verdenskrig tabte en bombe ned i sko
lens samlingssal. I det hele taget fik vi indblik i en 
skoleverden, som er ret forskellig fra den, vi er vant til 
på Grindsted Gymnasium. Besøget sluttede med full 
cream tea, bestående af scones, diverse små, lækre ka
ger samt te/kaffe, et klassisk engelsk eftermiddags
måltid, som vi ikke fik lov til at gå fra, før vi havde 
spist op.

Selv om Shakespeare for os 2g-ere stadig kun er kendt 
gennem filmatiseringen af Romeo og Julie og andre af 
hans dramaer, havde vores engelsklærer, Karin Berg, 
bestemt, at vi skulle besøge Shakespeare’s Globe The
atre. Vi mødtes nord for Themsen og gik samlet over 
floden ad den nye gangbro Millennium Bridge. På te
atret blev vi vist rundt af Trevor, en ung skuespiller, 
som på en levende og engageret måde gav os et indblik 
i teatret og folkelivet på Shakespeares tid. Til slut i be
søget opførte Anne og Trevor en lille bid af Romeo og 
Julie for os. Anne har afgjort nogle sceniske talenter!

Naturligvis skulle vi også på sightseeing. Det foregik 
en kold, klar søndag formiddag. Vi gik fra hotellet 
tværs igennem Kensington Garden til Albert Memo
rial, et stort, pompøst monument som dronning Victo
ria har sat over sin elskede afdøde mand, prins Albert. 
Monumentet skal samtidig demonstrere, hvilket ver
densrige England var på dronning Victorias tid. Vi tog 
videre til Trafalgar Square med statuen af Admiral 
Nelson, som vi danskere ikke har høje tanker om, for
di han tog den danske flåde i Slaget på Reden 1801. 
Herfra gik vi ad Whitehall, den gade, hvor de mest be
tydningsfulde ministerier ligger, og hvorfra man kan

se ind i Downing Street, som huser No. 10, premiermi
nisterens bolig. Ved indgangen til gaden stod vagter 
med skudklare geværer placeret. Der bliver passet 
godt på Mr. Biair.

I Whitehall tog vi en afstikker ind til The Horse Gu
ards, hvor vi så livgardens vagtskifte kl. 10. Højde
punktet var nok, da hestene på skift tissede. Derfra gik
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vi forbi The Houses of Parliament med Big Ben og vi
dere forbi Westminster Abbey, den engelske kronings
kirke, som det desværre koster en formue at komme 
ind at se som turist. Så gennem St. James’ Park, hvor 
vi kiggede på egern, som er så tamme, at man kan for
dre dem med hånden, forbi Buckingham Palace, og tu
ren sluttede ved Speakers’ Corner. Det er en sjov in
stitution. Alle og enhver kan stille sig op på en sæbe

kasse eller en medbragt trappestige og sige sin mening 
om hvad som helst. Længe leve demokratiet!

Søndag aften var vi til Evensong i Saint-Martin-m-the- 
Fields, den kirke som ligger ud til Trafalgar Square. 
Kirken er berømt for sit kor og for sit sociale engage
ment, og de fleste af os nød da også korsangen.

Nær vores hotel lå der to af de velkendte engelske 
pubs. Den ene hed Bar Oz og var en australsk inspire
ret pub. Denne blev også vores stampub. Lidt længere 
nede lå King’s Head, som nok appellerede mere til det 
ældre publikum og derfor blev Niels og Karins hænge- 
ud-sted.

I stedet for at gå på pub hver aften var der nogle af 
klassekammeraterne, som en enkelt aften eller to be
nyttede lejligheden til at se musical. Det er der jo rig 
mulighed for i London.

Tirsdag aften blev nogle af os enige om, at den sidste 
aften i London skulle udnyttes fuldt ud, og derfor tog 
vi til downtown London for at finde en fed bar, en club 
eller noget helt tredje. Efter en halv times vandring og 
nogle øller senere fandt vi et sted, som hedder Infinity. 
Her skulle der efter sigende være ret fedt efter kl. 
22.30. Nå, men vi tænkte, at det ikke kunne skade at 
komme lidt tidligere, så vi var der ved 22-tiden, hvil
ket viste sig at være en af de bedre ideer; 15 minutter 
efter vi ankom, gik der et band på den lille scene. Ban
det hed The Grates, og de fyrede en rigtig fed koncert 
af. Da den var færdig, og da vi andre også var, tog vi 
hjem til en god nats søvn før hjemrejsen meget tidligt 
næste morgen.

Jakob Rosenfeldt Jakobsen 2b
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Studietur til Istanbul

Søndag den 6. marts sad 2x fra Grindsted Gymnasium 
i et fly fra Kastrup med kurs mod Istanbul. Vi blev 
mødt af en lun aften, som man i Danmark kun oplever 
på de smukke forårsdage. Dette smukke vejr oplevede 
vi også dagen efter, men så var det også slut. Ikke mere 
godt vejr til os. Det skiftede fra smukt solskin til regn 
og slud.

Hotellet, vi skulle bo på hele ugen, hed ”Ferhat” og var 
et 3-stjemet hotel med privat bruser og daglig 
rengøring. Når vi var på værelserne, måtte vi slet ikke 
larme, for så ville vi blive smidt ud og ende med at 
sove i sporvognene, hvis man ellers skulle tro vores 
lærer, Willi Matthies.

Som de fleste nok ved, så er Tyrkiet et muslimsk land, 
så vi skulle jo rundt og se nogle moskeer. Dette fore
gik med strømpesokker og for pigernes vedkommen
de med tildækket hår. Vi var bare så smukke. Indven
dig i moskeerne var der tæpper, der dækkede hele gul
vet, glasmosaikker i vinduerne og meget højt til loftet. 
Det var arkitektonisk set en kæmpe oplevelse at stå i 
sådan en moske og tænke på, hvor lang tid siden det 
egentlig er, at de har bygget disse vidundere.

På listen over seværdigheder optræder også kirken 
Hagia Sophia. Denne blev lavet om til en moske ved 
osmannernes indtog i Istanbul. I kirken finder man de 
mest utrolige guldmosaikker og runer indridset af 
gamle vikinger, der har opholdt sig i kirken.

Basarerne var et kæmpe hit. Her købte vi masser af bil
lige ”mærkevarer” samt en mængde æblete og vandpi
ber. Man blev antastet af sælgere hele tiden, og de 
prøvede at prakke én det ene efter det andet på. I læng
den kunne det godt blive lidt belastende.

Vi købte ikke kun vandpiber. Vi skulle også ud og 
prøve et par ”professionelle vandpiber”. Det var som 
regel aftenernes og sommetider nætternes beskæfti
gelse, da natklubberne dernede ikke var noget at prale 
af. En speciel vandpibebar blev meget populær, da den 
havde storskærm, og vi var dernede i perioden, hvor 
der blev spillet Champions League til stor glæde for 
drengene.

Mørklødede mænd har tit ry for at være meget glade 
for blondt hår og lyse piger. Det bemærkede vi piger 
allerede fra første færd. Vi fik mange sjove kommen
tarer og tilbud plus et enkelt telefonnummer. Det skal 
dog siges, at alle tilbederne desværre blev afvist.

Man kan vist ikke andet end kalde denne tur for vel
lykket, hvilket Willi også udtrykte i en tale, han holdt 
den sidste aften. Og vi vil bare sige, at vi også synes, 
det var en god tur. Willi og Bente, tak for turen! Med 
venlig hilsen 2x

Anni Nielsen og Stinne Kristensen, 2x
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2y på tur til Prag
2y på tur - så kan det kun gå galt - og det gjorde det 
faktisk også! Alle mand sad klar i bussen, Niels Bon
de havde allerede fundet guitaren frem og var klar til 
at underholde alle de sovende, da vi opdagede, at to 
manglede... Ninnas mor (kørelærer Dora) drønede i 
fuld fart ind foran bussen, og dermed var Ninna og 
Lisbeth ombord! Som sagt underholdt Niels Bonde 
hele bussen med guitarspil og højt humør, og det var 
ikke alle, der værdsatte denne morgenunderholdning 
LIGE højt (specielt ikke Jan). Vi havde nemlig været 
så heldige at få Jan Friis Mikkelsen og Jesper Friis 
Kromann med, og de havde glædet sig MEGET til 
denne forunderlige tur med dén 2y årgang. Alle var 
glade.

Da vi ankom til det flotte hotel, Hotel Aron 3+, blev vi 
alle glade, da vi tjekkede de rene toiletter. Jesper Kro
mann havde inden turen prøvet at skræmme os med, at 
der intet toiletpapir ville være på hotellets toiletter, 
men det var der. Samme aften mødtes de fleste nede i 
hotellets bar til en god tjekkisk øl. Det var vældigt, 
men vi blev nødt til at holde lidt igen, da der jo var en 
hel lærerig uge, som ventede på os. Godnat og sov 
godt!

Prag er en stor og flot by. Det fandt vi ud af om man
dagen, da vi var rundt og se byen. Alle havde fået til 
opgave at fortælle om forskellige historiske bygnin
ger, demonstrationer osv. Vi begyndte på Våclavské 
Nåmesti, også kaldet Wenzelpladsen, og bevægede os 
i en rute fra den ene ende af byen til den anden. Den 
tur, som også førte over Republikpladsen, Rådhus
pladsen, Karlsbroen, Skt. Nikolaj Kirke og til sidst 

borgområdet, gjorde, at vi havde nemmere ved at fær
des rundt i Prag alene, og vores viden blev udvidet en 
hel del.

Den første dag, da vi gik i sne og det frøs udenfor, 
prøvede Jesper Kromann på at berolige os ved at sige: 
”Det blæser jo ikke i Prag, så det er ikke koldt”. For 
yderligere at lysne dagen op på den STRAMME, men 
lærerige og gode studieplan, kom de små Ig’ere op i 
os, og vi måtte simpelthen af lyst og lidenskab lege i 
sne. Stakkels Jan blev syndebukken!! HAHA.

Efter dagens strabadser fik vi lov til at undersøge byen, 
og senere mødtes vi endnu engang i den forrygende 
bar til endnu en tjekkisk øl. Som mange nok ved, kun
ne ikke alle styre det, så det måtte jo gå galt: En reg
ning på 400 danske kr. for det lille uheld på hotel
værelset, stakkels Michelle og Ann-Jeanett, der boede 
på værelse med hende!

Tirsdag var jo den STORE dag for Jesper og Jan: Ti
den var kommet til et besøg på et bryggeri - øl, here 
we come! Det var vældigt, og tænk, at en øl brygget på 
karamelhvede kan smage så godt.
Nu skal I ikke tro, at dagene kun gik med øl, for vi 
skulle også tage nogle arkitekturbilleder til de fremra
gende fremlæggelser, vi skulle lave, når vi kom hjem. 
Prag indeholder nemlig mange forskellige stilarter, så 
der var både nogle, der skulle fortælle om Barokken. 
Renæssancen, Art Nouveau og Gotikken.
Om aftenen skulle vi ind og se et show på det berøm
te Latema Magica, som vi havde glædet os enormt til! 
Det levede ikke helt op til forventningerne, da ikke alle 

40



kendte historien. Men alligevel var det en god ople
velse, og bygningen var flot i sig selv.

Jødedagen (onsdag) startede godt med, at bussen kom 
for sent, og desværre var der en, der var blevet syg. 
Men ellers fik vi et godt overblik over jødernes forhold 
- både i koncentrationslejren uden for Prag og den 
jødiske bydel i Prag. Man fik et andet syn på datidens 
både gode og dårlige sider. Koncentrationslejren gav 
os indtryk af de lidelser og tab, flere tusinde jøder gen
nemgik i denne koncentrationslejr. Det var dog tyde
ligt at se, at det mere var en arbejdslejr end en udryd
delseslejr, men alligevel gav det os stof til eftertanke. 
I den jødiske bydel var der en gruppe, som havde til 
opgave at fortælle om synagoger og Den gamle jødi
ske Kirkegård. Drengene fik endda mulighed for at gå 
med kalot, som jødiske mænd gør, men det var mere 
en oplevelse end et kønt syn!
Når man er i Prag, skal man jo se manden, som male
de mange Art Nouveau malerier af familiemedlem
mer, men også af hans yndlingsmodel, Sarah Bern
hard, og derfor skulle vi forbi Mucha Museet om tors
dagen, inden vi blev sluppet løs til shopping, og for 
nogle af drengenes vedkommende til at sove tømmer- 
mændene ud.

Både onsdag aften og torsdag aften var vi ude at spise 
hele klassen sammen, og de våde varer til maden var 
sponseret af Jan - 2y i kor: TAK JAN OG TILLYKKE 
MED BARNEBARNET!
Mange valgte derefter at tage på pub og få en sidste 
billig øl! Busturen hjem var forrygende, trods duften 
af nybrygget kaffe røg forbi Daniels og Andreas’ næ

ser. ”Mon de ovenpå deres 10 irish coffee torsdag nat 
var på toiletbesøg i bussen??”

Et brag af en oplevelse! Tusind tak til Jesper og Jan for 
en god og lærerig tur.

Ann Jeanett Bøndergaard og Lotte Nørgaard, 2y
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Studietur til Tunesien
Uge 10, fredag aften kl. 19.15, lettede flyet Billund- 
Monastir fra Billund Lufthavn. Tre og en halv time 
senere stod vi, 26 elever og to lærere, i Tunesien i 15 
graders varme. Vi skulle køre 20 min. i bus, før vi var

ved hotellet i Sousse, hvor vi hurtigt blev indkvarteret 
på to- og tremandsværelser. I bussen lærte en guide os 
at sige goddag og farvel på arabisk, så nu var vi godt 
rustede til at møde tuneserne. Morgenen efter mødtes 
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vi til morgenbuffet. Leverpostejen var grøn og brødet 
lignede noget fra dagen før, men vi blev da alle sam
men nogenlunde mætte.

Første tur gik med rejselederen fra Bravo Tours til en 
skole i en forstad. Udlændinge må egentlig ikke be
søge skolerne, men rejselederen havde tydeligvis sine 
forbindelser til toppen af diktaturet, så vi fik en rund
visning skarpt bevogtet af rektor plus et par officielt 
udseende mænd. Engelsklæreren viste rundt, og vi kan 
vist roligt sige, at vi pludselig blev meget glade for de 
danske skoleforhold.
Eftermiddagen gik med byrundtur, hvor vi så medina- 
en, som er bydelen inden for den gamle bymur.

Søndag var der kamelmarked i byen, vi tog taxier der
ud til 2 kr. pr. mand. Vi så ikke en eneste kamel, men 
ca. alt andet skrammel fra vaskemaskiner til Gucci-ta- 
skekopier og aflagt tøj i store bunker.

Vi stod tidligt op næste morgen, for vi skulle på to da
ges ørkensafari. På førstedagen så vi El Jern, et kæm
pestort amfiteater, hvor vi fik nogle makabre historier 
fortalt af vores guide. Vi så en kunstnerby og en tro
glodyt, der er en underjordisk berberhule. Vi så også 
locations til den første Star Wars film, hvor der blev 
serveret traditionel tunesisk frokost. Om aftenen blev 
vi indlogeret på Hotel Sun Palm, et luksushotel efter 
tunesiske forhold. Hotellet lå i Douz, der også kaldes 
”Ørkenens Port”, lige ud til Sahara ørkenen. Om afte
nen drog vi på dromedarryg ud i Sahara for at se sol
nedgangen.

Næste morgen var vi oppe før fem for at komme ud og 
se solopgangen over en udtørret saltsø, og senere var 
vi på jeeptur i Atlasbjergene, hvor vi også fik lært at 
sige ”hurtigere, hurtigere” på fransk. Så når vi næste 
gang tager på jeeptur i Tunesien, råber vi bare: ”fissé 
fissé”. Om eftermiddagen så vi Islams 4. helligste by 
Kairouan.
Resten af ugen havde vi en række opgaver med til

hørende spørgsmål, som vi skulle besvare på egen 
hånd. Blandt andet tog vi en lokal bus ud til en mindre 
by, en for mange meget underholdende tur, for at se på 
forskellige geografiske forhold. Vi var også på besøg i 
Katakomberne og på Kasbahmuseet, men det længste 
besøg var nok i Den Store Moske, hvor vi skulle inter
viewe en muslim med henblik på muslimers religion 
og ritualer. I geografi har vi op til studieturen arbejdet 
meget med outsourcing, og derfor besøgte vi også en 
schweizisk ejet tekstilfabrik.

Fredag aften blev vi hentet af bussen og kørt til luft
havnen, hvor flyet desværre var forsinket, men hjem 
kom vi da. Hjem til en stille og fredelig gåtur uden til
råb som ”Oh sexy lady” og lignende fra ulækre tune
siske gadesælgere.

Beslemma Tunesien!
2z
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3b på studietur til Tjekkiet
Søndag aften kørte en bus fuld af 17 højtråbende 
3g'ere og deres lærer Alice af sted fra Grindsted Gym
nasium. I Kolding samlede vi Johnny Quitzau og 2 el
ler 3 niende klasser op. Heldigvis kunne vi lige være 
nedenunder i dobbeltdækkeren, så niende klasserne 
hørte vi ikke meget til! Forude ventede en hel nats kør
sel til et eller andet øde bjergområde ét sted i Tjekkiet. 
Busturen gik næsten som forventet, dog måtte vi lige 
vente et par timer på en anden chauffør i Dresden. Da 
han dukkede op, gik det derudad igen, indtil vi nåede 
koncentrationslejren Theresienstadt lidt inde i Tjekki
et. Her brugte vi et par timer på at gå godt 60 år tilba
ge i tiden og se rædslerne, som foregik under nazister
nes faner. Vi ankom til bjergområdet kl. 15, så vi var 
en del forsinkede, men vi nåede da at få frokost og en 
god gåtur i en lille bjergby. Om aftenen fik vi smagt 
den tjekkiske øl og hyggede os på pensionen. Det skal 
her siges, at vi ikke kunne gå andre steder hen, da det 
var en meget lille, men hyggelig by! En uge med mas
ser af dansk og idræt var nu skudt i gang.

Vi begyndte næste dag med at få afprøvet en del 
grænser. Vi skulle ud at klatre og rapelle. En stor ud
fordring for mange, da vi ikke bare startede på en lille 
mur. Nej, det var rapelling 25 m. ned ud over klipper
ne. Det var rigtig skægt, og vi fik set nogle andre sider 
af hinanden. Vi spiste frokost på pensionen, og om ef
termiddagen skulle de fleste ud at mountainbike, og 
de, der ikke havde valgt det, skulle på O-løb. Dette gik 
dog ikke så godt, da guiderne udeblev.
Cykelturen var på ca. 20 km og en rigtig god oplevel
se. En super måde at se det tjekkiske skov- og bjerg
landskab med dets søer og flotte efterårsfarver på. Af

tenen stod igen på hygge i baren på den lille pension, 
der også havde 2 bowlingbaner, hvor der blev brugt en 
del tid. Desværre lukkede baren allerede kl. 23, men 
det var måske også godt nok, da vi skulle være friske 
til morgendagens strabadser.

Næste dag stod på bueskydning om formiddagen, hvil
ket var en anderledes oplevelse, og der blev konkurre
ret på points, hvorefter vinderne fik diplomer om afte
nen. Efter frokost stod der river rafting på program
met. En aktivitet, mange havde glædet sig til, men det 
blev lidt af en skuffelse, da vi kom ud på floden. Det 
viste sig, at der ingen strøm var i floden, og vi måtte 
padle det meste af vejen. Da det så til sidst begyndte at 
styrte ned, var det lidt af en øv-tur, selvom det var lidt 
hyggeligt at sejle på den smukke flod. Aftenen var den 
sidste i bjergene, og der blev gået til den på pensionen 
med både fællessang og bowling.

Torsdag morgen kl. 8.30 kørte vi mod Prag. Da vi nåe
de dertil, viste Alice os rundt til de forskellige berøm
te bygninger og fortalte om de forskellige tidsaldre in
den for både kunst og litteratur, som vi havde læst om, 
inden vi tog af sted. Om aftenen spiste vi i en kloak, 
der var lavet om til en restaurant, og senere ville vi 
prøve kræfter med Prags natteliv. Dette var dog ikke så 
vellykket, da vi ville finde en karaokebar og spurgte os 
frem. Da vi nåede til et sted, der hed Carokia eller 
sådan noget, var vi alle på vej derind, indtil nogen op
dagede, at det var en stripbar for mænd - der kom vi 
ret hurtigt ud igen! Vi vandrede rundt i Prags gader og 
efter nogen tid måtte vi konkludere, at der ikke var an
det end strip. Vi gik slukørede tilbage til hotellet og
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ønskede, at vi var blevet i bjergene, hvor vi efter ba
rens lukketid fyldte vores 11/2 liters vandflasker med 
fadøl og sad udenfor på trappen og hyggede os.

Den sidste dag gik med, at vi havde noget tid sammen 
i Prag, og så blev vi sendt ud på egen hånd indtil kl. 18, 
hvor hjemturen begyndte.

Hjemturen startede fint, men vi måtte lige holde på en 
tjekkisk rasteplads, da nogle af de smarte niende klas
ser, vi kørte med, havde ladet deres pas ligge i baga
gerummet, plus at vi lige skulle have konfiskeret nog
le af de ulovlige ting, som de super smarte drenge fra 
niende klasserne havde købt.

Resten af turen gik så også fint, de fleste sov, for det 
havde været en hård, men forrygende uge, hvor vi vir
kelig fik set andre sider af hinanden på en positiv 
måde. Det gav nyt liv i klassen.

Sabrina Ejstrup Vig, 3b
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3y i H.C. Andersens fodspor

Det var med højt humør og kameraerne klar, at 3y søn
dag den 26. september landede i Fiumicino lufthavn i 
Rom. En uge i det italienske med solskinsvejr, klam
me pizzaer og dåsecolaer til 4 euro (30 kr.) var lige, 
hvad vi havde brug for i begyndelsen af skoleåret, 
hvor man egentlig allerede håbede, at det snart blev ju
leferie. Efter et par dages intens søgen efter en bar, en 
pub, eller det, der overhovedet ligner, fandt vi den en
delig. 'Old Station' hed den. Stedet, hvor shots'ene var 
dyre og store, øllerne var dyre og kolde, og der blev 
spillet Kim Larsen og Carpark North til den lyse mor
gen.

Efter sådanne lange nætter var det ret hårdt at blive ja
get op kort efter solopgang, hvor busturene var rigtigt 
lange, og hvor dagene gik med at se kirke på kirke på 
kirke på kirke. Det blev også til et besøg hos pave Jo
hannes Poul II, hvor vi var til audiens ved Peterskirken 
med mange tusind andre pilgrimme. Forum Roma- 
num, Colloseum, katakomberne og Den Spanske 

Trappe nåede også at blive fordøjet, inden vi vendte de 
efterhånden solbrændte næser hjemad. Denne gang 
uden sakse i håndbagagen! Skulle man sende en mail 
til Rom med forbedringer, kunne man foreslå byen at 
investere i toiletsæder, mindre tørt brød samt en anden 
kaffe.

3y giver Roms sightseeing-muligheder 5 ud af 5 stjer
ner for smukke bygninger med masser af historie bag, 
så selv Troels Kløvedahl ville tabe underkæben. Vi gi
ver Roms natteliv 3 stjerner ud af 5, og det er udeluk
kende på grund af 'Old Stations' med 'killer-drinks', 
god musik og fantastiske irske bryllup-afterparties.

Til slut giver vi Roms priser, som var helt i top, 0 stjer
ner. Fair nok, at det er en turistby, men de kunne godt 
give de fattige studerende lidt rabat. Også til Collo
seum.

Anders Nielsen Helmar, 3y
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2hf ’eme kom af sted på tur
Egentlig skulle vi, som alle andre kursister på studie
tur, men da de fleste af os er udeboende og fattige som 
kirkerotter, var vores muligheder for at komme langt 
væk få. Vi samlede mønter op i al lommeulden og 
fandt ud af, at valget skulle stå mellem Lindeballe 
Skov eller København. Valget var ikke så svært, for 
det viste sig, at Rena var født på den egn, og vi tog der

for i sympati med hende til København, ”Da Køben
havn blev moderne” var overskriften for turen. Der 
blev derfor læst meget om det moderne gennembrud 
inden for arkitektur, litteratur og kunst. Alt om indu
strialiseringen i Danmark og Brandes’ indflydelse 
blev terpet.
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Det blev en laaang tur i et DSB-tog, der skulle bringe 
os derover. Nogle var gladere end andre for, at lærer
inden havde fundet ud af en måde, hvorpå køreturen 
kunne kombineres med undervisning. Dette viste sig 
også at blive kendetegnende for resten af turen: de 
utallige museer gled sammen i ét med smerten fra vab
lerne fra vores fødder. Om aftenen kunne vi slappe af. 
Nogle var indkvarteret på Danhostel, mens andre af os 
fik nasset os til sovepladser, øl og mad hos nogle fjer
ne slægtninge og lign.

Vi besøgte Thorvaldsens Museum, hvor vi så flotte 
gipsafstøbninger af hans marmorskulpturer. Han har 
lavet knap 550 skulpturer, og vi fik indblik i, hvordan 
han forsøgte at skabe det ideelle menneske. En muse
umspædagog gav os lov til at vise vores kunstneriske 
side ved at lade os tegne Jason med det gyldne skind 
og Venus fra Milo. Vi gik Nationalmuseet tyndt og så 
alle de ting, vi kun havde læst om. Vi så også ting, som 
indtil det tidspunkt havde været ukendt i vores histori
ske indsigt, bl.a. et par g-strengs trusser af sælskind fra 
1890 fra Grønland. På bymuseet så vi, hvordan stuer
ne kunne se ud i Biedermeier-perioden, og hvordan 
klunketiden i det moderne gennembrud har medført, at 
de store klodsede møbler senere er blevet droppet i 
forhold til noget mere funktionelt og praktisk. Vi var i 
Den sorte Diamant og så en udstilling af historiske 
bøger, skrifter og andre optegnelser, nogle var flere 
hundrede år gamle og havde kun med nød og næppe 
overlevet den store brand i København. Så kom den 
store dag: vi skulle besøge Carlsberg bryggeriet. Jeg 
husker tydeligt, hvordan den kolde, forfriskende gude
drik gled livsbekræftende ned i halsen. Jeg stillede den 
fra mig og så den klare, smukke gyldne farve og hvor
dan duggen løb ned ad glassets yderside. Vi var nu alle 
fyldt med ny energi, den forsvandt dog desværre lyn

hurtigt, da vi kom ud i en kulde, der kunne få selv is
bjørnene og pingvinerne til at flygte længere sydpå. 
Pigerne var vist overvejende positive på turen. Johan
ne kunne jo besøge sexbutikkerne, Linde kunne finde 
lige nøjagtigt den vandpibetobak, hun manglede, og 
resten af tøserne kunne kigge på kjoler, og de fik lok
ket Frank med ind i flere butikker. Mine største glæder 
var de gange, Leon klokkede i det, og jeg f.eks. kunne 
se ham misse et tog og se ham stå frysende tilbage på 
perronen.

Alt i alt var det en god tur, ingen slog hinanden ihjel, 
alle kom godt hjem.

Martin Vindbjerg, 2p
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Studietur til Paris - med 3z på vildspor
Oprindeligt skulle vi have været til Athen, så til Ber
lin, men efter megen snak frem og tilbage endte vi med 
en 16 timers lang bustur til Paris.

Endelig ankom vi, og efter en længere vandretur og 
lidt ventetid fik vi vores værelser på et hotel, hvor ele
vatoren havde tendens til at stoppe mellem etagerne, 
og hvor yderdøren blev låst ved midnat til stor irritati
on for alle, som gerne ville ud at opleve byens natteliv. 
Efter indkvarteringen gik vi naturligvis straks i gang 
med at være kulturelle - primært til Erik Jørgensens 
store fornøjelse. Han var f.eks. dybt engageret ved de 
to besøg på Louvre, hvor henholdsvis den græske og 
den ægyptiske samling blev tjekket ud. At bænkene 
havde stor tiltrækningskraft på resten af klassen og 
ikke mindst at Frank ”blev væk” ved toilettet, har uden 
tvivl undret ham en del.

Hans Johnsen derimod ønskede vist mest af alt at im
ponere os med sine fransktalenter og var da også både 
tolk og interviewer, da vi med stor succes spillede vol
leyball mod gymnasiet Lycée Rodin.
Derudover var vi naturligvis også ude at se Triumfbu
en, Musée d’Orsay, Latinerkvarteret, alverdens kirker 
og ikke mindst La Grande Arch og Eiffeltårnet, hvor 
flere af os var oppe og nyde udsigten, og ja - der var 
ret langt ned. Tilsyneladende var det også et kvarter, 
hvor det var svært at finde rundt, i hvert fald for An
ders, Mette, Tue og Sandra, som blev væk og selv måt
te finde hjem.
Generelt havde vi til tider svært ved at finde rundt: 
f.eks. tog Janne og Maria en afstikker ud for at se, 
hvordan metroen vendte (farlig oplevelse!), Susanne 

og Maria blev væk på Versailles og fik problemer med 
securité, og da nogle af pigerne skulle på ”Club 5” og 
se stripshow, blev det Kirstines tur til at få problemer 
med vejvisergenet. Hvad vi dog alle fandt, var de små 
barer og caféer, shopping-centre, hyggelige restauran
ter og ikke mindst boderne med pandekager med nu- 
tella. Nicolai og Michael havde i hvert fald en hygge
lig sludder med en af disse pandekagesælgere, da de 
gerne ville vide ”how much crap (crepe?!) he made?”. 
På hjemturen indtog 3z igen den bageste halvdel af 
bussen og satte sig godt tilrette for at se film. Desværre 
var buschaufføren bukket under for hundeøjne og ind
trængende ønsker fra 3a, om at vi skulle se ”Shake
speare in Love” - ikke en film der blev mødt med be
gejstring fra de bagerste rækker. Revanchen kom dog 
senere, hvor vi så ”Gladiator”. Uheldigvis kunne man 
kun se halvdelen af skærmen, fordi visse lærere ikke 
kunne rulle ned for det direkte sollys, da de skulle læse 
avis. Hm! Men generelt havde vi en rigtig god tur!

Mette Hundsdahl. Janne Nyborg Jensen og
Maria Berntsen. 3z
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Sightseeing
Sightseeing 
åh sightseeing 
det er så skønt 
disse ældgamle monumenter 
fra fordums storhedstid 
som vi alle glædeligt trodser kulden for at opleve 
alle som en
fantastiske bygningsværker 
og så lidt tid til at opleve dem

Vi stresser og jager
på lyntour med personlig guide
som en anden gruppe jægersoldater eller Navy Seals 
der med koreografisk præcision 
marcherer mod deres næste mål 
i henhold til deres irrelevante informationer 
mens tankerne flyver efter et værtshus 
midt i ørkenen af ordrer
de aner intet om det næste punkt på dagsordenen 
hvor spændende, er det ikke?

Og så ud og videre
med Metro og S-tog og sporvogn og bus 
i kapgang for at nå at se det næste sensationelle kunst
værk 
inden de lukker det 
eller river det ned

Men så højdepunktet 
et enestående kunstpalads 
gammeldags i træ og beton 
smukt dekoreret 
både udvendigt og indvendigt 

her er guiden både venlig og serviceminded
og beklager sig ikke hvis jeg bruger to timer på at slud
re
her er intet stress og jag
sidste stop for en tid
man bestiller blot en forfriskning
1,80 Euro billigt
X liter
læskende, frugtigt og smagsløgskildrende
drømmer jeg mig
flyver jeg
væk

Indtil klokken viser 4
og dette Edens Have atter forlades
med et sidste blik på urtidens mageløse byggeri
med et håb om gensyn
den største turistattraktion man kan forestille sig
og så
går turen videre
til kirker og slotte og broer
tidløse monumenter
kedsomhedens bastioner
kun en skygge af
the sightseeing of all sightseeings
etablissementet fra mine drømme
Berlins højborg
Et lands stolthed

Jonas Højgaard Sørensen, 2a
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Kemiekskursion 2004
Som de ”specielt udvalgte” fik vi fornøjelsen og æren 
af at tage til København med lektor Knud Mogensen. 
Tirsdag den 18. november sammen med begge sam
fundshold gik det løs. Toget kørte fra Vejle, og samme 
aften var vi på Københavns Hovedbanegård - det gik 
utrolig stærkt. Overnatningen foregik på Saga Hotel 
på Coldbjømsengade tæt på Istedgade. For knap 225 
kr. pr. overnatning fik vi lækker morgenmad og eget tv 
på værelserne med ”fede” kanaler.

Onsdag begyndte vi på kemien. Vi lagde ud med at 
tage til Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, 
hvor vi fik en rundvisning og begyndte på forsøgene: 
Vi skulle undersøge forskelligt indhold af stoffer i 
jord. Ud fra vores lærers bedømmelse var det meget 
vellykket, hvilket vi elever også mente. F.eks. var ke
miprofessor Ole Borggaard rigtigt hjælpende og gym- 
nasievenlig med hensyn til sit fagsprog.
Der er kemi i alt, plejer man at sige, men om aftenen 
foregik der også andre, mere afslappende aktiviteter. 
Tivoli blev besøgt en enkelt gang, Jensens Bøfhus blev 
flittigt besøgt hver aften af næsten alle ”kemi-knægte” 
og ”kemi-kvinder”. Senere efter aftenmåltidet, som 
trak ud til omkring kl. 22-23, gik turen til et sted, hvor 
det sprudlede med alkohol i luften. Besøget på værts
huset var ikke særlig sent. Allerede ved 01-tiden om 
natten begyndte gåturen hjemad: vi skulle trods alt tid
ligt ud og lave seriøst kemiarbejde næste dag.
Torsdag bød på foredrag på Danmarks Farmaceutiske 
Universitet og Kemisk Institut på Københavns Uni
versitet, også kaldet HCØ. Foredragene var en anelse 
mere komplicerede, end vi havde regnet med. men in
teressant var det dog. Bl.a. blev vi præsenteret for den 

nyeste forskning inden for kemi. Man kan med femto- 
kemi gå ind og se de helt små atomer i det store træk. 
Vi fik også fortalt, hvad den nyeste forskning i orga
nisk kemi handler om.
Efter denne lange og hårde dag med foredrag trængte 
vi til lidt social hygge. Aftenen bød igen på Jensens 
Bøfhus og derefter på en af Københavns mange disko
teker.

Fredag, turens sidste dag, endte med et besøg på 
Glyptoteket, hvor vi bl.a. så skulpturen Vandmoderen 
og fik et foredrag af vores egen lektor Knud Mogensen 
om Vandmoderens historie, kemisk set. Turen blev 
rundet af med et besøg på Skandinaviens største shop
pingcenter. Fields.

En vellykket tur med en masse kemi, sjov og spas var 
nu overstået, og vi håber, at alle de kommende kemi
entusiaster får en lignende tur.

Nicolai Knudsen 3z, Søren Skov Damkjær 3x og
James Selvarajah 3x
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En død ko i bassinet
Nok ikke ret mange af eleverne på Grindsted Gymna
sium og HF-kursus er klar over, at der på skolens are
al engang lå et stort udendørs svømmebad. Det blev 
bygget i 1936 og var dengang det største udendørs 
svømmebad i hele Norden. Friluftsbadet var på 50 x 
100 meter.

Da det blev indviet, deltog mange af Danmarks bedste 
svømmere og hele 8.000 tilskuere. I 1940 blev de Dan
ske Mesterskaber i svømning afholdt her.

Allerede i 1955 lukkede svømmebassinet dog: Der gik 
rygter om, at der på bunden af bassinet lå en død ko! 
Det var nu ikke tilfældet, så det var ikke grunden til 
lukningen. Den tidligere bademester Rudolf Nielsen 

oplyser, at vandforsyningen til bassinet var koblet 
sammen med et dambrug, og at der somme tider lå 
døde fisk i vandet.

I 1966 blev der bygget et nyt friluftsbad bag Hedehal
len, og i 1987 byggedes Grindsted Svømmehal, hvor 
vor skole har svømmeundervisning. Allerede i 1961 
var man begyndt at bygge gymnasiet på bassinområ
det, så måske er rygtet om den døde ko skyld i, at sko
len ligger så smukt, som den gør, med udsigt ned over 
anlægget.

Bjarne Steen Jensen 
lektor
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”Die schöne Müllerin“ og la
Mandag den 21. februar tog la med bus fra Grindsted 
mod Vejle for sammen med deres musiklærer Yrsa 
Dam Telén, tysklærer Marit Andresen og dansklærer 
Anne-Mette Krejberg at høre ”Die schöne Müllerin” i 
Vejle Musikteater. Det var en meget anderledes mu
sikoplevelse: klassisk musik, tyske Lieder, som for
tæller en historie, men det blev en god oplevelse.

Inden koncerten havde la arbejdet med komponisten 
Schubert i musiktimerne. I tysk havde klassen oversat 
alle 20 Lieder af digteren Schubart til dansk. I dansk
undervisningen havde klassen arbejdet med romantik
ken. Det var altså en meget velforberedt klasse, som 
tog til koncert. Det var positivt, at de selv havde teks
terne med, så de kunne følge med, og de havde selv 
prøvet at synge en af sangene, så de havde en fornem
melse af sværhedsgraden.

Klassen var imponeret over pianisten Birgit Kjær og 
sangeren Lars Todberg, som stod for en flot fortolk
ning af tekst og musik.

Anne-Mette Krejberg 
lektor
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En fantastisk fest
Snak, latter og 
menneske
mylder 
prægede sko
len, da vi hav
de åbnet døre
ne for 700 fe
stklædte 
gæster: gamle 
og nuværende 
elever, tidlige
re og nuvæ
rende ansatte 
og andre med 
tilknytning til 
skolen.
Længe havde 
arrangørerne 
sommerfugle i

de. Gamle elever, som ikke havde set hinanden længe, 
fik ro til at tale sammen over middagen, og de fik tid 
til at møde nogle af deres tidligere lærere.
Lucullus, som stod for maden, havde travlt, men de

maven:
- Hvordan får vi plads til så mange spisende gæster?
- Kan sikringerne holde?
- Har vi drikkevarer nok?
- Bliver det en succes?
Den sidste tid inden festen kimede telefonerne på kon
toret, men alt var udsolgt!
Om eftermiddagen blev bordene i kantinen og på gan
gene i den nye bygning stillet op og pyntet, så alle kun
ne se, at dette var en forårsfest: gule duge, grønne ser
vietter og gule påskeliljer.

Det blev en fantastisk fest. Efter velkomsten, som var 
i festsalen, kunne alle bevæge sig ud til de mange bor
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stod for en god middag - specielt desserten var en ny
delse. De var effektive og fyldte de fade, som hvert 
bord selv skulle hente.
Lanciertrinnene blev genopfrisket og baren måtte 
skaffe nye forsyninger to gange.
Fest, spisning, musik, dans, oprydning — alt gik op i en 
højere enhed, så alle kunne gå til weekend eller på 
påskeferie med mindet om en forrygende oplevelse.

Traditionen med en skolefest, som ligger fredag før 
påske, er hermed blevet genoplivet. Datoen for næste 
års skolefest ligger allerede fast, så mød op fredag den 
7. april 2006.

Anne-Mette Krejberg 
lektor, medlem af aktivitetsudvalget



TV-2
Skolens aktivitetsudvalg ville gerne skabe en tradition 
for en klassisk skolefest for nye og gamle elever samt 
forældre. For at sætte trumf på disse bestræbelser be
stilte vi hele Danmarks TV-2 til at komme og give 
koncert. Lad det være sagt med det samme: Det blev 

en stor succes! Vi har kun fået meget positive tilbage
meldinger om det. Selv måtte jeg knibe mig i armen 
for at være helt sikker på, at det var sandt, at TV-2 spil
lede ”Der går min klasselærer” for mig på min egen 
skole!
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Der skal et godt hold til for at få sådan en koncert til at 
forløbe gnidningsløst. Der skulle købes ind til- og sør
ges for teknikerne, der skulle købes ind til bandet, der 
skulle naturligvis være nogen til at tage imod både tek
nikere og musikere og vise dem til rette. Dette i be

stræbelserne på at de skulle føle sig velkomne på 
Grindsted Gymnasium og HF. Hele eftermiddagen var 
et hold af elever og lærere i sving med at køre udstyr 
ind og hjælpe med at sætte det op.
Men så fik vi også et topprofessionelt show, og der er
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blevet sagt mange spøgefulde bemærkninger om en 
Steffen Brandt-hånd, der ikke skulle vaskes, og om 
udlånte håndklæder, der skulle bortloddes til højstby- 
dende.

Efter sådan en succes melder der sig imidlertid et pro
blem: Hvem skal vi engagere næste år?

For at få nogle tips stillede jeg bagefter det spørgsmål 
til nogle gamle elever. Fra Jette Lærke og Farshad 
Kholgi kom det promte: TV-2 - selvfølgelig!

Christian Møller 
lektor, medlem af aktivitetsudvalget
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Mød min mafia
Husk at melde dig til Grindsted Gymnasiums årsfest. 
Alle årgange er inviteret og TV-2 skal spille. Ring til 
skolen og bestil billet. Knus Jette. Afsenderen af den
ne sms var en af vennerne fra Grindsted-mafiaen. Vi er 
nogle venner fra gymnasiet, som siden studentertiden 
har holdt sammen. Vi fester, går i biffen, deler glæder, 
sorger, citerer ”Dollars”, ser ”Sex and the City”, og 
holder nytår sammen.

Jeg ringede til gymnasiet. Kontordamen genkendte 
mig, inden jeg overhovedet havde sagt noget, og 
skreg: ”Du skylder 550 kr. for manglende aflevering af 
bøger.” Jeg lagde på. Jeg blev student i 1991. Hvordan 
i himlens navn kan hun huske, at jeg mangler at afle
vere bøger? Jeg ringede igen. Denne gang var det min 
gamle tysklærer, Johnny Q., der skreg: ”Du mangler at 
aflevere fire tyske stile...”

Nu skulle vi tilbage til vort livs Big Bang, Grindsted 
Gymnasium. Selv om jeg stadig var mærket af influ
enzaen, var jeg parat til at feste hele natten. For det var, 
hvad vi plejede at gøre til gym-festerne. Det var til dis
se fester, man kunne afprøve mage af sine teorier om 
livet. Både de filosofiske og de anatomiske. Vi flirte
de, kyssede, græd og grinede - for til sidst at lade den 
indtagen alkohol med en tsunamis styrke forlade ma
vesækken gennem alle mulige og umulige udgange. Et 
tydeligt tegn på, at det var tid til at sige godnat.

Sikke en tid, hvor man desperat søgte at lære sig selv 
- mest af alt hende fra 3b - at kende. En tid, hvor frem
tiden vitterligt var fremtid og ikke fortid. En tid, hvor 
alle over 21 år bliver betragtet som modne, dem over

25 år som oldin
ge, og hvor dem 
over 30 år slet 
ikke eksisterede.

Endelig oprandt 
den store festdag, 
hvor Grindsted- 
mafiaen ankom 
til Jettes foræl
dres store hus. 
Minderne var al
lerede begyndt at 
feste i vore tan
ker. Vi skiftede 
og kaldte på en 
taxa. En som
merfugl skiftedes 
til at besøge Klaus’, Lones, Katjas, Jettes og min 
mave. Vi bad chaufføren om at køre os tilbage til for
tiden.

Gymnasiet var vokset siden 1991. En trendy tilbyg
ning havde fordoblet skolens omfang. Usikre gæster 
gik langsomt hen til indgangen. Alle gamle elever, vel
klædte og smilende, men mest af alt forventningsful
de. Det var, som om man var lg-ere igen.

Det første skridt ind i gymnasiet slyngede mig tilbage 
i tid. Jeg kunne nærmest se mig selv i mit Modern Tal- 
king-look med - tro det eller ej - selvbruner og glin
sende jakke løbe rundt og provokere de ”røde” i klas
sen med mine kapitalistiske meninger. Det var altid så
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TV-2 var løbet tør for sange. Klokken var kun 1. ”Skal 
vi gå på Lygten?”

Klokken halv to sad vi alle i pyjamas i Jettes forældres 
hus. Smukke Katja lavede te. Vi drak te, spiste toast og 
snakkede om minderne. Klaus, Lone, Jette og Katja. 
Jeg kiggede på disse dejlige mennesker og så ikke blot 
Grindsted-mafiaen, men også en familie. I mit hjerte er 
Grindsted-mafiaen nu omdøbt til Grindsted-familien.

Farshad Kholgi, skuespiller og foredragsholder, 
student 1991 

(metroXpress, 5. april 2005)

sjovt og særdeles nemt at drille de søde piger, der gik 
med ternede halstørklæder og nægtede at gå med stu
denterhuer. Det er det for så vidt stadig.

Vores gruppe fandt straks Trine og Gitte. Efter 14 år. 
Lone og Rasmus dukkede også op. Det tog ikke mere 
end fem minutter, før voksenlivets maske blev smidt 
udenfor, og de rigtige sjæle kom frem. Festsalen var 
varmet mesterligt op af en cool Steffen Brandt. For 
første gang til en gym-fest gad jeg hverken at drikke 
eller danse. For første gang i lang tid havde jeg ikke 
lyst til at ytre mig om noget som helst. Jeg ville be
tragte, gå på opdagelse i minderne - og, hvis jeg var 
heldig finde en forsvundet hellig gral.

Jeg snakkede med utallige. Folk, hvis navne jeg ikke 
husker, men hvis stemmer og ansigter trofast har været 
i mine tanker i de seneste mange år. Jeg snakkede med 
mange af lærerne, især Jeremy, der gav mig det første 
ærlige spark i mine spæde forsøg på at skrive histori
er. Men pludselig var denne længe ventede aften forbi.
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Venner af Grindsted Gymnasium og HF-kursus
Efter flere forsøg er det nu lykkedes at få etableret for
eningen "Venner af Grindsted Gymnasium og HF-kur
sus”. Den dag, hvor der på skolen var fest for tidligere 
og nuværende elever og ansatte, den 18. marts, var der 
generalforsamling i foreningen, og en bestyrelse blev 
nedsat.

Det er meningen, at foreningen skal være et forbindel
sesled mellem skole og tidligere elever og ansatte og 
andre, som er venner af skolen. Der er allerede en hel 
del medlemmer, og vi håber, at der i den kommende tid 
vil være rigtigt mange, som vil være med til at slutte 
op om initiativet.

Foreningen skal danne et forum for alle, som er inter
esseret i skolen, men som ikke har deres daglige gang 
her. Det vil sige, at foreningen skal være en medspiller 
på skolen, og derfor vil ”Venner af Grindsted Gymna
sium og HF-kursus” få sin faste plads i skolens års
skrift, som sendes til foreningens medlemmer, så de 
kan følge med i skolens liv.

Det vil også være naturligt, at foreningen kan være 
med til at skabe nye traditioner ved jubilarfester og ju
bilarers deltagelse i skolens translokation. Derfor ei
det altafgørende, at så mange tidligere elever som mu
ligt melder sig ind i foreningen ved via skolens hjem
meside at sende en mail til undertegnede. Så vil man 
blive kontaktet med information og en opfordring til at 
betale kontingentet på 50 kr, som blev vedtaget på ge
neralforsamlingen

Bestyrelsen består af:
Bjarne Steen Jensen (formand)
Nina Detlefsen (næstformand)
Gurli Nielsen (kasserer)
Rasmus Palmelund Kviesgaard
Hanne Leervad
Anne-Mette Krejberg

Bestyrelsen gennemgik udkastet til foreningens ved
tægter, som vi vil arbejde ud fra.
Grindsted Gymnasium og HF-kursus er ikke et hun
drede år gammelt gymnasium med hævdvundne tradi
tioner, men skolen har efterhånden en alder, så der 
hvert år er 25-års jubilarer og 40-års jubilarer. Det be
tyder, at mange vil være interesserede i at genoptage 
forbindelsen med den skole, som for en årrække siden 
sendte dem ud i livet.

Vi håber, at mange har gode minder om et godt 
læringssted og værested hos os. Disse udtryk var sik
kert ikke kendte for år siden, da de gik i gymnasiet el
ler på hf her, men de er et vældigt godt udtryk for mo
derne pædagogik, som den udfolder sig i 2005. Ikke 
desto mindre har skolen nok altid været et godt 
læringssted og et godt værested.

Giv foreningen din støtte ved at melde dig ind.

Bjarne Steen Jensen 
formand for ”Venner af Grindsted Gymnasium og 

HF-kursus"
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Tak til farmor - og Grindsted Gymnasium
Jeg hader ikke Grindsted Gymnasium. Jeg 
tror heller ikke, mine to brødre har haft noget 
imod at gå der. I hvert fik to af os studenter
huerne sat på hovedet af en hyggesmilende 
Poul Toft, og den sidste, han trasker stadig 
ned gennem Visdommens allé til hverdag - i 
et desperat forsøg på at blive lidt klogere.

Jeg ved ikke hvorfor, men Grindsted Gym
nasium er på en måde et trygt sted. Og for 
mine to brøde og jeg har det altid været vig
tigt, at Danmark var en solid base for os - 
også Grindsted Gymnasium. Selv om de 
utætte barakker er væk i dag, kan jeg stadig 
huske den dejlige duft af gammelt træ og li
noleum fra barakkernes bug - og vinden, der 
peb ind gennem de utætte vinduer. Jo, I nu
værende elever: da jeg gik på Grindsted 
Gymnasium var det sandelig andre tider.

Men det var gode tider, og gode minder. Grindsted 
Gymnasium var en god base. Og en base, man kan 
huske tilbage på med glæde, er vigtig.

Bondegymnasium
Specielt når man er ude i Verden lang tid af gangen, 
som min familie har været det. Vi begyndte at rejse, da 
min lillebror var en skrigende baby. Et år på Europas 
landeveje og i Nordafrikas ørken. Og vi fortsatte med 
at rejse gennem årene. Med blødende hjerte holdt jeg 
pause fra lektionerne på Grindsted Gymnasium for at 
tage på den fjerde tur med familien i 1998. Til Mon
goliet, Centralasien, Iran, Pakistan og Indien.

Jeg vendte hjem til et nyt gymnasium, hvor kun ånden 
fra tiden med barakkerne levede videre. De selv var 
væk, og erstattet af lyse lokaler, tætte vinduer og be
hageligt indeklima. Dejligt, men ikke helt så charme
rende som før. Jeg vil altid huske Grindsted Gymnasi
um som et ”bondegymnasium”, hvor det ikke var så 
værst endda at være elev. Og det er sagt på den bedst 
tænkelige måde. Jyder har deres egen måde at lovpri
se ting på...
Min hat med det røde bånd, jeg brugte tre år på at få, 
ligger i dag i en kasse et sted. Det er minderne fra ti
den på Grindsted Gymnasium, der tæller. Hatten, den 
er jo bare en hat.

62



Men tilbage til nutiden - eller næsten nutiden. 2004, 
august måned. Sammen med vores forældre skulle vi 
tre relativt unge brødre tilbringe næsten fem måneder i 
Australien. Og vores farmor skulle med.

Maskerne falder
Hun er lige fyldt 92 år her til foråret. Og hun har det 
godt, på trods af de mange måneder sammen med sin 
familie ”downunder” i varmen. Faktisk bedre end før 
vi tog af sted.

Det gjorde vi en augustmorgen. I samlet tlok gik vi ind 
i en bevinget cylinder, og efter et døgn stod vi og kig
gede på Operahusets hvide sejl i Sydney. Klar til at se, 
høre og lugte til et nyt kontinent. For farmor var det 
specielt. Hendes første store rejse. For os andre lige så 
specielt, fordi vores måde at være på over for hinanden 
pludselig havde fået en ny tilskuer. Farmor.

En farmor er normalt én, man besøger en søndag ef
termiddag, snakker hyggeligt og høfligt med, og giver 
et knus, når man siger farvel. Når man så tager hjem, 
bliver man sig selv igen.

Men man kan ikke være høflig 24 timer i døgnet, syv 
dage om ugen i fire en halv måned. Maskerne kommer 
hurtigt af, for man bliver nødt til at være sig selv, på 
godt og ondt og med gråd og grin til følge. Det havde 
vi andre lært at leve med efter flere års rejsen sammen, 
men for farmor var det nyt. Og for os andre var det nyt 
at se vores farmor i en ufriseret version. For hun er en 
høflig nydelig kvinde.

Et stykke historie
Og den nydelige kvinde fik sig et slemt chok, da hun 
opdagede, hvordan hendes børnebørn snakker til hin

anden, hvordan vi tiltaler vores forældre, og hvordan 
vi skændes højlydt.

Hun fik et indblik i vores liv. Og vi fik et indblik i hen
des. Jeg er glad for, at jeg har nået at kende min farmor 
så godt, som jeg har. Snakken om livet i Danmark un
der besættelsen, hvor hun syede tæpper af gamle avi
ser til de danske soldater, og om dengang hun mødte 
min farfar, og han kurtiserede hende gennem uminde
lige tider, før hun blev hans.

Min farmor er et omvandrende stykke historie, der 
mangler at blive fortalt. Ligesom alle ældre mennesker 
er det, og ligesom jeg selv engang bliver. Jeg er glad 
for, at jeg har lært min farmors historie - inden det er 
for sent. Og jeg håber at mine børnebørn vil lære min 
historie at kende engang i fremtiden.

Vattotter
Vi fik i hvert fald lært Australien at kende. Vi kom hele 
kontinentet rundt. Fra den civiliserede østkyst til det 
golde røde hjerte. Fra flodkrydsninger og mudderkør
sel i Nordøstaustralien til strandkørsel og guldmine
byer i Sydvestaustralien. Fra vestkystens tørre kyst
strækninger med Perth som en kulturel oase i midten, 
til europæisk klima og royal sightseeing på Tasmanien.

Enkelte episoder vil stå lysende klart resten af livet. 
En af dem illustrerer på bedste vis, at selv om man er 
91 år gammel, så er alder kun, hvad man selv gør det 
til. Vi kan desværre ikke forhindre kroppen i at ældes, 
men vi bestemmer selv, om vi vil acceptere det eller 
kæmpe imod, og om vi vil gøre det i glæde eller med 
bitterhed. Farmor kæmper imod - og bevarer glæden.

Kort før vi tog fra Danmark, snakkede mine brødre og
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jeg om, at vi ville skydive. Springe ud 
fra et fly fra fem kilometers højde og 
styrte mod jorden i 40 sekunder med 
160 kilometer i timen, før faldskærmen 
folder sig ud. Da farmor blev indviet i 
vores planer efterfulgt af den spøgeful
de kommentar: ”Skal du ikke også 
med?”, var svaret dog noget andet end 
forventet.

Selvfølgelig skulle farmor springe 
...hvis altså hun måtte for lægen. Det 
måtte hun, og fire måneder efter spøgen 
stod hun i blå flyverdragt med læder
hjelm på hovedet og smilede lettere an
spændt. Få minutter efter fløj et lille 
propelfly summende og larmende hende 
fem kilometer op i luften, til det blot var
en lille hvid prik på den lyseblå himmel.

Som hun sagde, da vi spurgte, hvorfor i alverden hun 
ville kaste sig ud fra en fungerende flyvemaskine: 
”Hvorfor ikke? Jeg har altid drømt om det”
Hendes drøm opstod, da hun for mange år siden var på 
Grønland. Da hun dengang sad i flyveren og kiggede 
ud på skyerne, fik hun lyst til at træde ud og gå rundt 
mellem vattotterne.

Udlev drømmen
1 2004 faldt hun så ned gennem dem i en forrygende 
fart. Fyrre sekunders frit fald og fem minutters afslap
ning under den udspændte faldskærm. Bagefter var 
hun omtumlet. Men hun fik udlevet drømmen, og det 
er det vigtigste, for der er langt mellem drømmene, der 
bliver til virkelighed. Og samtidig har min farmor gi
vet mig en drøm.

Jeg drømmer om, at jeg som en 91-årig rynket gammel 
mand er ligeså frisk, som min farmor er nu. At jeg kan 
se på livet med samme optimisme. Det kniber i dag, 
hvor jeg som blot snart 25-årig begræder at mit liv nok 
er 25 procent færdigt. Jeg glemmer at tænke på, hvor 
gode de år, jeg har levet, har været, eller på at jeg trods 
alt har en hel del år tilbage...og at livet ikke er slut, bare 
fordi man er 90 år gammel...eller 50 for den sags skyld.

Jeg har lært meget på Grindsted Gymnasium. Men 
min farmor har lært mig noget, der for mig er lige så 
vigtigt som faglige kundskaber.

Tak Grindsted Gymnasium. Tusind tak farmor.

Roar Rude Trangbæk 
journalist, student 2000
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Dimittender 2005
2p Johannessen, Joan Holm
Andersen, Anita Louise Kristensen, Kristina Bundgaard
Gutsch, Kerstin Lauridsen, Lykke
Habekost, Johanne Kolbæk Midtgaard, Marie
Hansen, Christina Rohde Nielsen, Katrine Pagaard
Jakobsen, Frank Bjærre Raguleswaran, Sangeeavan
Jensen, Lea Buhl Sørensen, Nanna Vinther
Jensen, Vivi Kristina Elsborg 
Kristensen, Mona Julie Meldgaard

Uldbæk, Mette

Laursen, Mette Nørgaard 3b
Linde, Christina Augustesen, Mads Heidemann
Moustgaard, Anni Damgaard Gram, Majken Tranholm
Nielsen, Gitte Hansen, Christina Møller
Nyborg, Rena Henningsen, Dina Grauslund
Olesen, Martin Vindbjerg Hvidberg, Mia
Rasmussen, Maria Møbjerg Ibsen, Karsten Mølgaard
Reichert, Lykke Young Jensen, Karina Michelle
Sørensen, Linda Jensen, Kathrine Fjordgaard
Vaist, Leonid Yevgenievich Jørgensen, Annie
Møller, Luis Gaarddal Madsen, Cira Jennie Frausing

Mateman, Lee Young Mi Youandi
3a Ravn, Susanne Spangsberg
Bruun, Annette Schrøder Skov, Tobias Kidde
Dorner, Thomas Thomsen, Kim Lagoni
Elbæk, Christine Thrane, Rune Collett
Fyhring, Ditte Gaasdal Velic, Imes
Hansen, Kristina Buhl Vig, Sabrina Ejstrup
Hansen, Trine Straaby 
Hartmann, Trine Kjær

Ostergaard, Hanne

Hundebøll, Sophie Lønne Mærsk 3x
Höhrmann, Line Damkjær, Søren Skov
Iversen, Annita Hansen, Kathrine Nørgaard
Jakobsen, Marianne Møbjerg Hansen, Mikkel Degn
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Haugaard, Tina
Iversen, Jens Dahlstrøm 
Jensen, Line Møller Nedergaard 
Jensen, Vivian Paaske 
Jørgensen, Kristina 
Madsen, Allan Sejer 
Madsen, Louise Nørregaard 
Pedersen, Karina Yun Dahl 
Plagborg, Morten
Rasmussen, Paw Rendebæk Dam 
Selvarajah, James Kumar 
Sørensen, Marianne 
Sørensen, Pia
Thomsen, Sanna Schlosser 
Thygesen, Jan Markvart

3y
Elverdal, Kristina Mee 
From, Morten Vestergård 
Guldager, Niels Hestehave 
Hansen, Malene Britt 
Helmar, Anders Nielsen 
Hinrichsen, Nanna Schelde 
Jensen, Charlotte Lund 
Jørgensen, Mette Eg 
Kristensen, Julie Louise 
Kristensen, Karina Krogh 
Kristensen, Simon Borch 
Lauridsen, Louise Hoff 
Lindhardt, Martin
Madsen, Anne de Place Plousgaard

Nielsen, Mads Rune Dahlstrøm 
Rahbek, Kirstine Tilsted 
Rosenskjold, Henrik 
Skougaard, Rune 
Skovhus, Morten
Sørensen, Rasmus Sigsgaard

3z
Berntsen, Maria Schougaard 
Cammelbeeck, Andreas 
Christensen, Anne Luther 
Flugt, Kresten Gregers 
Franck, Sandra Lynder 
Hansen,Jesper Bennedsen 
Hansen, Morten Toftegaard 
Hovaldt, Hanna Birkbak 
Hundsdahl, Mette Wiborg 
Jensen, Janne Nyborg 
Jepsen, Tue Heesgaard 
Kalhøj, Kirstine 
Kjær, Anders
Knudsen, Nicolai Sønderby 
Kristensen, Pia Harlev 
Madsen, Henrik Granlund 
Nedenskov, Frank 
Pedersen, Janus Dahlgren 
Ravn, Susanne 
Satguruthesigar, Kavitha 
Satguruthesigar, Mahintha 
Svenning, Michael
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Ansatte
Andersen, Bodil Borg, værkstedsassistent, 
tlf. 75 32 56 96

Andersen, Lone, rengøringsassistent, tlf. 76 72 70 93

Andresen, Marit (MA), fransk-tysk, tlf. 75 72 70 15

Bennetsen, Anna (AB), engelsk-kemi, 
tlf. 74 84 74 44

Berg, Karin (BG), pæd.insp., historie-engelsk, 
tlf. 75 32 43 08

Bredlund, Jens (JB), tillidsmand, idræt-geografi, 
tlf. 75 50 00 40

Bregenov-Pedersen, Jeppe (BP), historie-engelsk, 
tlf. 66 11 20 42

Brorholt, Klaus (KB), ledende insp., samfundsfag, 
tlf. 75 33 57 45

Ebbesen, Susanne, rengøringsassistent, 
tlf. 75 32 37 90

Eskelund, Lis Rose, rengøringsassistent, 
tlf. 75 32 39 16

Eskildsen, Hanne (HE), engelsk-tysk, tlf. 75 32 31 89

Fomsgaard, Ulla (UF), musik-religion, tlf. 75 73 83 65

Graudal, Kjeld (KG), matematik-fysik-naturfag, 
tlf. 75 32 35 22

Hansen. Birthe, servicemedarbejder, tlf. 75 32 56 96

Haugaard, Ilse (IH), matematik-datalogi, 
tlf. 75 33 57 20

Hostrup, Hans (HH), kemi-fysik-teknikfag-astrono- 
mi, tlf. 75 33 45 50

Husted, Rikke (RH), dansk-idræt, tlf. 75 52 45 47

Iversen, Peder (PI), matematik-fysik-naturfag, 
tlf. 75 32 18 83

Jacobsen, Niels W. (NJ), musik-geografi, 
tlf. 75 32 49 24

Jensen, Bjarne Steen (BJ), adm. insp., tysk-historie, 
tlf. 75 32 48 12

Jensen, Vivi Bak (VB), dansk-matematik-datalogi, 
tlf. 75 32 47 23

Johnsen, Hans (HJ), biologi-idræt, tlf. 75 34 31 61

Jonasson, Kirsten (KJ), tysk-fransk, tlf. 65 96 20 80

Jørgensen Erik (EJ), bog- og AV-insp., his.-rel.-old., 
tlf. 75 32 04 20

Kirk, Ellen Lund (EK), fransk-spansk, tlf. 97 35 22 11

Kjærgaard, Otto (OK), studievej!., eng.-billedk.-de- 
sign, tlf. 75 32 25 52

Knudsen, Alice (AK), dansk-idræt, tlf. 75 94 40 72

Korgaard, Gunda (GK), sekretær, tlf. 75 34 15 86

Krejberg, Anne-Mette (MK), dansk-tysk.
tlf. 75 12 65 66

Kristiansen, Niels Bjerg (NK), datavejl., historie-bio
logi, tlf. 86 64 40 28

Kromann, Jesper Friis (JK), samfundsfag-historie, 
tlf. 75 32 41 89

Langelund. Bente (BL), studievejl., engelsk-erhv.øk., 
tlf. 75 32 30 06
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Leervad, Hanne (HL), internat, koordinator, russisk- 
latin-old., tlf. 75 81 50 85

Lundorf, Margrethe (ML), tysk-dansk, tlf. 75 33 52 46

Madsen Ove Skov (SM), historie-religion-old., 
tlf. 97 18 20 87

Matthies, Willi (WM), geografi-historie, 
tlf. 75 32 27 73

Mikkelsen, Jan Friis (FM), dansk-samfundsfag, 
tlf. 75 32 29 38

Mogensen, Knud (KM), kemi-dansk, tlf. 75 32 27 34

Møller, Christian (CM), tysk-musik, tlf. 75 32 57 23

Møller, Eva (EM), engelsk-billedkunst, 
tlf. 38 11 50 57

Nielsen Birgit Huss (HN), matematik, tlf. 75 32 02 96

Nielsen Finn Lunde (LN), matematik-fysik-naturfag, 
tlf. 75 32 02 96

Nielsen Gurli (GN), biologi-kemi, tlf. 75 33 50 11

Nielsen Jan S. (JS), pedel, tlf. 40 52 62 98

Nielsen Kurt (KN), pedel, tlf. 20 74 31 00

Nielsen Olaf (ON), fysik-matematik-naturfag, 
tlf. 75 32 37 12

Noer, Britta, rengøringsassistent, tlf. 75 32 39 57

Ottosen, Ann, rengøringsassistent, tlf. 75 32 43 93

Pedersen. Hans Aagaard (ÅP), studielektor, mat-fy- 
sik-naturfag, tlf. 75 32 18 96

Pedersen, Inga (IP), sekretær, tlf. 75 32 25 34

Pedersen, Jørn Skoven (JP), datavejl., matematik fy
sik, tlf. 75 32 31 03

Pedersen, Ole Dalsgaard (OD), dansk-dramatik, 
tlf. 75 73 83 65

Poulsen Mogens Kjær (KP), biologi-teknikfag, 
tlf. 75 39 62 75

Quitzau, Johnny (JQ), idræt-tysk, tlf. 75 53 64 84

Schon, Hans (HS), dansk-engelsk, tlf. 75 32 40 76

Sejersen, Birthe, bibliotekar, tlf. 75 32 37 42

Skovgaard, Birgit Rud (BS), fransk-spansk, 
tlf. 75 32 36 31

Skovgaard Niels (NS), samfundsfag-filosofi-rel.
tlf. 75 32 36 31

Stilling, Trine (TS), billedkunst, tlf. 75 73 69 89

Svendsen, Linda, værkstedsassistent, tlf. 75 32 56 96

Sørensen, Jens Dybro (DS), studievej!., dansk-psyko
logi, tlf. 75 33 52 46

Telén, Yrsa Dam (YD), musik-tysk, tlf. 75 32 35 93

Toft, Poul (PT), rektor, matematik-fysik, 
tlf. 75 32 07 45

Urup-Pedersen, Helle, rengøringsleder, 
tlf. 75 32 21 03

Watts, Elin (EW), engelsk-russisk, tlf. 75 33 30 89

Watts, Jeremy (JW), engelsk, tlf. 75 33 30 89
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Personalegrupper

Astronomi
Hans Hostrup, Jørn Skoven Pedersen

Biologi
Mogens Kjær Poulsen, Hans Johnsen, 
Gurli Nielsen, Niels Bjerg Kristiansen
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Dansk
Alice Knudsen, Knud Mogensen, Jan Friis 

Mikkelsen, Anne-Mette Krejberg, Margrethe 
Lundorf, Hans Schou, Vivi Bak Jensen, Ole 
Dalsgaard Petersen, Jens Dybro Sørensen, 

Rikke Husted

Engelsk
Eva Møller, Jeremy Watts, Jeppe Bregenov- 
Pedersen, Anna Bennetsen, Hans Schou, 
Hanne Eskildsen, Bente Langelund, Karin
Berg

Fransk
Birgit Skovgaard, Ellen Kirk, Marit 

Andresen, Kirsten Jonasson
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Fysik
Peder Iversen, Olaf Nielsen, 

Hans Aagaard Pedersen, Finn 
Lunde Nielsen, Kjeld Graudal, 

Jørn Skoven Pedersen

Geografi
Jens Bredlund, Willi Matthies, 
Niels W. Jacobsen

Historie
Bjarne Steen Jensen, Karin Berg, 
Jeppe Bregenov-Pedersen, Jesper 
Kromann, Ove Skov Madsen, Erik 

Jørgensen, Niels Bjerg Kristiansen, 
Willi Matthies
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Matematik
Hans Aagaard Pedersen, Vivi Bak Jensen, 

Peder Iversen, Ilse Haugaard, Olaf Nielsen, 
Finn Lunde Nielsen, Birgit Huss Nielsen, 

Jørn Skoven Pedersen, Kjeld Graudal
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Musik
Christian Møller, Yrsa Dam Télen, Ulla 

Fomsgaard, Niels W. Jacobsen

Naturfag
Peder Iversen, Olaf Nielsen, Jørn Skoven 
Pedersen, Hans Hostrup, Kjeld Graudal, 
Hans Aagaard Pedersen, Finn Lunde Nielsen

13
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Tysk
Christian Møller, Marit Andresen, Margrethe
Lundorf, Yrsa Dam Télen, Anne Mette 
Krejberg, Kirsten Jonason, Jonny Quitzau, 
Bjarne Steen Jensen
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Fag med en lærer
Ole Dalsgaard Pedersen (drama), Hanne 
Leervad (latin), Niels Skovgaard (filosofi), 
Jens Dybro Sørensen (psykologi). Bente 
Langelund (erhvervsøkonomi), Use Haugaard 
(datalogi), frav. Otto Kjærgaard (design)
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Administration
Inga Pedersen, Poul Toft, Bjarne
Steen Jensen, Karin Berg, Gunda 

Korgaard, Klaus Brorholt, Erik Jørgensen

Rengøringsassistenterne
Karen Christensen, Vivi Oktavius, Lone 
Andersen, Ann Ottosen, Britta Noer, Marianne 
Kühl, Bente Svejstrup Madsen, Lis Rose 
Eskelund, Helle Urup-Pedersen,

Bibliotek
Birthe Sejersen
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Kantinen
Ronald Nielsen, Tommy Pedersen, Else 

Christensen, Vivian Grünvold, Oda Vejrup, 
Gitte Lindtofte, Brian Pallesen

Kantinen
Berit Nielsen, Ronald Nielsen, Else 
Christensen, Dennis Jensen. Linda 
Svendsen, Hanne Andersen, Birte 
Hansen, Bodil Andersen
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Personalia
Nyansættelser
01.08.04
Jeppe Bregenov-Pedersen, historie-engelsk, ansættes i 
uddannelsesstilling.
Eva Møller, engelsk-billedkunst, ansættes i uddannel
sesstilling.
Trine Stilling ansættes som årsvikar i billedkunst.
Vivi Oktavius Jensen ansættes som rengøringsassi
stent.
03.02.05
Karen Christensen ansættes som afløser for rengø
ringsassistent.
Bente Svejstrup Madsen ansættes som afløser for 
rengøringsassistent.

Efterløn
01.08.04
Lektor Jens Oxlund fratræder.
01.01.05
Lektor Elin Watts fratræder.

Udlån
Lektorerne Otto Kjærgaard, Jesper Kromann, Trine 
Stilling og Jens Dybro Sørensen varetager timer på 
VUC.

Jubilæum
23.06.04
Hanne Eskildsen fejrer 25-års jubilæum.
01.08.04
Lektor Birgit Skovgaard fejrer 25-års jubilæum.
Lektor Niels Skovgaard fejrer 25-års jubilæum.
Lektor Jens Oxlund fejrer 25-års jubilæum.

Pædagogikum
I det forløbne år har studielektor Hans Aagaard Peder
sen, lektor Jens Dybro Sørensen, lektor Hanne Leer- 
vad, lektor Hans Johnsen og lektor Niels Skovgaard 
været Undervisningsministeriets tilsynsførende ved 
pædagogikum.
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Råd og udvalg

Bestyrelsen
Steen J. Klaaby (Ribe Amtsråd
Marlene Thomsen (Grindsted Byråd)
Kaj Dam Rasmussen (Kommuneforeningen i Ribe
Amt)
Jørgen Hundsdahl, formand (forældrevalgt)
Anette Klausen (forældrevalgt)
Per Børlum (Grindsted Kommunes skoleledere)
Jan Friis Mikkelsen (formand for pædagogisk råd)
Niels Skovgaard (pædagogisk råd)
Britta Noer (teknisk-administrativt personale) 
Johanne Kolbæk Habekost (hf-studerende)
Maria Schougaard Berntsen (gymnasieelev)

MED-udvalget
Poul Toft, formand 
Klaus Brorholt 
Kurt Nielsen

Jens Bredlund
Inga Pedersen
Lone Andersen
Kjeld Graudal
Jan Friis Mikkelsen
Jan Nielsen

Økonomiudvalget
Hans Hostrup, formand
Peder Iversen
Bjarne Steen Jensen
Poul Toft
Ove Skov Madsen
Maja Smedegaard, la
Martin Lindhardt, 3y

Aktivitetsudvalget
Christian Møller, formand
Klaus Brorholt
Kurt Nielsen
Marit Andresen
Gurli Nielsen
Anne-Mette Krejberg
Helle Urup-Pedersen
Rena Nyborg, 2p
Martin Cochet Svinkløv, Ib (sommer 04 - sommer 05)
Mathilde Johnsen, 2a (januar 05 - januar 06)
Michelle S.F. Madsen, 2y (januar 05 - januar. 06)

Introduktionsudvalget
Mathilde Johnsen, 2a, formand
Klaus Brorholt
Bente Lange lund
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Jesper Kromann
Ellen Kirk
Morten Plagborg, 3x

Informationsudvalget
Knud Mogensen, formand
Bjarne Steen Jensen
Gunda Korgaard
Johnny Quitzau
Kirsten Jonasson
Kristina Bundgaard Kristensen, 2a

Pædagogisk udvalg
Hanne Leervad, formand
Karin Berg
Poul Toft
Willi Matthies
Alice Knudsen
Kamilla Hye Elverdal, Ix
Winnie Holmeå Christiansen, la

Miljøudvalget
Olaf Nielsen, formand
Ulla Fomsgaard
Erik Jørgensen
Jan Nielsen
Hanne Eskildsen
Marianne Kühl
Jakob Rosenfeldt Jakobsen, 2b
Rune Rahbek Lindhardt, lp

Bogudvalget
Margrethe Lundorf, formand
Hans Schou
Erik Jørgensen
Birthe Sejersen
Birgit Skovgaard
Julie Louise Kristensen, 3y
Stinne Cecilie Kristensen, 2x
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Kantinebestyrelsen
Poul Toft, formand
Kurt Nielsen
Ove Skov Madsen
Jan Friis Mikkelsen
Line Møller N. Jensen, 3x
Mathilde Johnsen, 2a

Elevrådet 2003/2004
Forretningsudvalg:
Maja Dueholm, 3y, formand
Sangeevan Raguleswaran, 2a, formand
Janni Ohrt, 3x, kasserer
Nadia Schlosser Carstensen, 3a, sekretær
Sara Bisgaard Jensen, 3x, sekretærsuppleant

Klasserepræsentanter:
la: Winnie Holmeå Christiansen

Maja Smedegaard
Ib: Julie Borg-Hansen

Martin Cochet Svinkløv
Ix: Kamilla Hye Elverdal

Anne Skougaard
ly: Jonas Dahl Nielsen

Monia Runge Nielsen
2a: Mathilde Johnsen

Charlotte Morell
2b: Jakob Rodenfeldt Jakobsen

Charlotte Dybvad Jensen
2x: Maja Enggaard

Stinne Cecilie Kristensen
2y: Michelle Stensgaard F. Madsen

Michael Petersen
2z: Lisa Smedegaard Moslund

Thomas Søndergaard Westersø

3a: Kristina Bundgaard Kristensen 
Sangeeavan Raguleswaran

3b: Kim Lagoni Thomsen
Annie Jørgensen

3x: Line Møller N. Jensen
Morten Plagborg

3y: Julie Louise Kristensen
Martin Lindhardt

3z: Maria Schougaard Berntsen 
Janne Nyborg Jensen

lp: Rune Rahbek Lindhardt 
Pernille Pedersen

2p: Johanne Kolbæk Habekost 
Rena Nyborg
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