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Velkommen til Holstebro Gymnasium og HF-kursus

Årsskrift 1995 viser nogle af det sidste års højdepunkter og giver samtidig nogle udvik
lingstendenser for de næste skoleår.

Til nye elever, der kommer til skolen, skal der hermed bydes hjertelig velkommen. Vi 
håber, du får en god og udbytterig tid på skolen, og at du hurtigt vil finde dig til rette.

Holstebro Gymnasium er en stor skole med mange forskellige aktiviteter foruden den 
almindelige skolegang. I årsskriftet kan du se, hvad der er foregået det sidste skoleår. Jeg 
håber, du herved får inspiration til at præge skolen i de år, du går her.

Årsskriftet er også skolens sidste hilsen til de elever, der forlader os. Tak for en god tid og 
held og lykke i fremtiden.

Hans Vangsgaard Hansen
rektor

Elevrådet

Velkommen til Holstebro Gymnasium. En epoke i jeres liv begynder, 
henholdsvis på Holstebro Gymnasium eller på hf-kursus. Du vil i 
denne periode have mange positive oplevelser blandt andet med 
kammerater og lærere.

Folkeskolens miljø og gymnasiets miljø har visse ligheder, du vil 
dog på gymnasiet blive betragtet mere som et selvstændigt ungt men
neske, der er parat til at tage stilling og give udtryk for sin holdning. 
Du vil dermed gennemgå en udvikling, hvormed du vil blive mere 
voksen, men det kræver et vist engagement og tolerance over for an
dres holdninger. Du vil undervejs sikkert opleve perioder med ned
gang, men det er blot med til at styrke din karakter.

En måde hvorpå du kan få gennemtrumfet dine/elevernes ideer, er elevrådets indsats. Elevrådets primære opgave 
er at lytte til eleverne, og derved arbejde for at opfylde elevernes ønsker.

Endnu engang velkommen til 2 eller 3 spændende år på Holstebro Gymnasium eller på hf-kursus.

Louise S. l.n & Severin B. l.w



Dimissionen 17. juni 1994

Ved dimissionsfesteme tog skolen afsked med 75 hf'ere 
og 199 gymnasieelever. Rektor Hans Vangsgaard tog i 
sin dimissionstale udgangspunkt i en ny dansk roman:

Kære dimittender
Jeg vil tro, at en hel del dimissionstaler dette år tager ud
gangspunkt i Peter Høeghs succesroman “De måske eg
nede”. Ikke blot foregår den i skolemiljøet, men den 
karakteriserer også unges forhold til hinanden, skolen 
og autoriteterne.

Men alene titlen “De måske egnede” gør, at jeg vil af
stå fra at bruge den som tema for min tale her tiljer i dag, 
for I har jo bevist, at I er egnede. I har bevist for jer selv 
først og fremmest, at 1 er i stand til at sætte jer høje mål 
og til at arbejde for at opnå disse mål.

Den uddannelse, som de måske egnede tog for 25 år 
siden, var nok anderledes, end den I nu har færdiggjort. 
Professor Steen Hildebrandt har i en kronik i Jyllands-

Rektor overrækker eksamensbeviser i festsalen.

posten den 17. maj karakteriseret de måske egnedes ud
dannelse på følgende måde:

“Under rolige vilkår, hvor tingene ikke ændrede sig 
særlig meget eller særlig hurtigt, kunne den studerende 
læne sig tilbage og lytte til læreren. Læse pensum. Lære 
sin lektie. Den studerende vidste, at systemet havde 
tænkt for hende/ham. Der var en plan, en lektionsplan, 
en læseplan, en studieplan ja en karriereplan”.

Når I nu som egnede skal videre i uddannelsessyste
met måske efter en pause på et år - så er det med sikker
hed en anden og ny virkelighed, der vil tegne sig for jer. 
De krav, I skal honorere beskriver professor Hildebrandt 
således:

“I skal være foran. I skal være bevidste om jeres egen 
bevidsthed. I skal ud fra dette have en del af bevidst
heden placeret inde i fremtiden. Den fremtid, som vi 
vestlige, lineære mennesker er vænnet til, at vi pænt skal 
vente på. Så kommer den til os. Eller så ankommer vi til 
den. Sådan forholder det sig ikke.

Tiden er ikke lineær. Fremtiden er ikke en størrelse 
uden jeres indflydelse. Fremtiden er tilstede. Jeres be
vidsthed er fremtiden. Fremtiden er i jeres bevidsthed. I 
kan arbejde med fremtiden. Det det gælder om er altså at 
forme fremtiden og nuet med respekt og forståelse for for
tiden. Med respekt for, hvem I er, og hvor I kommer fra”.

Set med disse øjne er eksamen og eksamens størrelse 
underordnet den personlige udvikling I har gennemløbet 
under den uddannelse, som eksamen er afslutningen på. 
Og denne udvikling, som I har gennemløbet, er mindre 
vigtig, end den personlige udvikling, som I nu med 
eksamen har mulighed for bevidst at vælge, at I vil gen
nemløbe i fremtiden. Eksamen er ikke afslutningen, men 
begyndelsen. I er ikke blevet færdige, I er parat til at be
gynde. Tillykke med det.
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Den verden, I nu er parat til at begynde i, er i højere 
grad præget af konflikt end harmoni. Den er i højere 
grad præget af op og ned end stabilitet. Op og ned gen
kender I måske fra eksamenssituationen, men med sik
kerhed fra den daglige undervisning.

Op og navnlig ned som centralt tema i litteraturunder
visningen i dansk og mange fremmede sprog. Navnlig 
op, men også ned som gennemgående i demografien, be
folkningsgeografien. Op og ned som kærnebegreber i 
funktionsanalysen i matematikkken. Magre år og fede år 
i Biblen og religionsundervisningen, depression og 
mani i psykologien. Faldet på kurserne, i dødeligheden, 
i formkurver, i troværdighed, stigningen på renter, i CO2 
udslippet, i medicinforbruget. Op og ned i musikken, i 
biologien, i alle fag. I alle forhold. I livet.

Det meget omtalte opsving, som alle iagttagelser, som 
det hedder, er enige om, men som ikke på nogen måde 
kan verificeres, giver jer formodentlig en god begyn
delse. Men jeg er overbevist om, at I både vil møde mod
gang og medgang.

Jeg ønsker for jer med Benny Andersens ord:
“at I vil det umulige 
ikke bare så vidt muligt 
men videre
et godt stykke ud på den anden side 
af det muliges vedtagne grænser 
forene herligt vellevned
med økologisk forsvarlig livsførelse 
af balanceret hunger med frådseri 
mavens såvel som sjælens 
finde det punkt
hvor det tilfældige temingekast
falder sammen med den strengeste lovbundethed 
bestemme den position
hvor den meget kedsommelige socialisme 
og den mest hensynsløse kapitalisme 
går op i en højere
varmere og sjovere enhed

indkredse den tilstand
hvor størst mulig retfærdighed 
frembryder størst mulig frihed 
hvor Gud og Ateisme er komplementære størrelser 
hvor tryghed og eventyrlyst er kongruente 
hvor omsorg og udfordring 
ansvar og kærlighed 
voksen og barn 
synder og helgen 
jazz og børsnoteringer 
erantis og computere 
idealer og ID kort 
dans og DAN kort 
digtere og diktatorer 
standpunkt og strengeleg...
Går op i en højere enhed.

Venner 
Vi kan! 
Så lad os fortfarende undgå at slukke 
vort lys i begge ender 
lad os aldrig møde livet 
med underfrankerede hjerter

det drejer sig ikke om det eller det 
det drejer sig ikke om det eller os 
det drejer sig ikke om os eller dem 
det drejer sig om os eller os 
det drejer sig om hvor meget 
vi vil ofre på vort liv”.

(Benny Andersen: Tiden og Storken, p. 42 og 52).

Hvor meget vil I ofre på jeres liv? Hvor meget er livet 
værd? Det drejer sig om jeres liv, om deres liv. I 
Bosnien. I Sydafrika. I Rwanda!

Jeg har nogle billeder fra tjernsynsskærmen på net
hinden, jeg aldrig glemmer. Billeder fra KZ lejre, et 
bjerg af sko. Fra Vietnamkrigen en henrettelse ved 
pistolskydning på offentlig vej, og i løbet af det sidste år, 
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billedet fra det sønderskudte Sarajevo uden træer og 
sportsstadion med massegrave. Og billedet fra Rwanda 
med hundrede aflig i floden.

“Ikke bødlen gør mig bange
ikke hadet og torturen 
ikke dødens riffelgange 
eller skyggerne på muren 
ikke nætterne når smertens 
sidste stjerne styrter ned 
men den nådesløse verdens 
blinde ligegyldighed”.

I er født med en helt utrolig velfærd som en selvfølge
lighed, med rettigheder og friheder og levevilkår som 
ikke findes mange andre steder i verden.

I er født ind i en stærk dansk national følelse og en 
voksende europæisk identitet og selvtilstrækkelighed.

Jeg vil opfordre jer til at indleve jer i de levevilkår,

Jette Barslev Nielsen og Lars Nybye Sørensen, 3.w, holdt tale.

som andre mennesker nøjes med, trives med. Jeg vil op
fordre jer til at åbne jeres perspektiv ikke blot fra Dan
mark til Europa, men til hele verden. I har meget godt at 
byde på, og endnu mere at lære.

Jeg opfordrer jer til at bekæmpe uretten overalt, hvor 
I møder den:

“Hver morgen hyler ulvene. Hver dag 
står nye spor i sne og støv. Hver time 
bliver flænset af bajonetter, sprængt 
af håndgranater, podet med ny galskab. 
Hver stund er hævnens stund. Hvert øjeblik 
står unge mænd front mod unge mænd 
og krænker det de hævder at forsvare.
Hvert kort sekund bli’r muligheder spildt 
og tusind muligheder ofret for 
een muligheds forfængelige drøm 
forløst i blod og klædt i blod påny. 
En gud korsfæstet af en anden gud.
En konge dræbt af mænd med kongedrømme.
Et folk forført af folkevalgte mænd 
ét vildført af tyraner, ét fornedret 
af sejrens sødme, ét af nederlaget 
og alle altid svigtet og bedraget... 
I dette øjeblik, i denne stund 
på dette sted, just nu og netop her, 
bli’r alt tilintetgjort og alting skabt. 
For du er den, som har det i din hånd 
at vende billedet. Ja, du er den 
hvis hånd skal nægte at bedrage livet, 
det liv som her og nu er livet værd”.

(Halfdan Rasmussen. “Fremtiden er forbi”, p.7)

Studenter årgang 1994. Med håbet om at I med Half
dan Rasmussens ord har hænder, der nægter at bedrage 
livet, det liv som her og nu er livet værd, dimitterer jeg 
jer fra skolen til livet.

Hans Vangsgaard Hansen, rektor
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Legater og boggaver

Af købmand N. A. Bro og hustru Pauline Marie, f. Riis’ 
mindelegat uddeltes 6 portioner på hver 8.000 kr.

Legatet gives til dimittender, som enten har ydet en 
særlig indsats eller som under særligt vanskelige vilkår 
har ydet en normal indsats.

Sanni Pilgård, 3.a, modtog den portion, som gives 
efter indstilling fra dimittenderne til en “flittig og god 
kammerat”.

De øvrige fem portioner tildeltes efter indstilling af 
lærerne tre studenter: Henrik Østergård, 3.a, Niels Hu
sted Kjær, 3.y, Michael Boas Pedersen, 3.y, og to hf’ere: 
Alice S. Kristensen, 2.o, og Mona Larsen, 2.p.

Fra Carl-Johan Severins Mindefond, hvis legatpor
tioner uddeles efter ansøgning, modtog stud.psych. 
Helle Øster, student 1986 en portion.

Boggaver fra Foreningen Norden tildeltes Anne 
Merethe Hjæresen, 3.c.

Bogcentrets boggaver tilfaldt Louise Højbjerg Kristen
sen, 2.q og Jette Barslev Nielsen, 3.w.

Boggaverne fra Holstebro Museum tilfaldt Michael 
Boas Pedersen, 3.y og Heidi Brinch Hansen, 2.q.

Fra Alliance Frangaise blev der givet boggaver til 

Maibritt Damgaard Nielsen, 3.a, Birgitte Søgaard, 3.b 
og Majbritt Kirk Hestbæk, 2.o.

Fra den Tyske Ambassade blev der givet boggaver til 
Mette Henriksen, 3.u, Majbritt Fischer Larsen, 3.b, Jacob 
Gunnar Nielsen, 3.a og Charlotte Bugge Larsen, 3.c.

Fra det Italienske Kultur Institut blev der givet boggave 
til Torkil Østerbye, 3.a.

Fra biologifaggruppen blev der givet boggave til Karen 
Marie Thyssen Astvad, 3.y.

Legater og boggaver overrækkes og modtages med smil

Carl-Johan Severins Mindefond

Hvert år uddeles 1-2 legatportioner af Carl-Johan Severins mindefond til studierejseformål.
Legatportionerne tildeles efter ansøgning fra nuværende og tidligere elever og studerende ved Holstebro 

Gymnasium og hf-kursus. Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af den studierejse, der søges om 
tilskud til. Legatbestyrelsen, der består af skolens historielærere og rektor, beslutter derefter på grundlag af 
ansøgningerne, hvem der skal modtage årets støtteportioner.

Ansøgningsfristen er 15. april, hvorefter legatportionerne uddeles i forbindelse med dimissionen.

5



Fra skolens hverdag
Hvordan styres skolen?
Hvem bestemmer hvad?

Ringkjøbing Amtskommune
Afholder udgifter til:
• undervisningsmaterialer
• lønninger
• om- og nybygninger

Undervisningsministeriet
• bestemmer pensum og eksamenskrav
• udfærdiger eksamensopgaver
• bestemmer hvilke fag gymnasieeleverne 

skal til eksamen i
• godkender forsøg
• giver retningslinjer for undervisningen

Gymnasiets bestyrelse
• formidler samarbejde mellem skole og hjem
• træffer beslutning vedr. budget, fagudbud m.v.

Rektor
• har den daglige ledelse af skolen
• er ansvarlig for, at gældende bestemmelser overholdes

Inspektorerne
Rektor uddelegerer opgaver og kompetence til ledende 
inspektor, der er rektors stedfortræder, og fire andre 
inspektorer, der er ansvarlige overfor rektor vedrørende 
deres funktionsområder.

Elevråd og Pædagogisk Råd
Virker rådgivende i forhold til rektor.
Elevrådets arbejde ledes af to formænd, en fra gymnasiet 
og en fra hf. Eleverne vælger 2 repræsentanter til skolens 
bestyrelse og 4 repræsentanter til 3 af skolens faste udvalg. 
Pædagogisk Råd vælger et formandsskab, formand, 

næstformand og sekretær, der forbereder Pædagogisk 
Råds møder og udarbejder referat. Pædagogisk Råd væl
ger medlemmer til skolens faste udvalg, samarbejdsud
valget og bestyrelsen.

Samarbejdsudvalget
• behandler dagsorden for bestyrelsesmøder
• afgiver indstilling til rektor vedr. interne stillinger
• drøfter alle forhold af betydning for arbejdspladsen

Faste udvalg
Det bærende element i skolens ledelses- og organisa
tionsstruktur er i fremtiden de faste udvalg, der er knyttet 
til de fire inspektorers funktionsområder: pædagogisk 
udvalg, personaleudvalget, undervisningsmiddeludval
get og informationsudvalget. De faste udvalg træffer 
beslutning i de løbende sager og kan nedsætte arbejds
grupper til konkret arbejde.

Hans Vangsgaard Hansen, rektor

Skolens vedligeholdelse

På nuværende tidspunkt er såvel fløj 100 som 200 gjort 
færdig mht. indvendig maling. Forskelligheden i farve
valgene har frisket betydeligt op. Alle defekte termoruder 
på skolen er udskiftet. Automatisering af såvel varme som 
ventilation fortsætter. Alle undervisningslokaler styres nu 
separat, hvilket har højnet serviceniveauet betydeligt.

På kort sigt er det udvendig maling samt reparation af 
sålbænke, der trænger sig på.

På længere sigt håber vi at få midler til bedre styring af 
lyset, især på gange og fællesarealer, men også gerne i 
undervisningslokalerne.

løvrigt er skolens vedligeholdelsesstandard meget 
god, alderen taget i betragtning. Det er af største vigtig
hed at alle i huset bidrager til en fastholdelse af denne 
høje standard.

Flemming Rasmussen
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Hvor kommer eleverne fra i 1994/95

Struer 7

Vinderup 12

Hjerm 7
Herrup 4Ryde 5

Naur 9

HaderupHolstebro 394
Idom Feldborg

Tvis 31Nr. Felding

Sørvad AulumVind

Ørnhøj

Hvam 6 
Mej ru p

Desuden kommer der enkelte elever fra følgende lokaliteter

Lemvig 
6

Vemb 
15

Ulfborg 
30

Ringkøbing 
12

Bjergby Fjaltring Høstrup Råsted Thyholm
Borbjerg Grindsted Ikast Sevel Tim
Bording Handbjerg Karup Sir Trans
Brabrand Herning Kokkedal Skive Videbæk
Brønderslev Hestbjerg Lem Skjern Vildbjerg
Bur Hogager Nees Snedsted Vinding
Bækmarksbro Holdgaard Nør Lem Spjald Års
Egebjerg Horsens Odense N Sunds
Ejsing Hvide Sande Randers Sdr. Felding
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Det Europæiske Ungdomsparlament 
European Youth Parliament
I perioden fra den 28. oktober til den 6. november 
var Holstebro Gymnasium og hf vært for Det 
Europæiske Ungdomsparlaments 16. session.

I sessionen deltog i alt 180 unge og 25 lærere fra 
de 12 daværende EU lande og 3 observatørlande. 
Deltagerne var indkvarteret hos skolens elever.

Konferencen foregik dels på Holstebro Gymna
sium og hf og dels i Holstebro Kongres- og Kul
turcenter.

Udenrigsminister Niels Helveg Petersen åbnede 
konferencen. Informationschef Mikael Bramsen 
og folketingsmedlem Hanne Severinsen deltog i en 
paneldebat med deltagerne. Medlem af Europapar
lamentet Chr. Rovsing modtog på parlamentets 
vegne de resolutioner, som de unge deltagere 
havde vedtaget på konferencen.

Normalt afholdes sessionerne i hovedstæder 
eller større byer. Forårssessionen umiddelbart før Lektor Johannes Lebech var en af hovedmandene bag 

EYP-arrangementet.

Rektor Vangsgaard og præsidenten for EYP, Mrs. Bettina Carr-Allison.

sessionen i Holstebro var i Berlin, så det var med 
en vis spænding, at skolen så frem til at være vært 
for en session her i byen.

Alle de tilbagemeldinger, vi har fået, udtryk
ker stor tilfredshed med arrangementet, og 
mange lægger netop vægt på, at det var en fordel, 
at det foregik i så lille en by.

Deltagerne havde en udbytterig konference, og 
der blev samtidigt skabt mange venskaber mel
lem deltagerne og deres værtselever/familier.

Arrangementet blev gennemført med økono
misk støtte fra Ringkjøbing Amtskommune, Hol
stebro Kommune, Tipsmidlerne, Thomas B. 
Thriges Fond, Dronning Margrethe og Prins 
Henriks Fond, Europaparlamentet, SNU, Word
Perfect samt en række lokale sponsorer: Holste
bro Handelsstandsforening, BILKA, OBS, Jyske
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miljømøde på skolen med oplæg af naturvejleder 
Niels Henriksen. Dette resulterede blandt andet i, 
p.g.a. kantineleder Anettes deltagelse, at der blev 
indført økologisk mælk i kantinen. I skrivende 
stund er der desuden grundlag for, at der snart 
bliver indført økologiske boller, frugt og grønt
sager - “i et grønt hjørne af kantinen”, som 
Anette udtrykker det. Miljøudvalget har desuden 
gjort brug af opslagstavle og bord ved siden af 
kantinen til grønt informationsmateriale til gym
nasiets elever. Det er ikke den helt store økologi
ske revolution, der er bølget over Holstebro 
Gymnasium og hf, men det første skridt er taget. 
Dermed er der også skabt grundlag for at gymna
siet bliver et åbent forum for miljøinitiativer, og 
at man derigennem får udbredt bevidstheden om 
verdens miljø-problemer og mulighederne for at 
forbedre dem.

Bank, Den Danske Bank, Benns Rejser, Skov Kontorsy
stemer, Færch Holding, Færch Plast, Unibank og Schul- 
stad A/S.

Miljøudvalget

Lige før jul i dette herrens skoleår sprang omkring 15 
skabsmiljøfreaks ud i offentligheden for at organisere 
sig og danne miljøudvalget. Små, slæbende skridt er ble
vet taget for at gøre vort gymnasium mindre forurenende 
og mere grønt... Indtil videre har udvalget delt sig op i 
fire underfraktioner: Vand/energi, affald, mad og PR. 
Udvalget har planer om affaldssortering, hvor det orga
niske affald havner i en kompost beholder, og hvor alt 
papiret ryger til genbrug. Vi har søgt kommunen om at 
stille en papir/pap container til rådighed, og der er lagt 
planer i fællesskab med pedellerne om indkøb af flere 
skraldespande. Søndag d. 26. februar blev der holdt et

Miljøudvalget

Virksomhedspraktik

Alle elever, der skrev 3.års opgave i kemi, var i virk
somhedspraktik. I år blev der lejlighed til at afprøve en 
række nye praktiksteder, muligvis fordi 3.g-klasserne i 
år undervises af “nye” lærere. Ialt 11 elever arbejdede på 
følgende virksomheder:
Holstebro Levnedsmiddel- og miljøkontrol (levneds
middelfarver, spegepølseanalyse og nitratanalyse).
Steins laboratorier, Holstebro (mælkeanalyse) 
Holstebro Tekniske Skole (F1PLC og GC-analyse) 
Holstebro Centralsygehus (blodglucoseanalyse) 
B&O, Struer (anodisering af aluminium)
Danmarks Protein, Videbæk (mælkekemi)
Aarhus Universitet, Biologisk Institut, (O2-analyse) 
Forskningscenter Foulum (molekylærgenetiske metoder) 
RISØ (polymerkemi)
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Overalt er vi blevet mødt med stor venlighed og fag
lig ekspertise. Vi er taknemmelige for den indsats disse 
virksomheder har gjort for at give vore elever et stort 
fagligt udbytte. Et 2-dages praktikophold på en virk
somhed giver altid en indsigt i kemikeres arbejdsmeto
der, som kun kan erhverves på denne måde, så denne 
velvilje er uerstattelig.

Som det fremgår af listen over emner, har vi også kun
net inddrage nogle, der normalt ikke udføres eksperi
menter over i gymnasieskolen fordi det kræver specielt 
apparatur. Eleverne var naturligvis begejstrede over at 
kunne arbejde med professionelt grej.

Ud over virksomhedspraktikken i forbindelse med 
den større skriftlige opgave i kemi, har det ene af kemi
holdene tre gange været på besøg på Holstebro Tekniske 
Skoles Laborantafdeling, hvor de fik lov til at lave ana
lyser med avanceret laboratorieudstyr, som vi ikke råder 
over her på skolen. Vi vil gerne herigennem rette en tak 
til laborantafdelingen ved afdelingsleder Agner Sven
strup for at dette har kunnet lade sig gøre, og ser frem til 
et frugtbart samarbejde for kommende kemi højniveau 
hold.

Vi vil gerne rette en varm tak til alle de involverede 
virksomheder for deres velvillighed i forbindelse med 
vore arrangementer.

Hans Peder Nielsen og Kim Bruun

Danmarkshistorien på Gymnasiet

For seks år siden bestilte en kreds af danske virksom
heder, erhvervsorganisationer og fonde en fødselsdags
gave hos maleren og billedhuggeren Bjørn Nørgård. Ga
ven, som skulle glæde Fiendes Majestæt Dronning Mar
grethe II på hendes 50-års fødselsdag, bestod i en samlet 
fremstilling af danmarkshistorien til ophængning i Rid
dersalen på Christiansborg Slot.

Der er tale om en af de største udsmykningsopgaver 

herhjemme, og ialt består gaven af 11 store og 6 mindre 
gobeliner, der i disse år væves på den gamle hæder
kronede gobelinmanufaktur i Paris, Les Gobelins. Den 
teknik, der benyttes er stort set, som den var i 1600- 
tallet. Der benyttes kun håndkraft og spejle og specielt 
indfarvede garner, som Bjørn Nørgård har farvesat. Det 
forventes, at arbejdet er færdigt, og at gobelinerne kan 
hænges op på Christiansborg Slot til Dronning Margrethes 
60-års fødselsdag.

I løbet af de forløbne 6 år har Bjørn Nørgård lavet sine 
skitser til alle gobeliner færdig og løbende sendt dem til 
Frankrig til væverne der. Skitserne, de såkaldte kartoner, 
er omhyggeligt farvelagte tegninger, der alle er næsten 4 
meter høje og op til 7 meter i bredde, enkelte dog noget 
mindre. De har præcis samme størrelse, som de gobe
liner, der om 5 år skal hænges på væggene og mellem 
vinduerne i repræsentationslokaleme på Christiansborg. 
Kartonerne lægges direkte på væven, og efterhånden 
som arbejdet skrider frem, rulles de ud stykke for 
stykke.

Vi er meget glade for, at det er lykkedes os at aftale 
med Bjørn Nørgård, at 4 af de store kartoner udstilles i 
Holstebro Gymnasiums festsal i perioden 1996-2000. Vi 
glæder os til at se og høre om danmarkshistorien, og be
nytter selvfølgelig lejligheden til at lade den kunstneri
ske udsmykning indgå i skolens daglige undervisning og 
iøvrigt også som genstand for foredrag og udstilling for 
forældre og venner af skolen.

Årsskriftets forside i år viser en af gobelinerne. Som 
det kan ses, er der tale om kunstværker, der direkte 
appellerer til vores historiske indlevelse og medlevelse. 
Der er ingen tvivl om, at den historiske dimension på 
skolen styrkes med disse værker.

Hans Vangsg aard Hansen
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Kunstudstillinger og frivillig 
billedkunst 1994-95
I løbet af skoleåret har der på skolen været vist en række 
kunstudstillinger:
Vagn Hasle Nielsen, en udstilling i anledning af 
kunstnerens 70 års fødselsdag.
Jan Ulrich Friis, olie og akryl.
Kunstbiblioteket Ovalen viste billeder af Per Ulrich,
Hans Krull m.fl.
Kay C., litografier.
V. og Anna Wiemaenn, polsk grafik.
Desuden har der løbende været udstillet elevarbejde.

Billedkunstlærerne

Musiklivet på Holstebro Gymnasium 
og HF
Der er på skolen rige muligheder for at dyrke musik. 
Først og fremmest er der naturligvis den obligatoriske 
musikundervisning i Ig og Ihf. For mange elever er det 
en god oplevelse igen at møde faget musik på skemaet - 
et fag, som ofte er meget anderledes, end eleverne har 
forestillet sig, og som omfatter både praktisk musik
udøvelse i form af sang og sammenspil og musikkund
skab, hvor man beskæftiger sig med mange forskellige 
stilarter inden for den uoverskueligt store musikverden. 
Ved forskellige lejligheder samler vi alle eleverne fra 
den obligatoriske musikundervisning til nogle fælles
opgaver - i år i forbindelse med juleafslutningen og til 
skolens forårskoncert.

Der er mulighed for at vælge musik på hf-tilvalg, og 
gymnasieeleverne kan vælge faget på mellemniveau 
eller på højt niveau. Også i fritiden tilbyder skolen 
mange musikaktiviteter. Skolen har et stort kor, som 
hvert år deltager i en række spændende arrangementer i 

og uden for Holstebro, hvor sangerne får lejlighed til at 
møde andre kor og samarbejde med dem og evt. profes
sionelle musikere om større opgaver; men også på 
“hjemmefronten” er koret aktivt og kan hvert år høres 
ved flere lejligheder på og uden for skolen. Koret øver 
hver tirsdag i 8. og 9. lektion.

Gennem en del år har vi desuden haft et bigband, hvor 
elever, som spiller et instrument, kan få lejlighed til at 
prøve kræfter med numre fra det klassiske bigband- 
repertoire - Count Basie, Duke Ellington o.a. - men i 
arrangementer, som er tilpasset musikernes færdigheder. 
Også skolens bigband optræder ved forskellige lejlig-
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heder i årets løb - undertiden sammen med kor og elever 
fra den obligatoriske musikundervisning - og kan f.eks. 
høres ved både forårskoncert og skolens forårsfestival, 
undertiden også ved skolens fester. Alle er velkomne - 
der fordres ikke store forudsætninger.

Elever, som spiller et “klassisk” instrument, har vi i år 
ikke haft mulighed for at give et fast tilbud om sammen
spil, men når det har været muligt, er der blevet dannet 
et lille klassisk orkester; således kunne man for første 
gang høre et sådant spille “Les Lanciers” til 3.g’s store 
afslutningsfest.

Eleverne har også mulighed for på egen hånd at låne 
musiklokalerne efter skoletid, så de kan øve sammen i 
grupper, og dette tilbud benytter mange sig heldigvis af, 
således at vi ved flere lejligheder har mulighed for at 
høre de mange forskellige grupper, som opstår på tværs 
af klasser og hold. Vi har f.eks. haft skolefester, hvor en 
del af musikken blev leveret af “os selv”.

Vi håber med disse linier at have givet et indtryk af de 
mange forskelligartede musikaktiviteter, vores skole 
byder på året igennem, og også at vi har givet kom
mende elever lyst til at deltage i en eller flere af disse - 
vi glæder os til at se og høre jer!

Musiklærerne

Korets aktiviteter 1994/95

Koret har - som sædvanlig - haft et travlt skoleår.
Knap var skoleåret kommet igang før den første kon

cert løb af stabelen, idet vi i samarbejde med Nørrelands- 
kirken og kirkens organist Ib Mørup, onsdag d. 21 sep
tember afholdt en kirkemusikaften, der stod i gymnasiets 
tegn. I samarbejde med Sigrid og Ib Mørup, kursusafde
lingens kor Nocturne og 3.g musikfaglig blev det en god 
kirkemusikaften.

Mandag d. 26 september var beram
met til gymnasiernes årlige kordag, 
som dette år var lagt i Herning. Docent 
Jens Johansen var som så ofte før leder 
af denne dag, der afsluttedes med en 
lille koncert. Kordagene er blevet en 
god tradition som alle, elever såvel som 
lærere, ser frem til med stor glæde. Vi 
deltog i år med 90 elever.

Straks efter kordagen begyndte 
arbejdet frem mod næste store projekt. 
Sammen med flere af amtets gym
nasiekor, kursusafdelingens kor Noc
turne og Hedekoret fra Herning skulle 
vi opføre Håndels Messias ved 2 kon
certer i Holstebro og Ikast. Ved op
førelsen blev vi ledsaget af Århus unge 
Strygere. Solistpartierne blev sunget 
af professionelle sangere, og Erling 
Kullberg stod for den musikalske 
ledelse. Korene mødtes i Holstebro
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d. 10 og 11 december til korweekend under Erling Kull
bergs ledelse, og koncerterne blev gode oplevelser for 
både sangere og tilhørere. 1200 mennesker havde fundet 
vej til de 2 koncerter.

Som sædvanlig deltog koret i skolens forårskoncert, 
og til lejligheden var et større medley af Elvis Presley 
indstuderet.

Koret sidste opgave i dette skoleår bliver at deltage i 
3.g’ernes dimissionsfest fredag d. 23. juni.

Carsten Abildgaard, Kristian Laustsen

Fællessamlinger og 
fællesarrangementer
Fællessamlingerne er et af skolens vigtigste kommunika
tionsorganer. Her har rektor, studievejledere, elever, lærere 
og skolens forskellige udvalg mulighed for at viderebringe 
meddelelser af interesse for hele skolen. Fællessamlin- 
geme har i det forløbne år været afholdt ugentligt, med tre 
korte og en lang udgave om måneden. De korte fælles
samlinger har kun været til meddelelser, mens de lange har 
indeholdt underholdende indslag af forskellig art samt fæl
lessang under ledelse af musiklærerne.

Udover de ugentlige fællessamlinger arrangeres der 
flere gange i løbet af et skoleår fællesarrangementer på 
tværs af skoleskemaet. Fællesarrangementer kan være for 
hele skolen eller for dele af skolen. De er omlagt under
visning, hvor der er mødepligt, medmindre de er placeret i 
hultimen. Arrangementerne tilrettelægges af skolens 
pædagogiske udvalg, der består af fem lærere og tre elev
rådsrepræsentanter (to fra gymnasiet, og en fra hf). I skole
året 94/95 har der været afholdt følgende arrangementer:

September
Koncert med Kia og Paul Banks (for alle).
Er der tigre i Congo?, teaterforestilling om AIDS (for alle). 
Valgmøde før folketingsvalget (for alle).

Guitaristen Paul Banks.

December
Mogens Stryhn: Kulturimperialisme; et lysbilledfore- 
drag (for Ig, Ihf, 2g og 2hf).

Januar
Koncert med Musikkorps Fyn (tilbud til alle).

Februar
Shakespeare’s Loves, med engelsk teatergruppe fra 
Guilford, Surrey (for engelsk højniveau).

Marts
Bjørn Meidell: Bag sløret; lysbilledforedrag om Mel
lemøsten (for 2g, 2hf og 3g).

Maj
Koncert med Tangoorkestret (for alle).

Mette Nyvold
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Frivillig idræt

Der har i skoleåret 94/95 været mulighed for at deltage i 
et antal frivillige aktiviteter i idræt.

Basketball
En gang om ugen fra efterårsferien til påskeferien har 
der været frivillig basketball for både drenge og piger. I 
den forløbne sæson har der været størst tilslutning for 
drengenes vedkommende. Desværre var der tidsmæssigt 
sammenfald mellem større skriftlig opgave for 3.g'eme 
og afviklingen af første runde i gymnasieskolernes 
basketturnering, så her glippede skolens deltagelse.

Svømning
Fra vinterferien og frem til begyndelsen af maj måned 
har de heldige, som ikke har haft undervisning mandag 
i første lektion haft mulighed for at starte ugen med en 
dejlig tur i svømmehallen, hvor man enten blot kunne 
svømme eller svømme og blive instrueret i svømning. 
Da vi kun har haft meget begrænset tid til rådighed, har 
forholdsvis få haft lejlighed til at deltage.

Redskabsgymnastik/springgymnastik
I det forløbne skoleår har der i en periode været tilbud 
om at deltage i gymnastik. Her har deltagerne haft 
chance for at stifte bekendtskab med såvel de mest 
kendte springdiscipliner som de lidt mindre kendte red
skabsdiscipliner. Med de lidt mindre kendte menes reck 
og barre mens de traditionelle som hest, plint og rulle
måtte naturligvis også blev brugt flittigt. Vi imødeser at 
dette fremover vil møde stigende interesse.

Atletik
Fra skolestart til oktober var en flok elever aktive på 
atletikbanerne i følgende discipliner: Løbedistancer på 
100m, 800m/1500m og 3000m/5000m + stafet, længde 
og højdesring samt spydkast og kuglestød. Vi deltog 
med et helt drengehold og et halvt pigehold ved regi

onsstævnet i Silkeborg, hvor drengene desværre blev 
slået knebent af værtsholdet. Pigerne fik ikke point 
p.gr.a. manglende deltagere.

Begge hold ydede flotte præstationer.

Fodbold
Skolen deltog atter i år med et drengehold og et pigehold 
i det regionale stævne dog uden at nogen af holdene 
nåede finalen.

Indendørs fodbold
I lighed med tidligere år blev den traditionelle turnering 
for klassehold afholdt i vintermånederne januar og 
februar. Hos pigerne var tilmeldt 10 hold, mens der i 
drengenes afdeling var deltagelse af 14 hold. Efter i alt 
60 kampe og 265 scorede mål kunne 2p kåres som vin
dere af pigernes turnering; førstepladsen hos drengene 
tilfaldt 2w på bedre målforskel end 3cz.

Volleyball
Også her afholdtes der klasseturnering med finalekamp 
på Forårsfestivalen. Vindere blev 3b, som dog efter fina
len måtte se sig slået af et lærerhold!

Idrætslærerne

Idrætsdag 1994

Den anden dag i september afholdt skolen den årlige 
idrætsdag, som trods kulde og regnbyger blev præget 
af stor energi og højt humør. Dagen indledtes på bold
banen med en præsentation af klasserne, hvor eleverne 
i de mest fantasifulde dragter defilerede forbi et dom
merpanel, som siden præmierede de bedst udklædte 
klasser.

Efter denne muntre optakt kunne de egentlige 
idrætsdiscipliner tage deres begyndelse. Eleverne var 
opdelt i to grupper, således at alle nye klasser skulle 
dyste på skolens område, hvori mod elever fra 2- og 3g
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samt 2hf deltog i aktiviteter uden for skolen. På “hjem
mebanen” udfoldede eleverne fra Ig og Ihf sig i ba
sketball, softball og forskellige former for atletik. I 
løbet af dagen mødte samtlige klasser hinanden, hvil
ket bidrog til at ryste deltagerne godt sammen.

1 fortsætterklasserne kunne eleverne individuelt 
vælge sig ind på en af følgende aktiviteter:!) 1/4 triat
lon, dvs. 800 m svømning, 45 km cykling, 10,5 km løb, 
2) den blødere udgave som 1/10 triatlon, dvs. 400 m 
svømning, 18 km cykling, og 4,2 km løb, 3) oriente
ringsløb i Vestre Plantage og 4) travetur rundt om 
Vandkraftsøen. Midtvejs i sidstnævnte arrangement 
var indlagt lidt kultur i form af et kort foredrag om Tvis

Der konkurreres også i disciplinen bedste udklædning.

En festlig dag for elever og lærere.

kloster. Efterhånden som eleverne vendte tilbage til 
skolen, kunne de alt efter lyst og behov deltage i mas
sage og afslapning under ledelse af 3 fysioterapeut
elever, eller de kunne fortsætte deres sportsaktivitet 
med nonstop volleyball i boldhallen.

Klokken ca. 14 var de sidste kampe fløjtet af, og den 
egentli ge idrætsdag slut. Om aftenen fortsatte motio
nen imidlertid ufortrødent, da Introfesten på mere ufor
mel vis rystede alle eleverne sammen.

Kirsten O bel

Shakespeare

Den 22. februar havde skolen besøg af en engelsk tea
tertrup, The Masque Theatre Company, ledet af Kay 
Dudeney. For højniveauholdene 3.g sproglig og mate
matisk og 2.hf opførte de engelske skuespillere “Shake
speare's loves” d.v.s. scener fra bl.a. The Taming of the 
Shrew, Twelfth Night, Romeo and Juliet, Hamlet, 
Macbeth, King Lear og The Winter's Tale. Shakespeare 
er en del af pensum i engelsk på højt niveau, og oplevel
sen af hans drama iført kød og blod blev et kærkomment 
supplement til skolens egen undervisning i værkerne.

Frans Pcerregaard
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Omlagt undervisning

I uge 12 (20. - 24. marts) var skemaet pga. 3.g- og 2.hf- 
klassernes terminsprøver sat ud af funktion, så det blev 
en anderledes arbejdsuge for l.g-klasserne.

Planlægningen af ugen blev varetaget af klasserne og 
deres lærere, som i forløbet af ugen kunne indregne en 
endagsekskursion til en selvvalgt destination.

Ugen bød på en mangfoldig blanding af faglige og 
kreative udfoldelser - ofte i store timeblokke - med for
dybelse, kropslig energiudladning og højt humør som 
varemærke.

Karl Kristian Højberg

Elektronisk klasse på 
Holstebro Gymnasium
Holstebro Gymnasium og HF har i årene 1995-1998 et 
forsøg, hvor en matematisk gymnasieklasse udnævnes 
til en såkaldt “Elektronisk klasse”. Formålet med for
søget er i videst muligt omfang at udnytte informations
teknologi til at fremme udbyttet af undervisningen, og at 
få erfaringer, som kan medvirke til at bringe den danske 
gymnasieskole ind i den informationsteknologiske tids
alder.

Det er ikke tanken, at deltagerne i forsøget skal foku
sere på teknologien bag mulighederne. Deltagerne skal 
være edb-brugere og ikke edb-teknikere.

Alle deltagerne, lærere og elever, er udstyret med hver 
sin bærbare IBM ThinkPad PC. Den medbringes i skole 
hver dag og anvendes i samtlige timer samt i fritiden til 
lektier mv. De bærbare er tilsluttet skolens netværk, hvil
ket bl.a. betyder, at dagligdagen er fyldt med elektronisk 
post. Lærerne sender opgaver elektronisk, elever sender 
besvarelser elektronisk, projekter styres via elektronisk 
post. Der er direkte adgang til elektronisk kommunika
tion både fra hjemmene og på skolen. Kommunikationen 

foregår via skolens udstyr, hvorfra der er direkte adgang 
til internettet. Det sker via det sektornet, som Tele Dan
mark pt. installerer for Undervisningsministeriet, og som 
kommer til at dække undervisningssektoren.

På skolens net er der tilsluttet et antal CD-ROM med 
ordbøger, leksika, fagværker mv. Via nettet er der di
rekte adgang til søgning heri, ligesom der kan søges i de 
gigantiske mængder af information, der gemmer sig på 
internettet. Hermed forsvinder de tilsvarende opslags
værker i papirform fra undervisningen.

Undervisningsministeriet yder forsøget en stor pæda
gogisk opbakning, hvor hvert enkelt fag følges af en føl
gegruppe med fagkonsulenter og særligt udvalgte edb- 
kyndige. Ringkjøbing Amtskommune og IBM har done
ret de bærbare ThinkPads med PCMCIA kortene.

Tele Danmark har doneret det trådløse net, twisted 
pair nettet, modems, serveren, CD-ROM-drev og har 
etableret systemet. Desuden har Tele Danmark doneret 
en tre-årig service på serveren.

Novell Danmark har doneret netsoftware (version 
4.10) licens samt Perfect office programmet, incl. Group 
Wise, som klarer den elektroniske post.

Forsøget er etableret, så skolens øvrige edb-anvendel- 
ser drager nytte heraf. De på forhånd eksisterende PCere 
er koblet på det nye netværk, ligesom de nyindkøb, sko
len har midler til udenfor forsøget, kobles på.

Frede Dybkjcer og Hans Vangsgaard Hansen

EDB-nyt

Fra og med august 1994 har hver elev sit eget login-navn 
og sit eget dataområde på edb-nettet; det kunne lade sig 
gøre takket være en stor forøgelse af vores lagerkapacitet 
(med en ekstra 2Gbyte stor harddisk). 1 det ene datalokale 
har vi sat en scanner op, og den blev straks meget popu
lær og anvendes utroligt meget til indscanning af illu
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strationer og tekster. Lærerværkstedet har fået et hårdt til
trængt løft med 6 nye PCere. Vi er kommet godt i gang 
med brug af internettet og søgning i databaser, hvilket en 
del elever har brugt til de store opgaver i 3g og 2HE

Vi har anskaffet en del nyt programmel til fagene og 
nærmer os 100 forskellige fagprogrammer. Det gene
relle programmel er fortsat baseret på WordPerfect 
tekstbehandling, QuattroPro regneark og CorelDraw 
tegneprogram. Næsten alle elever anvender edb til afle
veringsopgaver, og stadig flere integrerer regneark og 
illustrationer i tekstbehandlingen. Vi var godt tilfredse, 
da vi uden problemer kunne skrive ca. 4.500 sider ud 
den sidste skoledag inden 3g’erne skulle aflevere den 
store skriftlige opgave (mange brugte computere uden 
for skolen til indtastningen og skrev så den endelige ver
sion ud på skolens laserprintere).

Udenfor edbnettet har vi fået godt gang i dataopsam
lingsudstyret i det naturvidenskabelige studieområde. 
Det er en god anvendelse af de ellers udtjente, gamle 
PCere. Ligeledes udenfor nettet har vi anskaffet nogle 
nye PCere til fagdepoterne; en del af dem har et 
CD-ROM drev, og nogle af dem er på et rullebord med 
en 34” monitor, hvilket gør dem særdeles anvendelige til 
edb-demonstrationer i undervisningen.

EDB-investeringeme i 1994 er en følge af, at amtet 
igen tildelte ungdomsuddannelserne en såkaldt tekno
logipulje. Også her i 1995 håber vi at få et tilskud fra 
amtets teknologipulje. Skolens edb-udvalg står for koor
dineringen og den detaljerede planlægning af edb-an- 
skaffelseme, herunder videreuddannelse m.v. Der er 
endnu intet afgjort om teknologimidlerne i år, men i sko
lens langtidsplanlægning er der fokuseret på en frem
føring af nettet til studieområderne med nye PCere der, 
på CD-ROM drev på nettet og på adgang til internettet 
mv. Alt dette skal koordineres med de investeringer, der 
bliver en følge af den elektroniske klasse.

Det daglige arbejde med pasning af udstyr, med in
stallation af nyt programmel og udstyr samt med vejled
ning af brugere varetages af datavejlederne. Bl.a. har vi 

hver eftermiddag åbent hus i det ene datalokale, hvor vi 
hjælper med tekstbehandling, tekniske problemer med 
disketter, overvejelser omkring anskaffelser af eget edb
udstyr, osv.

Frede Dybkjcer

SOS-børnebyer

Syv børn fra SOS-børneby-foreningen støttes hver 
måned med kr. 100.- af Holstebro Gymnasium og HF’s 
U-landsfond. Disse børn har hver en kontaktklasse, som 
regelmæssigt skriver breve og sender penge til fødsels
dage og til jul.

Følgende klasser fungerer som kontaktklasser: Ib 
Regzin Indien, Id Hicham Marocco, lo Afaf Ægypten, 
In Jeannette Rwanda, lp, Eveline Østrig, 2c Yenny 
Columbia og 2w Asha Nepal.

SOS-børnebyerne i Tété / Mozambique og i Mysore / 
Indien er begge blevet støttet med 1.000 kr. Borger
krigen i Rwanda forårsagede usikkerhed om Jeanette, - 
var hun blandt ofrene? Vi ved nu, at hun overlevede og 
er kommet tilbage til en nyetableret SOS-børneby. Ved 
dimissionsfesten indsamledes penge til hjælp for arbej
det med genopbygningen af SOS-børnebyer i Rwanda. 
Et yderligere bidrag hertil indkom i forbindelse med et 
fællesarangement, hvor Mogens Stryhn solgte ud af sine 
smukke fotos.

Fra 1. december 1994 til 31. januar 1995 arrangeredes 
den årlige udstilling. Her vises ved hjælp af fotos og 
plancher, hvorledes en SOS-by er opbygget og indrettet.

Ved skolens forårsfestival i april 1995 solgte 1 b varer 
fra Asien og Syd Amerika; de indkommende penge går 
ubeskåret til fordel for SOS-arbejdet.

Vi takker alle, som på en eller anden måde har støttet 
U-landsfondens arbejde.

Ole Mehl, Kirsten Obel og Hildegard Oesterhelt
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Poesi, Nyheder, brugen af Ytrings
frihed, samt alt det Xtra - PNYX!
Operation Dagsværk, rektor, mad, miljø, Monthy Pyt
hon, poesi, DGS, EYP, øl, kalendere og deodoranter og 
kendte personer, og for at få det hele til at gå op i en 
højere enhed: astronomi. Alt dette og meget andet har 
man kunnet læse om i de seks udgivne numre i 2. årgang 
af PNYX - Eleverne på Holstebro Gymnasium og HF- 
kursus’s helt eget suveræne blad.

Med 236 abonnementer er det et blad der i forhold til 
det første år har haft fremgang, og vi kan konkludere, at 
det har været et godt år. PNYX er navnet på den høj i det 
klassiske Athen (400 m syd for torvet), hvorpå Europas 
første demokrati blev praktiseret. PNYX er symbol på 
ytringsfrihed samt det medfølgende ansvar. Derfor er det 
jo naturligt at alle er velkomne til at skrive i bladet.

PNYX er økonomisk og politisk uafhængigt. Desu
den er det sjovt, provokerende samt informativt.

Målet med dette blad er dog kun endnu delvist nået, 
da der stadig mangler en mere seriøs debat om de ting 
gymnasieelever måtte interessere sig for. Men det er der 
jo kun én ting at gøre ved, når nu et nyt stærkt team efter 
sommer starter 3. årgang!

På redaktionens vegne 
chefredaktør Lars Hoffmeyer Novrup 3a

Elevrådet

Grundlaget for et funktionsdygtigt elevråd er udeluk
kende skabt på baggrund af elevernes engagement og 
interesse i skolens dagligdag.

Elevrådet er et forum, der består af elever valgt af 
klassekammeraterne.

Elevrådet består af en række forskellige udvalg, hvis 
funktion er alt fra skoletrøjer til medbestemmelse 
angående skolens økonomi. Men hovedopgaven er selv

følgelig at gøre så mange elever som muligt tilfredse, 
hvilket ikke kan ske uden indblanding fra alle elev
rådsrepræsentanter. Elevdemokrati og stor indflydelse 
er begreber, der kræver megen motivation og initiativ 
fra alle parter, noget vi kæmper meget for. Igen er ele
vernes opbakning altafgørende.

1 år bliver det specielt spændende at være medlem af 
elevrådet, da vi netop i dette skoleår har fået tillagt 
mere betydning af rektor, idet han har afgivet noget af 
sin kompetance, for på den måde at give eleverne mere 
indflydelse. Det betyder, at vi kommer med i udvalg 
med stemmeret, hvorved vi får bedre mulighed for at 
fremme vore synspunkter.

Som formænd håber vi, at I alle vil hjælpe med at 
give elevrådet en chance, sådan at elevrådet vil komme 
til at fungere som et elevråd bør, der varetager elevers 
interesser. Derfor håber vi, at I vil være positivt ind
stillet over for elevrådet og dets arbejde, så vi i fælles
skab kan kæmpe for de ting eleverne ønsker gennem
ført. For alle der har lyst, er der møde hver uge i hul
timen.

Vi ses i elevrådet.

Louise Skovgaard In og Severin Berg Iw

PNA

Parnassos også kaldet PNA.
PNA består af 12 medlemmer, som står for at arrangere 
fester, the- og filmaftener (hvor vi håber på lidt mere til
slutning), og andet godt.

Da 6 af de nuværende medlemmer er afgangselever, 
står vi efter sommerferien og mangler nye kreative og 
initiativrige kræfter.

Det at være PNA-medlem indebærer, som allerede for
talt, at arrangere fester fra bunden og holde øje med, at de 
forløber som de skal. Vi mangler dig, som sidder med gode 
ideer til, hvad der skal foregå i løbet af næste skoleår.
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Vores theaftener i foregående skoleår var en succes. 
Vi mødes en hverdagsaften væk fra lektier, hvor vi, ele
verne, og de, lærerne, forhåbentlig vil dukke talstærkt op 
i år, hvad de ikke gjorde sidste år. Under theaftenerne har 
der været diverse underholdning af nuværende og tidli
gere elever. Der går rygter om, at rektor engang er set 
med en blokfløjte i munden ved et af disse ugudelige 
arrangementer.

Der bør således være at læse i den ovenstående tekst, 
at vore visioner for næste år er skyhøje. Vi har overvejet 
alt fra Elvis over Kurt Cobain til Kaj Strunk. (Formand 
for husbondafløserforeningen i Vinderup).

Vi håber til næste år at få tilegnet os nogle flere afte
ner, som vi kunne tænke os at bruge til forskellige fore
drag, alt efter ønske fra eleverne.

Har dette vækket din interesse, så er muligheden for 
at blive indlemmet i vores skøre, skramlende, skrigende 
og skrumlende PNA-gruppe, din.

Vær frisk. Stil op til valg og hør Clintons valgsang.
Ann-Christina H. Salquist, kommende 2u

KFS er heldigvis ikke begrænset til gymnasiet/hf, han
delskoler og tekniske skoler. Vil man ikke ud af KFS igen 
efter de korte 2-3 år, så kan man søge ind på KFS’s 
ledertræningscenter (LTC), hvorfra man sendes ud til 
ovennævnte skoler for at fortælle om, hvordan det er at 
være kristen. På mange videregående uddannelser kan 
man også komme med i KFS, så det er en mulighed for 
bl.a. hf’ere, der kun har haft 2 år.

Formålet med KFS er at styrke de kristnes fællesskab 
og gøre Jesus kendt.

Daniel Ettrup 2q

Rejser
Studieture og ekskursioner
En særlig side af gymnasie- og hf-uddannelsen er fage
nes udadrettede aktiviteter, herunder studieture og eks
kursioner.

KFS - Kristeligt Forbund for Stu
derende

Der er mindst én ulempe ved hf: “Man kan kun 
være med i KFS i 2 år.”

Vi er mange over hele landet, der nyder godt 
af, at vi kan være med i KFS, hvor vi samles 2 
gange om ugen i spisefrikvarteret. Desuden mø
des vi fredag eftermiddag, hvor vi hygger os, har 
besøg af en taler, holder emnestudie og bibel
studie, ser en film eller noget helt sjette.

KFS arrangerer lejre flere gange om året, så vi 
kan komme ud og møde andre KFS’ere fra hele 
landet (verden). Vi er nogle, der er blevet så bidt 
af det, at vi tager på lejr i sammenlagt 1 måned 
om året, incl. “fjeldtræf' i Norges fjelde i som
merferien. Bankside Jetty, Marts 95 ved Globe Theatre.
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I skoleåret 1994/95 har skolen gennemført disse efter 
den plan, at det er 2g stamklasseturen/1 hf-turen, der 
skal være “den store rejse”, mens der er mulighed for 
mindre ekskursioner i 2hf og på højniveauholdene i 3g, 
i den såkaldte “urouge”, der lå i uge 44 1994.

Gate ofHonnor, Marts 1995.

Den store “rejseuge” falder sammen med den uge, 
hvor 2hf og 3g skriver terminsprøver. Det var i år fra 
20.-24. marts. Som det fremgår af oversigten over de 
enkelte klassers valg, under “Fra skolens kalender” 
sidst i årsskriftet, var der i dette skoleår følgende rejse
mål i rejseugen: England/London, Rom, München og 
Polen/Krakow for 2g og Berlin, Belgien og Sønderborg 
for Ihf.

Lucia Sand Pedersen

Dansk-russiske forbindelser

En af gymnasiets opgaver er at flytte grænser, og det er 
i bogstaveligste forstand hvad skolens russiskelever har 
oplevet i det forløbne skoleår, dels gennem lærerudveks
ling og dels gennem elevudveksling.

I efterårsferien var 14 russiskelever i Skt. Petersborg, 
hvor man var indkvarterede i russiske familier og fulgte 
skolegangen på Det Globale Gymnasium, et gymna
sium, der lægger vægt på udenlandske kontakter.

Hvordan er det at bo mange generationer sammen? 
Hvad forventer man af fremtiden? Hvad betyder dét, at 
skulle indkaldes til militæret, hvis man risikerer at skulle 
til Tetjenien? Hvordan er det at bo i en storby med 5 mil
lioner mennesker? Hvad har vi fælles og hvor er vi for
skellige? Det var nogle af de spørgsmål, som opholdet 
skulle forsøge at besvare. Og så var det forunderligt at 
anvende det russiske sprog - og undres over, at selv de 
små børn kunne bruge de rigtige kasus.

3 uger i december havde eleverne mulighed for at 
diskutere indtrykkene med en russisk lærer og holde 
talesproget ved lige.

I marts havde Holstebro Gymnasium og hf inviteret 
eleverne fra Skt. Petersborg på genbesøg, naturligvis 
med skolegang som et væsentligt punkt. Men hvad 
skulle vi derudover vise gæsterne, der kom fra en by 
med nogle af verdens flotteste museer? Vi valgte at 
lægge vægt på vores anderledes natur og velfærdssam
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fundet. Reaktionen på vores høje sociale standard, var 
en benovelse grænsende til afmagt, men heldigvis er 
russerne i besiddelse af både stolthed og selvværd.

Cykelturene til skole, bowlingaften, diskotekbesøg og 
det hyggelige samvær også i familierne bekræftede, at 
unge mennesker fra to så forskellige verdener kan finde 
hinanden.

Det er vores indtryk at de mange møder med russere 
også i overført betydning har flyttet grænser.

Uffe Læssøe Eiler og Anne Lindegaard

Udveksling mellem O wings Mills 
High School, Baltimore og Holstebro 
Gymnasium
Fredag den 7. oktober kl. 23.55 satte en gruppe på fem
ten elever og to lærere sig i nattoget for at køre til 
København. Turen gik ikke til København, men var en 
del af en større udveksling mellem Owing Mills High 
School i Baltimore, USA, og 3.g MU fra Holstebro 
Gymnasium.

Turen var kommet i stand som et udvekslingsprojekt. 
3 MU havde i påsken 1994 besøg af 20 elever og deres 
to lærere (Gail French og Jens Otto Mose) fra Owings 
Mills High School. Denne gruppe fulgte i en uge under
visningen på Holstebro Gymnasium, samtidig med at de 
lærte vores by og egn at kende. Alle vore gæster var ind
kvarteret privat hos eleverne i 3 MU.

Nu skulle vi så gøre genvisit efter at have tilbragt tre 
dage i Washington, hvor vi var indkvarteret privat hos 
danske familier. Det blev tre hårde dage, for alle Was
hingtons største seværdigheder skulle opleves, samtidig 
med at der også skulle være tid til at se byen lidt på egen 
hånd, så det var en træt gruppe der tirsdag eftermiddag 
satte sig i toget for at køre til Baltimore.

Gensynsglæden var stor. De elever og lærere, vi havde 
lært at kende under deres ophold i Holstebro, var alle 

mødt op inklusive deres forældre, og vi fik en uforglem
melig uge sammen. Rollerne var nu byttet om. Vi gik i 
skole med vore amerikanske værter, og fik herigennem 
indblik i, hvordan deres hverdag fungerer, samtidig med 
at vi fik kendskab til det amerikanske skolesystem, hvil
ket på mange måder er meget forskelligt fra det danske.

En uge er ikke lang tid, og i dette tilfælde fløj den 
afsted. Atter måtte vi sige farvel, og denne gang var det 
alvor. Da vi i påsken tog afsked i Karup lufthavn, kunne 
vi sige, på gensyn, men denne gang var det et alvorligt 
farvel.

De tre sidste dage skulle vi tilbringe i New York. Som 
i Washington blev det nogle hektiske dage, men det 
lykkedes dog, på trods af den knappe tid, at få et indblik 
i, hvad denne verdensby rummer af uanede muligheder.

Til turen havde vi indstuderet et verdsligt og et kirke
ligt program, hvilket vi havde stor glæde af, idet vi holdt 
en koncert på Owings Mills High School, medvirkede 
ved Den Norske Sømandskirkes gudstjeneste i Balti
more og holdt en lille koncert i Sømandskirken i New 
York. Endelig medvirkede vi ved en Brorson-aften i 
Sømandskirken, hvor den danske Brorsonforsker Ole 
Arendahl holdt en forelæsning om den danske digter.

Kristian Laustsen

European Challenge
Fourpartite Projekt 1995
Holstebro Gymnasium og Ikast Gymnasium deltog i 
marts måned i 1995 med 12 elever i European Techno
logy Project i Tournus i Frankrig. Det er et internationalt 
samarbejde mellem skoler fra Bourgogne i Frankrig, 
Rheinland-Pfalz i Tyskland, Hertfordshire i England og 
fra Ringkjøbing Amt i Danmark. I alt deltog 48 elever fra 
de fire lande i projektet.

Projektet i år drejede sig om udarbejdelse af udfor
dringsspil. Jeu de Mareile & Jeu de Defis. De minder om
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Fourpcirtite-projektet bød på faglige udfordringer og sjove oplevelser.

mølle & dam og kinaskak. Eleverne skulle designe spil
lene.

Brikker og plader skulle udformes og maskinerne, der 
skulle udføre arbejdsprocessen skulle programmeres. Der 
skulle laves gravering, programmering af pakning i æsker 
og der skulle udformes et logo til Fourpartite Projektet 
1995. Der blev lavet videooptagelser af hele arbejdspro
cessen, deltagerne blev interviewet på fransk og der blev 
udarbejdet spilleregler på engelsk, tysk, fransk og dansk.

Arbejdet foregik i grupper å 4 - med én elev fra hvert 
land. Arbejdssproget var fransk. I fritiden foregik en stor 
del af kommunikationen på en blanding af engelsk, tysk 
og fransk.

Inden det faglige projekt begyndte var der forskellige 
sportsaktiviteter: volleyball, svømning og orienterings
løb i byen. Elever og lærere var på udflugt til omegnen, 
hvor man blandt andet besøgte et slot fra middelalderen. 
I weekenden boede eleverne hos franske familier - som 
var meget gæstfrie og betænksomme overfor de uden
landske elever.

Projektugen blev afsluttet med en præsentation. Ele
verne skulle på fransk fortælle nogle franske inspek
tører, der var indbudt til at vurdere projektet, og under

visningsministeren for Bourgogne, hvad de havde lavet, 
og hvad de syntes om at deltage i et sådant internationalt 
projekt. Det syntes de godt om!

De danske elever er blevet gode venner med nogle 
elever fra de andre lande. Det er en stor fordel, at ele
verne er så gode til at tale fremmedsprog, så de klarer sig 
godt socialt.

Det har været både udfordrende og bekræftende for ele
verne at erfare, at de kan anvende deres teoretiske faglige 
viden og deres indlærte arbejdsmetoder, som vi kender fra 
det danske gymnasium, i udarbejdelsen af et konkret tek
nologisk projekt.

Alle elever fik ved den afsluttende festbanket beviser for 
deres deltagelse i projektet - og pigerne fik også kindkys!

Fra Holstebro Gymnasium og Hf-kursus deltog San
dra Schilder, l.u, Marie-Louise Hjæresen, 1.x, Anna 
Zeuthen Andersen, l.z, Casper Lund, Ly, Kasper Thom
sen, l.w, Kåre F. Christiansen, 1.x.

Lektor Gudmund Bager, fransk, og lektor Mogens 
Falsig, kemi & fysik, medvirkede ved realiseringen af 
projektet og lektor Hanne Søderberg, konsulent i Ud
dannelses- og kultursekretariatet, repræsenterede Ring- 
kjøbing Amtskommune.

I 1996 skal Fourpartite projektet foregå i Ringkjøbing 
Amt.

Mogens Falsig og Hanne Søderberg

Åben skole
Studievejledningen
Studievejledningen på Holstebro Gymnasium og HF 
varetages af Jens Erik Engelbrett (gymn.), Jes Chr. Jes
sen (gymn./hf), Lonni Gelsdorf (gymn./hf), Elisabeth 
Nedergaard (gymn.), Gerd Schmidt Nielsen (gymn.) og 
Jane Leth Nielsen (gymn./-hf). Formålet med vejlednin
gen er at sætte eleverne og kursisterne til med størst mu
ligt udbytte at gennemgå deres uddannelse samt at støtte
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Hvad skal man nu vælge...

dem bedst muligt i indslusningsfasen og på vejen ud i 
det øvrige uddannelsessystem og erhvervslivet.

Vejledningen er inddelt i henholdsvis en kollektiv og 
en individuel del, således at alle elever/kursister med 
mellemrum undervises f.eks. i studieteknik i klassesam
menhæng, mens der hele skoleåret igennem er åbent for 
mere personlig rådgivning ved henvendelse i studievej
lederkontorets åbningstid eller efter nærmere aftale med 
den enkelte vejleder.

Den kollektive vejledning for Ig/lhf omfatter udover 
en indslusningssamtale for alle elever et introduktions
kursus i studieteknik, orientering om valgfags- og til
valgsmuligheder samt en eksamensorientering. Kursi
sterne i Ihf introduceres endvidere til studie- og er
hvervsvalget. For eleverne i 2g arrangeres der opfølgning 
af studieteknik, introduktion til reglerne vedr. Statens 
Uddannelsesstøtte, fortsat valgfagsorientering samt 
introduktion til studie- og erhvervsvalget. I 2hf/-3g 
fokuseres der særligt på orienteringen om den større 
skriftlige opgave samt studie- og erhvervsvalget, lige
som der gennemføres en orientering om Statens 
Uddannelsesstøtte. Alle elever i afgangsklasserne får til
bud om en “fremtidssamtale” i tilknytning til kommende 
valg af uddannelse og erhverv; i hvilken sammenhæng 

der ligeledes afholdes et kursus i jobsøgning. I forbin
delse med afsluttende eksaminer kan elever/kursister på 
eget initiativ på tværs af klasser og hold være med i 
eksamenstræningskurser, der lægges i forlængelse af 
den normale undervisningstid.

For alle elever og kursister ophænges der i eksamens
tiden en vægavis på studievej ledernes opslagstavle med 
orientering om reglerne for eksamen og praktiske råd i 
forbindelse hermed.

I forbindelse med orienteringen om uddannelses- og 
erhvervsvalget afholder skolen det såkaldte studie- og 
erhvervsorienterende møde, STORM, hvor eleverne fra 
1/2 hf, 2/3 g samt elever fra både Holstebro Handels
skole og Teknisk Skole får mulighed for at høre om en 
lang række forskellige uddannelses- og erhvervsmulig
heder. Endvidere holdes der en introducerende orien
tering om højskoleophold.

Holstebro Gymnasium og hf får hvert år besøg af 
mange elever fra folkeskolernes 9.- og 10. klasser. Stu
dievejlederne arrangerer introduktionsbesøgene, der 
som regel strækker sig over to dage og giver de besøg
ende elever mulighed for både at følge undervisning i 1. 
klasserne og selv at få orientering i enkelte fag. Det er 
det generelle indtryk, at disse orienteringsbesøg er en 
stor succes.

Studievejlederne

Forårsfestival

Den traditionelle forårsfestival blev i år afholdt lørdag den 
29. april. Atter en gang med et stort rykind af besøgende: 
ca. 800 forældre, søskende, familie i øvrigt og venner af 
skolen. Og atter en gang i rigtigt forårsvejr: solskin og op
holdstemperatur i den store gård, hvor der solgtes bl.a. 
antikvariske bøger og helstegt pattegris, og hvor man 
kunne muntre sig med sækkevæddeløb og anden spas.

Ellers var festivalen domineret af de mange traktør 
steder, hvor man kunne mæske ganen med alt fra farve-
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strålende saftevand til importeret mexicansk øl, fra kager, 
slik og sandwich til eksotisk mad fra Japan og Indien - 
komplet med servering i kimono og røgelse i lokalet. Og 
for legebørn i alle aldre var der computerspil i datalokalet. 
Tilbudene var mange og søgningen stor - flere klasser 
måtte lukke før kl. 16, da alt var udsolgt.

Skolens big-band leverede formidabel og populær 
underholdning i festsalen, U-landsgruppen solgte smyk
ker og lædervarer og leverede præmierne til det store lot
teri, og Venstres ungdom og SFU serverede politisk 
valgflæsk foran kantinen. Og...., ja, det er umuligt at 
nævne det hele, men at dømme efter de glade ansigter 
hos såvel eleverne, der havde arrangeret det hele, som 
hos de besøgende, der helhjertet og talstærkt bakkede 
op, så var forårsfestivalen 1995 en succes.

Steen Grønlund Andersen

Forårskoncert

Koncerten startede traditionen tro med en fællessang, 
Anne Linnets “Forårsdag”, men det var først, da Carsten 
Abildgaard gik løs på skelettet, mens 2g højniveau sang 
den afrikanske traditional “Dry Bones”, at publikum for 
alvor vågnede op.

Det store og meget brede koncertprogram bestod 
hovedsageligt af standards fra den rytmiske musiks 
repertoire, og ikke et ondt ord om det. Det var tydeligt, 
at det behagede publikum. Mange sad og nynnede med, 
mere eller mindre indvendigt.

Uden for disse “klassikere” faldt et par satser af en 
triosonate af den for mig ukendte Carl Stamitz, en af 
Mozarts samtidige. De blev spillet meget smukt og me
get dygtigt af tre piger.

Som sædvanligt vekslede programmet mellem store 
og små grupper. Blandt de mindre var Mads Wegner og 
hans bossagruppe, der spillede så fyrigt, at en af guita
rens strenge sprang. Da Mads vendte tilbage med ny

streng, indtog han den plads i skolens big band (skal det 
ikke snart have et navn?) som Freddie Green besidder i 
Basies gamle band. Bandet spillede arrangementer af 
Neal Hefti og af Duke Ellington og gav også et moderne 
nummer ved navn “Funkytown”.

Man må som anmelder overveje, om forårskoncerten 
er et show eller en eksamen, og dermed en præsentation 
af årets arbejde. Ikke mindst fordi rektor Hans Vangs- 
gaard som indledning til aftenen pointerede det sidste og 
refererede et beklagende brev fra undervisningsministe
riet, som havde glemt at beskikke en censor.

Ministeriets undskyldning for den manglende censor 
var, at man stolede på skolens høje musikfaglige stan
dard.

Det kan man også roligt gøre. Skulle undskyldningen 
i virkeligheden skyldes, at man ville spare udgifter til 
censor, så kan man såmænd også godt spare til næste år. 
Denne anmelder påtager sig gerne beskikkelsen uden 
afregning, og bekræfter den høje standard.

Hans Henrik Monrad
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Andre brugere af vore lokaler

Efter normal undervisningsophør benyttes skolens 
lokaler af mange andre end dens lærere og elever. For at 
give et indtryk af aktiviteternes mangfoldighed i skole
året 1994-95, nævnes her sådanne brugere:

Holstebro svømmeklub 
Voksenpædagogisk 
Center - Ringkøbing Amt 
Amtscentralen 
DGI-Vestjysk 
aspiranthold 
EYP-seminar 
Ringkøbing Amts 
Regnskabskreds 
Ringkøbing Amts 
Sproglærerforening 
Holstebro Kommunes 
Dagplejeformidling 
HK, Holstebro 
Pinsekirken, Holstebro 
Alliance Francaise 
Akvarelmalerne 
HH 90
Vestjysk Gymnastik
forening
Holstebro Firmaidræt 
Holstebro skiklub 
Sisu

Holstebro Karateklub 
Holstebro-Lindtorp fald
skærmsklub (åbent hus) 
Tirsdagsklubben 
KFUM Volley 
KFUM Badminton 
KFUM kammerat
skabsaften
Holstebro Basket 
Toldvæsenets Idræts
forening 
HG - Holstebro 
Gymnastikforening 
Set. Jørgens Skole 
Måbjerg Idrætsforening 
Parnassos
Div. korarrangementer 
GL
Kursusafdelingen, Hol
stebro Gymnasium og HF 
Tamilsk badminton 
Venstres vælgerforening

Flere af ovennævnte arrangementer har været med såvel 
overnatning som bespisning på skolen.

Flemming Rasmussen, Skolebetjent

Kursusafdelingen

Målsætningen for Kursusafdelingen er at etablere un
dervisning, foredrag, kurser og studieture, som henven
der sig til elevernes forældre og andre interesserede. Der 
undervises ofte i “det samme”, som der bliver formidlet 
til daglig på skolen, dog kan sammensætningen være lidt 
anderledes. Det er skolens lærere, der forestår arrange
menterne, der kan dog suppleres med gæstelærere ude
fra og samarbejde med andre undervisningsinstitutioner. 
Aktiviterne bygger således på, at skolens lærere er vil
lige til at stille sig til rådighed med spændende projek
ter. Det er i stigende grad tilfældet, og der foreslås flere 
projekter, end det er muligt at gennemføre. Det skyldes 
blandt andet, at de mange lærere, der har været involve
ret i Kursusafdelingens aktiviteter, synes det er spænd
ende at formidle til nye målgrupper.

Organisatorisk ledes Kursusafdelingen af inspektorer 
og et udvalg på tre lærere, der vælges for et år ad gan
gen. Udvalgets aflønning følger normale §24 aftaler.

Økonomisk følger vi fritidslovgivningen, hvor Kur
susafdelingen er bevilget et årligt fastsat antal såkaldte 
deltagertimer af Holstebro Kommune, som har vist sig 
meget velvillig over for vores virksomhed. Desuden har 
vi nogle aktiviteter, som ikke kan falde ind under fritids
lovgivningen, men som er rent brugerbetalte.

I skoleåret 1994/95 er der holdt 25 foredrag fordelt 
over varierende emner: litteratur, musik, arkitektur, bio
logi, religion, historie og geografi. I tilknytning til nogle 
af foredragene blev der arrangeret naturvandring og 
fugletur. Også dette år bød på en operatur til Hamborg. 
Som noget nyt har vi i år haft en foredragsrække om 
Rom, der blev fulgt op af en 5-dages studietur i påsken.

I forbindelse med en foredragsrække om Vin og mad 
har vi fortsat det gode samarbejde med Holstebro Tek
niske Skole, vi startede i efteråret 1993.

Vi indledte i 1994 et samarbejde med den Jyske Opera 
om overværelse af Wagneroperaer 1994-96. Ligesom 
ved turene til Hamborg bliver de enkelte operaer gen
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nemgået ved foredragsaftener på skolen før forestillingen.
Holstebro blandede kor og koret Nocturne drives fort

sat i Kursusafdelingens regi.
Det er i stor udstrækning elevers eller tidligere elevers 

forældre, der kommer til arrangementerne. Der kommer 
dog også mange andre, som ikke har tilknytning til sko
len, og vi ved, at mange er gengangere til vore forskel
lige tilbud.

Lucia Sand Pedersen

Forældrekontakt

Skolen udgiver “Bladet”, der har til formål at informere 
om de aktiviteter, der finder sted på skolen og om sko
lens liv i øvrigt. “Bladet” udkom i det forløbne skoleår i 
3 numre, der blandt andet indeholdt nogle faste indslag 
i form af “Stafetten”, hvor folk med tilknytning til sko
len inviteres til at udtrykke deres synspunkter på skole
livet. Stafetten sendes videre af den, der netop har 
bidraget med et indlæg. Et andet fast indslag, som vil 
blive fortsat i det kommende år, er en artikelserie om ele
ver der har en speciel hobby eller interesse. I øvrigt 
indeholder “Bladet” reportager fra mange forskellige 
begivenheder i skolens liv, fortæller om udvekslingspro
jekter, studierejser m.m., og bringer informationer fra 
skolens administration.

I september holdes et aftenmøde for 1. klasserne, 
deres lærere og elevernes pårørende. Et af hovedformå
lene med denne aften er at give de pårørende lejlighed til 
hurtigt at træffe klassens lærere og møde klassekamme
raterne. Desuden holdes der hvert år i januar samtale
møder, hvor elever, studerende og deres pårørende på 
forhånd kan ønske tid hos de enkelte faglærere. For 
gymnasiet holdes der i forbindelse med valgfagsorien
teringen et møde i januar måned, hvor forældrene kan 
orientere sig om de forskellige valgfag i 2g og 3g.

Skolekomedien, forårskoncerten, forårsfestivalens 
åbent hus arrangement sidst i april er alle arrangementer, 

der giver de pårørende gode muligheder for at få indblik 
i den del af skolens liv, der ligger ud over undervisnin
gen. Endvidere indbydes forældrene ofte til at deltage i 
arrangementer, som de enkelte hold og deres lærere hol
der før og efter studierejser i udlandet.

Endelig skal det understreges, at forældrene altid er 
velkomne til at henvende sig til rektor og studievej - 
lederne.

Lucia Sand Pedersen

Fremmedsprogede elever

Skolen modtager hvert år et antal elever med fremmed
sproget baggrund. De deltager i forskellige kulturelle 
udvekslingsprogrammer og kommer til Danmark som 
repræsentanter for deres land. Familier i og omkring 
Holstebro åbner gerne deres hjem for disse unge men
nesker. Det sker ofte på den måde, at flere familier deler 
værtsskabet, således at gæsterne kan få et så bredt kend
skab til dansk hverdag, tænkemåde og kultur som mu
ligt. Skolegangen indledes med en optagelsessamtale, 
der giver eleven mulighed for at præsentere sig og for
tælle om specielle uddannelsesmæssige interesser og 
forudsætninger, derefter indplaceres han eller hun i for
skellige allerede etablerede klasser. Da udvekslingsele
verne har en anden skolemæssig baggrund end deres 
danske kammerater, er det ikke usædvanligt, at en frem
medsproget elev bliver optaget i flere klasser end én. I 
skoleåret 94/95 har Holstebro Gymnasium og hf-kursus 
haft besøg af Fiona Duncan, 2a. Hendes hjemland er 
New Zealand, og hun er blevet udsendt gennem Y's 
Men International. Marcela Meliorisova kom fra Slova
kiet gennem privatformidlet kontakt og gik ligeledes i 
2a, mens Arima Kahoru fra Japan var elev i 2b. Allerede 
nu ved vi, at vores skolehverdag fra august også vil blive 
præget af elever fra Brasilien, Australien og USA.

Jens Erik Engelbrett
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Arets skolekomedie - “Karrig Niding”

Den 2. og 3. februar blev årets skolekomedie opført. Det 
var i år den gamle danske komedie “Karrig Niding”.

Komedien, der stammer fra 1598, er en af de aller
første bevarede i Danmark. Det var derfor nødvendigt at 
bearbejde teksten, for at den kunne blive forståelig for et 
moderne publikum. Den originale tekst er skrevet på 
vers med rim. I bearbejdelsen blev versene og rimene 
bevaret, men sproget blev betydeligt moderniseret. End
videre blev prologen og epilogen skrevet om. Disse par
tier blev fremført under medvirken af kor og orkester 

med originalmusik, skrevet af Carsten Abildgaard, der 
også var kapelmester.

Der medvirkede ialt ca. 70 elever på og bag scenen. 
Kostumerne og den komplicerede scenografi blev skabt 
under ledelse af Merete Bohl. Instruktionen blev vare
taget af Uffe Eiler og Finn Lyngholm Christensen, der 
også stod for tekstbearbejdelsen.

Såvel elever som lærere arbejdede særdeles engageret 
med projektet, der fik mange roser efter de vellykkede 
forestillinger.

Finn Lyngholm Christensen
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Fra skolens kalender
August
08. Skoleåret begynder. Skolen har i år 238 nye gym

nasieelever, fordelt på 4 sproglige og 5 matema
tiske klasser, samt 112 nye hf-studerende fordelt 
på 4 klasser.
Ialt har skolen 855 elever, 633 i gymnasiet og 222 
i hf.
I de første dage gennemføres et introduktionspro
gram for de nye elever, afsluttende med teaften.

15. Theaften for l.g og l.hf klasserne og deres 
lærere.

17. Der holdes hf-aften for alle hf-elever og deres 
lærere.

23. 2. og 3.mus og 2.hf musik tilvalg overværer ge
neralprøven på Wagners “Siegfried” i Århus Mu
sikhus.

27. Der holdes “Wagnerdag” for ovennævnte musik
hold.

28. Kursusafdelingens tur til Wagneropførelse i 
Århus Musikhus.

September
02. Idrætsdag for elever og lærere.
02. Der holdes introfest.
03. 25-års studenterjubilarer holder fest på skolen.
05. Fællesarrangement den 5., 6., 8.: Aids forestil

ling.
07. Fællesarrangement med musik: Dana La Croix 

og Poul Banks.
09. Basiskursus i ski', dansk for l.g.
11. Kursusafdelingens naturvandring ved Stubbe

gård Sø.
12. Elevrådstur 12.-13.
14. Theaften for elever og lærere.
19. Klasseaften for fire nye sproglige l.g. klasser.
20. Kursusafdelingens foredragsrække om Fugle

træk starter.

26. Skolens kor deltager i amtskorstævne i Herning.
27. Klasseaften for fem nye matematiske 1 .g. klasser.
28. Pædagogisk dag for lærerne om hf-pædagogik.
30. Fællesarrangement: Lærer Kristian Søgård for

tæller om sine oplevelser i Rosebud reservatet.

Oktober
02. Kursusafdelingen arrangerer fugletur.
06. Klasseaften for fire nye 1 .hf klasser.
10.-15. Besøg af elever fra Vinding, Ulfborg og Vemb.
10.-14. Udvekslings(gen)besøg i Baltimore, USA: 

Musik højniveau ledsaget af Inge Svendsen og 
Kristian Laustsen.

15.-23. Efterårsferie.
24.-28. Besøg af elever fra Birkelundsskolen.
26. Kursusafdelingens foredragsrække om Rusland 

starter.
28.-06. 11. European Youth Parliament holdes på skolen. 

(Arrangementet omtales andetsteds i årsskriftet).

November
01.-03. ”Urouge”. Rejser for 3.g årgangen.
10 .-11. Besøg af elever fra Skave Centralskole.
14 .-16. Besøg af elever fra Sønderlandsskolen.
21 .-25. ”Hugo-uge” i biologiundervisningen. 

Udførelse af genteknologiske eksperimenter.
21 .-25. Besøg af elever fra Tvis Skole.
24 . Besøg af elever fra Aulum Skole.
28 .-02. Besøg af elever fra Haderup Skole og Den 

Kristne Friskole.
28 .-16. 12. Anne Lindegaard deltager i job-swop med 

Natasa Kuzmina fra Moskvas pædagogiske Uni
versitet.

30 . Kursusafdelingens foredrag om Mozarts opera 
Tryllefløjten.

December
01.-31. 1. U-landsfondens årsudstilling.
03.-04. Kursusafdelingens operatur til Hamborg.
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05.-09. Besøg af elever fra Set. Jørgens Skole.
06. “Den større skriftlige opgave”. Opgaveuge for 

3.g starter.
08. Fællesarrangement: Mogens Stryhn lysbilled-

foredrag om kulturimperialisme.
21. Skolen holder den traditionsrige juleafslutning

med julehistorie, juletale, oplæsning af jule
evangeliet, musik, sang og dans omkring jule
træet, før juleferien starter.

Januar
09. Første skoledag i det nye år.
16. 1. samtalemøde.
17. Kursusafdelingens foredragsrække om Vin og

mad starter, i samarbejde med Holstebro Tekni
ske Skole.

18. 2. samtalemøde.
23. -27. Besøg af elever fra Nørrelandsskolen.
23. Kursusafdelingens foredragsrække om Rom 

starter.
24. Orienteringsmøde om gymnasieuddannelsen.
26. Orienteringsmøde om hf-uddannelsen.
31 .-07. 2. Opgaveuge for 2.hf, hvor den større skriftlige 

opgave skrives.

Februar
02.-03. Skolekomedie: Karrig Niding.
13. -17. Vinterferie
22. Fællesarrangement for engelsk højniveau: 

Shakespeare-workshop.
22. Kursusafdelingens foredragsrække om

Jazz starter.
21. Kursusafdelingens kursusrække om databaser

starter.
23. Studie- og Erhvervsorienterende møde for hf og 

2.-3.g.
23. Der holdes valgfagsorienteringsaften for elever 

i 1.-2.g og deres forældre.

Marts
05.-11. Anne Lindegaard og Uffe Eiler har genbesøg af 

12 russiske elever og 2 lærere.
06. Fællesarrangement: Lysbilledforedrag Mellem

østen bag sløret.
08. 2.hf Drama med Helle Nymann Christensen på

studietur til Århus.
09. Kursusafdelingens foredragsrække og Religion 

og konflikt starter.
14. Forårskoncert i festsalen, med deltagelse af sko

lens musikelever, kor, orkestre og samspilsgrup
per.

16. Terminsprøve for 2.g.
17. Terminsprøve for 1 .hf.
18. -25. Studierejser for l.hf og 2.g.:

Lo i Belgien med Henrik Hoffmeyer og Gud
mund Bager. Lp i Sønderborg med Inge Smith 
og Poul Risager, l.q i Berlin med Lonni Gels- 
dorff og Poul Cederdorff.
2.a og 2.x i London med Erik Sønder, Bjarne 
Østergaard og Jens Erik Engelbrett. 2.b i Eng
land med Marianne Bordinggaard Jensen og Jes 
Chr. Jessen. 2.c i Rom med Lisbeth Thorsen og 
Finn Lyngholm Christensen. 2.du i Polen/Kra- 
kow med Lene Smedegaard Olesen og Niels 
Jørgen Kjeldgaard Knudsen. 2.w i München 
med Lucia Sand Pedersen og Ole Andersen. 2.y 
i Rom med Bendikt Gullach og Kai Horup.

21.-31. Fourpartite-projektet (European Technology 
Project) i Tournus, Bourgogne. 6 elever deltager 
sammen med Mogens Falsig og Hanne Søder- 
berg.

20.-24. Terminsprøveuge for 3.g og 2.hf.
20.-24. Individuelle klasseprojekter i den omlagte uge 

for 1 .g, med de lærere der ikke er på studierejse.
27.31. Rektor deltager sammen med Ringkjøbing Amt 

i ledelseskursus på Cambridge University.
31. 3.g italienskhold til åbent hus på Italiensk Insti

tut ved Århus Universitet.
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April
10 .-17. Påskeferie.
24 .-04. 05. Bibliotekskursus for l.g.
29. Forårsfestival. Om formiddagen forbereder ele

ver og lærere eftermiddagens arrangement med 
diverse boder og underholdning. Åbent hus for 
pårørende og alle interesserede fra kl. 12-16. 
Spisning og fest for eleverne og skolens perso
nale om aftenen.

Maj
03. Fællesarrangement: Tango-orkestret.
04. 4. maj-højtidelighed i festsalen: frihedsbudska

bet, tale v. Jørgen Mejdahl, fællessang, flaghejs
ning udenfor.

05. Sidste undervisningsdag for 2.hf.
05. 2.hf holder fest sammen med deres lærere.
09. 3.g holder fest sammen med deres lærere.
10. Sidste undervisningsdag for 3.g.
19. Sidste undervisningsdag for l.g og l.hf.
22. -29. Alle l.g-klasser skriver danskopgave.
23. Mundtlig hf-eksamen begynder.
26. Sidste undervisningsdag for 2.g.
29. Mundtlig eksamen for 3.g begynder.

Juni
06. Mundtlig eksamen for 1 .-2.g begynder.
21. Sidste eksamensdag.
22. Translokation for 1.-2.g og l.hf kl. 11.00.
23. Dimission. 3.g kl. 8.30. 2.hf kl. 11.00.

Det nye skoleår starter onsdag den 9. august

Lærerne møder kl. 8.00. - Nye elever møder kl. 8.40. - Gamle elever møder kl. 9.40.

Ferieplan 1995/96
1995:
Mandag d. 26. juni til tirsdag d. 8. august:Sommerferie
Onsdag d. 9. august:.............................................................................................................. Skolestart
Mandag d. 16. oktober til fredag d. 20. oktober:............................................................... Efterårsferie
Torsdag d. 23. december til fredag d. 5. januar:...................................................................... Juleferie

1996:
Mandag d. 12. februar til fredag d. 16. februar:.................................................................... Vinterferie
Mandag d. 1. april til mandag d. 8. april:............................................................................ Påskeferie
Fredag d. 3. maj:................................................................................................................ St.Bededag
Torsdag d. 16. maj:.................................................................................................. Kr. Himmelfartsdag
Mandag d. 27. maj:................................................................................................................... Pinseferie
Mandag d. 24. juni:.............................................................................................................. Sommerferie

Skolen er desuden lukket alle lørdage samt søn- og helligdage, der ikke er omfattet af ovenstående.
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Skolens afgangselever
2n
Dalgaard, Paw Anthony 
Hammer, Mette Sandholm 
Jakobsen, Mette Brødbæk 
Jensen, Hanne Juul 
Jensen, Karina Dunker 
Jensen, Karina-Majbritt Gade 
Jensen, Maiken Lund 
Jespersen, Lene
Krupsdahl, Karina Kjærhede 
Mogensen, Mai-Britt 
Nielsen, Hanne Vesterbæk 
Olesen, Jan Bjerre 
Olesen, Mette Kruse 
Povlsgaard, Susanne 
Schouboe, Marianne 
Stenum, Michael Houtved 
Svendsen, Vibeke 
Thiim, Susanne 
Ørts, Mette

2o
Andersen, Camilla Husted 
Birkebæk, Mette
Bjerg, Heidi Galsgaard 
Borgensgaard, Trine 
Christensen, Trine Skov 
Davidsen, Gitte Møller 
Foged, Mads 
Hansen, Claus 
Havshøi, Rikke Katrine 
Jepsen, Tina Frølund 
Jørgensen, Betina Melchior 
Kristensen, Berit 
Kristensen, Henrik Resdal 
Larsen, Heidi Dueholm 
Larsen, Irene 
Marinescu, Dana Laura 
Mikkelsen, Hanne 
Olsen, Allan 
Rasmussen, Lone Kjøller 
Seelen, Gitte von

Slyk. Anne Lise 
Svendsen, Janne Løkke 
Yde, Susanne

2p
Bjerg, Jacob Dyrmose 
Christensen, Lone Møller 
Christiansen, Maj-Britt 
Dam, Lisbeth Nielsen
Graversen, Heidi
Hansen, Christina Rud
Hansen, Freja Avlund
Iversen, Ann
Jensen, Stina Troldtoft
Kristensen, Anna-Mette Damgaard 
Kristensen. Hann
Lauritsen, Janni
Lauritsen, Janus Klok
Miller, Trine Lund
Nielsen, Michael Holdgaard 
Olesen, Lars Toft
Rasmussen, Trine Engelbrecht
Schultz, Anette
Sønderskov, Bettina
Tachau, Mette

2q
Amtkjær, Lene
Andersen, Janni
Bay, Lasse
Christensen, Lenette Noack
Csizmadia, Jacob
Dam, Morten Espersen
Frederiksen. Mette Kyndi
Jensen, Allan
Jensen. Inge Toft
Larsen, Daniel Ettrup
Madsen, Birte Kjær
Madsen, Marianne Østerby
Mogensen, Ole Buhl
Nielsen, Ann Just
Nielsen, Heidi Monika Lønne
Nielsen, Lars Fjord 
Pedersen, Lars
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Pedersen, Ole Navntoft
Pedersen, Tine
Pedersen, Troels Bøhm
Thronsen, Anne Kari 
Vejgaard, Jeppe Søjdis 
Winther, Malene Brandt

2r
Andersen, Melanie
Andersen, Rikke Fauerby
Balleby, Trine
Bjerre, Helle
Bjerregaard, Dorthe
Børgesen, Anne Mette Bred
Carlsen, Jeppe Bauer 
Clausen, Tine Riis 
Godt, Louise
Hansen, Ruben Bjerg
Hoffmann, Tanja
Jensen, Claus
Kristensen, Gitte Bank 
Larsen, Kirsten Skallebæk
Lunding, Jannie Beck 
Mikkelsen, Ulla
Nielsen, Trine Holmsgaard 
Pedersen, Anja Højgaard
Pedersen, Annita Fjord 
Pedersen. Malene
Trelborg, Bridget

3a
Andersen, Jacob Buris
Balslev, Karen
Bohl, Sidsel Kryger 
Burchardt, Niels
Christensen, Inge Munksgaard
Hansen, Henrik Houe
Harboe, Anne Skovbjerg ■
Jensen, Gitte
Jensen, Vinni Bøgelund
Juhl, Charlotte Thorø
Jørgensen, Lisbeth 
Kobbernagel, Sine Sparre 
Laugesen, Tina Møller

Madsen, Rikke Mosekjær 
Mose, Mette Reinvald 
Nejmann, Line
Novrup, Lars Hoffmeyer 
Ovesen, Anne Mølgaard 
Pedersen, Mette Kjær 
Pedersen, Mette Kronborg 
Simmelsgaard. Helle 
Skov-Jensen, Camilla 
Tabone, Maria Louise 
Winterberg, Anja

3b
Albertsen, Ulrik
Bech, Line Agergård 
Birk-Jensen, Mette Skov 
Christensen, Karen Møller 
Christensen, Signe Kromann 
Clemmensen, Mie
Dalbøl, Lotte
Futtrup, Jacob Gosvig 
Hove, Anita
Jensen, Lars Odgård 
Jensen, Lene Lund 
Jensen, Rikke
Johansen, Sanne Sundbæk 
Kristensen, Heidi Løvig 
Lyngesen, Tina
Møller, Helle Ingrid Rottevig 
Nielsen, Annett Rømsgaard 
Nielsen, Birgitte Ørgaard 
Nielsen, Kirsten Nygård 
Nygaard, Mette
Raabjerg, Jutta Welander 
Skovsted, Betina
Staghøj, Susanne 
Thomassen, Rune Skov 
Thomsen, Søren Lund

3c
Bager, Hanne
Bager, Helle
Bjerregaard, Doris Collin 
Bojsen-Møller, Simon
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Hansen, Heidi Bak 
Haugaard, Tanja 
Jacobsen, Sebastian Bøjlund 
Jørgensen, Anja Borgaard 
Kampmann, Liselotte Storm 
Madsen, Karin Tjagvad 
Mortensen, Louise Dyrberg 
Nielsen, Tina Skovhede 
Nikolajsen, Astrid Kannegaard 
Ovesen, Tine Thiesgaard 
Pedersen, Helle Koefoed
Pedersen, Mette Sejrskilde 
Porsborg, Charlotte Levin 
Salling, Mette 
Strandbygaard, Marlene 
Svendsen, Betina Sønderby, Kristian

3d
Bager, Rune
Colstrup, Tine
Fibiger, Thomas Brandt 
Hansen, Camilla Ravn 
Hjermitslev. Hans Henrik 
Jepsen, Joan 
Jørgensen, Heidi Bettina 
Jørgensen, Maria Elkjær 
Kristensen, Anja 
Lisbjerg, Ditte Marie 
Lorenzen, Irena 
Marcussen, Helle Bay 
Nielsen, Laila Høgild 
Nielsen, Maria
Olesen, Kirstine Ostergaard 
Olsen, Lone Mølgaard 
Pedersen, Anne Gerken
Pedersen, Else Jane Silkjær Tang 
Pedersen, Mette Boas
Pedersen, Tina
Poulsen, Dan Nørgaard
Voldsgård, Mads 
Wegner, Mads 
Yde, Betina Juhl

3u
Borg, Rikke Løkke
Byskov, Mona
Feldthaus, Laila Fyhn
Grønbæk. Lise Møller 
Hammerstoft, Jens-Peder 
Hardam, Uffe
Jensen, Anders Stougaard
Jensen, Carsten Bach
Johansen, Peter Snejstrup
Johansen, Rasmus
Kjer, Majbrit
Kristensen, Ole Hedegaard 
Laursen, Kristian Bruun 
Nielsen, Anette Bøge
Nielsen, Lars Kristian Gammeljord
Nielsen, Mette Rud
Paarup, Maiken
Pedersen, Anja Bøndergaard
Pedersen, Casper Meldgaard
Petersen, May Bjørn
Sjøstrøm, Ida
Skipper, Lars
Sørensen, Louise Nørgaard
Wolff, Klaus Fuglsang

3w
Andersen, Laura Zeuthen 
Bedsted, Tina Buskov 
Christiansen, Kamilla Fiedler
Glue, Trine
Hansen, Søren Møller
Hareskov, Kim Krogstrup
Jensen, Jesper Ramskov
Larsen, Lotte
Lauridsen, Ulla Breinholt
Neesgaard, Birgitte
Nielsen, Anders Stagis
Nielsen, Jes Randrup
Poulsen, Annette Brandt 
Poulsgaard, Laila 
Rasmussen, Jette Marie 
Rohde, Claus Korsholm 
Steenstrup, Claus Eeg
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Straadt, Ida Krestine
Thomsen, Flemming
Thorsen, Mads
Østerby, Peder

3x
Buch, Trine Skallebæk
Bæk, Anette
Damgård, Jesper
Dyrmose, Rikke Orm
Eirikstoft, Runi
Gram, Luise Kvisgaard
Hansen, Merethe
Jakobsen, Iben Karoline Mosegaard
Jensen, Jannie Højmark
Jensen, Mads Partridge Vandborg
Kristensen, Claus Vejen
Kristensen, Trine
Leimand, Ditte Tschenka
Mitens, Nikolaj
Oppegaard, Birgitte
Petersen, Anne Haislund
Poulsen, Anni Hesel
Poulsen, Mads Hvid
Rasmussen, Klaus Randrup
Rasmussen, Steffen Bjerre
Skodborggaard, Marianne Enghoved 0.
Skovsted, Kurt Roald
Sundstrup, Birgitte
Sylvestersen, Marius
Sørensen, Lars Kammersgaard
Sørensen, Rasmus
Thomasen, Lars Nørby

3y
Carlsen, Karin Heidemann
Christensen, Niels Jeppe
Christensen, Nina
Christensen, Thais Benjamin Nygaard
Dybkjær, Rune
Hoffmann, Søren Kristen Smidt
Iversen, Maria
Jakobsen, Eni Fredskov
Jensen, Betina Vennegaard

Jensen, Nikolaj Buhl
Johansen, Morten
Kristensen, Lone Kirkegaard
Laugesen, Claus Damgaard
Lilleholt, Lars Langer
Madsen, Pernille
Mikkelsen, Mette Schon
Nielsen, Lise
Olsen, Brian Rudebeck
Pedersen, Allan
Riis, Rune Johan
Schestakov, Vladimir Sergejevitj
Skov, Sussie
Thomsen, Henriette
Thomsen, Martin
Vang, Jeanette

3z
Boel, Janni
Christensen, Jeanette
Christiansen, Johanne Heegaard
Dejligbjerg, Marielle
Ebbensgaard, Lise
Fink, Uffe Rosenbek
Frejbæk, Morten
Grønbæk, Anette
Johansen, Lene Nagstrup
Knudsen, Martin Kirstein
Knudsen, Susanne Nygård 
Mortensen, Tina Korsholm
Munk, Stine
Munksgaard, Thomas
Møller, Charlotte Harkjær
Nielsen, Casper
Nørgaard, Karen Sloth
Olesen, Birgitte Krabbe
Sonnichsen, Anders Sonnich Nørskov
Steffensen, Jesper Nørgaard
Steinø, Mikkel Mathias
Thing, Trine Agergaard
Vilstrup, Thomas Torben Tuborg
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Personalia
Siden sidste årsskrift har 2 lærere forladt skolen. Ved slutningen af skoleåret tog vi afsked med lektor Hans Henrik 
Monrad og lektor Jørgen Smith.

Hans Henrik Monrad
Holstebro Gymnasiums 
Pensionistklub har nu fået 
sin Benjamin, idet sygdom 
har tvunget lektor Hans 
Henrik Monrad til at lade 
sig pensionere før tiden. 
Heldigvis er dette ikke be
gyndelsen på en nekrolog, 
selvom det var tæt på, men 
som så ofte før overraskede 
Hans Henrik ved at give 
udviklingen en ny drej
ning: Han kom tilbage til 
livet og til os, hans familie og venner, men altså desværre 
ikke til skolen. Det er et tab, men heldigvis har Hans Hen
rik det nu godt og har - som det var at vente - kastet sig 
over nye studier, som supplerer hans to fag, dansk og 
religion, og derved lægger nye dimensioner til et af hans 
mange interesseområder.

Jeg har en gammel pladeoptagelse med den store diri
gent Bruno Walter, som indstuderer en Mozart-symfoni, 
som han har dirigeret utallige gange før, men når man 
hører ham tale til musikerne, er det, som om han opdager 
den for første gang: ”Lad os engang prøve det således” 
siger han - sådan er Hans Henrik: spørgende, nytænkende, 
engageret og musisk. Det kan være møgirriterende, og jeg 
kan forestille mig nogle elevers frustration over ikke 
straks at få svar og løsninger, men i første omgang nye 
spørgsmål og problematiseringer, men jeg ved, at mange 
af Hans Henriks elever gennem hans undervisning og 
samtale med ham ligesom jeg har fået (og stadig får!) et 

rigere og mere nuanceret - men måske også mere kompli
ceret - forhold til tilværelsen. Man hører hans insiste
rende: “Ja, men måske kunne man også.... ?” bedst som 
man mener at have fundet løsningen på et spørgsmål; ikke 
fordi han gerne vil være Rasmus Modsat, men fordi han 
forholder sig åben og søgende over for tilværelsen, 
selvom han har måttet sande den ulidelige løgn om 
sammes lethed, som han engang skrev til mig.

Hans Henrik har mange talenter, som han har øst villigt 
af i sin tid på Holstebro Gymnasium, hvor vi har set ham 
som instruktør og/eller aktør i skolekomedier, som vise
sanger ved te-aftner, som bas i koret, som festarrangør, 
som boginspektor o.m.a., men først og fremmest som en 
afholdt lærer, kollega og ven.

Godt vi ikke skal savne dig, Hans Henrik - men trist for 
Holstebro Gymnasium!

Bjarne Mørup

Jørgen Smith
Lektor Jørgen Smith, der 
er cand. scient, i fysik og 
matematik, blev ansat på 
Holstebro Gymnasium og 
hf i 1973.

Med Jørgen har skolen 
mistet en farverig og mar
kant personlighed, der var 
afholdt af elever og kolle
ger for sin store faglige 
viden og sit personlige en
gagement.

Af hans to fag var det 
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utvivlsomt fysikken, der stod hans hjerte nærmest. Hvor 
ofte har vi ikke diskuteret spørgsmål med tilknytning til 
undervisningen i netop det fag, hvor Jørgen klart og 
kompromisløst fremførte sit syn på sagen. Selvom man 
kunne være uenig med ham, var der aldrig tvivl om, at 
der bag Jørgens skarpe formuleringer brændte et ægte 
engagement for at udbrede kendskabet til og forståelsen 
for fysik. I den sammenhæng skal det nævnes, at han 
med sin faglige ildhu og sin foragt for det middelmådige 
måske var hovedkraften bag et projekt, der nu for
håbentlig munder ud i en renovering af fysiksamlingen 
på Holstebro Gymnasium og hf.

Jørgen bruger gerne noget af sin megen energi på for
skellige fritidsinteresser. Her kan nævnes klassisk mu
sik, tennis, træer, skisport, rejser og forskellige former 
for håndværksmæssigt arbejde.

Overskuddet og engagementet er formodentlig ikke 
blevet mindre nu, hvor Jørgen har søgt nye udfordringer 
på Skive VUC.

Vi ønsker ham alt muligt held med hans nye virke 
fremover.

Ole Andersen 

underviser i historie og idræt. Helle Nymann Christen
sen (NC), der underviser i drama og psykologi. Birgitte 
Tofthøj (BT), der underviser i dansk og billedkunst.

Helle Brink (HB) blev ansat som årsvikar i oldtids
kundskab og latin. Kamma Begstrup Hansen (HA) blev 
ansat som årsvikar i dansk. Andreé Marie Bouteloup- 
Kofoed (AB) blev ansat som årsvikar i fransk.

Orlov

Lektor Ole Balslev fik bevilget orlov fra 1. september 
1993, for at arbejde som hovedredaktør for en ny latin
dansk ordbog. Ole Balslev fortsatte sin orlov i det for
løbne skoleår.

1 årets løb har Elisabeth Nedergaard haft barselsorlov. 
Hun har opsagt sin stilling pr. 31.8. 1995 for at tiltræde 
som adjunkt ved Nørresundby Gymnasium. Yderligere 
har Henriette Duch haft barselsorlov efterfulgt at for
ældreorlov. Hun har opsagt sin stilling pr. 1.8. 1995 for 
at tiltræde som adjunkt ved Gentofte HF-kursus. Også 
Lise Debel Christensen har haft barselsorlov i årets løb.

25-års jubilarer

Den 1.8. 1994 havde lektor Kai Horup været ansat ved 
Holstebro Gymnasium i 25 år. Skolejubilæet blev mar
keret ved en reception.

Nyansættelser

Ved skoleårets start bød vi velkommen til 9 nye kolleger:
Lise Debel Christensen (LC), der underviser i religion 

og engelsk. Mogens Overgaard Jensen (OJ), der under
viser i dansk, psykologi og engelsk. Gudmund Bager 
(GB), der underviser i dansk og fransk (har desuden 
russisk som fag). Andreas Monrad Pedersen (AP), der

Lærerkandidater

I efteråret gennemgik Henning Olsen, der er ansat på 
Struer Gymnasium, praktisk kursus i undervisningsfær
dighed i religion hos Pia Brandbyge og Marianne Bor- 
dinggaard Jensen.

I efteråret 94 og foråret 95 gennemgik Dorte Hum- 
melshøj Jakobsen, der er ansat på Lemvig Gymnasium, 
praktisk kursus i undervisningsfærdighed i engelsk hos 
Dorthe Falsig og Helene Knap. I efteråret 94 og foråret 
95 gennemgik Jesper Vagn Andersen, der er ansat på 
Ringkøbing Gymnasium, praktisk kursus i undervis
ningsfærdighed i musik hos Inge Svendsen, Kristian 
Laustsen og Bjarne Mørup. I efteråret gennemgik Kir
sten Pedersen, der er ansat på Herning HF og VUC, 
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praktisk undervisningsfærdighed i matematik hos Peter 
Aaboe og Ole Danstrup Andersen. I foråret gennemgik 
hun kursus i datalogi hos Frede Dybkjær. I efteråret 
gennemgik Ulrik Madsen, der er ansat på Struer Gym
nasium, praktisk kursus i undervisningsfærdighed i en
gelsk hos Elisabet Christensen og Uffe Læssøe Eiler. I 
foråret gennemgik han kursus i tysk hos Anne-Maria 
Eriksen og Anne Lindegaard. I efteråret gennemgik 
Peter Sander Andersen, der er ansat på Det Kristne 
Gymnasium i Ringkøbing, praktisk kursus i undervis
ningsfærdighed i musik hos Inge Svendsen og Kristian 
Laustsen. 1 foråret gennemgik han kursus i kemi hos 
Mogens Falsig og Ole Snerling.

Teknisk-administrativt personale

Fra 30.5 1994 til 29.11 1994 har Vagn Ostergaard Mik
kelsen været ansat i jobtilbud som pedelmedhjælper. Fra 
27.2 1995 blev Holger Nielsen ansat i jobtilbud som 
pedelmedhjælper indtil 27.8 1995.

Fra 22.8 1994 til 19.2 1995 har Helle Poulsen været 
ansat som medhjælper i kantinen. Fra 20.2 1995 til 2.6 
1995 har Lucia Vestergaard Olesen været ansat som 
medhjælper i kantinen.

Annebet Holm Pedersen blev fra 24.4 1995 ansat som 
medhjælper på pædagogisk værksted.

Nye medlemmer i skolens bestyrelse

Efter valget til bestyrelsen i september 1994, er de for- 
ældrevalgte repræsentanter: Estrid Maarbjerg Grønbæk, 
Ole Krabbe Olesen, Wiktor Lange. Stedfortræder er 
Sonja Østergård Skodborggård. Bjørn Hermansen, Lp, 
blev valgt som repræsentant for de hf-studerende. 
Anette Grønbæk, 3.z, blev valgt som repræsentant for 
gymnasieeleverne. I skoleåret 1994/95 var Anne Hess 
Thaysen i bestyrelsen valgt af lærerne og Johannes 
Lebech som formand for pædagogisk råd. Inge Birch 
Pedersen blev valgt af personalet.

Svend Blæsbjerg, Vildbjerg, valgt af amtsrådet; Lene 
Vemersen, Holstebro, og Jens Nørby Ebbensgaard, 
Ulfborg, er udpeget af kommunalbestyrelser.
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Skolens personale

Lærerne da dansk fr fransk ke kemi re religion
dt datalogi fy fysik la latin ru russisk

Forkortelser for de design ge geografi ma matematik sa samfundsfag
fagbetegnelser dr drama gr græsk mu musik st studievejledning

en engelsk hi historie na naturfag tk teknikfag
bk billedkunst eø erhvervsøkonomi id idræt ol oldtidskundskab ty tysk
bi biologi fi filosofi it italiensk ps psykologi

HV CA
Abildgaard, Carsten 
Ringkjøbingvej 24, Idom 
7500 Holstebro, 97 485267 
Underviser i: hi, mu

GA
Albøge, Gordon
Blomstertoften 181, Tjørring 
7400 Herning, 97 269453 
Underviser i: da, hi, ol

OA
Andersen, Ole
Brahmsvej 108
7500 Holstebro, 97 403889
Underviser i: fy, ma, na

Vangsgaard Hansen, Hans
Sommerlyst 12
7500 Holstebro, 97 429858
Rektor. Underviser i: sa, ge

Andersen, Steen Grønlund
Laubsvej 68
7500 Holstebro, 97 411948
Underviser i: da, en

GB
Bager, Gudmund
Østerbrogade 7
7500 Holstebro, 97 426586
Underviser i: fr, da, ru

OB
Balslev. Ole 
Allingtonvænget 10 
5270 Odense N 
Underviser i: gr, la, ol

JB
Bjørneboe, Jens
Golfparken 3, II/4 
7400 Herning, 97 216061 
Underviser i: fy. ma, ke, na

MB
Bohl, Merete
Uhresøvej 53, Mejdal
7500 Holstebro, 97 403502
Underviser i: da, bk

AB Bouteloup-Kofoed, 
Andreé M.
Wesselsvej 18
7500 Holstebro, 97 429730
Underviser i: fr

39



PB
Brandbyge, Pia
Bjarkes vej 29
7500 Holstebro, 97 414146
Underviser i: en, re

KB
Bruun, Kim
Søgårdvej 11, Sevel, 
7830 Vinderup, 97448350
Underviser i: bi, ke

PC
Cederdorff, Paul
Prins Buris Vej 58, Mejdal
7500 Holstebro, 97 420128
Underviser i: bk

EC
Christensen, Elisabet
Feldinghus 22
7500 Holstebro, 97 410632
Underviser i: en, id

Brink, Helle
Langelandsgade 82
6950 Ringkøbing, 97 325316
Underviser i: ol, la, gr

FC
Christensen, Finn Lyngholm 
Asagården 48, 2.th.
7500 Holstebro, 97 405809
Underviser i: hi, la, ol

NC
Christensen, Helle Nymann
Østergade 35, st.tv.
7500 Holstebro, 97 421482
Underviser i: dr, ps

LC
Christensen, Lise Debel
Rave Is vej 20
7500 Holstebro, 97 411862
Underviser i: re, en

MD
Dam, Mogens
Vald. Poulsens Vej 68
7500 Holstebro, 97 410762
Underviser i: fy, ma, na

\ u
Hl)
Duch, Henriette 
Langelinie 14, I.
7500 Holstebro, 97 411220
Underviser i: da, sa

FD
Dybkjær, Frede
Tjørnevej 36, Mejdal
7500 Holstebro, 97 403686
Underviser i: dt, ma

JE
Engelbrett-Olsen, Jens Erik
Laubsvej 64
7500 Holstebro, 97 427467
Underviser i: en, id, st

ER
Eriksen, Anne-Maria
Irisvej 5
7400 Herning, 99 272917
Underviser i: ty, da

Eiler, Uffe Læssøe
Anna Anchersvej 102 
7500 Holstebro, 97 405580 
Underviser i: ru, en

Elsig, Alice
S arpsborgvej 138 
7600 Struer, 97 850378 
Underviser i: bi, id
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DF
Falsig, Dorthe
Laubsvej 108
7500 Holstebro, 97 424972
Underviser i: en, id

MF
Falsig, Mogens
Laubsvej 108
7500 Holstebro, 97 424972
Underviser i: ke, fy, na

LG
Gelsdorf, Lonni
Poppel alle 84
7500 Holstebro, 97 424543
Underviser i: en, re, st

BG
Gullach, Benedikt
Parkvej 19
7500 Holstebro, 97 423107
Underviser i: bi, ge

Gjellerod, Henning
Tjørnevej 32
7500 Holstebro, 97 403579
Underviser i: bi, id

HH
Hansen, Hans Højland
Tjørne vej 93
7500 Holstebro, 97 403446
Underviser i: hi. ge

HA
Hansen, Kamma Begstrup 
Gudrunsvej 58, l.tv.
8220 Brabrand, 86 258430
Underviser i: da

LH
Hermansen, Lene
Astrid Noachs Vej 43 
7500 Holstebro, 97 405017 
Underviser i: id. ma

HF
Hoffmeyer, Henrik Brock
Viborgvej 4
7500 Holstebro, 97 424360
Underviser i: hi, ge

Hansen, Niels Peter
Ole Rømers vej 17
7500 Holstebro, 97 411961
Underviser i: fy, ma, na

KH
Horup, Kai
P. O. Pedersens Vej 36 
7500 Holstebro, 97 424490 
Underviser i: hi, ol

HØ
Højberg, Karl Kristian
Hellasvej 5
7500 Holstebro, 97 425576
Underviser i: da, id

JA Jacobsen, Jørgen
Vestergaard
Tjørne vej 34
7500 Holstebro, 97 403717
Underviser i: hi, sa

MJ Jensen. Marianne 
Bordinggaard, 
Møllevej 21, 1 .tv 
7500 Holstebro, 97 410152 
Underviser i: en, re

AJ
Jensen, Annette Hørdahl
Danagården 6, 1 .tv
7500 Holstebro, 97 401574
Underviser i: da, re
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OJ
Jensen, Mogens Overgaard
Tårngade 24
7600 Struer, 97 855502
Underviser i: da, en, ps

JJ
Jessen, Jes Christian
Oluf Rings Vej 6
7500 Holstebro, 97 428074
Underviser i: ge, st

VJ
Johansen, Vibeke Weldingh
Høstvænget 30
7500 Holstebro,
Underviser i: ty, sp

IK
Kjær, Inga
Thorsvej 90, 2.th.
7500 Holstebro, 97 428302
Underviser i: fy, ma, na

HG
Jensen, Per Høgild 
Søbakken 13, Borbjerg 
7500 Holstebro, 97 461456 
Underviser i: fy, ke, na, eø

HK KK, Knudsen, 
Niels-Jørgen Kjeldgaard 
Hartmannsvej 53
7500 Holstebro, 97 423650
Underviser i: bi, ge, tk

KL
Laustsen, Kristian
P. O. Pedersens Vej 8 
7500 Holstebro, 97 425005 
Underviser i: mu

JL
Lebech, Niels Johannes
Parkvej 130
7500 Holstebro, 97 426433
Underviser i: da, hi

Knap, Helene
Frejasvej 13
7500 Holstebro, 97 404334
Underviser i: en, hi

Larsen, Dorte Lind
Anna Anchers Vej 113 
7500 Holstebro, 97 404540 
Underviser i: fr, id

AL
Lindegaard, Anne
Doktorvænget 5
7500 Holstebro, 97 429720
Underviser i: ty, ru

TL
Lund, Tove
Johan Skjoldborgs Vej 8 
7500 Holstebro, 97 424593
Underviser i: ma, na

OM
Mehl, Ole
Birkildvej 18, Asp 
7600 Struer, 97 487485 
Underviser i: bi, id

ME
Mejdahl, Jørgen
Nibsbjergvej 10
7500 Holstebro, 97 423786
Underviser i: ty

MO
Mortensen, Jens
Engparken 15, Tvis 
7500 Holstebro 
Underviser i: en, sa

42



MR
Mørup, Bjarne
Park vej 134
7500 Holstebro, 97 425528
Underviser i: mu, ty

EN
Nedergaard, Elisabeth
Uhresøvej 63, Mejdal 
7500 Holstebro, 97 404125 
Underviser i: gr, la, ol, st

GS
Nielsen, Gerd Schmidt
Brahmsvej 32
7500 Holstebro, 97 414990
Underviser i: da, en, st

PN
Nielsen, Hans Peder
Møllegade 76
7430 Ikast, 97 153865
Underviser i: ke, fy

VN
Nielsen, Holger Votborg
Havrevænget 25
7500 Holstebro, 97 426405
Underviser i: hi, ge

JN
Nielsen, Jane Leth 
Glentevej 16, Bremdal 
7600 Struer, 97 841814
Underviser i: fr, da, ps, st

FO
Obel, Finn
P. O. Pedersens Vej 20
7500 Holstebro, 97 410822
Underviser i: fr, ty

HO
Oesterhelt, Hildegard 
“Lille Bredvig”, Ørre 
7400 Herning, 97 476046
Underviser i: bi, ge

NY
Nyvold, Mette
Tjørnevej 145, Mejdal 
7500 Holstebro, 97 403930 
Underviser i: en, fr

Obel, Kirsten Heise
P. O. Pedersens Vej 20 
7500 Holstebro, 97 410822 
Underviser i: fr, id

LO
Olesen, Lene Smedegaard
Langelinie 8B, 1.
7500 Holstebro, 97 424185
Underviser i: da

Pedersen, Andreas Monrad
Griegsvej 42
7500 Holstebro. 97 406712
Underviser i: hi, id

^ÄK-,(
LS
Pedersen, Lucia Sand
Skolegade 14, st.
7600 Struer, 97 854539
Underviser i: ty, en

PÆ
Pærregaard, Frans
Offenbachsvej 17 
7500 Holstebro, 97 426036 
Underviser i: en, la

AR
Ravn, Ane Marie
V. Hessel vej 4, Skave
7500 Holstebro, 97 468390
Underviser i: da, bk, de
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RA
Ravn, Ingolf
V. Hessel vej 4, Skave
7500 Holstebro, 97 468390
Underviser i: ma

RI
Risager, Poul
Bachs vej 44
7500 Holstebro, 97 420759
Underviser i: hi, sa

PS
Sand, Peter
Enghavevej 16, 2.th.
7500 Holstebro, 97 410851
Underviser i: fy, ma, na

IH
Smith, Inge Halmark
Poul Andersens Vej 7 
7500 Holstebro, 97 426685
Underviser i: ty

OS
Snerling, Ole
Hvedevænget 5
7500 Holstebro, 97 428630
Underviser i: ke, fy, na

SV
Svendsen, Inge
P. O. Pedersens Vej 8
7500 Holstebro, 97 425005
Underviser i: mu, en

SZ
Szewczyk, Evald Peter
Hvedevænget 11
7500 Holstebro, 97 427416
Underviser i: fr, ty, it

HS
Søderberg, Hanne
Hartmannsvej 5 
7500 Holstebro, 97 404380 
Underviser i: da, id

ES
Sønder Erik
Slåenvej 132, Mejdal
7500 Holstebro, 97 403498
Underviser i: bi, id

BS
Sørensen. Bente Kirsten
Viborgvej 318, Herrup 
7830 Vinderup, 97 452186 
Underviser i: sa, id

HT
Thaysen, Anne Hess 
Hvedevænget 36 
7500 Holstebro, 97 414186 
Underviser i: en, da

OT
Thinesen, Ole
Straussvej 48
7500 Holstebro, 97 411137
Underviser i: da, fi, re

Thomsen, Ingrid Eller
Jevnakervej 8
7620 Lemvig, 97 822395
Underviser i: da, ty

KT
Thomsen, Karin Merete 
Set. Jørgens Bakke 15 
7500 Holstebro, 97 403512 
Underviser i: bi, id

TH
Thorsen, Lisbeth
Villemoesparken 9 
7620 Lemvig, 97 823044 
Underviser i: da, fi
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BØ
Østergaard, Bjarne
Skjernvej 179
7500 Holstebro, 97 424004
Underviser i: ma, fy

AÅ
Aaboe, Anne Margrethe 
Særkærparken 86 
7500 Holstebro, 97 425327 
Underviser i: ma, na

Tofthøj, Birgitte 
Enghavevej 12, 1. tv.
7500 Holstebro, 97 406226
Underviser i: da, bk

PÅ
Aaboe, Peter 
Særkærparken 86 
7500 Holstebro, 97 425327 
Underviser i: fy, ma, na

Det teknisk- 
administrative 
personale

1P
Petersen, Inge Birch
Skovbakken 13
7500 Holstebro, 97 424527 
overassistent, sekretær sekretær

HN
Nielsen, Hanne
Lægårddalen 3
7500 Holstebro, 97 422658 
sekretær

MN
Nielsen, Malene Nørskov
Ydesvej 4
7790 Hvidbjerg, 97 871471 
sekretær

KN
Nielsen, Karina Bjerg 
Skovgårdsvej 10, 2. tv. 
7500 Holstebro, 97 424749 
kontorelev

FR Rasmussen, Flemming 
Pedelboligen, Gymnasiet, 
Døesvej 60
7500 Holstebro, 97 425976 
skolebetjent

AC
Christensen, Anders
Høstvænget 10
7500 Holstebro, 97 429393 
pedelmedhjælper

BA
Andersen, Bent A.
Vald. Poulsensvej 39
7500 Holstebro, 97 426801
pedel medhjælper
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AN
Poulsen. Anette
Strandvejen 3B st. tv.
7620 Lemvig, 97 810778 
kantineleder

ÅN SJ
Jensen, Sigrid 
Krunderupparken 4 
7500 Holstebro, 97 432341 
rengøringsass.

Johnsen, Aase 
Danagården 24, 1 .th 
7500 Holstebro, 97 411373 
rengøringsass.

Nielsen, Aase
Asagården 19
7500 Holstebro, 97 427851 
lærerkøkkenet

Mogensen, Bergitha
Banevænget 18
7500 Holstebro, 97 411182 
rengøringsass.

EL
Lauritsen, Else
Svenstrup vej 8
7550 Sørvad, 97 438549 
rengøringsass.

TR
Rasmussen, Tove
Døesvej 60
7500 Holstebro, 97 425976 
rengøringsass.

Nielsen, Vera
Riisagervej 6
7500 Holstebro, 97 410646 
rengøringsass.
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An Introduction to Our School
Holstebro Gymnasium (upper secondary education) was initiated in 1963 by the town council of Holstebro in West 
Jütland, Denmark, and for some years teaching activities were located at one of the primary schools of the town.

At the end of the 1960s the school also started hf teaching (higher preparatory education), and since 1967-68 Hol
stebro Gymnasium og HF have been accomodated in their own one-storey redbrick buildings, which were vastly 
extended in 1981-82 to provide, among other things, updated science laboratories and a large hall for indoor games.

About 850 Students and a staff of 90 make Holstebro Gymnasium one of the largest upper secondary schools in 
Denmark. The students generally come from lower secondary schools in Holstebro and the vicinity and are between 
16 and 19.

While roughly one third of the pupils Finishing primary and lower secondary education continue at the Gymnasium 
and the hf in Denmark as a whole, the percentage at Holstebro Gymnasium is at present above this average.

Due to its size the school with very few exceptions is able to cover the syllabus as decided by the Ministry of Edu
cation and Research, which means that every student has the widest choice of optional subjects.

At the start of the new school year in August special introductory days are held to give all newcomers smooth access 
to the social structure and atmosphere of the school and also relieve the transition phase.

Booklet: General Upper Secondary Education in Denmark

The booklet, which is published by the Danish Ministry of Education and Research, gives an introduction to the in
stitutions that offer general (i.e. non-vocational) upper secondary education in Denmark: the Gymnasium and the 
Higher Preparatory Examination (Danish abbreviation: hf).

The booklet will inform you of the subjects, number of lessons, examinations etc of the "Gymnasium and hf’. In 
addition to this it describes a number of special features, e.g. national administration of examinations and school 
management.

Our guests will receive a copy of the booklet with this school prospectus, on request.
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Rumbetegnelse
101 Italiensk 301 Laboratorium I
102 Russisk 302 Laboratorium II
103 Matematik V 303 Laboratorium III
104 Depot 304 Depot
105 Matematik IV 305 Laboratorium IV
106 Matematik III 306 Laboratorium IV
107 Depot 307 Laboratorium VI
108 Matematik II 308 Speciallaboratorium
109 Matematik I 309 Speciallaboratorium
110 Tysk/fransk 310 Laboratorium VII
111 Fransk II 311 Formning II
112 Depot 312 Formning I
113 Fransk I 313 Musik II
114 Tysk II 314 Depot
115 Depot 315 Musik I
116 Tyski 316 Optisk Lab.
117 Engelsk III
118 Engelsk 11 401 Depot
119 Depot 402 Religion
120 Engelsk 1 403 Filosofi
123 Planlæggerkontor 404 Depot
125 GL-Repræsentant 405 Idræt
126 Depot 406 Insekter
127 Rektor 407 Depot
128 Kontor 408 Felt økologi
130 Frankering 409 Akvarier
201 Bibliotek 410 Små pattedyr
202 Klassiske sprog 411 Planter
203 Oltidskundskab 412 Plantet-
204 Historie III
205 Historie II 601 Konferencerum
206 Depot 602 Gym./Studievejledning
207 Historie I 603 HF/Studievejledning
208 Samfundsfag 605 Rengøring
209 Depot 606 Pedel
210 Geografi/Samfundsfag 607 Toilet drenge
211 Depot 610 Toilet piger
212 Geografi 611 Rengøring
213 Dansk IV/Psykologi 612 Teknisk Depot
214 Depot 613 Depot
215 Dansk III 614 Telefon
216 Dansk II 615 Pædagogisk værksted
217 Dansk I 616 Garderobe
218 Depot 617 Lærerværelse
219 EDB 618 Retterum
220 Klassetrinsauditorium 619 Køkken
221 EDB 624 Toilet drenge
222 Depot/redigering 625 Lukket studieområde
223 Depot/EDB 626 Toilet piger

Redaktion: Ole Andersen
Benedikt Gul lach
Lene Smedegaard Olesen 
Lucia Sand Pedersen 
Ole Thinesen 
Bjarne Østergaard

Forside: Thomsens Bogtrykkeri I/S • Grafisk Idéhus 
Motivet er et udsnit af Bjørn Nørgårds karton 
til en af Hendes Majestæt Dronningens gobe
liner: Reformationen. Se omtalen “Danmarks
historien på gymnasiet” i årsskriftet. Kartonen 
gengives med Hendes Majestæt Dronningens 
og kunstnerens tilladelse.

Foto: Erik Sønder
Ole Thinesen

Tryk: Thomsens Bogtrykkeri I/S • Grafisk Idéhus,
Holstebro
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