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Velkommen til Holstebro Gymnasium og HF-kursus

Årsskrift 1997 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 og HF 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

Klavs Vedel. Kristian Jørgensen.

Hej og velkommen til Holstebro Gymnasium og HF-kursus. Vi hå
ber, at du som ny elev må møde mange nye mennesker, knytte nye 
venskaber, få udvidet din intellektuelle horisont og først og fremmest 
få nogle gode år, som du vil mindes med glæde.

På gymnasiet bliver man i højere grad end i folkeskolen betragtet 
som et selvstændigt individ. Det vil sige, at du har ansvar for egen 
læring og du bliver nødt til at engagere dig. Du vil også lære at tage 
stilling og give udtryk for dine holdninger.

Og der kommer elevrådet ind i billedet. Elevrådet er forum for ele
vernes meninger og fungerer som elevernes talerør over for skolens 
ledelse. Kort sagt: Vores vigtigste opgave er, at elevernes ønsker bli
ver hørt, og i videst muligt omfang bliver efterlevet.

Hermed ønsker vi dig held og lykke med din uddannelse på Hol
stebro Gymnasium og HF-kursus.

Klavs Vedel Iw og Kristian Jørgensen In



Dimissionen 21. juni 1996

Ved dimissionsfesten, der af pladshensyn var delt i to, 
tog skolen afsked med 102 hf'ere og 165 gymnasie
elever. Det er en festdag for hele skolen, men især for di
mittenderne og deres pårørende.
Traditionen tro begyndte dimissionen med en fælles
sang, før hovedpunktet - rektor Hans Vangsgaard Han
sens personlige overrækkelse af eksamensbeviset til hver 
enkelt elev. Efter endnu en fællessang holdt rektor sin 
dimissionstale.
Han tog i år udgangspunkt i to forskellige grundhold
ninger til begrebet „almendannelse“:

Rektor overrækker eksamensbeviser i festsalen.

„Den ene mener, at almendannelse kan defineres som 
en slags pensum, der kan undervises og læres, og som i 
sin essens er relativt uforanderlig. (........ ) Den anden
skole mener, igen meget groft sagt, at almendannelse i 
langt højere grad er pensumløst og personligt. Det hand
ler om dannelse i dybeste forstand som formning af per
sonligheden. Meningen er at give de studerende indsigt 
der sætter dem i stand til at danne sig efter et eller flere 
mønstre de selv vælger. Målet er en personlig myndig
hed skabt gennem indsigt i egne muligheder.“

Rektor gav nogle synspunkter på de to opfattelser og 
fortsatte:
„Det fremgår af de synspunkter, jeg lige har fremsat, at 
uddannelsens identitetsskabende sigte er af afgørende 
betydning. Det gælder ikke mindst for jer, kære dimit
tender årgang 1996, for i dag tager I endnu et lille skridt 
ud i den virkelighed uden for skolens mure, hvor foran
dringshastigheden er fantastisk høj, og ikke bliver min
dre. (.........) Jeg håber for jer, at I gennem jeres skole
gang her har fået videregivet det akademiske miljøs 
privilegier og forpligtende særkende som tålmod, tole
rance, fordybelse og nødvendig skepsis. Disse begreber 
er ikke de værste værdier at leve et liv på, slet ikke i en 
meget foranderlig verden. Når de yderligere kombineres 
med almindelig vestjysk arbejdsglæde og begge ben på 
jorden, så er der ingen tvivl om, at I har et godt funda
ment at starte fra. Der er masser af store opgaver, der lig
ger og venter på, at 1 giver jer i kast med dem.“

Rektor talte derefter om vigtigheden af fortsat at dyg
tiggøre sig, og understregede, at det i højere grad end 
tidligere gælder, at uddannelse er en livslang proces. I 
den forbindelse kom rektor også ind på, at den sam
fundsudvikling der tegner sig, med fyringer og arbejds
løshed for både offentligt og privat ansatte, „ikke nød
vendigvis medfører, at det danske velfærdssamfund, 
som vi kender det, overlever“.

„Jeg håber for jer, at I må finde kræfter til at klarejer 
i den proces, og at I også må finde styrke til at tage hånd 
om de mange, der ikke har fået jeres evner og mulighe- 
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der. Samtidig skal I være bevidste om, at den formelle 
uddannelse, I nu har fået, på ingen måde er en fribillet til 
livets solside. Husk på Grundtvigs ord om:

Er lyset for de lærde blot 
til ret og galt at stave ? 
Nej, himlen under flere godt 
og lys er himlens gave, 
og solen står med bonden op 
slet ikke med de lærde, 
oplyser bedst fra tå til top, 
hvem der er mest på færde.

Grundtvig 1839

Rektor kommenterede sit Grundtvig citat:
„Som det fremgår tydeligt mener Grundtvig, at det gæl
der om at være på færde i langt højere grad end at være 
lærd. Det vil jeg godt dvæle ved et øjeblik. Der er nem
lig efter min mening en fare ved at tolke Grundvig så fir
kantet, som det gøres af mange unge i øjeblikket. Der er 
jo i musikken, inden for billedkunsten, kulturen og mas
semedierne en dyrkelse af det overfladiske og populære 
i en sådan grad, at det ser ud til, at man giver afkald på 
enhver form for fordybelse. Der satses hårdt på opbyg
ningen af den enkeltes evne til at sætte sig selv i scene, 
og til at tage scenen. (........ )

Jeg synes altså langt bedre om den Grundtvig tolk
ning, der går ud på, at man skal være på færde i betyd
ningen engageret. Når det siges, at den der er på færde 
oplyses mere end den lærde, så er der deri både en op
fordring til os om at engagere os i samfundsudviklingen, 
uanset at vores indsigt måske ikke er overvældende, og 
en opfordring til os om at kontrollere de lærde, kontrol
lere eksperterne“.

Rektor opfordrede derefter de unge til at engagere sig 
i den politiske debat:
„Hvis det demokratiske system skal overleve, så må je
res generation engagerejer meget tydeligere i debatten. 
Ikke på den helt urimelige måde jeres forældres og min

HF ’ere lytter til rektors tale.

generation har været engageret, nemlig på den måde at 
man har rejst krav om privilegier og pengeoverførsler til 
sin egen snævre interessegruppe. Nej, I må engagerejer 
og forny det demokratiske system på en måde, så det får 
kraft til at overleve på en meget mere direkte måde. Kun 
ved yderligere decentralisering kan engagementet skær
pes, og de der er mest på færde igen få den indflydelse, 
de har berettiget krav på.“

Rektor dimitterede eleverne „fra skolen til livet“ med 
disse ord:
„Kære studenter årgang 1996. Med håbet om, at I med 
Grundtvigs ord vil være „mest på færde“ og huske at 
„lyset ikke blot er for de lærde“ dimitterer jeg jer fra sko
len til livet“.

Efter underholdning ved skolens kor holdt en repræ
sentant for dimittenderne en tale. For hf’erne talte Bjørn 
Hermansen, 2p. For gymnasieeleverne talte Louise Sig 
Jensen, 3y.

Carl-Johan Severins mindefond

Vi uddelte i 1996 for 15. gang Carl-Johan Severins min
delegat.
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Louise Sig Jensen, 3y, holdt Bjørn Hermansen, 2p. holdt tale 
talefor 3g ’erne. for 2hf’erne.

Vi har nu støttet ialt 33 af vores elever i forbindelse 
med studieophold i udlandet.

Også denne gang var der mange kvalificerede ansø
gere, og legatbestyrelsen uddelte 2 portioner.

En portion blev tildelt Joan Møller Christensen, stu
dent 1991. Formål: Studieophold i Sienna i Italien.

En anden portion blev tildelt Christian Thordal-Chri- 
stensen, student 1990. Formål: Violinstudier ved Hoch
schule für Musik i Wien.

Legater og boggaver

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

1 1965 oprettede lærer Anders Riis et mindelegat til 
ære for sine forældre og testamenterede en betragtelig 
formue til dette formål. Fundatsen bestemmer, at legatet 
gives til dimittender, der har ydet en særlig indsats på 
skolen. Det gives til 3 studenter og 2 hf’ere efter indstil
ling fra skolens lærere og rektor. Den sidste portion til
falder en flittig og god kammerat, som årets dimittend
hold udpeger af sin midte.

Bjørn Flermansen, 2p, 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: Gitte Vigsø Olsen, 3a, Andrea 
Husted Brogaard, 3d, Kumary Thevathasan, 3w, og to 
hf’ere: Hans Bilde Jacobsen, 2o, og Johannes Samuel 
Dybdal, 2p.

Boggaver

Skolen uddeler hvert år ved afslutningen en række bøger 
som gaver fra ambassader, foreninger m.v.

Carl-Johan Severins Mindefond

Hvert år uddeles 1-2 legatportioner af Carl-Johan Severins mindefond, der er oprettet i 1981, til studierejse
formål.

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.
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Bogcentrets boggaver tilfaldt Bjørn Hermansen, 2p, 
og Kumary Thevathasan, 3w.

Fra den tyske ambassade blev der givet boggaver til 
Ida Nielsen, lp, Andrea Husted Brogaard, 3d, Christine 
Bruun Christiansen, 3a, Jens Refslund Poulsen, 3a.

Fra det italienske Kultur Institut blev der givet bog
gave til Anette Bøgelund Jensen, 3a.

Fra matematikfaggruppen og matematiklærerforenin
gen blev der givet boggave til Benny Skadborg Mikkel
sen, 3u.

Fra Det globale Gymnasium Set. Petersborg blev der 
givet boggave til Linette Pedersen, 2a.

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 de andre in
spektorer, 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 gymna
siet 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. Pæda
gogisk Råd vælger medlemmer til skolens faste ud
valg, samarbejdsudvalget 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 de faste udvalg, der er knyttet til in
spektorernes funktionsområder: pædagogisk udvalg, 
personaleudvalget, undervisningsmiddeludvalget og 
informationsudvalget. De faste udvalg træffer beslut
ning i de løbende sager og kan nedsætte arbejdsgrup
per til konkret arbejde.

Hans Vangsgaard Hansen, rektor

Skolens lokaler og bygninger

I det forløbne skoleår er der sket omfattende reparatio
ner og forbedringer. Der er etableret lærerarbejdspladser 
i et kælderlokale, hvor der også er blevet plads til to nye 
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møderum. Gangbroen udenfor lærerværelset er tjernet, 
og der er opstillet et trappetårn der forbinder lærer
værelset med arbejdsrummene i kælderen. Studieområ
det (lokale 625) er blevet indrettet med nye konference
møbler, der er lavet lyddæmpning og ventilation. Desu
den er der sket en del renoveringer og udskiftninger af 
udstyr. En „bøn“ til alle elever og ansatte: Pas godt på je
res skole, folk udefra roser dens standard og atmosfære 
i høje toner.

Efter normal undervisnings ophør benyttes skolens 
lokaler af mange andre end dens lærere og elever. For at 
give et indtryk af aktiviteternes mangfoldighed i skole
året 1996-97, nævnes her:

Andre brugere af vore lokaler

Voksenpædagogisk 
Center - Ringkøbing Amt 
Amtscentralen
DGI-vestjysk aspiranthold 
Holstebro Kommunes 
Dagplejeformidling 
HK, Holstebro 
Pinsekirken, Holstebro 
Akvarelmalerne
Vestjysk Gymnastikforen. 
Holstebro Firmaidræt 
Sisu
Holstebro Skiklub 
Tirsdagsklubben 
KFUM Volley 
KFUM Badminton 
KFUM Basket
KFUM kammeratskabsaft. 
Toldvæsenets Idrætsforen. 
Set. Jørgens Skole

HG - Holstebro Gymna
stikforening
Måbjerg Idrætsforening 
Naur-Sir badminton 
Holstebro Lindtorp 
Faldskærmsklub 
Parnassos
Div. korarrangementer 
GL
Kursusafdelingen, Hol
stebro Gymnasium og HF 
Tamilsk badminton 
Tamilsk-dansk venskabs
forening
Holstebro Ungdomsskole 
RASO - Ringkjøbing 
Amts Symfoniorkester 
vue
Etta Cameron koncert 
Gravhundeklubben

Fra skolens hverdag
Pædagogisk udvikling på
Holstebro Gymnasium & HF

Skoleåret 96/97 har været præget af en del nye pædago
giske tiltag, der alle har det til fælles, at de afspejler øn
ske om og behov for at få afprøvet nogle af de nye pæda
gogiske strømninger, som hvirvler i disse år.

Således har vi i dette skoleår udvidet blokdagsordnin
gen til at omfatte både hele og halve dage, de hele dage 
er spredt ud over skoleåret, mens de halve dage er afvik
let over fire sammenhængende uger.

I bestræbelserne på at stifte bekendtskab med de nye 
undervisnings - og læringsformer er der etableret tre stu
diekredse, som alle har tilknyttet en konsulent udefra. 
Den ene studiekreds arbejder med PEEL. Ansvar For 
Egen Læring og undervisningsdifferentiering, mens den 
anden består af fire supervisionsgrupper og den tredje af 
hele matematikgruppen, som arbejder med læreproces
ser i faget. Yderligere har vi i år indhøstet erfaringer 
med tre klasselærerteam i en hf-klasse.

Som en naturlig følge af den stigende blokundervis
ning har vi slået frikvartersklokken fra i et forsøg under 
benævnelsen „HG - unclocked“. Forsøget evalueres i 
slutningen af skoleåret.

Skriftlig evaluering af undervisningen har klasserne i 
dette skoleår haft mulighed for som et supplement til 
den mundtlige evaluering.

I uge I 1 har alle Ig - klasserne, mens der var termins
prøver og rejseuge for skolens øvrige elever, arbejdet 
med projekter som energi, stjerner, Indokina, begyndel
ser og miljø. Alt i alt et spændende og udbytterigt år.

Karl Kristian Højberg

Flemming Rasmussen, Skolebetjent
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Kemiprojekter

I forbindelse med afvikling af 3. års opgaver i kemi og 
besøg af kemi højniveauklasser har skolen haft et værdi
fuldt samarbejde med en række virksomheder.

I lighed med tidligere år har samtlige elever, der øn
skede at skrive 3.årsopgave i kemi, arbejdet med deres 
projekt på laboratorier i skolens nærmere samfund. 
Værterne var:

Cheminova Agro A/S
Holstebro Sygehus, kemilaboratoriet
Holstebro Tekniske Skole, laborantafdelingen
Axel Toft, Durup

Vore værter har igen stillet sig velvilligt til rådighed med 
laboratoriefaciliteter og faglig viden, mange af de aka
demiske medarbejdere har deltaget med stor entusiasme 
i projekterne og vore elever har fået indblik i arbejds
gangene på professionelle laboratorier, hvilket er af stor 
betydning for deres bedømmelse af den kemiske industri 
og følgevirksomheder. Denne værtsrolle vil vi gerne 
takke for.

Samtlige 37 højniveau-kemikere besøgte på en studie
tur til østsjælland Haldor Topsøe og Novo Nordisk, hvor 
vort besøg blev afviklet af tidligere elever fra skolen, 
som nu er forskere i kemi. Beværtningen var overvæl
dende og de faglige indlæg bar præg af, at vore ,.gamle“ 
elever kunne huske, hvordan sådan noget ikke skulle 
gøres. Det var flot og imponerende. Vi var lidt stolte af 
vore tidligere elever.

Et besøg på Danmarks Tekniske Universitet var en 
meget stor oplevelse. En eksplosionsforelæsning med en 
veloplagt Bjerrum blæste al træthed væk. Bjerrum viste 
forsøg, der henviste vore egne til en fortjent støvet krog 
på Hjerl Hede. Et decideret „universitært“ foredrag om 
elektronmikroskopi indhyllede os lærere i minderne om 
rædselsfulde deduktionsindlæringsteknikker fra sidst i 
tredserne. Det var heldigvis også vanskeligt for vore ele

ver at holde opmærksomheden fanget af denne begiven
hed. MEN den slags findes jo stadig rundt om på uddan
nelsesinstitutionerne, så det var jo nok alligevel ok.

Ole Snerling og Mogens Falsig

Seminar for slovakiske gymnasie
lærere i biologi

I første uge af marts dette år arrangerede Holstebro 
Gymnasium et seminar for 25 slovakiske gymnasie
lærere med biologi som fag. Sammen med lærerne var 
også direktøren for den slovakiske gymnasieskole fra 
undervisningsministeriet i Bratislava, Mgr. Elena Gusta- 
fikova. Under besøget på skolen havde gæsterne lejlig
hed til at overvære undervisning på samtlige niveauer i 
biologi. Desuden fik de et indblik i den danske gymna
sieskoles struktur og funktion ved studievejleder Jens 
Erik Engelbrett-Olsen, mens rektor Hans Vangsgaard 
Hansen specielt informerede om Holstebro Gymnasium. 
To af skolens datavejledere, Hans Peder Nielsen og 
Frede Dybkjær fortalte om skolen som elektronisk 
skole, hvilket optog gæsterne meget. Seminaret indebar 
også et besøg på Tvis skole for at studere biologiunder-

Datavejleder Hans Peder Nielsen fortæller de slovakiske lærere om 
„den elektroniske skole ".
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visning i folkeskolen. Her fik de et indblik i, hvordan 
man anvender levende materiale i biologiundervisnin
gen. Yderligere besøgte de slovakiske lærere forskellige 
offentlige institutioner, som begge skoleformer anven
der i deres biologi- og miljøundervisning. Det drejer sig 
om Holstebro Centralrenseanlæg og Kraftvarmeværket i 
Maabjerg samt naturskolen „Kjærgaardsmølle“ og en
delig Klosterheden Statsskovdistriktet, hvor de på en 
ekskursion fik et indtryk af vestjysk skovbrug.

Seminaret sluttede med en ekskursion til Vesterhavet, 
som altid gør stor lykke hos centraleuropæiske gæster, 
som i mange tilfælde aldrig har set havet. Seminaret var 
en stor succes og mange af de slovakiske lærere håbede 
at samarbejdet kunne fortsætte og udbygges.

Benedikt Gullach

Stor keramisk frise udsmykker 
Holstebro Gymnasium og HF-kursus

Keramikfrisen med motiver af N.ES. Grundtvig er før
ste del af en 48,3 nr stor keramisk vægudsmykning i 
Holstebro Gymnasium og HF-kursus’ vandrehal. Det 
store projekt udføres af billedkunstnerne Bjørn Nør
gaard og Lene Adler Petersen, som har været i gang med 
forberedelserne siden 1994. Grundtvigfrisen blev opsat 
først i maj 1997.

Skolens repræsentanter har fra begyndelsen udtrykt 
ønske om, at kunstværket skulle udføres af ovennævnte 
billedkunstnere, og der var ingen tvivl om, at der skulle 
være sammenhæng mellem værkets placering på skolen 
og motivvalget - 4 forfatterskaber, som er centrale i den 
danske dannelsestradition, nemlig Grundtvig, Kierke
gaard, Andersen og Blixen.

Der skulle også penge til, mange penge. Ringkjøbing 
Amtskommune bevilligede på forhånd 75.000 kr. til 
skitseprojektet, som de to kunstnere præsenterede for 
skolen i efteråret 1994. På baggrund af disse skitser og

Fjerde og sidste det af frisen forestiller den gamle Grundtvig.

en „smagsprøve“ i form af et reliefudsnit blev der tegnet 
kontrakt ved juletid samme år. Ringkjøbing Amtskom
mune har senere bevilliget 3 x 100.000 kr fordelt over tre 
år. Herudover har Holstebro Kommune samt en enkelt 
privat sponsor givet hver 150.000 kr. Endelig har Kul
turfonden bidraget med 500.000 kr.

I fire „afsnit“ om hver person fortælles eller antydes 
historier, både gennem tekst og billeder, som henviser til 
forfatterskaberne, alt imens Bjørn Nørgaard og Lene 
Adler Petersen i deres billedmosaik både afdækker nye 
betydninger og leger med de velkendte. Igennem fri
serne får vi som elever god lejlighed til at afprøve vores 
litterære ballast og evne til at lade os inspirere af billed
kunsten, og således lade associationerne blomstre.
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Keramikfrisen om Grundtvig

N.F.S. Grundtvig (1783-1872)

På en baggrund bestående af fire buegange, adskilt af 
søjler, er Grundtvig anbragt som på trappetrin i sine for
skellige livsfaser. Først den unge Grundtvig, tvunget i 
knæ af den religiøse krises tryk. Som teologisk kandidat 
finder han sig selv præget af en religiøs arv fra hjemmet, 
ramt af religiøse anfægtelser og knælende foran Ygg
drasil, iagttaget af Odins altoverskyggende øje. Træet 
træder ligeledes frem i karakter af Livets Træ - en dob
beltbetydning, der kendetegner Grundtvigs personlige 
splittelse. Derudover er der et væld af kristne symboler, 
såsom slangen, fisken, korset, ankeret og ikke mindst 
englen, der tilsammen repræsenterer kristendommens 
tro, håb og kærlighed og er en direkte modsætning til 
elementerne fra den nordiske mytologi. Sidestillingen af 
asatro og kristendom, som Grundtvig betegner som en 
synkretisme, skyldes indflydelsen fra den romantiske fi
losofi. Begge er åbenbaringer af det Evige, begge har ev
net at samle folket i kærlighed til fædrelandet og til 
dådrigt virke for dets vel.

I frisens anden del står Grundtvig i præstekjole, afbil
det som korsfæstet. Rundt om figuren står første vers af 
„Dejlig er den himmel blå“, som er Grundtvigs første ju
lesalme. Denne blev skrevet i en rolig og mild stemning 
før han nogle få dage senere blev grebet af en angstpsy
kose og hallucinationer, forgrebet af en periode præget 
af indre tvivl, som talte til ham gennem følgende bibel
ord: „Havde jeg profetisk Gave og kendte alle Hemme
ligheder, og havde jeg al Kundskab, og havde jeg al Tro, 
så jeg kunne flytte Bjerge, men ikke havde Kjærlighed, 
da var jeg intet“. I Grundtvig selv rejste sig spørgsmålet 
om, hvorvidt han var kristen og havde syndernes forla
delse. Også her ses splittelsen mellem kristendommen 
og den nordiske mytologi i form af de mange dobbeltty
dige elementer.

Den tredje del forestiller filosoffen Grundtvig også 

her omgivet af motiver fra den nordiske mytologi. Den 
sidste del er den gamle Grundtvig, der underbygget af 
nationale symboler, såsom et væld af Dannebrogsflag, 
bærer præg af hans fremtrædende nationalistiske over
bevisning.

Lene Jensen, 3z og Lasse Gade 3u

Kunstudstillinger 96/97

Arbejde med jydepotter i billedkunst.

I løbet af året har vi kunnet vise følgende udstillinger: 
Gymnasiernes Vandreudstilling „La Famille“ af maler
parret Gunnar Saietz og Anna-Marie Brauge. Billederne 
viser, at de to føler et åndeligt slægtsskab langt tilbage i 
kunsten til eksempelvis Hieronymus Bosch og Giuseppe 
Arcimboldo. Det fransk-danske par kaldes undertiden 
nysurrealister eller fantastiske realister, da de i deres 
værker forener drøm og virkelighed, oplevelse og fan
tasi, spontanitet og litteraritet. Men for begge gælder, at 
de først og fremmest 
er sig selv. En kriti
ker har karakteriseret 
Saitz særstilling såle
des „... han hverken er 
enøjet optaget af de 
underbevidste - ofte 
erotiske - fantasier og 
symboler, eller vil 
lade sig nøje med at 
flintre af sted på sin 
balstyriske, digteriske 
pegasus“ (1987).

Saitz selv har om 
sin hustru sagt „Ord 
som fantasi og fanta
stisk har altid svævet i 
luften, når man taler 
om den franskfødte
Anne-Marie Brauge 
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og hendes kunst. Da den ny-surrealistiske bevægelse 
bredte sig i midten af 60’erne var hun med i forreste 
række...Hendes kunst kommer dybt inde fra underbe
vidstheden og drømmenes verden og manifesterer sig 
uden hensyn til og uden forbindelse med ydre succes el
ler fiasko“

Denne udstilling blev efterfulgt afen fotoudstilling af 
den slovakiske kunstner Martin Martincek, som i en 
række sort-hvide fotos viste motiver af mennesker og 
miljøer. Udstillingen var arrangeret i samarbejde mel
lem Jydsk Aktiv Kunstforening og Dansk-Slovakisk 
Venskabsforening.

Herudover har vi vist en udstilling med russisk grafik 
og skoleåret forventes afsluttet med „Grafiske indtryk 
fra Mexico“ af Paul M Cederdorff og Morten Skovman.

Desuden har der været en række udstillinger af elev
arbejder, bl.a. fra hf-tilvalgsholdets projekt i efterårsfe
rien i samarbejde med Holstebro Kunstmuseum.

Frivillig billedkunst 96/ 97

Også i dette skoleår har en række af skolens elever med 
stor iver benyttet sig af tilbudet om at udfolde deres kre
ativitet ved at tegne, male, arbejde med ler, forme skulp
turer, støbe i bronze, tegne croquis m.m.

Merete Bohl

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 an
derledes end eleverne har forestillet sig, og som omfat

ter både praktisk musik-udøvelse - i form af sang og 
sammenspil - og musikkundskab, hvor man beskæftiger 
sig med mange forskellige stilarter inden for den uover
skueligt store musikverden. Ved forskellige lejligheder 
samler vi alle eleverne fra den obligatoriske musikun
dervisning til nogle fællesopgaver - 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 el
ler på højt niveau. Også i fritiden tilbyder skolen mange 
musikaktiviteter. Skolen har i mange år haft et stort kor, 
som hvert år deltager i en række spændende arrange
menter i og uden for Holstebro, hvor sangerne får lejlig
hed til at møde andre kor og samarbejde med dem og 
evt. professionelle musikere om større opgaver, både 
klassiske og rytmiske; men også på „hjemmefronten“ er 
koret aktivt og kan hvert år høres ved flere lejligheder på 
og uden for skolen. Koret har i år øvet hver mandag 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-re- 
pertoire - Count Basie, Duke Ellington o.a. - men i ar
rangementer, som er tilpasset musikernes færdigheder. 
Også skolens bigband optræder ved forskellige lejlighe
der 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 sam
menspil, men når det har været muligt, er der blevet dan
net et lille klassisk orkester. Således har man flere år 
kunnet høre et til lejligheden sammensat orkester ak
kompagnere Bachs „Jesu bleibet meine Freude“ til jule
afslutningen. Flere gange har et tilsvarende orkester 
spillet „Les Lanciers“ til 3g’s store afslutningsfest.

Eleverne har også mulighed for på egen hånd at låne
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Skolen har et rigt musikliv. Mange spiller i bigbandet.

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 skolenselv.

Vi håber med disse linier at have givet et indtryk af de 
mange forskelligartede musikaktiviteter, vores skole by
der på året igennem, og også at vi har givet kommende 
elever lyst til atdeltage i en eller flere af disse - vi glæ
der os til at se og hørejer!

Musiklærerne

Holstebro Gymnasiums Bigband

HGB har nu eksisteret i 10 år og mange elever har igen
nem årene trådt deres „orkesterbarnesko“ i orkestret. Vi 
holder prøve hver anden uge, og der er ikke nogen opta
gelsesprøve til orkestret. Hvis du spiller et egnet instru
ment - trompet, basun, saxofon, fløjte - er du velkom
men til at møde op for at se, om det er noget for dig.

Vi spiller mest numre fra bigbandmusikkens standard
repertoire, men i arrangementer som ikke er for svære 

selv for ret utrænede musikere, så alle kan være med. I 
de senere år har vi været så heldige, at orkestret har haft 
fuld bigbandbesætning, ja nogle instrumenter er endda 
dobbeltbesat.

Orkestret optræder bl.a. ved skolens forårskoncert.

Bjarne Mørup

Korets aktiviteter 1996/97

Koret har haft et skoleår med mange forskellige aktivi
teter. Straks fra skoleårets begyndelse var koret inviteret 
til at deltage i „Brande Internationale Music Work-Shop 
1996“ hvor der til lejligheden var skrevet to korværker 
for kor og big band skrevet af henholdsvis Ray Pitts og 
Marilyn Mazur. Værkerne blev uropført ved en koncert 
i Brande og gentaget i Holstebro dagen efter.

Knap var denne koncert forbi før prøverne til årets tra
ditionelle kordag begyndte. Kordagen var i år placeret i 
Lemvig og blev ledet at docent Erling Kullberg. Vi del
tog med 80 elever og dagen var, som sædvanlig, en stor 
succes. Som et nyt indslag i korets arbejde har koret i år 
deltaget i „Den 38. sangerdyst fra kyst til kyst“. Selv om

Alle elever har mulighed for at synge i skolens kor.

II



arbejdet med programmet til denne konkurrence blev 
lidt forceret klarede koret sig pænt.

Årets store oplevelse har uden tvivl været uropførel
sen af Niels Lan Dokys korværk „Whisper in the Wind“, 
der blev opført ved en stort anlagt koncert i Holstebro 
hallen.

Endelig har koret medvirket ved skolens traditions
rigejuleafslutning og forårskoncert.

Kristian Laustsen

Koret i fornemt selskab

For en del tid siden - jeg husker ikke hvor længe - trak 
rektor Hans Vangsgaard et par lærere, hvoraf underteg
nede var den ene, til side på sit kontor for at forelægge 
dem en ide. Hans Vangsgaard ønskede at få lavet et kor

Whisper in the Wind - en stor og spændende opgave for korene.

værk til skolens kor, som kunne opføres i forbindelse 
med indvielsen af det store kunstprojekt. Han foreslog, 
at vi skulle rette henvendelse til Niels Lan Doky og bede 
ham lave musikken. Resultatet blev en suite i syv satser 
med titlen Whis-per in the Wind med tekster af Tamra 
Rosanes, Horace Silver, Lisa Freeman, Curtis Stigers og 
Gino Vanelli. Det viste sig imidlertid, at projektet blev 
for stort til at blive opført på gymnasiet, hvorfor gym
nasiet gik ind i et samarbejde med den 40 års jubilerende 
lokale jazz- klub Club 4/4-Jazz 78, og den 13.4. kunne 
800 forventningsfulde publikummer tage plads i Holste
bro Hallen. Og forventningen var spændt til bristepunk
tet, for det var verdensstjerner, der stod på scenen. De to 
Doky-brødre har gjort en kometagtig karriere i den in
ternationale jazzverden, og at de spiser musikalske kir
sebær med de helt helt store, fik publikum lov til at op
leve ved selvsyn, da de to gæstesolister, trompetisten 
Randy Brecker og sangeren Gino Vanelli, gik på scenen.

Det blev til en forrygende 
musikalsk aften, hvor de to 
deltagende kor viste, at de 
også kan spise kirsebær 
med de store. Gymnasiets 
kor og voksenkoret Noc
turne klarede den vanske
lige opgave med bravour. 
Vi var nok nogle stykker, 
der var lidt nervøse, da ly
set i salen blev dæmpet, og 
man kunne høre den sagte, 
næsten spændte, hvislen 
fra forstærkerne - jeg var i 
hvert fald. Men da jeg tre 
timer senere rejste mig var 
det med en indre fryd og en 
oplevelse af at have været 
tæt på en af livets kilder.

Ole Thinesen

12



Frivillig idræt

Stævnevirksomheden er en vigtig del af skolens idræts
liv, ikke mindst fordi der herigennem åbnes mulighed 
for sportsligt samvær med elever fra andre gymnasier i 
amtet. Mange elever har deltaget i regionsmesterskaber 
i volleyball og fodbold.
Traditionen tro afholdtes der også i indeværende skoleår 
en intern klassevolleyball-turnering, hvor stamklasserne 
kunne tilmelde sig.

På forårsfestivaldagen spilledes finalen. Svømning 
afvikledes for første gang i Holstebros nye svømmeland.

Idrætsdag 1996

Første fredag i september har i de seneste år været ens
betydende med afviklingen af årets idrætsdag. Således 
også i september 1996.

Formålet med idrætsdagen er bl.a. at præsentere faget 
i al dets mangfoldighed og alsidighed og at give eleverne 
mulighed for at være sammen med hinanden og lærerne 
på en anden måde end den daglige undervisning lægger 
op til. Eller sagt på en anden måde: idrætsdagen er et af
vekslende og tiltrængt pusterum i en ellers strømlinet og 
meget boglig hverdag.
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Fællesskabet i stamklassen er vigtigt. Derfor deltog 
klasserne som stamklasser. Dagen, som heldigvis bød på 
godt vejr, startede med en fælles indmarch, hvor alle 
klasserne viste fane og kendetegn, så man kunne kende 
dem i løbet af dagen. Herefter startede dagens aktivite
ter. Hver elev i klassen skulle deltage i fire forskellige 
aktiviteter efter et nøje fastlagt rotationsskema. De fire 
aktiviteter var: 7-personers fodbold, forhindringsløb, 
hip-hop og en musisk/kreativ opgave, hvor der skulle 
koreograferes til „Det er hammer, hammer fedt!“. Alt i 
alt et passende og afvekslende aktivitetsniveau. Dagen 
sluttede med tovtrækning klasse mod klasse.

Endnu engang måtte man glæde sig over elevernes 
positive indstilling, deres kampånd og den store energi, 
de lagde for dagen. Og selv om samværet er vigtigt på 
en sådan dag, udelukker det ikke, at det også handler om 
at score så mange points som muligt til ens klasse, fx ved 
en vunden kamp i fodbold, eller ved at møde talstærkt op 
til den afsluttende tovtrækning. Sidst, men ikke mindst, 
er der jo også prestige forbundet med, som klasse, at 
modtage den eftertragtede vinder T-shirt på en efterføl
gende fællessamling.

Tillykke med T-shirtene, 2y!
Idrætslærerne

Hver bruger har sit eget login-navn og lagerområde på edb-nettet.

Vores EDB

I skoleåret 1996/97 har vi kørt vores edb-net videre uden 
egentlige udvidelser.

Hver bruger har sit eget login-navn og sit eget lager
område på edb-nettet. Alle i første års klasserne har fået 
20 timers introduktion til anvendelse af vores edb-ud- 
styr. Næsten alle bruger edb til afleveringsopgaver ol., 
og stadig flere integrerer regneark og illustrationer i 
tekstbehandlingen. Rigtig mange anvender Internettet til 
at søge information til projekter, stile, studierejseformål 
mv.

Den største udbygning i skoleåret er 10 nye PC’ere i 
naturvidenskabeligt studieområde. De skal anvendes til 
dataopsamling, men kan desuden bruges til andre edb- 
opgaver så som tekstbehandling, opslag via Internet mv. 
Disse PC’ere baseres på Windows95, som de første på 
skolen

Det generelle programmel er fortsat baseret på Word
Perfect tekstbehandling, QuattroPro regneark og Corel- 
Draw tegneprogram. Alle PC’ere har installeret Word
Perfect Office til Windows. Vi har desuden ca. 100 fag
programmer.

Alle ansatte og alle elever i forsøgsklasserne samt ele
ver med særlig begrundelse (f.eks. udvekslingselever) 
har e-mail adresse på skolen.

Del daglige arbejde med pasning af udstyr, med in
stallation af nyt programmel og udstyr samt med vejled
ning af brugere varetages af datavej lederne. Som noget 
nyt fik vi fra skoleårets start en datapedel; han indgår i 
samarbejdet med datavejlederne og er ansvarlig for tek
nisk vedligehold af PCere - de ca. 90 bærbare og de ca. 
60 faste.

Vi er godt tilfredse med den opbakning, vi får fra bru
gerne, f.eks. med hurtige fejlmeldinger de ret få gange, 
hvor noget udstyr ikke fungerer af den ene eller anden 
grund. Hver eftermiddag har vi åbent hus i det ene da
talokale, hvor vi hjælper med tekstbehandling, tekniske 
problemer med disketter, overvejelser angående anskaf- 
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felser af eget edb-udstyr, virus-problemer på hjemme
computeren, og andre edb-spørgsmål.

Vort centrale udstyr har fungeret uden de store pro
blemer - med en enkelt undtagelse: Den server, som ta
ger sig af adgangen til net udenfor huset (Internet, mo
dem-tilslutning mv.) trængte til en opgradering. Vi 
havde forudset en ret enkel opgave, som kunne overstås 
på en dag, men desværre lykkedes operationen ikke. Og 
inden vi fik set os om, var en større opdatering nødven
dig. For brugere af de bærbare PC’ere betød det nogle 
uger uden mulighed for at kalde op til skolen hjemme
fra. For andre brugere betød opdateringen en kort peri
ode med gener i form af (varslede) nedlukninger af net
tet. For datavejledningen betød det en lang periode, hvor 
andre opgaver måtte nedprioriteres; hvilket nogle bru
gere oplevede som utilfredsstillende. Vi kan sige det på 
en pæn måde: Vi er altid glade for irriterede bemærk
ninger, når noget ikke fungerer, for det er jo et tegn på, 
at edb-udstyret bliver brugt meget til daglig.

Frede Dybkjær

Den elektroniske skole

Det IT-forsøg som er iværksat af Undervisningsministe
riet, Ringkjøbing Amt, TeleDanmark, IBM og Holstebro 
Gymnasium har kørt i to år. Forsøget omfatter nu to ma
tematiske klasser, 2w og Ix, og vi er ved at planlægge 
opstart af en tredje klasse i august 1997.

Der er høstet mange erfaringer både for skolen som 
helhed og i de involverede fag, men endnu er det for tid
ligt at drage endelige konklusioner. Disse må vente til 
forsøget er afsluttet, men vi har løbende rapporteret om 
såvel de generelle som de mere specielle erfaringer vi 
har gjort. Rapporterne om forsøget kan rekvireres i 
Gymnasieafdelingen, UVM.

Forsøgets præmisser kræver eksamen for forsøgsklas
serne på samme vilkår som for normale klasser, men 

brugen af bærbare computere også til skriftlig og mundt
lig eksamen har dog nødvendiggjort nogle mindre juste
ringer af eksamensbestemmelserne i de enkelte fag.

Undervisningen i fagene styres af de forsøgsbekendt
gørelser som er aftalt med fagkonsulenterne og de fag
lige følgegrupper. Herudover er der også afprøvning af 
nye undervisningsformer og faglig og pædagogisk til
pasning til det nye medie som computeren jo er. Holste
bro Gymnasium er i gang med udvidet brug af dobbelt
lektioner og hele og halve blokdage, bl.a. som en følge 
af IT-forsøget. Der er mere gruppearbejde end normalt, 
og vi forsøger også at planlægge og koordinere under
visningen bedre, fx med semesterplaner, ugeplaner og 
udvidet samarbejde mellem fagene.

Vi oplever stor interesse for IT-forsøget. Både pressen 
og mange interesserede grupper og enkeltpersoner fra 
ind- og udland har besøgt skolen i de forløbne to år. Vi 
forventer at få mange besøgende også i de kommende år, 
og vi er indstillet på at tage godt mod alle fordi vi som 
forsøgsskole føler en forpligtelse til at udbrede kendska
bet til IT i skoleverdenen.

Holstebro Gymnasium er allerede en af Danmarks 
førende IT-skoler og udviklingen vil ikke standse ved 
forsøgets ophør. IT er kommet for at blive, men den nye 
teknologi kræver store omstillinger af gymnasiet på 
næsten alle områder. En af de sværeste at leve med lige 
nu er grundvilkåret i interessante tider: kun forandringen 
er permanent.

Steen Grønlund Andersen

European Studies Programme

I dette skoleår har Holstebro Gymnasium for andet år 
deltaget i European Studies Programme, som er et pro
jekt til fremme af kommunikation og samarbejde mel
lem skoleklasser i Europa. I grupper på omkring 6 del
tagende skoler arbejder eleverne med fælles emner og 
udveksler informationer og synspunkter med hinanden.
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Kommunikationen forgår fortrinsvis via edb (elektro
nisk post), men almindelig post og fax kan også anven
des. Arbejdssproget er mest engelsk, men kan også være 
tysk og fransk. I dette skoleår har Ix deltaget i projektet. 
Vores samarbejdsskoler er:

St. McNissi ’s College, Garron Tower, Nordirland 
Elly-Heuss Schule, Wiesbaden, Tyskland 
Århus Købmands s kole, Danmark
Copsewood College, Pallaskenry, Irland

Klasserne arbejder med 3 emner i løbet af skoleåret. Det 
første er en „Personal Profile“, hvor eleverne fortæller 
om sig selv, deres skole og den egn de bor i.
De to andre emner har i år været:

1) „ Change and Continuity“. How have the valnes and 
the way of life in your country changed in the last 50 
years?
A comparative study ofchanges concerning political 
system, social structure, economic situation, educa
tional system, family life, religion, morals, and cul- 
ture.

2) „A European Career“. Working and studying ab- 
road is a great opportunity.
What ways are open to you? What barriers may pre
vent you from doing so ? How do you suggest such 
barriers could be removed? Where do you see your- 
self and your country in relation to Europe in the 
year2007?

Som noget nyt i år har hver elev i klassen arbejdet i en 
lille intereuropæisk gruppe bestående af en eller to ele
ver fra hver partnerskole. Formålet har været at gøre 
kommunikationen mere personlig og engagerende.

Projektet fortsætter i næste skoleår, med de samme 
partnerskoler, men med nye emner.

Mette Nyvold

U-landsfondens aktiviteter

„Holstebro Gymnasium og HF’s U-landsfond“ har i det 
forløbne skoleår støttet to projekter:

For det første træplantning i Nepal gennem „CARE- 
Danmark“ med kr. 1000.-.

For det andet „SOS-bømebyernes“-arbejde, idet U- 
landsfonden fortsatte med fadderskaberne for 7 SOS- 
børn, som hver modtager 100 kr. pr. måned.

Det sidste projekt fremmer samtidig én af Holstebro 
Gymnasiums målsætninger, nemlig „en skole med inter
national orientering“: For hvert af disse børn er én af 
vore klasser ansvarlig og står for den personlige kontakt 
med barnet, d.v.s. indsamler pengegaver til fødselsdage 
og jul og beretter i breve om daligdagen. I svarene erfa
rer vore elever, hvordan barnet lever i hjemlandet. Der
med inddrager U-landsfonden skolens sprogundervis
ning, idet der skal skrives på engelsk, tysk eller fransk.

De ansvarlige klasser i skoleåret 96/97 har været:

2y for A f af i Ægypten,
2q for Jeanette i Rwanda,
2p for Yenny i Columbia,
2n for Asha i Nepal,
3d for Hicham i Marocco, 
le for Gladys i Paraguay, 
2xfor Rigzin.

Derudover støttede U-landsfonden SOS-børnebyerne i 
Tété/Mozambique og i Mysore/Indien med hver kr. 
2000. Vi takker alle, som på en eller anden måde har 
hjulpet med ved U-landsfondens arbejde!

På U-landsfondens vegne.

Hildegard Oesterhelt, Kirsten Obel og Ole Mehl
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Fællessamlinger og 
fællesarrangementer

Fællessamlingerne er et af skolens vigtigste kommuni
kationsorganer. Her har rektor, studievejledere, elever, 
lærere og skolens forskellige udvalg mulighed for at vi
derebringe meddelelser af interesse for hele skolen. Fæl
lessamlingerne har i det forløbne år været afholdt ugent
ligt, med tre korte og en lang udgave om måneden. De 
korte fællessamlinger har kun været til meddelelser, 
mens de lange har indeholdt underholdende indslag af 
forskellig art. Pædagogisk udvalg arbejder for tiden med 
en ændring af fællessamlingernes struktur, for at sikre 
en endnu bedre information på skolen.

I løbet af skoleåret afholdes et antal fællesarrange
menter på tværs af skoleskemaet. Fællesarrangementer 
kan være for hele skolen eller for dele af skolen. De er 
omlagt undervisning, hvor der er mødepligt. Arrange
menterne tilrettelægges af et underudvalg under pæda
gogisk udvalg, der består af to lærere og en elev fra ele
vrådet.I skoleåret 96/97 har der været afholdt følgende 
arrangementer:

Fællesarrangement med statsministeren.

September
Challenger. Foredrag ved Claus Jensen.

December
Julekoncert med Det Jyske Ensemble.

Februar
Rock Comics: The History of Rock’n Roil.

Marts
For alle Ig’erne: Tro, overtro og manipulation.
Ved Niels Krøjgaard.

April
Ringe i Havet. Teaterforestilling med gruppen Elrond 
(nuværende og tidligere elever fra Holstebro gymna
sium).
Statsminister Poul Nyrup Rasmussen. 
EU-Parlamentsmedlem Lone Dybkjær.

Mette Nyvold

Elevrådet

Holstebro Gymnasium og HF-kursus er det største ud
dannelsessted i byen, og som ny elev kan man godt føle 
sig som et nummer på kontoret. Men eleverne har noget 
at skulle have sagt, og det er jo i bund og grund „vores“ 
skole. Engagement er nøgleordet for medbestemmelse, 
og elevrådet er elevernes øverste instans. Elevrådet be
står afen repræsentant fra hver klasse.

Som noget nyt strukturmæssigt vil der på et af de 
første møder i skoleåret 97/98 blive nedsat en bestyrelse 
på ti personer, 6 gymnasieelever + 4 hf’ere, hvor po
sterne vil blive fordelt således:

2formænd (Kristian og Klavs), 1 kasserer, 1 sekretær 
samt 6 menige medlemmer.
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Formålet med denne ændring af elevrådet er en effek
tivisering: Bestyrelsen vil mødes hver uge og bl.a. lave 
oplæg til de store elevrådsmøder, der afholdes hveran- 
den uge, og hvor alle repræsentanterne deltager. Besty
relsen vil altså køre elevrådet i det daglige, mens ende
lige beslutninger tages på de store elevrådsmøder, der 
iøvrigt er åbne for alle.

Under elevrådet hører en række forskellige udvalg, 
hvis arbejdsområder strækker sig vidt, eksempelvis med 
bestilling af studenterhuer og arrangering af fester. Ud
over det er elevrådet repræsenteret i liere af skolens fa
ste udvalg med bl.a. to elever i skolens bestyrelse og en 
i pædagogisk udvalg. Der er i det hele taget en elevfin
ger på meget af det, der bliver besluttet her på skolen.

Mulighederne for indflydelse er der altså, men det 
kræver selvfølgelig at man gider at gøre noget for sagen. 
Din mening er også vigtig. Derfor: Bak elevrådet op! Je
res ønsker er vores arbejdsgrundlag, og vi har brug for, 
at 1 støtter os. Vi ses til en god debat i elevrådet.

Kristian Jørgensen In & Klavs Vedel Iw

Elevrådsmøde i hultimen.

PNA - De almægtiges højborg

Hvis du er et initativtagende menneske og ønsker at 
bære et ansvar for andet end lige netop skolebøgerne, de 
to, tre måske fire år, som det tager at gennemføre ud
dannelsen her, så er PNA sagen.

PNA er de almægtiges højborg, hvor der bliver taget 
initiativ til tre fester om året. Efterårsfesten. Julefroko
sten og Karnevallet. Derudover afholder vi de forry
gende theaftener, hvor PNA stadig er den suveræne vin
der i ludoturneringerne og kagekonkurrencerne.

Men... Det kræver mere end blot lysten til at tage et 
initiativ. Du skal i samarbejde med 11 andre elever gen
nemføre festerne og de sjove tiltag, som det forventes at 
PNA ordner. Selvom det til tider kan være et slid at lave 
benarbejde for de andre 800 elever, så bliver du en smule 
glad om hjertet, når de kommer i deres fineste skrud.

Dette var et lille reklamespot for PNA, de almægtiges 
højborg. Ud over at være en af initiativtagerne, får du 
samtidig lov til at møde dine medelever på en anden og 
mere udfordrende måde, da det kræver mere at samar
bejde frem mod noget, end blot at holde dem ud de 45 
minutter en time tager. Kom, tag din stok og lad os si., 
øh løfte i flok. Du får pålagt et ansvar, og som vi alle 
ved, vokser du med det.

På vegne af PNA 
Ann-Christina H. Salquist 3u 

„Jeg luir sgu' nydt det"

KFS

KFS betyder Kristeligt Forbund for Studerende. KFS gi
ver mulighed for, at kristne unge kan samles i et fælles
skab for at høre Guds ord, alle er meget velkomne i fæl
lesskabet. På Holstebro Gymnasium & HF-kursus er vi 
omkring 25 KFSere, der samles to gange om ugen i mid
dagspausen.
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Vi hygger os sammen, når vi holder møde, der er tid 
både til leg og alvor. Der bliver holdt andagt, hvor vi 
også beder og synger sammen.

Udover at vi mødes i skolen, mødes vi også i fritiden, 
hvor der bliver holdt bibeltimer, hyggeaftener, weekend
ture m.m.

Mette Bro 2o

Ekskursioner og 
studierejser
Eventyret om studieturen til 
Edinburgh

Der var engang en gymnasieklasse, der skulle på studie
tur. Efter lang tids overvejelse valgte de at tage til Edin
burgh, thi det var Skotlands hovedstad, og de havde la
det sig fortælle, at det var en prægtig stad. To andre klas
ser havde hørt det samme (de var sproglige, men det er 
også en slags mennesker ?), så de tre klasser besluttede 
at slå følge.

Fredag den 7. marts tog de af sted med bussen til Es
bjerg, hvorfra de skulle sejle 16 timer for at komme til 
Harwich i England. Herfra fortsatte de nu deres rejse op 
gennem England, for til sidst sent lørdag aften næsten at 
nå verdens ende, det skotske rige.

Den næste dag var søndag og gymnasieklassen skulle 
se det skotske højland. Højlandet var smukt, ja det var 
rigtigtnok mere prægtigt end Sir Lyngbjerg bakker, som 
en kvik elev bemærkede.

Om mandagen besøgte klassen en skotsk privatskole, 
som havde til huse i et slot. Her talte eleverne med skot
ske elever og det var spændende for dem at udveksle er
faringer med disse fremmede. Det var dog en smule svært 
at kende forskel på dem, da de alle havde ens tøj på!

Klassen fik også tid til at kigge på den gamle stad, de

HF ’ernes studietur gik til Berlin - og her Brandenburger Tor.

så på gamle bygninger, kirker og museer, blandt andet et 
museum, hvor de så skilderier af berømte malere, blandt 
dem Picasso. Desværre kom en lidt for interesseret elev 
til at spørge, hvad der egentlig skete, hvis man tog en Pi
casso ned fra væggen. Det blev for meget for vagten, der 
efter et vredesudbrud ikke så anden udvej end at smide 
den arme elev ud.

Gymnasieklassen fik desuden lov til at besøge et whi
skydestilleri. Her så de, hvordan den skotske whisky 
blev fremstillet, og en smagsprøve var der også til dem. 
Den kunne de så godt lide, at de blev nødt til at tage på 
pub om aftenen for at smage igen.

Torsdag morgen tog de afsked med den gamle by. De 
havde ikke fundet prinsessen og det halve kongerige, 
men de var fulde af nye indtryk og oplevelser (og skotsk 
whisky) og de syntes, det havde været en dejlig tur.

Fortalt af Line Randrup 2x

HF-studierejse til Berlin

50 hf-studerende fra 1 o og In var med deres lærere Anne 
Lindegård, Frans Pærregaard, Peter Aaboe og Inge Smith 
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på en 3-dages tur til Berlin, Tysklands spændende ho
vedstad. En by rig på historie, et kulturelt centrum, Euro
pas største „byggeplads“, stedet hvor øst og vest mødes.

Den økonomiske ramme på 1400 kroner betød, at vi 
måtte rejse afsted meget tidligt om morgenen og tage 
ulemperne ved en nat i bussen, for at spare en overnat
ning. De studerende tog det med godt humør - lidt mere 
problematisk var det for de halvgamle lærere!

De to klasser kender hinanden fra undervisningen, så 
de fælles arrangementer forløb godt og der var „hvile
pauser“ i mindre grupper ved de besøg, eleverne havde 
valgt sig ind på.

Vejrguderne tilsmilede os. Det var solrigt forårsvejr 
under hele opholdet, også under den timelange strabad
serende travetur gennem Berlins bymidte.

Skoleudviklingsprojekt

Baggrund
Ringkjøbing Amt bevilger hvert 4. år alle amtets gym
nasier en sum penge til et større udviklingsprojekt for 
personalet. Sidste gang Holstebro Gymnasium og HF 
modtog denne bevilling arrangeredes en fælles studietur 
til Tyskland hvor skolens lærere og øvrige ansatte fik lej
lighed til at se på gymnasieskoler i Kiel, Slesvig-Hol- 
sten. Projektet var meget udbytterigt.

Skoleudviklingsprojekt 1996
I efteråret 1996 fik skolen igen mulighed for at iværk
sætte et større udviklingsprojekt hvori indgik en fælles 
kursusrejse for skolens personale.

Og hvorfor blev det så netop Gøteborg? Jo, i forbin
delse med afholdelse af det Europæiske Ungdoms-par
lament i 1994 fik skolen kontakt med Utbildningsför
valtningen i Göteborg, der skulle være vært for Ung
domsparlamentet i foråret i 1995. Holstebro Gymna
sium og HF var dengang behjælpelig med erfaringer om 
dette arrangement. I forlængelse af dette samarbejde fik 

skolen en invitation til at komme på en studietur til 
Göteborg.

Utbildningsförvaltningen i Gøteborg er ansvarlig for 
alle de gymnasiale ungdomsuddannelser og voksenud
dannelsen i Gøteborgområdet. Forvaltningen admini
strerer et uddannelsesområde med 3000 lærere og 
30.000 elever.

Hovedemner
Pædagogisk udvalg havde på forhånd besluttet, at skole
udviklingsprojektet skulle fokusere på fire pædagogiske 
hovedemner:

Evaluering
Informationsteknologi i undervisningen
Tværfagligt samarbejde
Internationalisering

Sammen med Utbildningsförvaltningens projektleder 
Ann-Marie Fisker-Losenborg blev der tilrettelagt et pro
gram for 3 dage i Gøteborg.

I programmet indgik en række foredrag om de nævnte 
emner hvor en række projektledere og afdelingsledere 
ved forvaltningen gennemgik de ideer og visioner for
valtningen har på disse områder. Herudover indgik et fo
redrag om struktur og indhold i det svenske ungdoms- 
uddannelsessystem og et specialforedrag om forvaltnin
gens meget tætte samarbejde med Volvos uddannelses
afdeling.

En dags ophold på et svensk gymnasium var en af tu
rens vigtigste programpunkter. Lærerne blev fordelt på 6 
forskellige skoler og havde der mulighed for at møde 
svenske kolleger og overvære undervisningen i klas
serne.

Sidste punkt på programmet var et besøg på Kunds- 
kapscentrum Lindholmen, som er et tidligere skibs
værft, der nu rummer et stort uddannelsesområde, hvor 
mange forskellige uddannelser er samlet.

Gøteborg Utbildningsförvaltning var i mere end en 
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forstand værter for os under opholdet. Utbildnings
förvaltningen driver et gammelt sejlskib som hotel 
og restaurationsskib i forbindelse med deres hotelfag
skole.

Skibet ligger særdeles centralt i Gøteborg lige ved si
den af Operaen og Gøteborgs hovedgade. På dette skib 
som bliver drevet som fuldt professionelt hotel, blev vi 
indkvarteret til en særlig favorabel pris.

For at understrege besøgets officielle karakter invite
rede Gøteborg kommune til modtagelse i det Dickson- 
ska Palatset, som huser nogle af byens repræsentations
lokaler. Her blev vi budt velkomne til byen af formanden 
for Gøteborg bys uddannelsesudvalg.

Konference om ungdomsuddannelser
Som en del af skoleudviklingsprojektet blev der torsdag 
d. 30 januar holdt en konference på Holstebro Gymna
sium.

Konferencen skal ses i forlængelse af studieturen for 
skolens personale til Gøteborg. Den overordnede titel på 
konferencen var Gymnasiale ungdomsuddannelser i 
Norden i det 21. århundrede.

Projektets overordnende emner: Internationale relati- 
oner/udveksling, tværfagligt samarbejde, EDBs inddra
gelse i undervisningen og evaluering var hovedemnerne 
for konferencen, men herudover blev der åbnet mulig
hed for at inddrage emner som pædagogiske tendenser i 
Norden, nødvendige lærer- og elevkvalifikationer og 
elevernes socialkarakter.

Skolens personale og indbudte gæster fra amtsforvalt
ning, bestyrelsen og andre uddannelsesinstitutioner i 
Holstebro deltog i konferencen, der var tilrettelagt som 
en paneldebat mellem følgende paneldeltagere:

Finn Aarsæther, Høgskolen i Oslo, Afd. lærerutdanning 
Kjell Johannson, vicedirektør ved Utbiltningsförvaltnin- 
gen i Gøteborg. Direktør Kim Østrup. IBM. Rektor Hans 
Vangsgaard Holstebro. Direktør Erik Pedersen ved Ud
dannelses- og kulturforvaltningen i Ringkjøbing Amt.

Vi fik en fin modtagelse i Göte- Vore svenske værter fortalte enga- 
borg - her i Dicksonska Palatset, geret om deres uddannelsessystem.

Erik Prinds, repræsentant for Gymnasieskolernes lærer
forening. Formanden for Folketingets uddannelsesud
valg, Hanne Sverinsen, MF. Thomas Gerdes fra Danske 
Gymnasieelevers Sammenslutning.

Hver paneldeltager fik mulighed for et indlæg på 10-20 
minutter. Efterfølgende var der lejlighed til spørgsmål 
fra deltagerne og indbyrdes drøftelse mellem paneldel
tagerne.

Værdifuld inspiration
Konferencen gav i kombination med den øvrige del af 
udviklingsprojektet en mulighed for at tage hul på eller 
fortsætte udviklingsdiskussionen om gymnasieskolens 
fremtid.

Vi har set tendenser i Norge og Sverige, som vi kan 
lære af både positivt og negativt. I Danmark har vi ikke 
reformmæssigt fulgt de to landes eksempel. Det er i de 
kommende år, vi skal forme den retning, vi mener ud
viklingen bør tage herhjemme.

Udviklingsprojektet har været en værdifuld inspira
tion til den videre proces.

Anne-Maria Eriksen og Johannes Lebech
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U dveksli ngproj ekt
New York - Holstebro

I perioden 4 - 17/3 havde den ene af Holstebro Gymna
siums elektroniske klasser (2w) besøg af en gruppe ele
ver og lærere fra to skoler i Brooklyn, New York. Xave- 
rian High School er en drengeskole som i lighed med 2w 
er involveret i forsøg med informationsteknologi. Sko
len støttes, ligesom Holstebro Gymnasium, af IBM i IT- 
udviklingen. Fontbonne Hall er en pigeskole i nærheden 
af Xaverian High School.

Opholdet var tilrettelagt som en blanding af undervis
ning og ekskursioner. Emner i undervisningen var bl.a. 
H. C. Andersens eventyr, et kemiprojekt, orientering om 
Danmark i historie og geografi og forskellige former for 
idræt. Ekskursionerne gik dels til Holstebro by på cykel 
- en temmelig strabadserende rundtur for nogle af de 
unge New Yorkere - dels til Vesterhavet, Limfjorden, 
Spøttrup og Skive. Herudover tog værtsfamilierne deres 
unge gæster med på ture rundt i Jylland og på Fyn.

Baggrunden for besøget er en kontakt som blev etab
leret under en studierejse for tre lærere fra Holstebro 
Gymnasium i foråret 1996. Xavarian High School viste 
sig meget interesseret i udveksling med en dansk skole 
der også havde forsøg med IT, og Holstebro Gymnasium 
får med dette udvekslingsprojekt nye muligheder for at 
udvikle det internationale samarbejde - ikke mindst 
fordi skolerne i New York ønsker at fortsætte samarbej
det i de kommende år.

Vigtige elementer i internationale udvekslingsbesøg 
er naturligvis at opleve en fremmed kultur og andre for
mer for undervisning end man er vant til. Tilbagemel
dingen fra de to skoler i New York viser at vore ameri
kanske gæster fik stort udbytte på begge fronter. De op
levede Danmark som et land med frie og åbne unge 
mennesker der ikke var hæmmede af formel autoritet el
ler strenge adfærdsregler - og det satte deres egen kultur 
i perspektiv, sagde de. Skolekulturen i USA er forskellig 
fra vores bl.a. fordi at undervisningen er organiseret i 

kurser eller valgfag uden stamklasser. På Xaverian High 
School skal alle elever bære slips i timerne, og på Font
bonne Hall skal alle pigerne være iført bluse og nederdel 
af en vis - anstændig - længde.

I oktober er det så eleverne i 2w der skal til New York 
for at fuldføre udvekslingsprojektet. Rejsen finder sted i 
perioden 5-20/10, altså med inddragelse af efterårsferien 
for ikke at miste for megen undervisningstid. Men det 
betyder ikke at 2w får to ugers ferie i New York. 
Lærerne på Holstebro Gymnasium og i New York er nu 
i gang med at tilrettelægge relevante kursusforløb på 
skolerne, bl.a. et i multimedier organiseret af IBM. Des
uden er hensigten naturligvis at give de danske elever et 
kvalificeret indtryk af den amerikanske storbykultur.

Steen Grønlund Andersen

Studievejledningen

Studievejledningen på Holstebro Gymnasium og HF va
retages af Jens Erik Engelbrett (gymn.), Jes Chr. Jessen 
(gymn./hf), Lonni Gelsdorf (gymn./hf), Alice Elsig 
(gymn.), Gerd Schmidt Nielsen (gymn.) og Jane Leth 
Nielsen (gymn./hf). Formålet med vejledningen er at 
sætte eleverne og kursisterne til med størst muligt ud
bytte at gennemgå deres uddannelse samt at støtte dem 
bedst muligt både 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 klasse
sammenhæng, mens der hele skoleåret igennem er åbent 
for mere personlig rådgivning ved henvendelse i studie
vejlederkontorernes åbningstider eller efter nærmere af
tale 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
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valgsmuligheder samt en eksamensorientering. Kursi
sterne i Ihf introduceres endvidere til studie- og er
hvervsvalget. For eleverne i 2g arrangeres der opfølg
ning af studieteknik, introduktion til reglerne vedr. Sta
tens Uddannelsesstøtte, fortsat valgfagsorientering samt 
introduktion til studie- og erhvervsvalget. I 2hf/3g foku
seres der særligt på orienteringen om den større skrift
lige opgave samt studie- og erhvervsvalget, ligesom der 
gennemføres en orientering om Statens Uddannelses
støtte. Alle elever i afgangsklasserne får tilbud om udar
bejdelsen af en handlingsplan i tilknytning til kom
mende valg af uddannelse og erhverv; i denne sammen
hæng afholdes der ligeledes et kursus i jobsøgning. I 
forbindelse med afsluttende eksaminer kan elever/kursi- 
ster 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 studievejledernes opslagstavle med 
orientering om reglerne for eksamen og praktiske råd i 
forbindelse hermed.

1 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 oriente
ring om højskoleophold.

Holstebro Gymnasium og HF får hvert år besøg af 
mange elever fra folkeskolernes 9. og 10. klasser. Studie
vejlederne arrangerer præsentationskurserne, der som 
regel strækker sig over to dage og giver de besøgende 
elever mulighed for både at observere undervisning i 1 .- 
klasserne og selv at få orientering i enkelte fag. Det er 
det generelle indtryk, at disse præsentationskurser er en 
stor succes.

Studievejledeme

o

Aben skole
Forårskoncert 1997

Når foråret er på vej, om end i år kun småt, så er der for
årskoncert på Holstebro Gymnasium. Rektor indledte 
med at sige, at forårskoncerten i år lå tidligt fordi mange 
af de sang- og musikudøvende stod foran endnu et stort 
projekt i april måned med Doky Brothers.

Forventningerne og forberedelserne til aftenen er 
store og der blev lagt megen forårsenergi, engagement 
og opfindsomhed i denne koncert. Vi blev som tilhørere 
„forført“ og ført vidt omkring i musikkens verden.

„Du ved det sikkert allerinderst inde....“, med denne 
dejlige fælles forårssang af Anne Linnet var stemningen 
lagt i den som sædvanligt tætpakkede forventningsfulde 
sal. Herefter fremførte skolens store kor „Mo’erlille“ af 
H.C.Andersen/Holm. Det var en bunden opgave til en 
konkurrence. En sørgmodig stærk stemning er lagt og 
snart fører koret os i en anden sjælfuld stemning med 
„Soul Shadows“.... „soul shadows on my mind“.

Musikklasserne på skolen præsenterede meget for
skellige værker. 2 hf og mellemniveau lagde ud med „1 
Know Hirn“ og „Anthem“. Forud for resten af de mange 
musikklasser på skolen spillede og tryllebandt Lone og 
Matthew på henholdsvis klaver og marimba. De spillede 
klassisk, wienervals, Ball-Szene, fra første del af det at
tende århundrede. Lone og Matthew er MGK-elever, 
dvs at de er på musikalsk grundkursus og har lavet aftale 
om, at de kan bruge et år ekstra til gymnasiestudiet for 
at have tid til at fordybe sig i musikken.

I år er der to højniveau musikklasser i 2g og den ene 
„mus-klasse“ spillede tango for sang og guitar med 
spanske sprudlende råb. Der var en herlig legende og fri 
stemning. Den anden „mus-klasse“ udfordredes, udfor
drede sig selv med Beatles-klassikeren „The Long and 
Winding Road". Den udfordring klarede de fint.

Så blev vi præsenteret for skriftligt hjemmearbejde i 
musik. Elever fra 3g højniveau havde arrangeret „Blue
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Moon“ og hertil jabakor. Det er et systematisk, struktu
reret stykke nodepapirarbejde, som i musikalsk udform
ning ikke er „papirarbejde“, men har det gennemarbej
dede og frigjorte med sig.

Sangere og musikere på Holstebro Gymnasium mø
des også på tværs af musikhold og øver på og uden for 
skolen og får mulighed for at præsentere musik og sang 
ved forårskoncerten og ved andre arrangementer på 
gymnasiet. Ved denne koncert var der to sådanne grup
per, begge kendte i forvejen på gymnasiet. Den ene var 
et vokalensemble, som havde ændret navn fra „Lennon 
Kids“ til „Small Heks“. Nu er de ikke længere kids, idet 
de snart er færdige på gymnasiet. De sang „Happy To- 
gether“ a capella og gav derefter en lille dramasang med 
megen latter til følge.

„Pangea“, som betyder verdenssamling, var den anden 
på tværs sammensatte og også velkendte gruppe. Den 
lagde ud efter pausen med levende, sprudlende verdens
musik, eksotiske rytmer og en veloplagt blæsersektion.

Igen måtte vi som tilhørere lade os føre til en hel an
den musikalsk verden, et af disse „forårskoncertnatur
lige“ spring i musikalske genrer, et kreativt kaos af stil
arter. Alle højniveau musikelever sang Verdis „Va, pen- 
siero“ på smukkeste vis. Det er dejligt at eleverne 
udfordres bredt og at eleverne tager de forskelligartede 
udfordringer op med sangglæde og engagement.

Ingen forårskoncert uden skolens Big Band. Det var et 
rent instrumentalt indslag, hvor to fra tidligere fo
rårskoncerter velkendte og et „nyt“ nummer klang dejligt 
og fyldigt. Big Band'et er medvirkende til følelsen af, at 
forårskoncerten er tradition og fornyelse i traditionen.

Fælles sangglæde, frihed og forår var der i fællessan
gen „Den blå anemone“. Som værdig afslutning sang 
Ig’erne og Ihf’erne et Beach Boys-potpourri, og før vi 
kunne nå at klappe ekstra-nummer, meldte en begejstret 
dirigent, at vi fik sidste halvdel af potpourriet igen.

Det var en dejlig aften.

Lisbet Bangsbo
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Teaterstrejf i påskevejr

Levende teater, også levende skolekomedier, haren sjæl. 
Kjeld Abeli vidste også hvor den sad henne, ihvertfald i 
det teaterrum, hvor de fleste af hans stykker første gang 
blev levende. Sjælen sad oppe i luften, sådan en fire-fem 
meter oppe og så lidt skråt ude i siden, i den side, der på 
Det kgl. Teater hedder Kongesiden. Det skrev han om i 
essay-samlingen Teaterstrejf i Påskevejr, en titel, der jo 
også viser Abel’s sans for poesi. Uden poesi, uden le
vende teater er tilværelsen dødhamrende ... ja, netop! 
Død-hamrende. Melodien biir væk.

Det gør den også for almindelige Larsen (spillet af 
Martin Haglund). Han har ellers gode betingelserne i li
vet. Han er ung, han har en eksamen, han får et udmær
ketjob på et kontor. Han har en pæn kæreste, Edith (spil
let af Mille Jensen). Lidt kedelig er hun måske, stram 
nederdel, midterskilning med knude i nakken og hånd
taske, men pææn. Med lidt hjælp fra hendes småborger
lige familie bliver de i stand til at gifte sig og får råd til 
en bryllupsrejse til Jylland. Kylling og is-melba hver af
ten. Derefter hjemme igen til hverdagens trummerum og 
søndagenes kedsommelighed. Det sku’vær’så godt, men 
så er det faktisk skidt. Uudholdeligt skidt.

Hvordan kan det nu være? Kjeld Abeils teaterstykke 
har et svar. De unge mennesker kan ikke slippe den kval
mende, småborgerlige opdragelse, som omklamrer dem 
overalt. Mest omklamres de af familien, den resignerede 
svigerfar (Rasmus Fruergaard) og den altdominerende 
svigermor (fint spillet af Pernille Rasmussen), med et 
udseende som Kirsten Jacobsen fra Fremskridtspartiet 
og med en stemme som Yvonne fra Olsen-banden.

Det gode ved stykket som skolekomedie er, at satiren 
udfoldes i en række korte sketches, der giver gode ud
foldelsesmuligheder for komiske talenter. Der var 
mange, og ikke alle kan jo nævnes her, men i mine an
meldernotater har jeg understreget Cristina Olsen som 
Døden, Mette Smith som Naturen og Iben Louise Chri
stensen som Barnet.
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I dette stykke, som er fra 1935, er det, som i så mange 
andre samtidskritiske teaterstykker, netop barnet som får 
den byrdefulde opgave at redde fremtiden. Her er det 
barnet, der er i besiddelse af, ikke den røde tråd, men et 
sjippetov, som hun rytmisk leger med og gavmildt over
rækker en ende af til Edith, hvorefter alle de „gode“ kan 
hægte sig på, dvs. alle de ikke-småborgerlige, arbejde
ren, der ikke taler „fint“, vagabonden, der drikker bajere 
osv. Nu er vi på sporet og vi når selvfølgelig også frem. 
Her kunne man måske have ønsket at instruktørerne 
Helle Nymann og Uffe Eiler i en ellers fortrinlig for
tolkning, havde purret lidt op i Larsens pomadehår og la
det Ediths knude i nakken flagre, for at understrege, at 
fra nu af var alting anderledes.

Nu er der så gået godt 50 år siden „melodien“ første 
gang blev væk. Kontorlandskabets skrivemaskiner er 
blevet til computere. Turen „ud af landevej’n“ er ikke så 
romantisk, men blevet til turen ud af Europas motorveje 
med CO,-udslip og deraf syredøde skove og hele badul
jen til følge, og en kakofoni af elektroniske melodier 
kværner nu sjælløst ned fra alverdens satelitter, stykkets 
drømmehelt, Lord Winnforth, er afløst af Das Glückrad. 
Hvor fanden er melodien idag. Nowhere!

Og så sker der det, en ganske almindelig onsdagsaften 
på Holstebro Gymnasium og HF-kursus, at den almin
delige Larsen i skjorteærmer går frem til scenekanten og 
lytter intenst. Og både han og vi kan høre noget. Larsen 
går lidt ned i knæene og peger ud i rummet. Præcist dér, 
hvor Abeil havde udpeget teatrets sjæl, sidder Carsten 
Abildgaard & Hans Syncophanter og spiller jazz. Har
monisering og arrangement er Carstens eget bidrag, ikke 
til melodien, den kender vi, den står i Højskolesangbo
gen, men til sjælen, the soul, som de siger. Det er noget 
underligt noget med den jazz, når det sker. Vi kan klappe 
og more os over Abeils satiriske sketches over .småbor
gerligheden. Men der er jazzens sjæl, der får os til at 
gynge til slut, og får os til at gå hjem, fulde af melodier.

Hans Henrik Monrad

Forårsfestival

„Aprils lunefulde vejr og unge piger er ikke til at stole på “ 
Dette med at vejret holdt, det var ikke til at stole på, men 
pigerne .... ja alle, der havde været med til at arrangere 
forårsfestivalen, i år lørdag den 19. april, var til at stole 
på. Sikken en dag!

Ca. 1000 forældre, søskende, familie i øvrigt og ven
ner af skolen, havde fundet vej til en noget anden skole, 
end den vi ser til dagligt. Kurdisk, italiensk, indisk og 
græsk cafe, ja rækken kunne vist blive længere, ikke at 
forglemme „Det gamle konditori“, som var en fornøjelse 
at besøge, både hvad angik kagerne, men så sandelig 
også udsmykningen og den levende underholdning. 
Lugten af antikvariske bøger og helstegt pattegris i den 
store gård og underholdning af skolens velspillende big 
- band i festsalen og for mig en meget stor oplevelse i 
den selv samme sal Tamilsk tempeldans

Alle havde gjort en stor indsats for at udsmykke deres 
bod. I den forbindelse så vi i år en nyskabelse, en økolo
gisk bod. Jeg skal love for den var udsmykket med big- 
baller, som efterhånden kunne opleves på hele skolen. 
Men flot det var den, landlig stemning, økologiske 
grøntsager og ditto øl.

Alt i alt en vellykket dag for eleverne, som havde lagt 
et stort arbejde i dagen, samt for de besøgende, der 
havde fundet vejen til gymnasiet.

Marianne Mielke

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, men sammensætningen kan være 
lidt anderledes. Det er skolens lærere, der forestår arran-

26



27



gementerne, der kan dog suppleres med gæstelærere 
udefra og i samarbejde med andre undervisningsinstitu
tioner.
Aktiviteme 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 le
des Kursusafdelingen af inspektorer og et udvalg på fire 
lærere, der vælges for et år ad gangen.

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, som er et ek
stra kulturtilbud til kommunens borgere. Vores tilbud er 
nichetilbud, som ikke konkurrerer med andre tilbud i 
kommunen. Desuden har vi nogle aktiviteter, som ikke 
kan falde ind under fritidslovgivningen, men som er rent 
brugerbetalte.

Et varieret program
I skoleåret 1996/97 er der holdt 20 foredrag med ialt 483 
deltagere fordelt over varierende emner inden for: litte
ratur (Grundtvig), musik (kompositionsmusik efter 
1945, samt opera), psykologi (Mahlers udviklingsteori, 
parforhold m.v.), filosofi (frihed og ansvar), arkitektur 
og billedkunst (Bjørn Nørgaard og Dronningens gobeli
ner, Amsterdam), historie (Danmarkhistorien i billeder) 
og geografi (Berlin og Holland), informationsteknologi 
(Internettet).

Kursusafdelingen har også i dette års program sat fo
kus på billedkunstneren Bjørn Nørgaards arbejder, fordi 
han har en særlig tilknytning til skolen. Vi har midlerti
digt hans forlæg, kartoner, til fire af de vævede gobeli
ner til Dronningen hængende i skolens festsal. Desuden 
blev der i maj 1997 opsat første del af hans store kera
miske udsmykningsopgave i skolens vandrehal. Ud

smykningen fremstiller danske digtere, den første del 
digteren Grundtvig

Også dette år bød på en operatur til Hamborg, hvor 
Tosca var på programmet. Desuden blev der i tilknyt
ning til en foredragsrække om Holland og Amsterdam 
lavet en 6-dages studietur til Amsterdam i påsken 1997. 
I tilknytning til foredragene om Berlin blev der arrange
ret en historisk og kulturel studietur til byen i en week
end.

Vi indledte i 1994 et samarbejde med den Jyske Opera 
om overværelse af Wagneroperaer 1994-96. Ligesom 
ved turene til Hamborg blev de enkelte operaer gennem
gået ved foredragsaftener på skolen før forestillingen. 
Projektet afsluttedes med overværelse af hele Ringen i 
september 1996.

Holstebro blandede kor og koret Nocturne drives fort
sat i Kursusafdelingens regi med ialt 80 deltagere. Dette 
korår kulminerede med en koncert i Holstebro Musikte
ater, hvor Nocturne koret og skolens almindelige kor 
sammen med Lan Doky- brødrene opførte et korværk - 
tilrettelagt og delvis nykomponeret af Nils Lan Doky - 
dirigeret af lektor Kristian Laustsen, Holstebro Gymna
sium og HE

Det er i stor udstrækning elevers eller tidligere elevers 
forældre, der kommer til arrangementerne. Der kommer 
dog også mange andre, som ikke har en direkte tilknyt
ning til skolen, og vi ved, at mange er gengangere til 
vore forskellige tilbud.

Jørgen V. Jacobsen

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 
med et efterårsnummer og et forårsnummer, der blandt 
andet indeholdt nogle faste indslag i form af „Stafetten“, 
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hvor folk med tilknytning til skolen inviteres til at ud
trykke deres synspunkter på skolelivet. Stafetten sendes 
videre af den, der netop har bidraget med et indlæg. 
Nogle af bladene er „temanumre“, hvor indholdet er 
koncentreret om et emne, f.eks. „Skoleudviklingspro
jekt“ i efterårsnummeret. I øvrigt indeholder „Bladet“ 
reportager fra mange forskellige begivenheder i skolens 
liv, fortæller om udvekslings- og samarbejdsprojekter, 
studierejser m.m. og bringer informationer fra skolens 
administration.

I september holdes et aftenmøde for 1. klasserne, de
res lærere og elevernes pårørende. Et af hovedformålene 
med denne aften er at give de pårørende lejlighed til hur
tigt at træffe klassens lærere og møde klassekammera
terne. Desuden holdes der hvert år i januar samtalemø
der, hvor eleverne og deres pårørende på forhånd kan 
ønske tid hos de enkelte faglærere.

Kursusafdelingens foredragsrækker og øvrige arran
gementer, der er åbne for alle, giver desuden både elever 
og forældre mulighed for at møde skolens lærere på en 
anden måde.

Skolekomedien, forårskoncerten, forårsfestivalens 
åbent hus arrangement (i april 1997)og større korbegi
venheder som samarbejdet med Lan Doky brødrene i fo
råret 1997, er alle arrangementer, der giver de pårørende 
gode muligheder for at få indblik i den del af skolens liv, 
der ligger ud over undervisningen. Endvidere indbydes 
forældrene ofte til at deltage i arrangementer, som de en
kelte hold og deres lærere holder før og efter studierej
ser i udlandet.

Endelig skal det understreges, at forældrene altid er 
velkomne til at henvende sig til rektor og studievejle
derne.

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. Ofte deler flere familier værtsskabet, således at 
gæsterne kan få et så bredt kendskab til dansk hverdag, 
tænkemåde og kultur som muligt.

Skolegangen indledes med en optagelsessamtale, der 
giver eleven mulighed for at præsentere sig og fortælle 
om specielle uddannelsesmæssige interesser og forud
sætninger, derefter indplaceres han eller hun i forskel
lige allerede etablerede klasser. Da udvekslingseleverne 
har en anden skolemæssig baggrund end deres danske 
kammerater, er det ikke usædvanligt, at en fremmed
sproget elev bliver optaget i flere klasser samtidig.

I skoleåret 96/97 har Holstebro Gymnasium og HF- 
kursus haft besøg af Oriana Madriz fra Costa Rica, hun 
har gået i 2x. Hun er blevet udsendt gennem AFS, hvil
ket også gælder for Jennifer Jacquier, 2c, der dog kom
mer fra Australien. Julie Mallet, 2y, kommer fra Canada, 
udsendt gennem Rotary International Exchange Pro
gram. Ligeledes gennem Rotary og fra USA fik vi besøg 
af Jewelyn King, 2a og samme organisation stod også 
bag udsendelsen af Danielle Lange fra Australien, elev i 
2a.

Allerede nu ved vi. at vores skolehverdag fra august 
igen vil blive præget af elever fra oversøiske lande.

Jens Erik Engelbret

Lucia Sand Pedersen



Fra skolens kalender
August

07. Skoleåret begynder. Skolen har i år 242 nye 
gymnasieelever, fordelt på 4 sproglige og 5 ma
tematiske klasser, samt 84 nye hf-studerende 
fordelt på 3 klasser. I alt har skolen 855 elever, 
673 i gymnasiet og 182 i hf. I de første dage gen
nemføres et introduktionsprogram for de nye 
elever, afsluttende med teaften.

07. Reception for lærere der har 25-års skolejubi
læum.

12. Theaften for Ig klasserne og deres lærere.
14. Der holdes hf-aften for alle hf-elever og deres 

lærere.
16. -18. Korprojekt i Brande.
23. Basiskursus i skr. dansk for Ig.
28. Kursusafdelingens gennemgang af Wagners 

opera Valkyrien.
30. Basiskursus i skr. dansk for Ihf.
30. Introfest.

September
03. Kursusafdelingens foredragsrække om Berlin

begynder.
04. Elevrådskursus i Klegod.
05. Holstebro Blandede Kor og koret Nocturne star

ter.
06. Idrætsdag for alle elever og lærere.
11. Fællesarrangement med rumænsk folklore

gruppe fra Brasov.
16. Klasseaften for fire nye 1. klasser.
17. Kursusafdelingen: Bjørn Nørgaard og Dronnin

gens Gobeliner. Foredrag om kunstneren og pro
jektet med fremvisning af kartonerne for alle in
teresserede.

24. Klasseaften for fire nye 1. klasser.
26. Klasseaften for fire nye 1. klasser.

27. Fællesarrangement med lektor Claus Jensen, der 
fortælles om Challenger projektet.

30. -04. „Urouge“. Rejser for 3g årgangen.

Oktober
08.-11. Besøg af elever fra Vinding, Ulfborg og Vemb.
14.-18. Efterårsferie.
21.-25. Besøg af elever fra Tvis skole.
23. Fællesarrangement: Foredrag om Grundtvig.
28.-01. Besøg af elever fra Birkelundsskolen.
28. Skolen har besøg af en klasse under European 

Studies Programme.
29. Kursusafdelingens foredragsrække om Dan

markshistorien i billeder begynder.

November
06.-08. Skoleudviklingsprojekt. (Gymnasiale ungdoms

uddannelser i Norden. Studietur til Göteborg.).
07. Operation Dagsværk indsamlingsdag.
11 .-15. Besøg af elever fra Sønderlandsskolen.
18 . Kursusafdelingens foredragsaften om Internettet.
19 .-22. Besøg af elever fra Skave Centralskole, Den 

Kristne Friskole, Haderup Centralskole.
27. Fællesarrangement med dramaholdet.

December
02.-31.1. Ulandsfondens årsudstilling.
02.-06. Besøg af elever fra Set. Jørgens Skole.
03. „Den større skriftlige opgave“. Opgaveuge for 

3g starter.
04. Kursusafdelingens foredrag om Puccinis opera 

Tosca.
07.-08. Kursusafdelingens operatur til Hamborg.
09.-13. Besøg af elever fra Nørrelandsskolen.
17. Fællesarrangement: Julekoncert med Det Jyske 

Ensemble.
20. Skolen holder den traditionsrige juleafslutning 

med julehistorie, juletale, oplæsning af juleevan
geliet, musik, sang og dans omkring juletræet.
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Januar
06. Første skoledag i det nye år.
13. 1. samtalemøde.
14. Kursusafdelingens foredragsrække om kompo

sitionsmusik efter 1945 begynder.
15. 2. samtalemøde.
21. Orienteringsmøde om gymnasieuddannelsen.
23. Orienteringsmøde om hf-uddannelsen.
28. -04.2. Opgaveuge for 2hf, hvor den større skriftlige 

opgave skrives.
29. Volleyball stævne i Grindsted.
29. Kursusafdelingens foredragsrække om filosofi

begynder.
30. Konference om ungdomsuddannelserne i Nor

den (Del af skoleudviklingsprojektet).

Februar
03. Skolen har besøg af skatteminister Carsten 

Koch.
06. Fællesarrangement: Rock Comics.
10.-14. Vinterferie.
17. Kursusafdelingens foredragsrække om psyko

logi begynder.
18. Valgfagsaften. Elever og forældre har mulighed

for at tale med en studievejleder og rektor.
18. Kursusafdelingens foredragsrække om Holland

begynder.
19. Studie- og Erhvervsorienterende møde for hf og 

2-3a
25. Forårskoncert i festsalen, med deltagelse af sko

lens musikelever, kor, orkestre og samspilsgrup
per.

Marts
04. Skolen har besøg fra det slovakiske undervis

ningsministerium, og af slovakiske gymnasie
lærere.

06.-07. Skolekomedie: Kjeld Abeils Melodien der blev 
væk.

06. Terminsprøve for 2g.
07. Terminsprøve for Ihf.
08.-20. 2w har besøg af elever fra New York.
08.-14. Studierejser for Ihf og 2g.:

lo i Berlin med Anne Lindegaard og Frans 
Pærregaard. In i Berlin med Inge Smith og Peter 
Aaboe. lp i Prag med Henrik Hoffmeyer og Jens 
Mortensen. 2a, 2d og 2x i Edinburgh med Mette 
Nyvold, Bente Sørensen, Elisabet Christensen, 
Carsten Abildgaard, Pia Brandbyge og Helene 
Knap. 2b i Milano med Helle Brink og Benedikt 
Gullach. 2c i Warszawa og Krakow med An
dreas Monrad Petersen og Jes Jessen. 2u i 
München med Mogens Falsig og Lucia Sand Pe
dersen. 2y i Rom med Birgitte Vedersø og Ole 
Andersen.

10.-14. Terminsprøveuge for 3g og 2hf.
10.-14. Individuelle klasseprojekter i den omlagte uge 

for Ig, med de lærere der ikke er på studierejse.
22.-28. Kursusafdelingens påsketur til Amsterdam.
24.-31. Påskeferie.
30.-04. 2gMU har besøg af elever fra O’wings Mills 

High School, Baltimore.

April
08. Fællesarrangement med teatergruppen Elrond: 

„Ringe i havet“.
13. Korprojekt i Holstebro Hallen med Doky Brot

hers: „Whisper in the Wind“.
14. Fællesarrangement med statsminister Poul Ny

rup Rasmussen.
19. Forårsfestival. Om formiddagen forbereder ele

ver og lærere eftermiddagens arrangement med 
diverse boder og underholdning. Åbent hus for 
pårørende og andre interesserede fra kl. 12-16. 
Fest for nuværende og gamle elever om aftenen.

21. Fællesarrangement med Lone Dybkjær.
22. Skolen har besøg af 20 litauiske elever og lærere.
25. Store Bededag.
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30. Fællesarrangement i hultimen: Holstebro Høj Juni
skole spiller klassisk musik. 02. Mundtlig eksamen for l-2g begynder.

18. Sidste eksamensdag.
Maj 19. Translokation for l-2gog Ihf kl. 11.00.

02. Gallafest for 2hf og 3g og deres lærere. 20. Dimission. 3g kl. 8.30 og 2hf kl. 11.00.
02. Sidste undervisningsdag for 2hf.
07. Sidste undervisningsdag for 3g.
08. Kr. Himmelfartsdag.
16. Sidste undervisningsdag for Ig og Ihf.
19. 2. Pinsedag.
20.-26. Alle 1 g-klasser skriver danskopgave.
20. Mundtlig hf-eksamen begynder.
23. Sidste undervisningsdag for 2g.
26. Mundtlig eksamen for 3g begynder.

Det nye skoleår starter onsdag den 6. august 1997
Lærerne møder kl. 8.00. - Nye elever møder kl. 8.40. - Gamle elever møder kl. 9.40.

Ferieplan 1997/98
1997:
Mandag d. 23. juni til tirsdag d. 5. august...............................................................................Sommerferie
Onsdag d. 6. august............................................................................................................ Skolestart
Mandag d. 13. oktober til søndag d. 19. oktober ............................................................ Efterårsferie
Mandag d. 22. december til søndag d. 4. januar.................................................................... Juleferie

1998:
Mandag d. 9. februar til søndag d. 15. februar ..................................................................... Vinterferie
Mandag d. 6. april til mandag d. 13. april ............................................................................. Påskeferie
Fredag d. 8. maj ................................................................................................................ St.Bededag
Torsdag d. 21. maj .................................................................................................. Kr. Himmelfartsdag
Mandag d. l.juni .................................................................................................................. Pinseferie
Mandag d. 22. 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
Akbina, Nilüfer 
Andersen, Maiken 
Bendtsen, Hanne 
Bertelsen, Maja 
Bræmer-Jensen, Helle 
Clausen, Britta
Hansen, Rene Ustrup 
Kirkegaard, Uffe
Kjærgaard, Anna Katrine Jensen 
Knudsen, Lilian
Kristensen, Anette 
Kristensen, Lotte 
Mathiesen, Dorte 
Mouridsen, Jeppe 
Nielsen, Janni Dyveke Pirupshvarre 
Nielsen, Philip Almann Alstrup 
Nielsen, Winnie Astrup 
Nordestgaard, Marie 
Pedersen, Anders Vad 
Petersen, Pernille Louise 
Svenstrup, Kristian 
Tariq, Nadia Helene 
Thimmer, Ane Sangild 
Vestergaard, Henriette Pape

2o
Andersen, Else Merete 
Barbesgaard, Annika 
Christensen, Rikke 
Grysbæk, Bente 
Hansson, Lena 
Jensen, Allan Bjerre 
Jensen, Mette Bro
Kristensen, Annemarie Thusgaard 
Kristensen, Jes Ingemann 
Mikkelsen, Jakob Juul
Nielsen, Hanne
Nielsen, Tina Bjerregaard 
Olesen, Anja Vestergård 
Olsen, Christina Hjørnholm 
Pinnerup, Paula

Poulsen, Gitte Hajslund 
Sandager, Mathilde
Sinkjær, Karina
Sø, Jesper
Tønnesen, Liselotte Blæsbjerg

2p
Andersen, Louise Skovhus 
Bæk, Morten
Carlsen, Lene Heidemann 
Dahl, Else Kirstine Dam 
Dyrholm, Tine
Hansen, Anne Lindegaard
Hansen, Ruth Lindegaard 
Juelsen, Lotte Sølvgren 
Jørgensen, Charlotte Melchior 
Jørgensen, Irene 
Kristensen, Heidi Lykke 
Kristensen, Marianne 
Lyngesen, Ryan 
Meilby, Jan Bjørnbæk 
Mikkelsen, Louise Maria 
Moller, Annette Daniels 
Nielsen, Ida
Parasiris, Annette Teilmann 
Pedersen, Birthe
Petersen, Rasmus Tønning 
Søgaard, Lotte Ahrenkiel 
Thesbjerg, Lone 
Thomasen, Ane Mette 
Uldum, Pia Kjeldal 
Waagstein, Jeanne

2q
Andersen, Tina
Brekkunum, Trygvi Restorff i
Brogaard, Mie
Gedved, Winnie Marie 
Hebsgaard, Heidi
Hollesen, Iben
Horne, Jesper
Jacobsen, Karina Ostergaard
Jacobsen, Rolf
Jakobsen, Nanna Fredskov
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Jensen, Bente Guldhammer
Jensen, Jacob Højris
Kallestrup, Dorthe Vibjerg
Kristensen, Rune
Kristensen, Tina Munksgaard
Løkke, Bue
Nielsen, Janni Aarup
Olesen, Charlotte Korr
Pedersen, Ann Møller
Pedersen, Betina
Risom, Mette Lyngholm
Salling, Lotte
Schäfer, Lone
Sørensen, Mette Holm
Thomsen, Leif Kirk
Videbæk, Anja

3a
Andersen, Randi
Andersen, Siri Haff
Brøgger, Line
Dissing, Jane
Fjordside, Jette
Jensen, Carsten Lajgaard
Johansen, Kirsten Snejstrup
Jørgensen, Mette Helene Ravn Barb.
Kristensen, Lene
Madsen, Annie Mary
Mortensen, Ole
Nielsen, Marianne Ester
Olesen, Michael
Pedersen, Irene Kristina
Pedersen, Linette
Petersen, Lisa
Roldsgaard. Ane Vilstrup
Steffensen, Louise Gade
Stride, Oline Haarup
Thaysen, Søren Nikolaj Fester
Werenberg, Jorgen Mario

3b
Andersen, Mads
Bjerre, Steffen Hedegaard
Christensen, Gry Ardal

Christensen, Karen Stub 
Christiansen, Per Bjørndal 
Graakjær, Line Frøjk 
Graversen, Vicki
Jacobsen, Martin Lykke 
Jakobsen, Ulla Møller 
Jensen, Louise Hesel 
Kristensen, Karina Nørgaard 
Kristensen, Kristina
Larsen, Ane Marie Nørgaard 
Larsen, Mie
Ovesen. Rikke Thiesgaard 
Ransborg, Casper Kamp 
Rasmussen, Tina Sundgaard 
Ravn, Jonas Møller 
Skallebæk, Malene Burgsø 
Stjernholm, Rune 
Vestergaard, Britta Uhre

3c
Cederholm, Birgitte
Christensen, Thomas Boye 
Christiansen, Rikke Lykke 
Fruergaard-Pedersen, Rasmus 
Gosmer, Mette
Grønkær, Trine
Hede, Martin
Jacobsen, Thomas
Jensen, Lillian Overgaard 
Kramer, Lene Marqvard 
Lauridsen, Anna Mette Engholm 
Mikkelsen, Marianne Degnbøl 
Mortensen, Tina 
Skovhede, Alice
Nielsen, Henrik Østerdal
Nielsen, Rikke Skabning
Olesen, Louise Berg
Sigh, Mette
Skov, Susanne Westphael 
Svenstrup, Christoph Hare 
Ostergaard, Jannie
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3d
Blindkilde, Tommy
Christensen, Kirstine Haugaard
Damgaard, Esben Møller
Dyrholm, Morten
Ebbensgaard, Trine
Henriksen, Mona
Høy, Kenneth Evendorf
Iversen, Thure Dreier
Jacobsen, Else Lindholm
Jensen, Anne Odgård
Jensen, Mette Kirstine Moesgaard
Jeppesen, Kamilla
Krogh, Søren Kirkegaard
Madsen, Line Dudal
Nielsen, Anne Kristine Skjøtt
Nielsen, Annette Høj
Nielsen, Catarina Grud Zhall
Nielsen, Jesper Ostergaard
Nielsen, Maja Ørskov
Nielsen, Thomas Fonager 
Pedersen, Berit
Rasmussen, Ane Lindholt
Reilev, Mette
Sognstrup, Luise
Steens, Peter Elias
Tarpgaard, Marie

3u
Aaberg, Karen
Albertsen, Kim
Andersen, Hanne Søgård
Andreasen, Jannie Aslak 
Bøystrup, Peter Bjerre 
Christensen, Mette
Dusgaard, Rikke Line
Foged, Mette
Fogt, Marie Louise Lykkegaard
Gade, Lasse
Hagelskær, Mogens
Hansen, Frank
Havn, Stinne Von Seelen
Jensen, Martin Mosegaard
Jensen, Stefan

Lauridsen, Allan Lund 
Madsen, Rikke
Nielsen, Christian Suhr
Petersen, Charlotte
Salquist, Ann-Christina Høfdinghoff
Schilder, Sandra
Sellathurai, Jeevageetha
Strebel, Ditte Ejersbo 
Thomassen, Ole Juul 
Thomsen, Karin Birkkjær

3w
Berg, Hans Severin
Carlsen, Mads
Christensen, Michael Kaare
Ebbesen, Randi Muff 
Graversen, Christina
Haaning, Søren
Jensen, Diana Meklenborg Rindom
Jensen, Joachim Snebang Vanggaard
Jensen, Lene Thorsgaard
Jensen, Sara Buhl
Klinkby, Per
Krabbe, Louise Høgenhaug
Leth, Tina
Madsen, Mette Toft
Mikkelsen, Mette
Nielsen, Jakob Vilhelm
Nielsen, Susanne Kiel
Olesen, Lisbeth
Olsen, Morten Studsgaard 
Rasmussen, Lasse Munck 
Shanmugam, Bhuvanapriya 
Thomsen, Anders Colding 
Thomsen, Casper
Østergård, Jens Jakob

3x
Axelsen, Jesper
Bagger, Nete
Christiansen, Kåre Fiedler
Ebbesen, Morten Kjeld 
Engkilde, Kåre 
Gregersen, Pia Fårbæk
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Grønkjær, Annemarie Routh 
Grünberger, Bo Billeskov 
Hammer, Marianne Sandholm 
Hjæresen, Marie Louise Reindorff 
Højland, Anne
Jensen, Britta Ramskov
Knudsen, Martin
Lauritsen, Britta Bech
Lie, Mette Alstrup
Lyngesen, Malene
Lysgaard, Hans Christian Hagen 
Mørk, Henrik
Olsen, Jens Engelbrett
Olsen, Tina Havskov
Pilgaard, Søren Hauskov
Skipper, Mads 
Toft, Frederik 
Vernersen, Helle

3y
Andersen, Louise Hyldig
Felding, Cecilie Ascanius
Fink, Dorte Rosenbek
Fink, Inge Rosenbek
Frandsen, Matthew Niels Skærlund
Green, Louise
Greisen, Kristian
Gummer, Michael Kastberg Gichard
Hansen, Carina Ørts
Hedegaard, Karen Bak
Jespersen, Annette Bennedsgaard 
Jesuratnam, Lourdes Kayalvily 
Jørgensen, Jenni
Kristensen, Anders Degn 
Kristensen, Jakob Merrild 
Lund, Kasper Verdich 
Mortensen, Kristian 
Olesen, Lasse Verner
Overgaard, Kristina
Pedersen, Jonas Nyvold
Sig, Stine
Skytte, Allan Miltersen 
Stabeil, Sidsel Ramsdal 
Svendsen, Litta

Ulriksen, Sofie Nørby 
Winther, Steffen Kirkegaard

3z
Andersen, Anna Zeuthen 
Andersen, Morten Laumann 
Andersen, Steffen Ramskov 
Christensen, Henrik 
Christensen, Jeanette Staunstrup 
Christensen, Lisbeth 
Christensen, Mette Kølbæk 
Didriksen, Berit
Gade, Mette
Hansen, Ida Elisabeth Viller 
Jakobsen, Annette Hestbech Lund 
Jensen, Lene
Knudsen, Marianne 
Larsen, Christine Bang 
Lauridsen, Dennis Dørup 
Laursen, Mette Dørken 
Mortensen, Troels Nonbo Kaas 
Nielsen, Gitte Winckler 
Pedersen, Anne Møller 
Pedersen, Jakob Vesterlund 
Pedersen, June Lund 
Rasmussen, Peter Vinther 
Sørensen, Inger-Lise 
Sørensen, Simon Bjerg 
Vilsgaard, Claus
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Personalia
25-års jubilarer

Den 1.8.1996 havde lektor Lonni Gelsdorf, lektor Hen
rik Hoffmeyer, lektor Jørgen Vestergaard Jacobsen, lek
tor Per Høgild Jensen, lektor Finn Obel. lektor Frans 
Pærregaard og lektor Poul Risager været ansat ved Hol
stebro Gymnasium i 25 år. Skolejubilæerne blev marke
ret ved en reception.

Nyansættelser

Ved skoleårets start bød vi velkommen til 6 nye kolleger: 
Michael Taarsted Nielsen (MT), med fagene dansk og 
geografi. Christian Erik Stormark (CS) med fagene ma
tematik og datalogi. Christian Erik Stormark forlod sko
len igen i foråret 1997.

Der blev desuden ansat 4 årsvikarer: Bodil Høyer 
Damsgaard (BD), med fagene religion og samfundsfag; 
Andreé Marie Bouteloup-Kofoed (AB) med fransk; Ma
rianne Mielke (MM)) med musik; Henning Egerrup 
(HE) med idræt.

Lærerkandidater

I efteråret 1996 gennemgik Lone Josefsen, der er ansat 
ved Lemvig Gymnasium, praktisk kursus i undervis
ningsfærdighed i matematik hos adjunkt Lene Herman- 
sen og lektorerne Niels Hansen og Mogens Dam. I fo
råret gennemgik hun kursus i kemi hos adjunkt Kim 
Bruun og lektor Ole Snerling. 1 efteråret 1996 gennem
gik Jens Kofoed-Nielsen, der er ansat ved Struer Gym
nasium, praktisk kursus i undervisningsfærdighed i mu
sik hos lektorerne Inge Svendsen, Kristian Laustsen og 
Bjarne Mørup. I foråret gennemgik han kursus i billed
kunst hos adjunkterne Merete Bohl og Birgitte Tofthøj.

Orlov

1 løbet af skoleåret havde adjunkt Bjarne Østergaard og 
adjunkt Lene Smedegaard barselsorlov.

Teknisk-administrativt personale

Kontorelev Karina Nielsen blev udlært den 1.10.1996. 
Hun blev afløst af Rikke Nielsen, der begyndte som kon
torelev 1.11.1996.

Kantineleder Anette Poulsen blev i efteråret 1996 af
løst af Berit Præstholm.

Rengøringsassistent Vera Nielsen gik på efterløn i ef
teråret og blev afløst af Britta Slavinsky Lauritsen, der 
fratrådte i juni 1997.

Fra skoleårets start blev Raimo Säyle ansat som edb- 
assistent.

Skolens bestyrelse

Før valget til bestyrelsen i september 1997, er de foræl- 
drevalgte repræsentanter de samme som i skoleåret 
1996-97: Claus Christensen (formand), Lisbeth Bangs- 
bo Andersen, Jens Kabell. Stedfortræder er Birthe Leth 
Nielsen. Rene Ustrup Hansen, In, blev i det forløbne 
skoleår valgt som repræsentant for de hf-studerende. 
Jette Breum Mortensen, Ib, blev valgt som repræsentant 
for gymnasieeleverne. I skoleåret 1996/97 var lærerre
præsentanterne Anne Hess Thaysen, valgt af lærerne, og 
Gudmund Bager, formanden for pædagogisk råd. Gud
mund Bager erstattes i det kommende skoleår af Jens 
Bjørneboe. Inge Birch Pedersen blev valgt af TAP-per- 
sonalet.

De politisk valgte medlemmer af bestyrelsen er Svend 
Blæsbjerg, Vildbjerg, udpeget af amtsrådet; Lene Ver- 
nersen, Holstebro, og Jens Nørby Ebbensgaard, Ulf
borg, udpeget af kommunalbestyrelserne.
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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 sp spansk

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

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

OA
Andersen. Ole
Brahms vej 108
7500 Holstebro, 97 403889
Underviser i: fy, ma, na

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

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

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

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

JB
Bjørneboe, Jens
Vivaldisvej 17
7400 Herning, 97 216061
Underviser i: fy, ma, ke, na

CB
Blaaberg, Claus 
Tinggården 23, st. th.
7500 Holstebro, 97 426637
Underviser i: hi, da

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

AB Bouteloup-Kofoed, 
Andrée Marie
Wesselsvej 18
7500 Holstebro, 97 429730
Underviser i: fr
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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
Brandbyge. Pia
Bjarkes vej 29
7500 Holstebro, 97 414146
Underviser i: en, re

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

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

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

LC
Christensen, Lise Debel
Ravelsvej 20
7500 Holstebro, 97 411862
Underviser i: re, en

BD
Damsgaard, Bodil Høyer 
Hunsballevej 25 
7600 Struer,'97 851702 
Underviser i: sa, re

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

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

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

HE
Egerrup, Henning
Tinggården 9
7500 Holstebro, 97 421883
Underviser i: id

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

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

Elsig, Alice 
Sarpsborgvej 138 
7600 Struer,'97 850378 
Underviser i: bi, id, st
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ER
Eriksen, Anne-Maria
Irisvej 5
7400 Herning, 99 272917
Underviser i: ty, da

Fal sig, Dorthe
Laubsvej 108
7500 Holstebro, 97 424972
Underviser i: en. id

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

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

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

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

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

LH
Hermansen, Lene
Straussvej 18
7500 Holstebro, 97 405017
Underviser i: id, ma

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

Hansen, Niels Peter
Ole Rømersvej 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

JA Jacobsen. Jørgen
Vestergaard
Tjørnevej 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

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

AJ
Jensen, Annette Hørdahl
Anna Anchersvej 18 
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

KK. Knudsen, 
Niels-Jørgen Kjeldgaard 
Hartmanns vej 53 
7500 Holstebro, 97 423650 
Underviser i: ge. bi. tk

KL
Laustsen, Kristian
Lyngbakken 16
7500 Holstebro, 97 425005
Underviser i: mu

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

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

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

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

MM
Mielke, Marianne 
Venneslapparken 93 
8300 Odder, 86 560303 
Underviser i: mu

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

MO
Mortensen, Jens
Engparken 15, Tvis
7500 Holstebro, 97 435584
Underviser i: en, sa

41



MR
Mørup, Bjarne
Parkvej 134
7500 Holstebro. 97 425528
Underviser i: mu, ty

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

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

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

MT
Nielsen, Michael Taarsted 
Danmarksgade 10, st. tv. 
7600 Struer, 97 855856
Underviser i: da, ge

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

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

7500 Holstebro, 97 410822
Underviser i: fr, id

HO
Oester helt, Hildegard 
Bredvigvej 11, Ørre 
7400 Herning, 97 476046
Underviser i: bi, ge

LO
Olesen, Lene Smedegaard
Fabersvej 8
7500 Holstebro, 97 424185
Underviser i: da

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

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

RA
Ravn, Ingolf
V. Hessel vej 4, Skave
7500 Holstebro, 97 468390
Underviser i: ma
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PS
Sand, Peter
Langelinie 17, st. lejl. 4 
7500 Holstebro, 97 410851
Underviser i: fy, ma, na

CS
Stormark. Christian Erik
Hunsbal levej 24
7600 Struer, 97 851702
Underviser i: ma, dt

RI
Risager, Poul
Bachsvej 44
7500 Holstebro, 97 420759
Underviser i: hi, sa, eø

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
Lyngbakken 16
7500 Holstebro, 97 425005
Underviser i: mu, en

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

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

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

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

IT
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

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

Thorsen. Lisbeth 
Villemoesparken 9 
7620 Lemvig, 97 823044 
Underviser i: da, fi

Tofthøj. Birgitte 
Enghavevej 12, 1. tv.
7500 Holstebro, 97 406226
Underviser i: da, bk
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Vedersø. Birgitte
Sundevedsgade 33
7500 Holstebro, 97 413931
Underviser i: da, il

Østergaard, Bjarne
Skjernvej 179
7500 Holstebro, 97 424004
Underviser i: ma, fy

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

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

Det teknisk administrative personale

IP
Petersen, Inge Birch
Skovbakken 13
7500 Holstebro. 97 424527 
overassistent, sekretær

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

Bil \ -
MN
Nielsen, Malene Nørskov
Ydes vej 4
7790 Hvidbjerg, 97 871471 
sekretær

RN
Nielsen, Rikke
Kuhlausvej 14
7500 Holstebro, 97 425061 
kontorelev
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FR Rasmussen, Flemming 
Pedelboligen, Gymnasiet, 
Døesvej 60
7500 Holstebro, 97 425976 
skolebetjent

Christensen, Anders
Høstvænget 10
7500 Holstebro, 97 429393 
pedelmedhjælper

BA
Andersen. Bent A.
Vald. Poulsensvej 39
7500 Holstebro, 97 426801
pedelmedhjælper

BP
Præstholm, Berit 
Herningvej 122, Tvis 
7500 Holstebro, 97 435683 
kantineleder

ÅN
Nielsen. Aase
Asagården 19 
7500 Holstebro, 97 427851 
lærerkøkkenet

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

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

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

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

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

RS
Säyle, Raimo
Ringparken 8
7500 Holstebro, 97 405057 
Edb-ass.

Lauritsen, Britta Slavinsky
Sveavej 8
7500 Holstebro, 97 429946 
rengøringsass.
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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 11 308 S pee i al laboratoriu m
109 Matematik I 309 S pec i al laboratori u m
1 10 Tysk/fransk 310 Laboratorium VII
1 11 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
1 16 Tyski 316 Optisk Lab.
117 Engelsk 111
118 Engelsk 11 401 Depot
119 Depot 402 Religion
120 Engelsk I 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 Planter
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 IH 614 Telefon
216 Dansk II 615 Pædagogisk værksted
217 Dansk 1 616 Garderobe
218 Depot 617 Lærerværelse
219 EDB 618 Rygerum
220 Klassetrinsauditorium 619 Køkken
221 EDB 624 Toilet drenge
222 Depot/redigering 625 Lukket studieområde
223 Depot/EDB 626 Toilet piger
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Holstebro Gymnasium & HF-kursus

Holstebro Gymnasium is the biggest comprehensive secondary school in Ringkjøbing County with about 850 students 
and more than a hundred teachers and other staff.

Holstebro Gymnasium was established in 1963. In August of that year 118 students began their secondary educa- 
tion in rented rooms at one of Holstebro’s primary schools. The present buddings were finished in 1966, and the of
ficial opening took place in April 1968. Over the past forty years the school has been rebuilt or enlarged several ti
mes, always, however, in its original style: solid one-storey buddings in red brick, tiled floors and nature or bordeaux 
coloured woodwork.

Because of its size Holstebro Gymnasium offers an extensive range of subjects for the students to choose from, co
vering almost the whole range of possible subjects in Danish comprehensive secondary education.

The classrooms at Holstebro Gymnasium are all subject oriented. In recent years these classrooms, and study areas 
for students and staff as well, have been equipped with a large number of computers. This investment policy has re
sulted in a growing interest in working with new information technology, both among students and teachers, thus en- 
hancing the capabilities of everyone in the use of various software programs. And this is probably the most important 
single reason that Holstebro Gymnasium was appointed one of the IT-project schools by the Danish Ministry of Edu
cation. The most recent initiative at Holstebro Gymnasium is to give all students and staff unlimited and free access 
to the Internet from the library and the study areas.

Apart from the IT-project, a number of new initiatives have marked school life at Holstebro Gymnasium in recent 
years. In 1994/95 the school hosted a session of EYP, the European Youth Parliament, and received much credit from 
our foreign guests for our planning of the event. In 1995/96 Holstebro Gymnasium took part in Fourpartite, an inter
national technology project for secondary schools in England, Germany, France and Denmark. From June 1996 the 
cartoons by the Danish artist Bjørn Nørgård for Her Majesty Queen Margrethe ITs 50-anniversary tapestries have 
been exhibited in the school auditorium, where they can be seen for the next three years. In addition Bjørn Nørgård 
has been commissioned to create a ceramic frieze for the school, depicting the lives of four outstanding Danish liter- 
ary figures: N.F.S.Grundtvig, Hans Christian Andersen, Søren Kierkegaard and Karen Blixen. The first part, depicting 
Grundtvig, was finished in May 1997.

At Holstebro Gymnasium there are also some more local and permanent activities: We have a department which 
arranges courses and leetures for students’ parents and the local community in general, we have a choir and a big band, 
a dramatic society. All these activities form an important part of school life at Holstebro Gymnasium, and together 
with the teaching they make it possible for us to fulfill one of our most important goals: Quality - in all areas of com
prehensive secondary education.

This text is from our homepage: http: //www.snet.uvm.dk/gym/hogym/hogym.htm
For further information: „General Upper Secondary Education in Denmark“ is the title of a leaflet published by the 

Ministry of Education. It can also be found on-line. See homepage of the Danish Ministry of Education: http:// 
www.uvm.dk
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Motivet er første del af Bjørn Nørgaard og 
Lene Adler Petersens keramikfrise, der 
fremstiller Grundtvig. Keramikfrisen ud
smykker væggen ved gymnasiets indgang
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