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Velkomst til de nye elever.

Holstebro Gymnasium og HF byder med dette års
skrift velkommen til alle nye elever til de kommende års 
samarbejde, som vi håber må blive til gavn for os alle. 
Årsskriftet er også en hilsen til vore gamle elever og til 
skolens mange venner, med glimt fra den brogede 
mangfoldighed i det skoleår, der nu er gået.

Jeg håber, at alle lader sig inspirere af årsskriftet, så 
vi kan fortsætte arbejdet med at gøre vor arbejdsplads til 
en levende, udviklende og rar skole.

Skriftet giver en række oplysninger til de nye elever, 
men der vil uden tvivl være mange spørgsmål, der ikke 

besvares. Til det er der kun at sige, at vi er mange elever, lærere og øvrigt 
personale, der glæder os til at hjælpe jer og til at byde jer velkommen.

Hans Vangsgaard 
rektor

Elevrådet byder velkommen til alle nye elever.

Du har truffet det valg, at du vil 
være en del af Holstebro Gymna
sium og HF-Kursus blomstrende 
ungdom, og i den anledning byder 
elevrådet dig hjerteligt velkommen.

Udover sommerbrune pigeben og 
højrøstede 3.g-drenge er der en 
god demokratisk ånd på Holstebro 
Gymnasium og HF-Kursus og et 
højt fagligt niveau. Det er vores 
overbevisning, at denne blanding 
vil give jer henholdsvis 2 eller 3 dejlige år på skolen.

Bliver dit hjerte varmt og dit sind fyldt med livsglæde, når du tænker på en 
skole, hvor du bliver betragtet som voksen og din mening respekteret, så er 
det dig, vi har brug for i elevrådet. Et velfungerende elevråd har behov for, at 
du kommer med idéer og krav til skolens virke, og derfor er det også dig, der 
skal stille krav til elevrådet.

Vi glæder os til at se dig og ved, at du vil bringe et frisk pust til skolen. 
Med sommervarme hilsener fra elevrådet. Jens 2o og Trine 3u
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Dimissionen 21. juni 1991.

Ved den 25. dimissionsfest på 
Holstebro Gymnasium og HF-kur- 
sus tog skolen afsked med 93 
HF'ere og 188 studenter.

Rektor Hans Vangsgaards første 
dimissionstale på skolen var for en 
stor del præget af genbrugstanken, 
idet det gennemgående tema var en 
konstatering af, at den tale, skolens 
første rektor Carl-Johan Severin 
holdt for den første årgang i 1966, 
stadigvæk var aktuel og kunne sige 
dimittenderne anno 1991 meget.

I rektor Severins tale hed det: 
Den tid, vi lever i, er imidlertid en 
forandringens tid. Alt bevæger sig 
med stormskridt. Bare i jeres leve
tid er der sket fantastiske foran
dringer med stigende hastighed. I er 
vokset op i nogle år, der ikke har 
haft deres lige, hvad materielle 
goder og uddannelsesmuligheder 
angår.

Rektor Severin fortsatte: I har en 
moralsk forpligtelse til at deltage i 
løsningen af vore mange problemer 
og arbejde med på vor fortsatte 
ekspansion... Tiden kræver at I 
engagerer jer på talrige områder. 
Desværre er der i tiden en klar 
tendens i vort samfund til ikke at 
engagere sig. Man lukker sig inde 
og vil ikke aktivt leve med i sam
fundets og menneskehedens fælles 
problemer eller gøre noget for dem, 
der har hjælp behov.

Hans Vangsgaard fortsatte der
efter med nogle betragtninger over 
studenternes engagement:

Få år efter skrev vi 1968 og stu
denternes engagement nåede de 
store højder. Holstebro-studenterne 
var ganske givet også med, selv
følgelig var engagementet iblandet 
vestjysk besindighed, men engage
mentet var solidt nok. Jeg ved, at 
den 68-generation ofte mødes med 
en let hovedrysten fra jer dimit
tender anno 1991. Jeg vil derfor 
slet ikke anbefale jer den samme 
orientering i engagementet, det må 
I bestemme. Jeg er helt tryg ved, at 
I engagerer jer på jeres egne præ
misser.

Jeg vil med rektor Severins ord 
fra 1966 ønske for jer, at der ud af 
jeres engagement vokser et mere 
samvittighedsfuldt og kærligt væ
sen, der kan møde fremtidens vil
kår.

Legater og boggaver

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

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

Cathie Nissen Jøker, 3.a, modtog 
den portion, som gives efter ind
stilling fra dimittenderne til en 
"flittig og god kammerat."

De øvrige fem portioner tildeltes
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Carl-Johan Severins Mindefond

Hvert år uddeles 1-2 legatportioner af Carl-Johan Severins Minde
fond til studierejseformål.

Legatportionerne tildeles efter ansøgning fra nuværende og tidligere 
elever og studerende ved Holstebro Gymnasium og HF-kursus. An
søgningen skal indeholde en kort beskrivelse af den studierejse, der 
søges om tilskud til. Legatbestyrelsen, der består af skolens historie
lærere og rektor, beslutter derefter på grundlag af ansøgningerne, hvem 
der skal modtage årets støtteportioner.

Ansøgningsfristen er den 15. april, hvorefter legatportionerne ud
deles i forbindelse med dimissionen.

efter indstilling af lærerne tre stu
denter: Line Paarup Kirkeby Niel
sen, 3.x, Anna Frejbæk, 3.w, Mari
ka Lene Suzuki, 3.w, og to HFere: 
Hans Peter Grønborg Petersen, 2.q, 
Hans Jørgen Andersen, 2.q.

Fra Carl-Johan Severins Minde
fond, hvis legatportioner uddeles 
efter ansøgning, modtog Lars Park 
Nielsen, der gik i 3.y 1987, en 
portion til et studieophold i Thai
land. Hanne Lebech, der blev stu
dent i 1988, fik en portion til stu
dieophold ved universitetet i San 
Sebastian, Spanien.

Boggaver fra den tyske ambas
sade tildeltes Peter Gerken Peter
sen, 3.b, Kjeld Slot Nielsen, 3.b, 
Lykke Yelva Møller, 3.b, Rebecca 
Bennick, 2.b, og Bente Elsebeth 
Petersen, 2.q.

Vestjydsk Boghandels boggave 
tilfaldt Claus Skadkjær, 3.w og 
boggaven fra Foreningen Norden 

Hans Peter Grønborg Petersen, 2.q.
Fra Alliance Francaise blev der 

givet boggaver til Torben Nørgaard 
Laugesen, 2.u, Charlotte Jensen, 
2.p, Martin Sand Madsen, 3.a og 
Anja Shik Søndergaard, 3.b.
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- Gud!
lever han endnu?

Ved dimissionsfesten i 1991 
holdt lektor Jørgen Mejdahl dette 
causeri om købmand Bro i Skole
gade i anledning af, at legatet, der 
bærer Bros navn, uddeltes for 25.
gang:

Han har været med, hver gang vi 
har holdt dimissionsfest.

Lige fra de første studenter her 
fra Holstebros eget gymnasium fik 
huerne på for 25 år siden. - Og så 
var det ikke engang her i salen, jeg 
første gang stødte på hans navn.

Det var oppe i Skolegade, da jeg 
skulle købe en flaske petroleum. 
Købmand N. A. Bros efterfølger
stod der på etiketten.

Bogaflevering

Når den, der havde overtaget 
forretningen, mente, at det var 
noget at reklamere for, så måtte 
Købmand Bro altså være et navn 
her i byen. Ligesom Jeppe Schou, 
Poul Andersen, brødrene Bøggild 
og hvad de ellers hed, de folk, der 
gjorde Holstebro til købmændenes 
Jerusalem, som Søren Kirkegaards 
far kaldte byen.

Jo, han var et navn, var Bro. 
Ikke som ejer af en af de store 
købmandsgårde, hvor bønderne tog 
ind og staldede op, når de kom til 
byen. Skolegade var godt nok en af 
indfaldsvejene til byen, nemlig for 
dem, der kom fra Lemvigvej og 
Døesvej, men den var også gaden, 
hvor handelen med heste foregik. 
Og da en hestehandel naturligvis 
skulle afsluttes med lidkøb, så blev 
det snart den gade i Holstebro, der 
rummede flest værtshuse. Af byens 
65 beværtninger lå de 14 i Sko
legade.

På markedsdage stod hestene 
flanke ved flanke helt oppe fra 
markedspladsen og ned til Højsko
lehjemmet, og den smalle rende 
foran hestene ud mod gadens midte 
var forbeholdt køber og sælger. De, 
der bare skulle give deres besyv 
med - og dem var der en del af - 
måtte holde sig inde på fortovet på 
gadens nordside. Det var nu ikke så 
ringe, for det var solsiden og herfra 
havde man udsigt til de smukke 
dyrs muler.

Anderledes tog det sig ud for 
dem, der boede på sydsiden. Her 
var der skygge, og her måtte man
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Cathie Jøker, 3.a, holder tale

kante sig forbi de mange hestesko- 
beslåede bagben på et fortov så 
smalt, at hestenes ramper - og 
hvad derfra fulgte - kom betæn
kelig nær husenes vinduer og 
døre. - Købmand Bro boede på 
sydsiden.

Går man i vore dage ind gennem 
de høje døre til rådhuset og biblio
teket, så lå Bros butik til venstre, 
dér hvor Ole Schwalbes skulptur af 
en kugle står. Bros lagerbygninger 
og baghuse lå dér, hvor nu byråds
salen er. Og ude under den flise
belagte forplads, dér hvor tørstige 
medborgere på sommerdage får 
dækket deres væskebehov, og 
blomsterkummerne, hvor de bliver 

af med det igen, dér løb engang 
Blødens bæk, der jævnlig gik over 
sine bredder og oversvømmede den 
lavereliggende del af Skolegade fra 
bageren på hjørnet og hen til køb
mand Bro.

Foruden sin butik havde han 
grovvareforhandling, han opkøbte 
bøndernes korn og solgte dem 
foderstoffer, men da det var på 
retur, begyndte han på en handel, 
som skulle vise sig særdeles ind
bringende: Produkthandelen.
Mangen en Holstebro-dreng har 
tjent en skilling ved at sælge slidte 
hestesko, rustne søm eller andre 
fund fra byens gader og stræder til 
købmand Bro. Han opkøbte gam
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melt jern og metal og vragede ikke 
selv små mængder. Klude købte 
han og solgte til papirfabrikation. 
Hår fra heste- og kohaler betaltes 
med højeste pris. De gik til hatte
fremstilling. Hos byens slagtere 
hentede han ben, som han oplagre
de i baghuset, hvor det vrimlede 
med rotter og lugtede af jeg ved 
ikke hvad.

Men inde i hans butik var der en 
skøn aroma: En blanding af duften 
fra klipfiskene, som lå i en stabel 
på gulvet, og petroleum, som tap
pedes under trappen. Af spegepøl
ser og hestegrimer. Af chokolade 
og soda. Af blanksværte og melan- 
getobak. Af tovværk og krydderier. 
Men over dem alle: Duften af Bros 
hjemmeristede kaffe.

Der var folk her i byen, der ikke 
drømte om at sætte deres ben i 
Skolegade, bortset fra dette ene: At 
købe kaffe hos Bro. Den var, hvad 
forretningsfolk i dag ville kalde en 
"sællert", og det var ikke, fordi den 
var særlig billig: 1 krone og 20 øre 
pundet kostede den i 1912. Sam
men med et pund cikorie, som man 
blandede i kaffen i forholdet 1:2, 
for at strække den, blev det 1 krone 
og 42 øre. Det var kun for folk, der 
havde magt over det.

Bro var en solid købmand, og 
hans kundekreds stabil. Han indgød 
tillid og afholdt sig fra risikobeto
nede forretninger. De legatmidler, 
vi om et øjeblik skal uddele, er 
ikke tjent ved spekulation. Ville 
man prange, skulle man ikke gå til 
Bro. Han kalkulerede sine priser 

nøje og holdt fast ved sit forlan
gende. Sådan blev han købmand.

Han var 92 år, da han døde. I 
mange år forinden havde folk sagt: 
Gud - lever han endnu? Bro kom 
til verden i 1857, da Danmark gik 
ind på at ophæve Øresundstolden. 
Ved hans død i 1949 tilsluttede vi 
os NATO. Dengang var det Fre
derik den Syvende, der regerede 
Danmark. Nu hed kongen Frederik 
den Niende. - Og kaffen var steget 
til 3 kroner og 20 øre pundet.

Det var sønnen Anders Henry 
Bro, der kort efter Holstebro Gym
nasiums grundlæggelse i 1963 
stiftede dette legat til minde om 
forældrene. Det følte både afdøde 
rektor Severin og vi dengang unge 
lærere os meget beæret over. Det er 
ikke en almisse at få Bros legat, det 
er en udmærkelse. Både de portio
ner, som uddeles efter indstilling 
fra lærerne og den, som eleverne 
indstiller.

Kvalitet er det nemlig stadig 
værd at gå efter. Både når det dre
jer sig om studenter og hfere. Også 
når det drejer sig om kaffe.

Jørgen Mejdahl
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Hvor kommer eleverne fra i skoleåret 1991/92?

Holstebro 382 Skave 9 Vind 5
Aulum 46 Idom 9 Råsted 5
Mejdal 44 Hornshøj 8 Vildbjerg 5
Ulfborg 34 Haderup 8 Spjald 4
Mejrup 25 Vinderup 8 Hogager 4
Nr. Felding 22 Staby 6 Ryde 4
Tvis 19 Borbjerg 6 Møborg 4
Hvam 14 Grønhøj 6 Tim 4
Ørnhøj 14 Naur 6 Sevel 4
Vemb 11 Hodsager 6 Feldborg 4
Sørvad 10 Herrup 6

Desuden kommer der enkelte elever fra følgende lokaliteter

Balling Grenå Hurup Skive
Bjergby Hammel Husby Skjern
Bording Handbjerg Karup Spø ttrup
Bryrup Herning Lemvig Struer
Bækmarksbro Hestbæk Linde Sæby
Ejsing Hestbæk Løgum Thorsminde
Engesvang Hjerm Ringkøbing Vejrum
Falsig Hundborg Sir Vinding
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Skolens vedligeholdelse

Skolen har i det forgangne år 
især brugt midler på to store ved
ligeholdelsesopgaver.

De store flade tage, som har 
været utætte i årevis, er blevet 
fornyet og har fået fald på. Oven
lysvinduerne er ligeledes blevet 
udskiftet.

Det andet område, hvor der er 
blevet brugt kræfter på forbed
ringer, er energibesparelser, især på 
el og varmesiden. Det er vort mål 
at nedbringe skolens elforbrug med 
33%, og skolens varmeforbrug med 
25 - 30%. Realistiske mål, hvis 
alle er bevidste herom.

Gulvene i gymnastiksalene er 
renoveret, og nu kommer turen til 
musiklokalerne, ligesom der skal 
gang i maling udendørs.

Indenfor en overskuelig fremtid 
håber vi, der er midler til en mere 
systematisk vedligeholdelse af 
skolen, bl.a. ved hjælp af vedlige
holdelsesprogrammer, samt efter
uddannelse af pedellerne.

Flemming Rasmussen

Hvordan styres skolen? Hvem bestemmer hvad?

Ringkjøbing Amtskommune 
afholder udgifter til: 
-undervisningsmaterialer 
-lønninger
-om- og nybygninger

Undervisningsministeriet
-bestemmer pensum og eksamens
krav
-udfærdiget eksamensopgaver
-bestemmer, hvilke fag gymnasie
eleverne skal til eksamen i
-godkender forsøg
-giver retningslinjer for under
visningen

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 be
stemmelser overholdes

Elevråd og Pædagogisk Råd
-virker rådgivende i forhold til 
rektor

Hans Vangsgaard Hansen, rektor
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Fra skolens hverdag

Kunstudstillinger 1991-92

August-september:
Holstebro Gymnasiums Kunstcirkel. 
Corneille, Jens Jørgen Thorsen, 
Egil Jacobsen, Wladyslaw Popie- 
larszyk, Henry Moor, Leif Madsen 
m. fl.
September:
Lettisk grafik.
September-oktober:
Van Dracken, Holland. Maleri
grafik.

Oktober-november:
Storm og Stille.
Marts-april:
Hollandsk grafik og skulptur. Ber
gen, Holland.
Maj-juni:
Helleristninger. Paul M. Cederdorff. 
Olie-oliekridt.

Paul M. Cederdorff
Merete Bohl

Elevarbejder

9



Idrætsdag 1991

SOL, regn og blæst var vejrgu
dernes bidrag til vores idrætsdag 
fredag den 23. august. Højt humør 
og festlig udklædning var elevernes 
hjemmeforberedelse til idrætsda
gens aktiviteter: leg, latter og lang
distancecykling. "Jeg biir' så glad, 
når solen skinner " og "Jeg har min 
hest, jeg har min lasso" var under
lægningsmusikken til opvarmningen 
for 850 elever,før de blev spredt i 
lokalområdet.

Ekstrem-idrætternes popularitet 
inden for de senere år afspejledes i, 
at mange klasser valgte de meget 
konditionskrævende aktiviteter uden 

for skolens område. De cyklede 26 
km frem og tilbage til Struer. Eller 
de skiftedes to og to til at løbe eller 
cykle på en 8 km lang rute. Biath
lon - idrætsdagens ironman - en 
11 km lang cykeltur efterfulgt af en 
4,5 km lang løbetur på veje og stier 
tiltrak næsten 80 elever.

Lige så mange joggere under
holdt sig med o-løb og opgave
løsning i Nibsbjerg Plantage.

Koordination og kreativitet var 
kravene på sportspladsen. Der blev 
bygget pyramider, mimet og grinet. 
Dobbelt-sjipning og parvis hånd
fodbold var til megen moro for 
deltagere og heppende tilskuere.

Hanne Søderberg
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Frivillig idræt
o

Arets frivillige idræt var henlagt 
til fredag eftermiddag, hvilket viste 
sig at være en god idé. Mange 
drenge og piger benyttede sig af 
lejligheden til at få ekstra motion, 
chance for socialt samvær, og mu
lighed for at komme på skolehold i 
en eller flere discipliner.

SVØMNING blev tilbudt et par 
måneder i efterårssemestret, så 
morgenfriske gymnasieelever og 
hf-studerende, der har haft ske
mafri i første lektion, har haft mu
lighed for at starte skoledagen med 
en svømmetime.

Mellem 15 og 30 elever og stu
derende har hver gang taget mod 
tilbudet og udnyttet timen til både 
motion og spring fra vipperne.

Traditionen tro var skolens hold i 
FODBOLD først i konkurrence, 
idet Ringkøbing Gymnasium var 
vært ved det årlige stævne for am
tets gymnasier og HF-kurser i 
september. Drengeholdet formåede 
ikke at blive puljevinder med deraf 
følgende adgang til finalen, men 
pigeholdet gik ubesværet til finalen, 
hvor det sluttede på andenpladsen 
efter et nederlag til Thisted Gym
nasium.

Derefter fulgte slag i slag BAD- 
MINTON-træning med afsluttende 
deltagelse i regionsstævnet i Ikast; 
vinder blev vi ikke, men de fire 
drenge og fire piger kæmpede bravt 
og "faldt" med ære.

Bedst på landsplan var skolens 
hold i BASKETBALL sammensat 
af drengespillere fra 2. HF og 3. g.
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Ved de indledende kampe, hvor 
vi havde hjemmebane, kvalificerede 
vi os til semifinalestævnet på Had
sten Gymnasium i februar. En an
denplads efter Marselisborg Gym
nasium var nok til, at holdet kom 
til finalestævnet i København. 
Værtsskolen, Kildegaard Gymna
sium var ubeskeden nok til at vinde 
stævnet; Marselisborg og Falkoner- 
gaarden blev henholdsvis to og tre, 
og Holstebro-holdet blev dermed 
henvist til fjerdepladsen.

Flot af drengene, der med en 
træningsindsats ud over det sæd
vanlige, gjorde en god figur i ho
vedstaden.

Ikke færre end 14 drengehold og 
8 pigehold meldte sig til skolens 
interne turnering i INDENDØRS 
FODBOLD, der blev afviklet lige 
efter vinterferien. Hos drengene var 
seks puljevindere - tre gymnasie- 
hold og to HF-hold - hurtigt klar 
til mellemrunden, idet de to lærer
hold blev "hægtet" af i de første 
kampe. Efter mellemrunden stod 
finalen mellem 2.q og 2.y. Fair spil 
og tekniske raffinementer prægede 
kampen, der blev utrolig jævnbyr
dig; efter omspil og straffespark
konkurrence sluttede 2.y som vin
dere. Hos pigerne mødtes 2.by og 
3.y i finalen, som blev vundet sik
kert af 2.by.

Klasseturneringen i VOLLEY
BALL har i år deltagelse af i alt 
160 elever. Der er blevet demon
streret megen fightervilje i nerve
pirrende kampe: holdenes gode 
forståelse for spillet har resulteret i 

lange dueller, hvor boldene kun har 
kunnet vindes på rigtige afslutnin
ger som smash eller lob.

Idrætslærerne.

3. årsopgaven i kemi i 
dansk kemisk industri

En række lokale virksomheder:
1. Cheminova
2. Laboratoriet på Holstebro Cen
tralsygehus
3. Levnedsmiddel- og Miljøkon
trollen i Holstebro
4. Steins Laboratorium 
har stillet både økonomiske res
sourcer og akademisk arbejdskraft 
til rådighed for 11 elever i det 
forløbne skoleår.

Det har krævet et stort forarbejde 
for disse firmaer/institutioner at 
medvirke til at afvikle de eksperi
mentelt orienterede opgaver.

Eleverne møder et professionelt 
kemisk miljø, hvor der udføres 
analyser og forsøg med større præ
cision end på gymnasiet, med mere 
moderne udstyr og også meget 
væsentligt, uden det tidspres der 
avles af 45 minutters lektioner. Da 
analyserne/forsøgene ikke er minu
tiøst tilrettelagt med de "nødvendi
ge" kemikalier i de rigtige koncen
trationer og næsten forudopstillet 
udstyr, oplever de helt andre facet
ter af det at udføre naturvidenska
belige eksperimenter. De oplever 
det ligeså euforisk som en narko
man sluppet løs i et apotek.
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Den faglige kvalitet af opholdene 
er endog meget høj. 3. års opga
verne bærer præg af entusiasme, 
stor faglig fordybelse og et stort 
kendskab til kemi praktiseret i 
virkeligheden.

Vi er de ovennævnte firmaer/in- 
stitutioner meget taknemmelige.

Ole Snerling, Mogens Falsig

Gymnasiets 4.g-elever

I mange år har nye studenter, der 
besøger skolen f.eks i forbindelse 
med fester, sagt, at de var 4.g'ere. I 
skoleåret 1992/93 vil dette måske 
nok fortsætte, men skolen vil også i 
dette skoleår have 2 rigtige 4.g'ere, 
nemlig de to Team-Danmarkelever, 
der nu har gået i gymnasiet i 3 år, 

men stadig mangler det 4. år, før de 
er færdige med studentereksamen.

Skolen har i det forløbne år haft 
6 elever under den fireårige ord
ning, to på hver årgang. I det nye 
skoleår vil der formodentlig være 
endnu tre af slagsen, endnu en 
svømmer, nummer 7, og to bord
tennisspillere. Alle eleverne tager 
normale studentereksaminer, men 
på grund af deres tilknytning til 
eliteidræt bruger de 4 år i stedet for 
3 til dette.

Som noget nyt har skolen fået 
tilladelse til forsøg med fire-årigt 
gymnasium for "elitemusikudøvere" 
efter samme model som Team- 
Danmarkeleverne. De elever, der 
kan komme på tale til denne form 
for studentereksamen, går samtidig 
på Musikalsk Grundkursus på Hol
stebro Musikskole.

Jes Jessen
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Musiklivet

På Holstebro Gymnasium og hf- 
kursus er der rig lejlighed til at 
dyrke musik også uden for den 
skemalagte undervisning, nemlig i 
form af deltagelse i den frivillige 
musikundervisning eller ved selv at 
synge/spille i en mindre gruppe 
sammen med kammerater fra sko
len i musiklokalerne efter skoletid.

Den frivillige undervisning har i 
år omfattet bigband og kor.
For begge aktiviteter gælder det, at 
der ikke er nogen optagelsesprøve, 
men at alle, der har lyst til at synge 
eller for bigbandets vedkommende 
spille et instrument, kan deltage. 
Skolens kor øver en gang om ugen, 
mens bigbandet øver hver anden 
uge.

De grupper, der spiller i musik
lokalerne efter skoletid, klarer sig 
selv, dvs., de undervises ikke af en 
musiklærer, men får lov til at be
nytte skolens instrumenter og loka
ler.

Årets arbejde har for bigbandets 
vedkommende været præget af, at 
det for de flestes vedkommende var 
nye medlemmer, som skulle spilles 
sammen, og orkestret glæder sig nu 
til at spille dels ved skolens 
forårskoncert og dels ved den tra
ditionelle forårsfestival senere på 
måneden. Vi har iøvrigt også haft 
glæde af flere udenlandske 
udvekslingselever i orkesteret..

Koret har igen i år haft en travl 
sæson med mange spændende mu
sikalske oplevelser. I september 

afholdtes den årlige amtskordag på 
Struer Gymnasium, hvor gymnasie- 
og hf-kor fra hele amtet mødtes for 
at indstudere og opføre Jens Johan
sens "Backstage". Jens er en kendt 
og afholdt korleder, som eleverne 
altid glæder sig til at arbejde med.

Sidst i oktober deltog skolens kor 
- inviteret af Kor 72 (sammenslut
ning af amatørkor) - i en opførelse 
af et brasiliansk-inspireret værk af 
Niels Græsholm "Viva O Samba". 
Der var ca. 600 sangere og et pro
fessionelt orkester ved opførelsen, 
som fandt sted i Århus Musikhus. 
Arrangementet var iøvrigt inspireret 
af dette års Operation Dagsværk.

Ved juletid medvirkede koret ved 
Holstebro Sognekirkes julekoncert. 
I april opfører skolens kor sammen 
med koret fra Ålborghus Gymna
sium og Århus Unge Strygere un
der ledelse af Erling Kullberg Hän
dels "Messias", og naturligvis syn
ger koret også ved skolens forår
skoncert. Det er en tradition, som i 
flere år har sat sit festlige præg på 
disse begivenheder og som for 
første gang har givet mange op
levelsen af at synge i kor.

Ved juleafslutningen har et num
mer været gennemgående: Bachs 
"Jesus, bleibet meine Freude", og 
for andet år i træk sang hele skolen 
denne sats firstemmigt som afslut
ning på årets juleafslutning.

Bjarne Mørup
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EDB

I begyndelsen af 1991 fik gym
nasiet indrettet et edb-lokale med 
12 PCere til supplement af det 
hidtidige lille edb-lokale med 5 
PCere (og til erstatning af det tid
ligere RC-udstyr). Vi har anskaffet 
WordPerfect tekstbehandling og en 
lang række programmer, som an
vendes i de enkelte fag.

På Holstebro Gymnasium sikres 
ved hjælp heraf for det første, at 
alle elever i løbet af det første 
skoleår får et 20-timers brugerkur
sus i tekstbehandling og regneark 
og for det andet, at edb-aspekter 
(teoretiske og praktiske) indgår i de 
enkelte fag, så f.eks. enhver gym
nasieelev i løbet af de tre år sam
menlagt beskæftiger sig med edb i 
ca. 100 timer.

Særligt interesserede elever har 
mulighed for at anvende edb langt 
mere, f.eks. til afleveringsopgaver 
(tekstbehandling, regneark m.v) 
eller ved at tage datalogi som valg
fag. For at støtte edb-arbejde med 
afleveringsopgaver m.v. har vi 
reserveret edb-lokalet 6 timer 
ugentligt til et "skriveværksted", 
hvor en lærer er tilstede og kan 
vejlede om brugen. Undervis
ningsministeriet anbefaler, at der på 
gymnasier og HF-kurser er 2 ma
skiner pr. klasse. Det forventer vi at 
kunne opfylde i løbet af få år. Vi 
har forberedt os på udviklingen dels 
ved en rapport om ønsker til edb- 
anskaffelser og dels ved i december 
1991 at opstille 5 PCere på lærer

værkstedet. En af disse har en 
særlig stor harddisk og bruges til 
mere specielle anvendelser og af
prøvninger af nyt programmel m.v. 
Vi har tilsluttet en farvescanner 
(kan indlæse tekster fra papir til 
videre bearbejdning i tekstbehand
ling eller indlæse billeder) og en 
farveprinter), samt bl.a. programmet 
PageMaker (Desktop Publishing). 
Vi er godt forberedte på de næste 
års øgede edb-anvendelser.

Frede Dybkjær

Konkurrencedag

Den 17. marts i ugen, hvor 2.g 
var på studietur, og 3.g havde ter
minsprøver, konkurrerede l.g klas
serne med hinanden for at finde 
den "bedste" matematikerklasse og 
den "bedste" sproglige klasse. Vin
derne blev Iz og Ib. Før dette 
kunne afklares, havde matematiker
ne skullet løse utraditionelle op
gaver inden for matematik, fysik, 
kemi og biologi, og de sproglige 
inden for dansk, historie, musik, 
engelsk, tysk, fransk og latin.
Dagen igennem summede skolen af 
hektisk aktivitet, men for at undgå 
stress var dagen blevet indledt med 
et fællesarrangement, hvor psyko
logisk konsulent Marc Levin talte 
om stress-styring og kreativitet.
Præmien, som Parnassos havde 
sponsoreret, var skole-T-shirts til 
alle eleverne i de 2 vinderklasser.

Mette Nyvold
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Alle veje fører til Rom

Hysteriske anfald, hårdt arbejde 
og kolde ta:er. Det er, hvad der 
hører med, når man deltager i en 
videokonkurrence, men trods det fik 
vi lavet hele 3 videospots til en 
konkurrence om unge og spiritus
kørsel, udskrevet af Ringkøbing 
Amt.

Vi lod projektet indgå som et 
tværfagligt samarbejde mellem 
fagene dansk og billedkunst. Vi 
startede med et mere teoretisk for
arbejde, hvor vi analyserede andre 
videospots. Derefter kastede vi vore 
egne ideer på bordet, hvoraf vi så 
valgte dem, der skulle realiseres. Vi 
kunne så gå i gang med den prakti 

ske del: at planlægge filmene, få 
dem optaget og klippet sammen.

Vi stødte på mange problemer 
undervejs, og det er ikke kun pæne 
gloser, der lyder, når man står og 
fryser på en gårdsplads kl. 1 om 
natten, eller når redigeringsanlæg
get er splittet ad. Vi overvandt dog 
problemerne.

Belønningen kom, da den da
værende amtsborgmester Anton 
Kristensen ved en ekstraordinær 
fællessamling overrakte os 25.000 
kr. for 1. pladsen og 5.000 kr for 
3.pladsen, ialt altså 30.000 kr,som 
vi har brugt på alletiders tur til 
Rom i påskeferien.

Så det var absolut besværet værd.
3. b

Amtsborgmester Anton Kristensen overrækker 1. og 3. præmien i videokon
kurrencen til 3b (foto: Poul Erik Nielsen, Holstebro Dagblad)
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U-landsfonden.

I det forløbne skoleår adopterede 
U-landsfonden det 6. SOS-gud- 
barn, som 2x er kontaktklasse for. 
Klassen valgte et SOS-barn fra 
Egypten. Nogle uger senere fik vi 
besked om, at man fra SOS-børne- 
by-kontoret i Wien havde valgt den 
11-årige Afaf fra byen Tanta! 
U-landsfonden videreførte sin 
støtte til de 5 andre SOS-børn: 
Asha (Nepal), Rigzin (Indien), Daly 
(Bolivia), Eveline (Østrig) og So
lange (Elfenbenskysten).

Hvert barn får tilsendt 100 kr. pr. 
måned og derudover pengegaver og 
breve fra "kontaktklasserne". I 
februar 92 afgav 3b Rigzin til Ib 
og 2r Asha til Ix. Eveline beholdt 
sin kontaktklasse (nemlig 2z), lige
ledes Solange (2w) og Daly (2c). 
En elev fra 2z besøgte klassens 
gudbarn i Moosburg/Østrig og 
kunne fortælle os meget levende 
om Evelines hjem, familie og vel
befindende.

Udover de månedlige beløb til de 
6 børn har U-landsfonden sendt 
2.000 kr til SOS-børnebyen i Té- 
té/Mocambique.

I december og januar havde U- 
landsfonden sin årlige udstilling, 
hvor de forskellige kontaktklasser 
orienterede om deres SOS-barn ved 
at vise fotografier og breve. Derud
over lavede 2x en speciel udstilling 
om Egypten, som omfattede natur- 
og kulturgeografiske aspekter.

U-landsfondens projekt angående 
træplantning i Nepal gennem 

CARE-Danmark blev videreført og 
støttet med 1000 kr.

Ved skolens forårsfestival i april 
1991 havde U-landsfonden sam
men med Ix arrangeret en plante- 
bod. Det var første gang, U-lands
fonden arrangerede så stort et pro
jekt, men med gåpåmod og en stor 
arbejdsindsats klarede Ix opgaven 
storartet. Ved forårsfestivalen i 
1992 stod x-klassen igen for op
gaven.

Hildegard Oesterhelt, 
Inga Kjær, Ole Mehl

"Enfantillages"
Den 31. januar havde Holstebro 

Gymnasium besøg af Terra Nova 
teatret fra København, med den 
fransksprogede forestilling "Enfan
tillages".

Den franske skuespiller Jean- 
Claude Flamant ledede først en 2 
timers workshop for højniveauele
verne, som blev sat igang med 
inspirerende dramaøvelser.

Derefter oplevede alle franskele
ver undtagen l.g og l.hf Jean- 
Claude Flamant i "Enfantillages", et 
stykke, som bygger på hans egne 
barndomsoplevelser i et provins
miljø i 50'ernes Frankrig.

Mette Nyvold
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Fællestimer.
Ifølge gymnasiebekendtgørelsen 

omfatter undervisningen også fæl
lestimer, som her på skolen arran
geres af pædagogisk udvalg, 2 
elevrepræsentanter og den pædago
giske planlægger.

Fællestimerne har været udvalgt 
efter, at de dels skulle have en 
uddybende, gerne tværfagligt per
spektiverende funktion i forhold til 
den daglige undervisning, dels være 
kulturelt inspirerende ("lokke folk i 
teatret eller til opera").

Nogle af arrangementerne har 
været for hele skolen, andre har 
været mere målrettede arrangemen
ter for afgrænsede elevgrupper, for 
hvilke fællestimen har været en 
uddybning af et fagligt emne, som 
disse klasser har arbejdet med.

Af den sidste type arrangementer 
har der i år været følgende: d. 24. 
oktober et foredrag ved professor 
Vagn Lundsgård Hansen, DTH, der 
levendegjorde emnet geometriske 
variationsproblemer og minimalfla
der for 2-3g matematikelever. Den 
30. januar et besøg af Terra Nova 
Teaterproduktion, der spillede fore
stillingen Einfantillages for alle 
franskelever i 2-3g og HF-til- 
valgsholdet. Den 2. marts belyste 
laboratorieleder Jens Christensen 
fra Cheminova Agro Cheminovas 
produktion og miljøproblemerne 
knyttet hertil for 2-3g kemielever
ne. For alle skolens elever var der 
den 27. september et musikarran
gement med Bo Stief Band,og den

<
19. februar en performance-fore- 
stilling - en blanding af musik, 
dans og teater - med Marina Jabin 
fra Østberlin.

Og skoleåret sluttede med fæl
lesarrangementer, som forberedelse 
til EF-afstemningen. Den 27. marts 
orienterede Johannes Lebech og 
Bente Sørensen om EF-Unions- 
traktaten, og den 2. april var der 
foredrag ved etnografen Anne 
Knudsen: Det nye Europa. Union 
og nation. Tove Lund

Fællessamlinger
En gang om ugen har vi et fri

kvarter med fællessamling. Her kan 
alle meddelelser til samtlige elever 
gives. Det kan være praktiske op
lysninger fra administrationen, 
meddelelser om forskellige fælles 
aktiviteter, f.eks. Forårsfestival og 
Idrætsdag. Her annonceres mulig
hederne for frivillige aktiviteter.

Talerstolen er i høj grad også 
elevernes, og det benytter især 
elevrådet og elevforeningen Par
nassos sig af.

Ud over informationer er der 
også en del farverige, underholden
de indslag. Til de mere lødige hører 
den tradition, at russiskholdet dra
matiserer et folkeeventyr og viser 
det for publikum med dansk tolk
ning mellem scenerne. På nogle af 
billederne til højre er det 3.ax 
1991/92, der fremfører et eventyr.

Lucia Sand Pedersen
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Glimt fra fællessamlinger 1991
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HF-Aften

Den 26. november 1991 blev en 
ny tradition skabt på Holstebro 
Gymnasium og Hf-Kursus, nemlig 
en aften specielt for HF og deres 
lærere.

Ideen til et sådant arrangement er 
opstået i et udvalg på 5 lærere, der 
gennem hele skoleåret sammen med 
repræsentanter for HF-klasserne 
har arbejdet med HF. Vi har be
skæftiget os med mange væsentlige 
aspekter ved HF, f.eks. dets profil, 
kvalitet, miljø og undervisning, for 
blot at nævne nogle af de mange 
emner, der har været berørt. Denne 
aften var udvalgets første udspil.

Skuespillærer ved Århus Teater 
Finn Hesselager leverede et dygtigt, 
veloplagt og meget underholdende 
og inspirerende oplæg. Det hand
lede om kropssproget, rollerne, 
identiteten og tydningen af alle de 
signaler, vi bevidst/ubevidst sender 
hinanden. Dette løste op for både 

lattermusklerne og snakken, som så 
derefter gik livligt ved kaffen, teen 
og kagen. Der diskuteredes HF, 
studieture, klassemiljø, trivsel, nye 
gode ideer og mange andre væsent
lige emner for HFere og deres 
lærere.

Resultatet af denne aften blev da 
også, at udvalget lavede en FIF- 
debattime i alle klasser samt ind
sendte et forslag om obligatoriske 
studieture på HF til ekskursionsud
valget.

Det er ligeledes blev besluttet, at 
HF-aftenen skulle være en tradi
tion. En sådan skulle der arrangeres 
to gange om året. Så hermed er 
starten gået. Der arbejdes altså 
videre næste år og stadig under 
mottoet: HF er godt. Hvortlan 
kan vi gøre det bedre ?

Aftenen indledtes med et digt 
skrevet til lejligheden af Klavs Eg 
fra 2. o. Det bringes her til videre 
inspiration.
På Hf-udvalgets vegne,

Lonni Gelsdorf

En HF'er i nød
Jeg er ingen frelser, 
jeg er li'som jer andre - bare lidt trælsere. 
De kom til mig og sagde - Er du sød, 
at skrive et par linier om en HF’er i nød. 
Jeg tænkte: Her er chancen for at nå sagens kerne, 
så jeg nikkede og sagde: Tak det vil jeg da gerne.

De be’r os jo om en klage at skrive, 
så de ved jo godt, at det bedre kan blive. 
Problemet er enkelt: Hvad ka' vi gøre, 
for at få lysten til HF lidt større.
F.eks. ku' vi spørge: Hvor er folk dog henne? 
De burde jo være her en aften som denne.
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Muligt at nogle bliver lidt onde i sulet, 
vi prøver jo bare at holde gang i hjulet. 
For skolen ska' ha' en lussing eller to. 
Før vi rigtigt kan falde til jorden med ro. 
Og selvom vi mangler Gurli og Børge og Knud, 
så ska' vi andre sgu nok skælde ud.

Har I set, hvordan folk går rundt og ryster, 
og det er ikke på grund af nogle mærkelige lyster. 
Her er sgu så koldt, at man sidder og nyser, 
bare for at skolen ska' spare lidt gy'ser.
Jeg ved det ikke - men det er noget, jeg tror, 
men det er garanteret varmere på rektors kontor.

Ta' nu f.eks. nede i psykologi.
Der er så koldt at man er ved at gå i hi.
Væggene er hvide og kolde som døden, 
er der noget at si' til, hvis man taber gløden. 
Så lidt kunst på væggen - og lidt farve på muren, 
så ku' det nok ske, at man vågnede op af luren.

De, som har trang til cigaret eller pibe, 
de bliver bragt i en forfærdelig knibe. 
Man må ikke ryge på gang eller trappe, 
Nej - bare ned i kælderen for at hoste og harke. 
Jo, kælderen er da fin til rygning og diskussion, 
hvis bare der blev investeret i lidt ventilation.

Buskort og bøger og fotokopiering, 
når bare du betaleidu får en kvittering. 
At være HF-studerende - det koster sgu cash, 
så indimellem får man lyst til at melde pas. 
Jo, amtet, Haarder og Vangsgaard er en underlig trio, 
spiller man kort med dem, så foregår det pr. giro.

Til sidst vil jeg gerne takke jer alle, 
fordi I gad komme og gi' den en skalle. 
Lad bare de andre sidde derhjemme og sørge. 
Altså - Anton og Knud og Gurli og Børge. 
For hvor sjovt det har været, de ved først i morgen, 
og så kan de sidde alene med sorgen.

Klavs Eg, 2. o.
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Elevråd

Skoleåret 1991-92 blev det år, 
hvor vi manifesterede, at Holstebro 
Gymnasium og HF-Kursus har et 
velfungerende elevråd. Dette skyl
des, at vi startede året med at ar
rangere en hyttetur for alle nye og 
gamle elevrådsmedlemmer. Turen 
gik på cykel til Sørvad, hvor vi 
blev rystet godt sammen med social 
hygge og varme fra snobrødsbålet. 
Denne begivenhed, håber vi, vil 
blive gentaget, så de nye elever på 
den måde undgår den sædvanlige 
utryghed de første par måneder.

På turen fik vi valgt formands
skabet, der blev delt mellem en 
HF'er og en gymnasieelev. På den 
måde opnåede vi større demokrati, 
da elevernes interesser blev vare
taget med lige vægt. Desuden hav
de elevrådet to medlemmer i skole
bestyrelsen, og da dette er frem
mende for elevrådets indflydelse på 

skolen, håber vi, at det også næste 
år bliver medlemmer fra elevrådet, 
der har deres virke i skolebestyrel
sen.

Vi har været så heldige at være 
med til at lægge grundstenen til 
skolens målsætningsdebat, og det 
vil så være op til næste års elevråd 
at bygge videre på arbejdet.

Endvidere har vi gennem elevrå
det arbejdet på at ændre traditio
nerne med hensyn til modtagelsen 
af nye elever. Det har været en 
smule frustrerende at opdage, hvor 
meget af vores tid der forsvinder på 
de servicefunktioner elevrådet står 
for nemlig: elevårbog, papirsalg, 
café, blå bog, skoletrøjer og sidst 
men ikke mindst studenter- og 
HF-huer.

Det er derfor et ønske fra vores 
side, at man næste år får mere tid 
til at markere sig som et betyd
ningsfuldt organ på skolen.
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Café
Igen i år har elevrådet stået for 

skolens café, der nu kører på sit 
tredie år. Og det er nu lykkedes os 
at ændre startvanskeligheder til et 
pænt overskud, således at vi kunne 
forbedre faciliteterne bl.a. gennem 
bedre belysning. Dette kan vi i høj 
grad takke Improvisation Blues 
Band for, da bandet har trukket folk 
til med deres levende musik.

Caféen håber, at successen vil 
blive gentaget af næste års elever. 
Hilsen

Jens Sylvestersen, 2o, 
og Trine Mørkholt, 3u

Parnassos

PNA er en gruppe, der modsat 
elevrådet, ikke er direkte tilknyttet 
skolen. Dvs. vore muligheder er lidt 
anderledes, men selvfølgelig også 
mere forpligtende, da vi kun "låner" 
skolens lokaler til vore arrange
menter. PNA arrangerer fortrinsvis 
fester, men vores hensigt er at sætte 
lidt mere kolorit på skolen igennem 
ikke-faglige indslag i - og udenfor 
skoletiden, hvilket i år har givet sig 
udslag i gratis filmaftener i løbet af 
vinteren.

Gennem året har vi fået en god 
økonomisk basis, som vil gøre os i 
stand til at gå ind og støtte diverse 
kulturarrangementer i det kommen
de år - også i samarbejde med 
ledelsen, som pgr. sparekniven ikke 
har de samme midler til rådighed til 

alternative indslag, som elevgrup
pen har.

Til næste år går de i gruppen, 
som vil, videre, og så tidligt som 
muligt bliver der valg til de ca. 8 
resterende pladser af 12 i gruppen.

Vi ser frem til endnu et år med 
godt samarbejde.

Jørgen Eriksen 
og Camilla B Damgaard

PNA bestod i år af:

Jens Peter Kongerslev, 3z (for
mand)
Peter Stabeli, 2w (næstformand)
Jacob Eriksen, 2w (kasserer)
Jim Vad, 3y
Søren Christensen, 3y
Jørgen Eriksen, 2u
Camilla Damgaard, 2u
Irene Dalgaard, 2w
Kirsten Nielsen, 2w
Henriette D. Sørensen, Ib
Claus Stenstrup, Iw
Jesper Krogh, 1c
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KFS

KFS står for Kristeligt forbund 
for studerende. Det er en lands
dækkende organisation, der har som 
mål at fortælle unge studerende om 
det kristne budskab.

På Holstebro Gymnasium mødes 
gruppen hver tirsdag og fredag i 
middagspausen i Musik I. De unge 
samles om sang, bøn og andagt. 
Fredag eftermiddag er der desuden 
møder, hvor talere inviteres udefra, 
eller hvor vi bare hygger os sam
men.

I løbet af skoleåret holder grup
pen udadrettede arrangementer, bl.a. 
har der i år været to koncerter med 
henholdsvis Vocal Art i efteråret og 
The Gatecrashers i foråret. Der var 
også det årlige besøg af LTC'erne.
4 unge fra KFS1 Leder Trænings-

Center kom til gymnasiet, hvor de i 
nogle timer hos klasserne fik mu
lighed for at diskutere kristendom 
med eleverne. Dagen afsluttedes 
med en cafe hvor alle, der var 
interesserede kunne fortsætte snak
ken og møde de lokale KFS'ere.

Når man siger KFS, må man i 
samme åndedrag sige lejre! KFS'ere 
elsker lejre, og der er rig mulighed 
for at deltage på nogle hele året. 
Der er både lokal- og regionallejre, 
men også store landslejre, hvor man 
får mulighed for at mødes og ud
veksle erfaringer. Gymnasiets 
gruppe har i samarbejde med KFS 
på handelsskolen afholdt to lokal
lejre. Det er en god måde at få folk 
rystet sammen på.

KFS-gruppen

26



Rejser

Studieture

Efter skolens princip om, at alle 
gymnasieelever een gang i gym
nasieforløbet skal have mulighed 
for at deltage i en større studietur, 
har årets 2.g elever i foråret 1992 
haft følgende rejsemål: London, 
Berlin, Skt. Petersborg, Provence, 
Prag og Birmingham.

Af endagsture har der i gymnasi
et været arrangeret flere ture af 
forskellige klasser/hold inden for 
fagene historie, latin, biologi, bil
ledkunst, russisk, filosofi, erhvervs
økonomi, samfundsfag og teknik
fag. Mange af disse endagsture har 

været et led i det tværfaglige sam
arbejde på skolen.

Selvom HF-udvalget - efter af
holdt HF-aften med debat og dis
kussion - indstillede, at alle 2.HF- 
klasser skulle have en tværfaglig 
studietur af en uges varighed, læg
ger HF-bekendtgørelserne ikke på 
sammen måde som bekendtgørel
serne i gymnasiet op til sådanne 
studieture. På HF er situationen da 
den, at kun 4 hold i 2.HF har været 
afsted på længerevarende studieture 
( å 3 dage) til henholdsvis Polen, 
England og København i fagene 
samfundsfag, engelsk tilvalg og 
fysik tilvalg. Af endagsture er der 
arrangeret 3 ture i 2 HF i biologi 
og billedkunst og 4 i biologi i 1 
HF.

Poul Risager

2. y ved Check Point Charlie
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Udveksling Holstebro- 
Luxembourg

I skoleåret 91/92 var der en 
elevudveksling mellem 3.g fransk 
overgangsordning og en 2.g-klasse 
fra Athénée Gymnasiet i Luxem
bourg.

I november måned ankom 20 
forventningsfulde elever til Hol
stebro Banegård, hvor de blev 
modtaget af de danske elever og 
deres forældre. Eleverne skulle 
indkvarteres privat, hvilket gjorde 
det hele mere spændende, så kunne 
de også få indblik i det danske 
familieliv.

I løbet af ugen fik de set alt 
ligefra TV-Midtvest til vindmølle
parken Vestas, og de havde også 
fornøjelse af den 5,8 km. lange 
gåtur rundt om Vandkraftsøen un
der ledelse af Benedikt Gullach.

Ugen blev afsluttet med manér 
med en afskedsfest på gymnasiet, 
som fortsatte på Set. Jørgen. Efter 
få timers søvn blev der så taget 
afsked på banegården, og der skulle 
nu gå 3 måneder, inden vi skulle se 
vore venner fra Luxembourg igen.

Søndag 23. februar drog 16 
spændte elever, Lis Aaboe og Me
rete Bohl afsted fra Holstebro 
Gymnasium med kurs mod Luxem
bourg.

Det blev en lærerig og uforglem
melig uge med indblik i det luxem- 
bourgensiske familieliv, skolesy
stem og industri. Vi besøgte bl.a. 
en "hydro-water powerstation" og

et stålværk, og på det kulturelle 
område var det kirker, slotte og 
ruiner, vi blev præsenteret for. Det 
var et hårdt, men interessant pro
gram, og om aftenen dyrkedes 
socialt samvær.

Torsdag aften var der arrangeret 
en skolekoncert, hvor både lærere 
og elever deltog, og det var en in
spirerende oplevelse på både det 
klassiske og det rock-poppede 
område.

Fredag 28. februar skulle vi, 
nogle mod deres vilje, rejse hjem.

Mange af os fra 3.g fransk over
gangsordning har stadig kontakt 
med vore værter, og undertegnede 
drog atter afsted i påskeferien.

Vi vil kraftigt anbefale, at andre 
får mulighed for udveksling i de 
kommende år, da det kan få stor 
betydning for et fælles Europa.

Kamilla 3a, Biba 3a og Ida 3c
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Job-swop Moskva - Holstebro

Lad os bytte timer, sagde vi til 
hinanden, da jeg i foråret 1991 
oplevede Anatolij Berdicevskijs 
timer i Moskva. Anatolij underviser 
i tysk på Mosvas Pædagogiske 
Universitet, og vi ville altså kunne 
dække hinandens fag.

Der eksisterer ikke nogen job- 
swop aftale med Rusland, og de 
økonomiske problemer lægger 
umiddelbare hindringer i vejen. 
Det blev derfor med Demokrati
fonden som velvillig støtte, at en 
3 -ugers udveksling kom i stand i 
februar.

Jeg mærkede straks ved ankom
sten de russiske værters velvilje, og 
der blev i høj grad taget hensyn til 
mine ønsker. Jeg havde specielt 
bedt om at blive indkvarteret på 
kollegieum; en privat indkvartering 
ville have taget på både værter og 
gæst, når man betænker hvor få 
kvadratmeter en russisk familie har 
til rådighed. Det tog ikke lang tid 
at finde tilbage til rollen som be
boer på et russisk kollegium, et 
evigt løbende toilet, en madras, der 
ville have fået enhver ergoterapeut 
til at løbe langt væk, en plasticpose 
hængt ud af vinduet som køleskab, 
køen for at bruge de få fungerende 
komfurplader, elevatoren, hvor man 
skulle trykke 15. sal for at komme 
ned.

Der var unægteligt langt til den 
danske gymnasielærers PH-lampe 
og Børge Mogensen-sofa, men for 
mig vakte det minder om en en 

besværlig men spændende studietid.
Det var aftalen, at den udveksle

de lærer selv kunne bestemme 
undervisningens indhold. Jeg un
derviste 12 timer om ugen -fordelt 
på tre hold. Jeg vidste, at de poli
tiske forhold før perestrojka havde 
krævet undervisningsmateriale, der 
ikke stødte an mod den fremher
skende ideologi. Med dette i bag
hovedet havde jeg valgt materialer, 
som kunne være fornyende i en 
russisk sammenhæng - et filmtema, 
der tog udgangspunkt i Fassbinders 
film.

Jeg var naturligvis meget spændt 
på at møde mine nye elever, men 
de var også forventningsfulde over
for et pust udefra. Jeg nød de små 
hold med kun 10 studenter. De var

En russisk engelskkollega
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nysgerrige, åbne og ivrige. Det 
blev tre uger, hvor det overordnede 
tema blev ligheder og forskelle 
mellem Rusland og Vesten.

Vi havde tilrettelagt udvekslin
gen, således at Anatolij var i Dan
mark, mens jeg var i Moskva, og 
jeg havde ingen kommunikation 
med Holstebro i denne periode. Jeg 
var følgeligt meget spændt på at 

høre om forløbet i Holstebro. 
Heldigvis var det blevet en succes. 
Eleverne var glade for en impuls 
udefra, og kollegerne havde fået 
demonstreret den suggestopædiske 
metode - et emne, Anatolij netop 
har skrevet doktordisputats i. Det 
var også blevet til samtaler og 
besøg udover skoletiden. Rusland 
var kommet tættere på.

Anne Lindegaard

Pædagogiske dage i Kiel

En tysk rektor beretter

Torsdag morgen den 6. november 
kl. 6.00 afgik to busser med "Hol
stebro Gymnasium og HFs perso
nale med retning mod Kiel i Tysk
land.

Ialt 87 personer, som bestod af 

lærere, TAPer, bestyrelsen samt en 
repræsentant fra forvaltningen i 
Ringkøbing Amt.

Skolen havde dette år besluttet 
at afholde pædagogiske dage i ud
landet, og af praktiske og økono-
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miske grunde faldt valget på Kiel. 
Økonomisk velvilje fra Ringkøbing 
Amt gjorde turen mulig.

Formålet med de pædagogiske 
dage i Tyskland var som et led i 
internationaliseringen at få et nær
mere kendskab til, hvorledes gym
nasiets opbygning og funktion er 
hos vores store "nye " nabo mod 
syd.

Vi havde hjemmefra på et par 
aftenmøder sat os ind i de mere 
grundlæggende forhold omkring 
samfund og gymnasium i Tyskland.

Den første dag i Kiel gik med en 
bred samfunds- og uddannelses
mæssig orientering. Vi startede i 
Landdagen, hvor den lovgivende 
forsamling for Slesvig-Holsten 
holder til, med at møde bl.a. Karl 
Otto Meyer, som repræsenterer de 
dansksindede i Landdagen.

Senere torsdag eftermiddag blev 
vi fordelt på fire af Kiels gymnasier 
for at blive nærmere præsenteret 
for de skoler, som vi skulle være på 
om fredagen.

Hele fredag formiddag var vi 
sammen med tyske fagkolleger på 
skolerne for at følge deres timer 
samt få en snak om fag, pædagogik 
og andet af fælles interesse. TAP- 
personalet havde ligeledes kontakt 
til tyske kolleger.

Det samlede udbytte af de pæda
gogiske dage i Kiel er svært at 
samle under et, idet de enkelte 
deltagere formentlig fik noget for
skelligt ud af turen. Men der tegner 
sig dog nogle linier:
- Forholdene på de tyske gymnasi

er, vi så, var m.h.t. bygninger/loka- 
ler, undervisningmidler samt tekno
logi af en meget lavere standard 
end på vores gymnasium.
- På det pædagogiske og adfærds
mæssige område lignede eleverne 
og lærerne meget det, vi kender.
- Vi fik ikke bekræftet så mange 
eventuelle stereotype forstillinger 
om, hvordan tyskerne er, men 
mødte et miljø, hvor de fælles træk 
var tydeligere end forskellene.

Efter to lange og oplevelsesrige 
dage "landede" vi i Holstebro sent 
fredag aften.

Jørgen V. Jacobsen
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ÅBEN SKOLE

De første studenter
I juni 1966 blev de første stu

denter dimitteret fra Holstebro 
Gymnasium.

I 1991 kunne de således fejre 
deres 25 års jubilæum, der dog af 
praktiske grunde var henlagt til 
august.

Jubilæet indledtes med, at jubi
larerne og deres lærere fra dengang, 
hvoraf tre endnu underviser på 
gymnasiet, blev modtaget på råd
huset. Her bød borgmesteren vel
kommen, hvorefter en af jubilarerne 
talte på kammeraternes vegne.

Efter modtagelsen på rådhuset 

gik turen til gymnasiet, hvor rektor 
bød velkommen, og undertegnede i 
en tale mindedes de tre år på Nør- 
relandsskolen.

Da gymnasieundervisningen be
gyndte i 1963, måtte den nemlig 
foregå i lånte lokaler, indtil byg
ningerne på Døesvej stod færdige. 
Det var først tilfældet i 1968, hvor
for jubilarernes gymnasietid ude
lukkende er knyttet til Nørrelands- 
skolen.

Men nu 25 år senere, kunne de 
altså fejre deres studenterjubilæum 
her på Døesvej.

Henry Smidt

Det første studenterhold ved 25 års jubilæet (foto Henrik Bjerg, Herning)

32



Arets gang i 
studievej ledningen

Studievejledningen har en særlig 
funktion i skolens liv. Vejledningen 
har til formål at give skolens egne 
elever og HF-studerende støtte og 
hjælp til med størst muligt udbytte 
at gennemføre deres uddannelses
forløb på skolen samt orientere 
grundigt om deres faglige-er- 
hvervsmæssige muligheder i frem
tiden.

Vejledningen er fordelt hen
holdsvis på en kollektiv (klasse-) 
vejledning og en individuel råd
givning af den enkelte elev/hf- 
studerende. Hovedvægten er lagt på 
indslusningsfasen i l.g/l.HF, ud
slusningsfasen i 3.g/2.HF og på 
valgfags-/tilvalgsorienteringen for 
l.-2.g/l.HF. Til den løbende råd
givning året igennem afholder hver 
vejleder ugentlige konsultations
timer, der er åbne for alle efter 
ønske og behov.

Vejledernes aktiviteter er i be
gyndelsen af et skoleår koncentreret 
om individuelle indslusningssamta
ler for skolens nye elever/HF-stu- 
derende kombineret med klasse
undervisning (ligeledes for 1.-klas
serne) i studieteknik og arbejdsvan
er.

Fra slutningen af oktober til be
gyndelsen af januar er en stor del 
af vejledernes tid optaget af plan
lægning og gennemførelse af orien
teringsbesøg for afgangseleverne fra 
folkeskolerne i Holstebro og de 

nærmeste oplandskommuner. I år 
besøgte ca. 500 elever fra 14 for
skellige folkeskoler gymnasiet og 
HF i deres orienteringsuge. Besø
gene afvikles som regel over to 
dage, hvor besøgseleverne får mu
lighed for at følge undervisningen i 
to forskellige førsteklasser, enten to 
gymnasieklasser (en sproglig og en 
matematisk) eller en gymnasieklas
se den ene dag og en HF-klasse 
den anden. Enkelte elever følger 
undervisningen i HF over to dage. 
Formålet med besøgene er at give 
de elever, der står overfor at skulle 
vælge undgdomsuddannelse, så 
bred en basis som muligt for at 
træffe det rigtige valg. Eleverne har 
således også mulighed for at få en 
tilsvarende orientering ved andre 
ungdomsuddannelsesinstitutioner i 
kommunen, f.eks. på Handelsskolen 
og Teknisk Skole.

I perioden med folkeskolebesøg 
afvikles der orientering om Statens 
Uddannelsesstøtte for alle elever i 
1.-2.HF og 2.-3.g. Efter nytår 
følger en meget travl periode i for
bindelse med valgfags-/tilvalgsori- 
enteringen for l.-2.g/l.HF, hvor 
studievejlederne sammen med fag
lærerne tilrettelægger orienterings
runder for alle udbudte valgfag/til- 
valgsfag.

Forårssemestret står særligt i af
gangselevernes tegn. I februar af
holdes STORM, det store studie- 
og erhvervsorienterende møde for 
2.-3.g/l.-2.HF, hvor hver elev/HF- 
studerende får mulighed for at høre 
om to forskellige videregående
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STORM 1992, et led i studievejledningen (foto: Holstebro Dagblad)

uddannelser. Udbudet spænder fra 
de store universitetsuddannelser 
over pædagoguddannelserne, inge
niøruddannelserne, landbrugsud
dannelserne til uddannelserne in
denfor sundhedsvæsenet, forsvaret, 
politiet og meget andet. I ugerne op 
til dagen, hvor STORM afholdes, 
arrangerer studievejlederne en ud
stilling med det nyeste materiale fra 
de forskellige uddannelser, ligesom 
der afholdes timer i klasserne med 
behandling af f.eks. adgangskrav og 
ansøgningsmetoder i forhold til de 
videregående uddannelser. For 
afgangsklasserne afholdes der yder
mere senere på foråret et jobsøg
ningskursus, og alle 3,g'ere/2. HF- 
ere tilbydes en afsluttende udslus

ningssamtale med deres studievej
leder om deres studie- og er
hvervsmæssige planer for fremti
den.

Skoleåret afsluttes med eksa
menstiden, og studievejlederne er 
også her involveret, idet eleverne i 
l.-2.g/l.HF kort tid før sidste sko
ledag undervises i eksamenslæsning 
og eksamensteknik, og idet op
slagstavlen ved studievejledningen 
hele eksamenstiden igennem er 
omskabt til en stor vægavis, hvor 
man bl.a. kan læse om reglerne for 
eksamen, hvad man skal foretage 
sig, hvis man bliver syg under 
eksamen, og mange andre praktiske 
råd både om eksamen og om tiden, 
der følger derefter.
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Studievejledningen varetages af 
syv af skolens egne faglærere. 
Uddannelsen tages sideløbende med 
de tre første ansættelsesår indenfor 
vejledningen og følges derefter op i 
form af efteruddannelseskurser, 
vejledersamarbejde på amtsplan 
m.v. Studievejledningen tog med 
starten af skoleåret 1991/92 afsked 
med to mangeårige vejledere, An
dreas Knudsen og Finn Obel, der 
begge virkede indenfor HF-afde- 
lingen. Ansat blev Elisabeth Ne- 
dergaard (gym.) og Jane Leth Niel
sen (HF). De øvrige fire vejledere 
er Lonni Gelsdorf (HF), Kai Horup 
(gym.), Jes Chr. Jessen (gym./HF) 
og Gerd Schmidt Nielsen (gym).

Studievej lederne

Andre brugere af vore 
lokaler

Efter normal undervisningstids
ophør benyttes skolens lokaler af 
mange andre end dens lærere og 
elever. For at give et indtryk af 
aktiviteternes mangfoldighed i 
skoleåret 1991-92 nævnes her 
sådanne brugere:
VGT - Vestjysk Gymnasitik- 
forening
Holstebro Firmaidræt 
Sisu
Holstebro Karateklub 
Tirsdagsklubben 
KFUM Volley 
KFUM Badminton

B71 - Holstebro Basketball 
Toldvæsenets idrætsforening 
HG - Holstebro Gymnastikforening 
Amtscentralen for undervis
ningsmidler
L.O.F.
Dagplejeformidlingen
Ringkøbing Amts Regnskabskreds 
Holstebro V.U.C.
Set. Jørgens skole
Ringkøbing Amts Undervisnings + 
kulturforvaltning
Holstebro Svømmeklub 
Jysk Rengøringsselskab 
Institutionen - Østervang 
Måbjerg Idrætsforening 
Holstebro Frikirke
Holstebroegnens Hovedkreds - af 
gymnastik + idrætsforeninger 
Kvickly
Ringkøbing Amts Sproglærerfore
ning

Udover ovennævnte kan det 
oplyses, at der har været arrangeret 
flere koncerter, bl.a. af K.F.S, lige
som Holstebro Svømmeklub og 
Holstebro Krisecenter for volds
ramte kvinder, har afholdt store 
weekend-arrangementer med over
natning, hvor der har deltaget folk 
fra hele landet.

Flemming Rasmussen
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Forårsfestival

Lørdag den 25. april 1992 var 
almindelig skoledag på Holstebro 
Gymnasium og HF. Og dog - helt 
almindelig blev dagen nu ikke. Vi 
holdt nemlig Forårsfestival, og 
havde inviteret forældre, søskende 
og andre pårørende eller inter
esserede til en både spændende og 
morsom festdag.

Forårsfestivalen har efterhånden 
udviklet sig til en levende tradition, 
en dag hvor vore gæster kan opleve 
skolen fra en helt anden side end til 
daglig. Der er forskellige boder, 
hvor man kan købe godt til ganen i 
form af diverse kulinariske specia
liteter, og et glas vin eller fadøl til 
at skylle efter med. Der er udstil
linger af elevarbejder i billedkunst, 
og kor og bigband optræder med 
specielt indstuderede numre. Der er 
en plantebod, hvor man kan købe 
spændende blomster og planter til 
haven, en bogbod, et loppemarked 
og masser af andre gode mulig
heder for at få en fornøjelig 
eftermiddag på skolen.

Alle disse aktiviteter arrangeres 
af eleverne i de enkelte klasser, 
eller af grupper af elever der har 
slået sig sammen om et projekt.

Det er ikke formålet med Forårs
festivalen at skaffe penge til skolen 
eller til noget bestemt formål. Øko
nomisk skal den bare kunne hvile i 
sig selv, men på den anden side må 
der helst ikke være underskud.

Hvis der viser sig et overskud 
når regnskabet gøres endeligt op, 

har vi i festivalkomitéen bestemt at 
det skal gå til forskønnelse af Hol
stebro Gymnasium og HF. I år vil 
et eventuelt overskud gå til for
skønnelse af det indre miljø: klas
selokaler og gangarealer. Temaet 
for Forårsfestivalen 1992 er Bo 
Bedre!

Festivaludvalget

Kursusafdelingen
Med så mange deltagere, som vi 

har haft i 1991-92, kan vi ikke 
komme uden om det: Kursusaf
delingens foredragsrækker er blevet 
en succes, som ikke blot trækker 
elever, kursister og deres forældre 
til, men også mange andre inter
esserede fra Holstebro og omegn.

I det forløbne år har 12 af sko
lens lærere holdt foredrag om em
ner, der enten ligger inden for det 
fag, de underviser i, eller som de 
på anden vis har erhvervet en spe
ciel viden om. I alle tilfælde har 
det været emner, som de hver især 
brænder for. Deres engagement 
forplantede sig til de tilhørere, der i 
efteråret deltog i 6 foredragsaftener 
med hovedoverskriften "Religion og 
konflikt", og som belyste den hyp
pige sammenhæng mellem religion, 
politiske konflikter og verdens 
krigsskuepladser. Efterårets anden 
foredragsrække gav sikkert mange 
af deltagerne inspiration til, hvad 
de skulle læse i vinter. Seks lærere 
gennemgik over seks aftener en 
række litterære hovedværker under 
overskriften "Verdensklassikere".
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"Himlens billedbog”, der løb af 
stabelen fire aftener i februar og 
marts, var et spændende tværfagligt 
samarbejde mellem tre lærere med 
humanistiske og naturvidenskabe
lige fag. Deres emner var astrono
mi, stjernenavigation og myterne 
der knytter sig til stjernebillederne. 
Mozart er også blevet fejret i Kur
susafdelingens regi. Skoleårets 
sidste foredragsrække, der løb over 
6 aftener i februar - april, var en 
musiklærers hyldest til Mozart og 
Beethoven, med overskriften "Re
volutionen i koncertsalen - Musik
ken i Wien omkring 1800".

Skolens kursusudvalg har al
lerede planlagt programmet for den 
kommende sæson. Det bliver 
spændende og meget varieret, med 
flere tilbud end i det forløbne år. I 
august får alle elever og kursister 
udleveret en folder med en detal
jeret beskrivelse af de kommende 
foredrag og øvrige aktiviteter. Vi 
håber også i det kommende år at 
se mange elever, kursister, forældre 
og andre interesserede til vore 
arrangementer, der er åbne for alle!

Lucia Sand Pedersen

Kontakt til folkeskolen

Holstero Gymnasium indbød i 
februar 1992 overbygningsskolerne 
til en konference for folkeskole
lærere og gymnasielærere med 
overskriften: mål, midler og meto
der i folkeskole og gymnasium.

Hensigten med konferencen var 

at give begge parter indsigt i de to 
skoleformers pædagogiske hverdag, 
således at vi måske på lang sigt kan 
mindske nogle af de vanskelighe
der, som en del elever erfarings
mæssigt har ved overgang fra en 
skoleform til en anden.

Ca. 100 deltog i konferencen, 
som blev indledt af rektor Hans 
Vangsgaard Hansen med et indlæg 
om de forandringer, der er sket 
siden gymnasie- og HF-reformen, 
og om den målsætningsdebat, som 
netop nu finder sted på Holstebro 
Gymnasium. Derefter forsatte Bør
ge Kallesen, Set. Jørgens skole, og 
Inge Smith fra Holstebro Gymna
sium med oplæg om de to skole
formers almene pædagogiske pro
blemer.

Konferencen fortsatte herefter 
med drøftelser i små grupper, som 
hver især bestod af flere forskellige 
fag, med det formål at give del
tagerne et samlet billede af ar
bejdsmetoder, mål og midler i be
slægtede fag i 8-9. klasse og i h g.

Tanken er nu at følge denne 
konference op, f.eks med møder af 
længere varighed for de enkelte fag 
eller ved etablering af et samar
bejde mellem lærere fra folkeskolen 
og gymnasiet i efteruddannelses
øjemed.

Karin Thomsen
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"Skibet Bro " på Kvicklys tag

Temadage 1991

I september måned blev den 
normale undervisning suspenderet i 
en uge. Årsagen til dette var, at 
skolen havde besluttet at holde 
temadage. Dette er prøvet før i 
skolens historie, men til forskel fra 
tidligere forsøg fandt temadagene i 
år sted i tilknytning til Odinteatrets 
projekt "De danske Columbus'er" 
og den deraf affødte kulturfestuge i 
Holstebro. Hovedemnet for tema
dagene var kulturpåvirkning, defi
neret som samspillet mellem Dan
mark og fremmede lande og kul
turer.

Eleverne og lærerne blev efter 

eget valg placeret i grupper, der 
arbejdede med delemner, som f. 
eks. Danmark og Frankrig, dansk 
emigration, danske opdagelsesrej
sende og rejsens teknologi. Den 
største gruppe arbejdede med mu
sik. Helt i overensstemmelse med 
temadagenes ånd deltog denne 
gruppe i forestillingen "Skibet Bro", 
som foregik på Brugsens tag.

Eleverne og lærerne havde frie 
hænder til tilrettelæggelsen af ar
bejdet i grupperne. Nogle grupper 
valgte at søge viden om emnet 
udenfor skolen, andre valgte at 
fordybe sig i emnet på skolen.

Ved siden af arbejdet i grupperne 
var der daglige fællesarrangementer 
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for hele skolen med notabiliteter 
udefra. Det var først og fremmest 
foredragsholdere, der netop havde 
beskæftiget sig med samspillet 
mellem dansk og fremmed kultur. 
Som foredragsholdere var valgt 
fotografen Torben Huss, der viste 
billeder fra sine mange eksotiske 
rejser. Forfatteren Henrik Stangerup 
fortalte dels om sin roman "Vejen 
til Lagoa Santa" om forskeren P. 
W. Lunds ophold i Brasilien, dels 
om den nyeste roman "Broder Ja
kob" om den danske munk Jakobs 
rejse og ophold i det nye Amerika. 
Komponisten Franz Winther fortalte 
om den musikalske del af "Skibet 
Bro"-projektet. Som afslutning på 
temadagene viste etnologen Mette 
Bovin en film fra sit ophold blandt 
afrikanske ørkenstammer og førte 
an i en procession fra skolen til 
biblioteket, hvor flere af grupperne 
fik lejlighed til at vise resultaterne 
af deres kreative arbejde frem. En 
værdig afslutning på en god uge.
På temaudvalgets vegne

Finn Lyngholm Christensen

Forældrekontakt

Skolen udgiver "Bladet", der har 
til formål at informere om de ak
tiviteter, der finder sted på skolen 
og om skolens liv iøvrigt. "Bladet" 
udkom i det forløbne skoleår i 3 
numre, der indeholdt reportager fra 
ekskursioner, studierejser og fæl
lesarrangementer, aktuelle inter
views og omtale af nye aktiviteter 

samt informationer fra skolens ad
ministration.

I september holdes et aftenmøde 
for 1. klasserne, deres lærere og 
elevernes pårørende. Et af hoved
formålene med denne aften er at 
give de pårørende lejlighed til hur
tigt at træffe klassens lærere, og 
møde klassekammeraterne. Desuden 
holdes der hvert år i månederne 
omkring jul samtalemøder, hvor 
elever, studerende og deres pårø
rende på forhånd kan ønske tid hos 
de enkelte faglærere. For gymnasiet 
holdes der i forbindelse med 
valgfagsorienteringen et møde i 
januar måned, hvor forældrene kan 
orientere sig om de forskellige 
valgfag i 2g og 3g.

Kursusafdelingens foredragsræk
ker, der er åbne for alle, giver 
desuden både elever og forældre 
mulighed for at møde skolens læ
rere på en anden måde.

Skolekomedien, forårskoncerten, 
forårsfestivalens åbent hus arrange
ment sidst i april er alle arran
gementer, der giver de pårørende 
gode muligheder for at få indblik i 
den del af skolens liv, der ligger ud 
over undervisningen. Desuden ind
bydes forældrene ofte til arrange
menter, som de enkelte hold og 
deres lærere holder før og efter 
studierejser i udlandet. Endelig skal 
det understreges, at forældrene al
tid er velkomne til at henvende sig 
til rektor og studievejlederne.

Lucia Sand Pedersen
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Café-teatret - årets skolekomedie

En situation fra stykket "Ministeræderen"

Drama er en frivillig aktivitet, og 
resultatet er traditionelt opførelsen 
af årets skolekomedie.

I de senere år har flere elever 
meldt sig med ønske om at synge 
eller danse. Dette var med i over
vejelserne, da festsalen i et par 
dage i november blev ændret til 
"Café-teatret" med 3 scener, orkes
terhjørne og 1890'er stemning. I 
denne ramme opførtes 3 små styk
ker af Gustav Wied, "Frøken Ma
thilde", "Den hellige Aand" og 
"Ministeræderen". Der var indlagt 
dansenumre, bl.a. en cancan, og 
musikerne og konferencieren havde 
til opgave at binde de enkelte dele 
sammen.

Bag dette stod et hold bestående 
af ca. 40 elever, der repræsenterede 

alle trin i gymnasiet og HF samt 
lærerne Helene Knap og Uffe Eiler, 
der tog sig af instruktionen, Carsten 
Abildgaard, der tog sig af den 
musikalske afdeling, Alice Elsig, 
der tog sig af koreografien til dan
senumrene, Ane Ravn, der tog sig 
af scenografien og Finn Lyngholm 
Christensen, der tog sig af lys m.m. 
Der er flere faktorer at tage hensyn 
til ved valget af et egnet teaterstyk
ke. Det skal have en passende 
længde. Det skal appellere til sko
lens elever som publikum. De, der 
spiller med, er parate til hvadsom- 
helst. Stykket skal endvidere være 
muligt at opføre med de forholdsvis 
få tekniske hjælpemidler, vi har til 
rådighed.

Lærergruppen var i år bredt sam
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mensat med bl.a. fagene idræt, 
billedkunst og musik. Denne sam
mensætning var en af forudsætnin
gerne for at skabe Café-teatret. 
Skuespillet skulle være det centrale, 
og Gustav Wied blev valgt, fordi 
han er morsom, har forståelige 
pointer og gode, klare personer.

Eleverne meldte sig som altid 
efter åbent tilbud. Deltagelse kræ
ver kun, at man har lyst og er villig 
til at afsætte den nødvendige tid. 
Eleverne fordelte sig pænt på de 3 
hovedgrupper: skuespil, musik og 
dans. Der manglede dog i første 
omgang elever til opgaverne bag 
scenen.

Danse- og musikgrupperne ind
rettede sig efter den på forhånd 
aftalte grovskitse og deres antal og 
lyst.

Skuespillerne fordelte sig på rol
lerne efter princippet : hvem vil 
gerne spille hvad. Det efterlod 
nogle ubesatte roller, som der der
efter uden problemer blev fundet 
elever til. At dette lykkedes viser, 
at der åbenbart er flere end dem, 
der melder sig, der gerne vil være 
med.

1 de to måneders prøvetid arbej
dede grupperne hver for sig. For 
nogles vedkommende op til 3 ef
termiddage om ugen ä 114 time, 
desuden blev der anvendt en hel 
søndag.

Skuespilgruppen begyndte med 
simple læseprøver og diskussioner 
om personerne og deres samtaler. 
Der blev leget med forskellige 
muligheder, og efterhånden voksede 

personerne frem.
Først i allersidste fase, få dage 

før opførelsen, blev det hele hægtet 
sammmen og prøvet på de rigtige 
scener med kostumer og lys.

For at inddrage endnu flere i 
arbejdet med skolekomedien blev 
der i år udskrevet en plakatkon
kurrence, hvortil der blev indleveret 
et pænt antal meget forskellige og 
fantasifulde forslag, der i høj grad 
vidner om en anden af skolens 
kreative sider.

Det er klart, at der i de kom
mende år må gøres en endnu større 
indsats for at informere eleverne 
bedre om arbejdet med skoleko
medien og dermed engagere endnu 
flere i det kreative samvær, som er 
skolekomediens fornemste kvalitet.

Finn Lyngholm Christensen
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Det Europæiske 
Ungdomsparlament 
European Youth Parliament

European Youth Parliament er en 
international organisation med 
hovedsæde i Oxford. To gange om 
året arrangerer organisationen en 
ungdomspolitisk konference. Del
tagere i konferencen er grupper 
bestående af tretten 16-18 årige 
gymnasieelever-en gruppe fra hvert 
EF-land. I efteråret 1990 repræ
senterede Holstebro Gymnasium 
Danmark på en sådan konference i 
Lissabon. Rektor Hans Vangsgaard 
og lektor Johannes Lebech ledede 

siden deltaget i arbejdet i den ko
mite, der her i Danmark udvælger 
den deltagende skole.

I 1993 skal Danmark være vært 
for konferencen. Konferencen skal 
foregå på Holstebro Gymnasium og 
i Holstebro Kongres- og Kultur
center. Holstebro Gymnasium vil 
komme til at varetage den praktiske 
del af arrangementet. Planlægnin
gen er allerede langt fremskreden, 
men vil blive intensiveret i de næ
ste to skoleår. I alt regner komiteen 
med 300 elever og 30 lærere fra 
hele Europa som deltagere.

Johannes Lebech

den danske delegation, og de har

Vore elever i Lissabon, 1990
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FRA SKOLENS KALENDER
August
07.

15.

Skoleåret begynder. Skolen har i år 224 nye gymnasieelever, fordelt på 314 
sproglige og 414 matematiske klasser, samt 94 nye hf-studerende fordelt på 4 
klasser.
Ialt har skolen 824 elever, 602 i gymnasiet og 222 i hf.
I dé første dage gennemføres et introduktionsprogram for de nye elever, afslut
tende med teaften.
Teaftcn for l.g og l.hf klasserne og deres lærere.

17.
23.

Holstebro Gymnasiums første 25 års jubilarer besøger skolen. 
Idrætsdag for elever og lærere.

September
02. Valget til den nye skolebestyrelse starter med opstillingsmøde.
06. Der holdes Introfest.
10. -14. Temauge med mange aktiviteter, i forbindelse med Odin Teatrets 

Kulturuge.
12. Kursusafdelingens foredragsrække "Religion og konflikt" starter og fortsætter de 

følgende 6 torsdage.
23. Klasseaften for de nye matematikerklasser.
24. Koret deltager i amtskordagen på Struer Gymnasium.
26. Klasseaften for de nye sproglige klasser.
27. Fællesarrangement med Bo Stief Band.
27. 3c, samt 2. og 3. g billedkunst mellemniveau på ekskursion til Skagen.

Oktober
01. Klasseaften for de nye hf-klasser.
07. Basketholdct er sammen med Jens-Erik Engelbrctt til stævne på Bjerringbro 

Gymnasium.
07.-11. Besøg af elever fra Vinding, Ulfborg og Vemb.
08. Fællesarrangement om Operation Dagsværk.
14.-18. Efterårsferie.
21 .-25. Besøg af elever fra Birkelundskolen.
23 .-25. Studietur for 2HF tilvalgsholdene med Jørgen Vestergaard Jacobsen og Bente 

Sørensen til Polen, Jens Mortensen og Johannes Lebech til London. Med Inga 
Kjær til København

24 . Aftenmøde som forberedelse af de pædagogiske dage i Kiel.
24 . Skolen har besøg af en delegation polske kommunalmcdarbcjderc, der er på gen

visit hos Ringkjøbing Amt.
24 . Matematikforelæsning for 3g, matematik højniveau, v. professor Vagn Lunds- 

gaard Hansen, DTH.
25 .-27. Koret deltager sammen med 600 sangere og et professionelt orkester i opførelsen 

af Niels Græsholms "Viva O Samba" i Århus Musikhus.
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28 .-30. 3g teknikfag mellemniveau, er i praktik hos VJ-teknik i Skave.
29 . Kursusafdelingens foredragsrække "Vcrdcnsklassikcrc" starter, og fortsætter de 

følgende 6 tirsdage.

November
03.-08. Udvekslingsbesøg fra Luxembourg. 3g, frO (fransk overgangsordning) og Lis 

Aaboc har besøg af en 2.g. klasse samt 2 lærere fra Athénée skolen.
04.-06. Besøg af elever fra Staby Efterskole.
07 . Operation Dagsværk. Eleverne yder et "dagsværk" uden for skolen, og giver i år 

pengene til ungdomsarbejde i Brasilien.
07.-08. Pædagogiske dage i Kiel for hele personalet.
08. Eleverne har fri, og skal i stedet i skole lørdag den 25. april 1992, hvor der hol

des Forårsfestival.
11.-15. Besøg af elever fra Sønderlandskolen.
18. Ved en ekstraordinær fællessamling overrækker amtsborgmester Anton Kristensen

1. og 3.præmien i Ringkøbing Amts videokonkurrence "Drik med stil" til 3.b
22 .-23. Skolekomedie. I Caféteatret opførtes tre små stykker af Gustav Wied.
25 .-29. Besøg af elever fra Skave Centralskole.
26 . HF-aften. En aften for de hf-studerende og skolens lærere, med besøg af skue

spillærer ved Århus Teater, Finn Hesselager.

December
01.-31. U-landsfondcns årsudstilling begynder.
02.-09. Opgaveuge for 3. g, hvor den større skriftlige opgave skrives.
02.-06. Besøg af elever fra Haderup, den Kristne Friskole og Lægårdens Ungdomsskole.
08. Koret deltager i Holstebro Sognekirkes julekoncert.
09.-13. Besøg af elever fra Set. Jørgens Skole.
13. Der holdes basketball-turnering på skolen.
13. Parnassos holder julefest.
20. Skolen holder den traditionsrige juleafslutning med julehistorie, juletale, oplæs

ning af juleevangeliet, musik, sang og dans omkring juletræet, før juleferien.

Januar
06 . Første skoledag i det nye år.
13. -17. Besøg af elever fra Tvis Skole.
16. Samtalemøde for l.g klasserne.
21. Samtalemøde for 2.-3.g.
22. Der holdes debattime i alle hf-klasser, som opfølgning af HF-aftenen.
27. -31. Besøg af elever fra Nørrelandsskolen.
28. Virksomhedsbesøg for 3.g samfundsfag. Sammen med Jens Mortensen besøger 

eleverne Birns Jernstøberi i Holstebro.
28. Orienteringsmøde om hf-uddannelsen.
30. Workshop for 30 franskclever, instrueret af teatergruppen Terra Nova, der bag

efter opfører forestillingen Enfantillages for skolens franskelever.
30. Orienteringsmøde om gymnasieuddannelsen.

45



46



31.-07. Opgaveuge for 2.hf, hvor den større skriftlige opgave skrives.
31. Pedelmcdhjælpcr Finn Hansen fratræder efter 14 år i jobbet. Skolen tager afsked 

med ham ved et fyraftensmøde.

Februar
03. Konference for folkeskolelærere og gymnasielærere med overskriften "Mål, mid

ler og metoder i Folkeskolen og i Gymnasiet".
10.-14. Vinterferie
17. Docent Anatolij Berdicevskij fra Moskvas Pædagogiske Universitet overtager 

Anne Lindegaards tysktimer. Hun overtager samtidig hans timer i Moskva.
19. Musik, dans, teater. Fællesarrangement med den tyske performancegruppe Marina 

Jabin fra Østberlin.
19. Kursusafdelingens foredragsrække "Himlens billedbog" starter, og fortsætter de 

følgende 4 onsdage.
20. Der holdes valgfagsorienteringsaften for elever i 1. og 2.g og deres forældre.
21. Der holdes klassens time i alle klasser, til forberedelse af Forårsfestivalen.
24 .-28. "Åben-dør-uge". Lærerne aftaler at besøge hinanden i timerne, bl.a. for at lære 

andre fag fra elevernes hverdag at kende.
24 .-28. 3.frO på genvisit i Luxembourg med Lis Aaboe og Merete Bohl.
25 . Der holdes 3 timers studieorienterende møde for hf, 2.g og 3.g.
25. Kursusafdelingens foredragsrække "Revolutionen i koncertsalen" starter, og fort

sætter de følgende 6 tirsdage.
28. Parnassos holder karneval.

Marts
02. Fællesarrangement for kemielever i 2. og 3.g med laboratorieleder Jens Christen

sen fra Cheminova.
13. Terminsprøve for 2.g.
16. -20. Terminsprøveuge for 3.g og hf

Samme uge er der studierejser for 2. g. klasserne:
2a i Prag med Niels-Jørgen Kjeldgaard Knudsen og Karl Kristian Højberg. 2b i 
Prag med Bendict Gullach og Hans Højland. 2c i Birmingham med Anne Hess 
Thaysen og Helene Knap. 2x i London med Henrik Hoffmeyer og Jens Erik En
gelbrett. 2y i Berlin med Bjarne Mørup og Ole Thinesen. 2z i St. Petersborg med 
Anne Lindegaard og Uffe Eiler. 2u i Provence med Lis Aaboe og Evald Szcew- 
zyk. 2w i London med Gerd Schmidt Nielsen og Steen Andersen.

17. Fællesarrangement for l.g som indledning til Konkurrencedagen: Psykologisk 
konsulent Mark Levin taler om kreativ problemløsning og stressbearbejdning.

17. Der holdes for første gang Konkurrencedag i alle l.g klasser, hvor der dystes i 
løsning af utraditionelle opgaver.

24. 7 elever fra 3.g og 2.HF deltager sammen med Erik Sønder i finalestævnet i
gymnasieskolernes basketball-turnering på Kildegård Gymnasium i Gentofte

25. 2.hf billedkunst og 3z billedkunst er på studietur til Noldc Museet og Silkeborg
Kunstmuseum sammen med Poul Cederdorff.

26. Virksomhedsbesøg for 2. og 3.g erhvervsøkonomi. Sammen med Per Høgild be
søger eleverne Purup Graphic og MD-foods i Arhus.
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27. Fællesarrangement som forberedelse til EF-afstemningen: Bente Sørensen og Jo
hannes Lebech orienterer om EF-Unionstraktatcn.

April
01. Forårskoncert i festsalen, med deltagelse af skolens kor, orkestre og samspils- 

grupper.
02. Fællesarrangement med etnografen Anne Knudsen: Det nye Europa. Union og 

nation.
04.-05. Korweekend på skolen.
06. Koret opfører Händels "Messias" i Holstebro Kirke, sammen med Alborghus 

Gymnasiums kor, Århus Unge Strygere samt solister, under ledelse af Erling 
Kullberg.

07. Virksomhedsbesøg for 3.g teknikfag. Sammen med Niels-Jørgen Kjeldgaard 
Knudsen besøger eleverne Hancock bryggeriet i Skive.

08. "Messias" opføres i Ålborg.
09. 3y og 2.hf billedkunst på studietur til Silkeborg Kunstmuseum sammen med Poul 

Cederdorff.
09. Den tyske rejselektor Bernd Schwesig besøger skolen.
13.-20. Påskeferie.
21. Der holdes to timers jobsøgningskursus for alle 2.hf og 3.g klasser med markeds

konsulent Jørn S. Sørensen, Silkeborg.
22. 50 musikelever deltager i et arrangement på Holstebro Højskole med Peter Basti

an og Bazaar.
25. Forårsfestival. En anderledes skoledag: Om formiddagen forbereder elever og 

lærere eftermiddagens åbent hus arrangement, med diverse boder og underhold
ning. Festen om aftenen er kun for nuværende og gamle elever samt skolens per
sonale.

25. I forbindelse med Forårsfestivalen arrangerer Kursusafdelingen EF- oplysnings 
møde med deltagelse af politikere og organisationer.

Maj
01. Sidste undervisningsdag for 2.hf.
08. Sidste undervisningsdag for 3.g.
14. Sidste undervisningsdag for l.hf og l.g.
18. Mundtlig hf-eksamen begynder.
18. -22. Alle 1 g-klasser skriver danskopgave.
21. Sidste undervisningsdag for 2.g matematikere.
22. Sidste undervisningsdag for 2.g sproglige.
25. Mundtlig eksamen for 3.g begynder.

Juni
01. Mundtlig eksamen for l.g og 2.g begynder
17. Sidste eksamensdag.
18. Translokation kl. 7.50.
19. Dimission. 2.hf kl. 8.30. 3.g kl. 11.00.
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Det nye skoleår

Det nye skoleår starter onsdag den 5. august.
Lærerne moder kl. 8.00.
Nye elever moder kl. 8.45.
Gamle elever møder kl. 9.40.

Ferieplan 92/93

1992:
Mandag d. 22. juni til tirsdag d. 4. august:.......................... Sommerferie
Onsdag d. 5. august: ................................................................. Skolestart
Mandag d. 12. oktober til fredag d. 16. oktober: .................... Efterårsferie
Mandag d. 21. december til fredag d. 1. januar: .................. Juleferie

1993:
Mandag d. 15. februar til fredag d. 19. februar: ........................ Vinterferie
Mandag d. 5. april til mandag d. 12. april: ............................ Påskeferie
Fredag d. 7. maj: ...................................................................... St.Bededag
Torsdag d. 20. maj: ........................................................Kr.Himmelfartsdag
Mandag d. 31. maj: ................................................................... Pinseferie
Mandag d. 21. juni: .............................................................. Sommerferie

Der inddrages ikke som i indeværende skoleår en lørdag som skoledag.

Skolen er desuden lukket alle lørdage samt søn- og helligdage, der ikke 
er omfattet af ovenstående.
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Afgangsklasserne

2n
Mette Bjerre Damgård 
Birgitte Dunker 
Jane Kyndi Elkjær 
Susanne Langer Eriksen 
Lisbet Fly
Per Mark Hagelskjær 
Helle Jakobsen
Alice Ørts Jensen
Jesper Trap Jensen
Søren Schjødt Madsen
Jette Bøge Nielsen
Lars Søndergaard Nielsen 
Nina Nissen
Charlotte Harboe Overgård 
Tanja Vind Persson 
Anne Refsgaard 
Lene Sørensen
Rene Lundager Sørensen

2o
Berthel Pagh Bæk 
Tina Boel Christensen 
Helene Nybo Davidsen 
Lars Raadkjær Enevoldsen 
Birte Klejnstrup Hansen 
Gertrud Bjerre Holse 
Flemming Jakobsen 
Karin Jakobsen
Elsebeth Spangsbjerg Jensen 
Klavs Eg Jensen 
Marianne Juelsgaard
Lisbeth Kristensen 
Janne Lysgaard 
Lotte Mikkelsen 
Karen-Louise K.P.Ejby Nielsen 
Gitte Pedersen
Ulla Skau
Susanne Skovby
Jens Højmark Sylvestersen 
Casper Schreiber Thomsen 
Mette Thorgaard
Vinni Vanting

2p
Karsten Albertsen
Gitte Myrup Andersen
Lene Balslev
Ditte Maria Faber Bune
Malene Lærke Kidmose Christensen 
Diana Filsø 
Brian Gøtzsche 
Michael Lund Jensen 
Per Vibjerg Kallestrup 
Henrik Kirkegaard 
Susanne Larsen 
Jens Laugesen 
Dan Nørgaard Laursen 
Bodil Nielsen
Lars Lindholm Nielsen 
Maiken Pilgaard Nielsen 
Rikke Holm Nielsen 
Kirsten Povlsgaard 
Torben Skytte Raahede 
Mette Kjøller Rasmussen 
Heidi Stamp 
Monika Lisa Suzuki 
Pernille Ullmann

2q
Lene Agergaard
Jesper Bang
Gert Bødstrup
Anne Mette Christensen 
Jonna Christensen 
Charlotte Clausen 
Kirsten Vanghøj Hansen 
Niels-Peter Hansen 
Rikke Hedegaard 
Susanne Iversen 
Gitte Vad Jensen 
Mette Jensen 
Martin Sundbæk Johansen 
Merete Skjærbæk Mathiassen 
Birthe Urup Nygaard 
Laila Nørgaard 
Klaus Vestergaard Pedersen
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Birgitte Pilgaard
Jane Skytte
Lena Nørgaard Thesbjerg 
Mikkel Hyung Thomsen 
Ole Westergaard

2r
Brit Christiansen
Anne Sofie Louise Ellekrog
Georg Esager
Susanne Handbcrg 
Lars Hede
Annette Svalgaard Henriksen 
Helle Sivebæk Jensen
Anne Marie Champi Ruang Jokumsen 
Morten Bramming Jørgensen 
Thomas Palle Jørgensen 
Dorte Mia Kirkeby 
Glennie Sig Kristensen 
Charlotte Miller
Kirsten Olesen
Birgit Brinch Pedersen 
Læne Pedersen 
Tine Riddersholm 
Charlotte Ritterbusch 
Ulla Margrethe Salomonsen 
Kari-Liv Skjernov 
Susanne Sørensen
Dennis Bøjesen Villadsen

3a
Lisbeth Christensen
Marianne Møller Dahl 
Daniel Vito De Giorgi 
Lise Læssøe Eiler 
Kamilla Leonhard Berre Eriksen 
Malene Avlund Hansen 
Pia Albæk Haunstrup 
Gitte Marie Jacobsen 
Caroline Kjelsmark 
Kent Kristensen
Tina Møller Kristensen
Lone Larsen
Rikke Paluszewski Majgaard 
Susanne Møller
Henriette Wedel Nielsen

Mette Østerdal Nielsen 
Palle Plauborg Pedersen 
Ulla Pia Støckel 
Charlotte Sørensen 
Hanne Bank Sørensen 
Biba Therese Thinesen 
Trine Thomsen
Ann Jeanette Zoega

3b
Lonni Troldtoft Andersen
Rebecca Bennick
Marianne Rossau Gramstrup 
Ixruise Ravn Hansen
Maria Hansen
Marlie Hede
Birgitte Bonde Jensen
Margit Jensen
Joan Mosskov Jepsen
Vivi Kloster
Rikke Baunbæk Krogsgaard
Mette Nejmann
Dorte læth Nielsen
Kurt Almann Alstrup Nielsen
Søren Ørgaard Nielsen
Marie Karen Odgaard
Solveig Mølgaard Ovesen
Hanne Pedersen
Pernille Poulsen
Allan Houtved Stenum
Anette Thorup

3c
Thomas Ahler
Rikke Grønbæk Andersen 
Annemette Dehn Andreasen 
Jesper Hedegaard Bjerre 
Lise Winther Christensen 
Maibritt Boye Christensen 
Peder Fihl
Kristine Nørskov Greve
Maria Helene Hoffmann-Petersen 
Ida Maria Jalk
Dorthe Dahl Jepsen
Susanne Vibe Knudsen
Susanne Clausen Knutzen
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Henriette Foldager Kristensen 
Mirjam Løbner Kristensen 
Anja Klok Lauritsen
Malene Møller Nielsen
Mette Nielsen
Hanne Henne Lund Pedersen 
Ann-Helene Petersen
Anni Poulsen
Trine Schultz Rasmussen 
Marie Østergård

3u
Lars Østergaarc! Andersen
Mads Kristian Thyssen Astvad 
Anne Bjerre
Lone Bjerring
Berit Lindholt Christiansen 
Marianne Grønbæk
Jesper Langfeldt Hagen 
Nikolaj Have
Pia Doormann Jakobsen
Per Mosskov Jepsen
Thomas Kjærbo
Danny Krog Knudsen 
Torben Nørgaard Laugesen 
Lene Toft Madsen
Annette Moesby
Anja Due Mortensen
Niels Peder Munksgaard
Trine Charlotte Mørkholt 
Jeppe Nielsen
Lennart Nielsen
Robin Olsen
Jakob Hagelskjær Pedersen
Søren Studstrup
Annemette Sørensen 
Dorte Weiling 
Rikke Østerbye

3x
Ann Louise Brunhøj Andersen 
Elsebeth Nørgaard Andersen 
Marianne Thorup Andersen 
Søren Winther Christensen 
Anne Didriksen
Lars Fjordside

Dorte Sangild Hansen 
Jakob Kemp Hessellund 
Mona Hoffmann
Torben Thorø Juhl 
Heidi Karlsen
Morten Brøgger Krag 
Christian Ramm Lund
Jesper Munk
Danny Nielsen 
Janni Nielsen
Malene Korsgaard Olesen
Rikke Linding Olesen 
Allan Bjerg Pedersen 
Bente Ankjær Pedersen 
Louise Søndergaard Pedersen 
Kasper Prentow
Sine Ravn
Søren Seiersen
Katrine Nørskov Sonnichsen 
Tobias Steinø

3y
Lone Munk Andersen
Klaus Balleby
Søren Christensen
Randi Kjeld Ebbesen
Søren Gade
Læne Hansen
Anni Henriksen
Lise Kathrine Hoberg
Rikke Holdgaard
Charlotte Hareskov Jensen
Xenia Kallestrup Jensen 
Jonni Laumann Jespersen 
Ditte Bettina Prebendorf Johansen 
Adam Volquartz Lebech 
Christian Madsen
Christina Lindholt Mikkelsen
Dan Tobias Mortensen 
Mette Vorup Møller 
Troels Refling Nielsen 
Pia Olsen
Kim Holst Østergaard Pedersen 
Michael Roger Pedersen 
Thomas Nyholm Post 
Jette Lundgaard Simonsen
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Heine Frifcldt Thomassen 
Jim Vad

3z
Gert Nørgaard Andersen 
Trine Lund Andreassen 
Sten Jakob Bækgaard 
Thomas Christensen 
Thorbjørn Dahlgård 
Lene Danmark
Lise Grønkjær Gravesen 
Joan Stougaard Gundersen 
Søren Ulrik Hillersborg 
Bjarne Bach Jensen 
Jette Fleng Jensen

Jette Vestergård Jensen 
Carsten Ringius Jørgensen 
Jacob Kirkcgaard 
Jens Peter Kongcrslev 
Christina Lager 
Allan Godsk Larsen 
Bo Frydendahl Mikkelsen 
Caspar Møller 
Ann-Sofie Sloth Nielsen 
Søren Holm Pedersen 
Anne Bøndergaard Schmidt 
Heino Sommer Schmidt 
Søren Bødker Skorstengaard 
Peter Trier Thomsen 
Bjørn Olav Thronsen
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Skolens personale
Lærerne

Forkortelser for fagbetegnelser

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

bk billedkunst
bi biologi
da dansk
dt datalære
de design
dr drama
en engelsk
eø erhvervsøkonomi
fi filosofi
fr fransk mu musik
fy fysik na naturfag
ge geografi ol oldtidskundskab
gr græsk ps psykologi
hi historie re religion
id idræt ru russisk
it italiensk sa samfundsfag
ke kemi st studievejledning
la latin tk teknikfag
ma matematik ty tysk

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

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

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

GA
Albøge, Gordon
Blomstertoften 181, Tjørring 
7400 Herning, 97 268966 
Underviser i: da, hi, ol

OB
Balslev, Ole
Hartmannsvej 5
7500 Holstebro, 97 427428
Underviser i: gr, la, ol

JB
Bjørneboe,Jens
Golfparken 3, II/4 
7400 Herning, 97 216061
Underviser i: fy, ma, ke, na
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MB
Bohl, Merete
Uhresøvej 53, Mejdal
7500 Holstebro, 97 403502
Underviser i: da, bk

PB
Brandbyge, Pia
Bjarkesvej 29

KB
Bruun, Kim 
Søgårdvej 11, Sevel,

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

7500 Holstebro, 97 414146 
Underviser i: en, re

7830 Vinderup, 97 448350
Underviser i: bi, ke

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

FC
Christensen, Finn Lyngholm
Kroghsvej 30
7500 Holstebro, 97 427520
Underviser i: hi, la, ol

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

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

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

DF
Falsig, Ane Dorthe
Laubsvej 108
7500 Holstebro, 97 424972
Underviser i: en, id

Elsig, Alice 
Sarpsborgvej 138 
7600 Struer, 97 850378 
Underviser i: bi, id

Engelbrett-Olsen, Jens Erik
Laubsvej 64
7500 Holstebro, 97 427467
Underviser i: en, id. St
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MF
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

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

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

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

LH
Hermansen, Lene
Astrid Noachs Vej 43 
7500 Holstebro, 97 411961 
Underviser i: id, ma

Hansen, Hans Højland
Tjørnevej 93
7500 Holstebro, 97 403446
Underviser i: hi, ge

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

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

Hu
Huus, Mogens Meisner
Niels Finsens Vej 5
7500 Holstebro, 97 423254
Underviser i: en, ty

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

Ja
Jacobsen, Jørgen Vestergaard
Tjørnevej 34
7500 Holstebro, ‘>7 403717
Underviser i: hi, sa
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Hg
Jensen, Per Høgild 
Søbakken 13, Borbjerg 
7500 Holstebro, 97 461456 
Underviser i: fy, ke, na, e

AJ
Jensen, Annette Hørdahl
Danagården 6, 1 .tv 
7500 Holstebro, 97 401574 
Underviser i: da, re

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

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

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

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

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

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

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

AL
Lindegaard, Anne
Nøddevej 38
7800 Skive, 97 510508
Underviser i: ty, ru

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

OM
Mehl, Ole
Birkildvej 18, Asp 
7600 Struer, 97 487485 
Underviser i: bi, id
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Me HM
Monrad, Hans Henrik
Istedgade 2
7500 Holstebro, 97 424968
Underviser i: da, re

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

Mr
Mørup, Bjarne
Parkvej 134
7500 Holstebro, 97 425528
Underviser i: mu, ly

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

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

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

tr

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

JN
Nielsen, Jane Leth
Tjømevej 30
7500 Holstebro, 97 403923
Underviser i: fr, da, ps. St

SN
Nielsen, Sigurd Ove

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

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

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

Baldersvej 5, Gimsing 
7600 Struer, 97 851577 
Underviser i: da, hi, ol
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Oe
Oesterhelt, Hans Knut 
„Lille Bredvig“, Ørre 
7400 Herning, 97 476046
Underviser i: re, ty

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

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. Hesselvej 4, Skave
7500 Holstebro, 97 468390
Underviser i: ma

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

Ravn, Ane Marie
V. Hesselvej 4, Skave 
7500 Holstebro, 97 468390 
Underviser i: da, bk, de

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

Sm
Smidt, Henry 
Ellehammersvej 12
7500 Holstebro, 97 427339
Underviser i: da

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

JS
Smith, Jørgen Langwitz
Poul Andersens Vej 7 
7500 Holstebro, 97 426685 
Underviser i: fy, ma, na

OS
Snerling, Ole
Hvedevænget 5
7500 Holstebro, 97 428630
Underviser i: ke, fy, na
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Sv
Svendsen, Inge
P. O. Pedersens Vej 8
7500 Holstebro, 97 425005
Underviser i: mu, en

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

HS
Søderberg, Hanne
Dybbølsgade 4
7500 Holstebro, 97 404380
Underviser i: da, id

ES
Sønder, Erik
Slåen vej 132, Mej dal 
7500 Holstebro. 97 403498
Underviser i: bi, id

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

HT
Thaysen, Anne Hess
Hvede vænget 46
7500 Holstebro, 97 414186
Underviser i: da, en

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

KT
Thomsen, Karin Merete 
Uhresøvej 51, Mejdal 
7500 Holstebro, 97 403512
Underviser i: bi, id

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

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

LÅ
Aaboe, Lis
Uhresøvej 75. Mejdal
7500 Holstebro, 97 403646
Underviser i: da, fr

PA
Aaboe, Peter
Særkærparken 86
7500 Holstebro, 97 425327
Underviser i: fy, ma, na
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Det 
teknisk
administrative 
personale

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

BH
Hansen, Birthe
Fiilsvej 33
7500 Holstebro, 97 424776 
sekretær

Nielsen, Hanne
Johan Skjoldborgs Vej 15 
7500 Holstebro, 97 422658 
sekretær

MN
Nørskov, Malene
Hovedgaden 57
7790 Hvidbjerg, 97 871471 
sekretær

LA
Larsen, Alice Skaaning
Provstindestien I
7500 Holstebro, 97 402423 
kontorassistent

ÅN FR
Rasmussen, Flemming 
Pedelboligen, Døesvej 60x 
7500 Holstebro, 97 425976
Skolebetjent

Nielsen, Aase
Asagården 19
7500 Holstebro, 97 4278 51
Lærerkøkkenet

AP Pedersen, Anette 
Set. Jørgens Bakke 15 
7500 Holstebro, 97 404780 
Pedel medhjælper

AC
Christensen, Anders 
97 42 93 93 
Pedelmedhjælper

Poulsen, Anette 
Strandvejen 3B st. tv. 
7620 Lemvig, 97 810778 
Kantineleder

Kræmmer, Susanne 
Dyssegården 12, 1. tv. 
7500 Holstebro, 97 426268
Kantinemedhjælper
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Personalia
Andreas Knudsen

Den 1. januar 1992 valgte lektor Andreas Knudsen at for
lade Holstebro Gymnasium og HF, for at kunne disponere 
mere frit over sin tid til andre gøremål.

Andreas Knudsen er uddannet som bygningsingeniør på 
DTH (Danmarks Tekniske Højskole), og arbejdede som sådan 
i 8 år, heraf to et halvt år i Iran og Kuwait, inden han valgte 
lærergerningen i matematik og fysik.

Andreas Knudsen blev ansat ved Holstebro Gymnasium i 
august 1963. Han er således en af de lærere, der var med fra 
skolens oprettelse, og han har nået at fejre 25 års jubilæum 
som lærer ved skolen. Gennem sine godt 27 år på skolen har 
Andreas Knudsen været studievejleder i en årrække, admini

strativ inspektor i 13 år, og endelig blev han konstitueret som rektor ved Carl-Johan Se
verins død i foråret 1981 og virkede som sådan indtil Ole Balslev blev ansat som rektor 
den 1. oktober 1981.

Samtidig med sit arbejde på skolen har Andreas Knudsen haft overskud til at drive 
landbrug (ca. 100 tdr. land) med speciale i opdrætning af islænderheste. Ud over land
bruget er der andre interesser, der nu skal bruges mere tid på, end der hidtil har været 
mulighed for. Den store interesse for grafik og tegning vil blive dyrket mere intenst, for 
Andreas Knudsen er en habil kunstner, der har udstillet sine arbejder flere gange, bl.a. på 
en censureret udstilling i Herning.

Den sidste dag før juleferien 1991 tog vi afsked med en spændende og dygtig kollega. 
Der lød mange lovord, hvoraf her blot skal gentages, at Holstebro Gymnasium skylder 
Andreas Knudsen en stor tak for hans mangeårige indsats på både det undervis
ningsmæssige og det administrative område.

Finn Hansen

Den 1. februar 1992 gik pedelmedhjælper Finn Hansen på 
efterløn. Fra han blev ansat i 1976 og til hans sidste arbejdsdag 
den 31. januar i år, stod han for alle som den solide og ære
kære håndværker, der altid sørgede for, at de fysiske rammer 
for vores undervisning var i orden. Når man fortalte ham, at en 
ting var gået itu i klasselokalerne, blev det ordnet, og det hel
lere i dag end i morgen!

Derfor var der også fuldt hus, og mange velfortjente lovord, 
da vi tog afsked med Finn Hansen den 31. januar.

Finn Hansen, der er udlært bygningssnedker, er en 
særdeles dygtig håndværker. Selvom han nu har forladt Hol
stebro Gymnasium og HF, er der stadig gang i værktøjet. Nu
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bruger han håndelaget på sit eget hus, og mon ikke der også bliver tid til at få gang i 
bygningen af modelskibe?

Vi vil savne Finn Hansen. Man gik aldrig forgæves til ham med et problem. Selvom 
han havde rigeligt at se til på skolen, var han altid udpræget hjælpsom og imødekom
mende. Det skylder skolen ham en varm tak for.

Nyansættelser

Ved skoleårets start bød vi velkommen til tre nye kolleger:
Jens Bjørneboe, der underviser i fysik, matematik og kemi.
Kim Bruun, der underviser i biologi og kemi.
Frede Dybkjær, der underviser i datalogi og matematik.

Desuden blev Anders Christensen, der er uddannet bygningskonstruktør, ansat som 
pedelmedhjælper.

Den 1. januar 1992 fik vi endnu en ny kollega, Lene Hermansen, der underviser i idræt 
og matematik.

Vikariater

Fra 21.10. 1991 - 07.02. 1992 var Andrée Marie Bouteloupe-Kofocd ansat som vikar 
for Finn Obel i fransk.

Fra 18.11. - 20.12. 1991 vikarierede Dorthe Falsig, Dorte Lind Larsen og Bente Sør
ensen i idræt for Kirsten Obel.

Lærerkandidat

I efteråret gennemgik Birthe Flethøj Ege, der er ansat på Herning Gymnasium, praktisk 
kursus i undervisningsfærdighed i musik hos Kristian Laustsen og Inge Svendsen. I for
året gennemgik Birthe kurset i engelsk hos Jens-Erik Engelbrett-Olsen og Dorthe Falsig.

Teknisk-administrativt personale

Fra 6.1. 1992 har Åse Grave Thomsen været ansat i jobtilbud som kontormedhjælper. 
Svend Dahl Frølund blev ansat som pedelmedhjælper i jobtilbud fra 30.1. 1992.
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An Introduction to Our School

Holstebro Gymnasium (upper secondary education) was initiated in 1963 
by the town council of Holstebro in West Jütland, Denmark, and for some 
years teaching activities were located at one of the primary schools of the 
town.

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

About 800 students and a staff of 80 make Holstebro Gymnasium one of 
the largest upper secondary schools in Denmark. The students generally come 
from lower secondary schools in Holstebro and the vicinity and are between 
16 and 19.

While roughly one third of the pupils finishing primary and lower secon
dary education continue at the Gymnasium and the HF in Denmark as a 
whole, the percentage at Holstebro Gymnasium is at present above this ave
rage.

Due to its size the school with very few exceptions is able to cove:' the 
syllabus as decided by the Ministry of Education and Research, which rr.eans 
that every student has the widest choice of optional subjects.

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

Booklet: General Upper Secondary Education in Denmark

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

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

Our guests will receive a copy of the booklet with this school prospectus.
Mogens Huus
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