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Velkomst til de nye elever

Holstebro Gymnasium og HF byder med dette årsskrift velkommen til alle nye elever til de 
kommende års samarbejde, som vi håber må blive til gavn for os alle.

Årsskriftet kan forhåbentlig give et billede af den skole, du nu skal møde, men mange spørgs
mål vil sikkert først blive besvaret i løbet af den første skoleuge, hvor et særligt introduk
tionsarrangement er planlagt. Jeg håber, at du vil finde dig godt til rette her, og lover dig, at vi 
nok skal tage godt imod dig.

Det er en stor og spændende skole, du nu skal starte på.
Jeg håber, at du vil lade dig inspirere sådan, at vi alle kan fortsætte arbejdet med at gøre 

vor arbejdsplads til en levende, udviklende og rar skole.

Hans Vangsgaard Hansen
rektor

revele eyn ella lit nemmoklev redyb tedårvele!

(Prøv at stave overskriften bagfra) Opråb til den enkelte nye elev.: 
Mener du at tilhøre blomsten af den danske ungdom, og derfor har 
valgt Holstebro Gymnasium og HF som din videre vej mod stjernerne, 
har du ret. Og til lykke med det. Som elev/ studerende her på stedet har 
du alle mulighederne for at udvikle dig på bedste vis, og vi håber, at du 
med åbent sind vil tage imod lærdom, indtryk og det mere sociale sam
vær. Denne skole er karakterdannende i den betydning, at resultatet - 
studenterne og HF-eme - kommer ud i den anden ende af “maskinen” 
som mere hele og bedre mennesker, men i hvor høj grad, det sker, 
afhænger helt af dig selv. Vi ønsker dig held og lykke med projektet!

Gerd Møller Nielsen, 2x, Simon B. Carlsen, lp



Dimissionen 19. juni 1992

Den 19. juni 1992 tog skolen afsked med 107 HF' ere 
og 171 studenter. Årsskriftet bringer her rektor Hans 
Vangsgaard Hansens dimissionstale i let forkortet form.

“Alle, der påstår over for os, at politik er en beskidt 
ting, lyver. Politik er simpelt hen et arbejde, som kræver 
særligt rene mennesker, fordi det er særligt nemt at svine 
sig moralsk til i det”.

Således afsluttede Vaclav Havel, den Tjekkoslovaki-

Trine Mørkholt, 3u, holder tale ved dimissionen.

ske forfatter og systemkritiker, siden 1990 præsident i 
sit land, da han sidste år holdt takketale i forbindelse 
med modtagelsen af Sonningprisen. Talen, der var 
blandt bilagene til årets danske studentereksamensstil, 
stod i kontrast til et andet bilag fra Niccolo Machiavel
lis: “Fyrsten”. Heri hedder det:

“Man må forstå, at en fyrste ikke kan udøve alle de 
dyder, der er grundlaget for et godt ry hos folket, da 
han ofte for at sikre sin trone er nødt til at forsynde sig 
mod troskab, barmhjertighed, humanitet og religion. 
Derfor må han vende sig som vinden og lykkens 
omskiftelser byder, han må holde fast ved det gode, så 
længe det er muligt, men ikke være bange for i 
nødstilfælde at benytte sig af det onde”.

Kontrasten i menneskesyn og værdinormer er jo 
slående, og det er let forståeligt, at netop det emne, 
hvor disse to tekster skulle bruges, blev det emne, de 
fleste studenter kastede sig over.

I andre passager af teksterne kan der påvises en 
overensstemmelse mellem de to forfattere trods deres 
meget forskellige udgangspunkter.

Tirsdag den 2. juni forkastede den danske befolkning 
lovforslaget om tilslutning til den Europæiske Union 
ved folkeafstemningen. Resultatet: Krise i det politiske 
system i Danmark. Krise i det Europæiske politiske 
system, rådvildhed, utryghed, mangel på stabilitet.

Hvordan kunne det ske, at 130 folketingsmedlemmer 
i den grad blev underkendt af befolkningen? Hvad vil 
de andre EF lande gøre? Hvilke konsekvenser vil det få 
for Danmark? Mange svære spørgsmål, som ikke 
umiddelbart lod sig besvare, meldte sig med det sam
me.

Karl Otto Meyer, det danske mindretals repræsentant 
i det nordtyske delstatsparlament, som skolens perso
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nåle besøgte pä vores studietur til Kiel i november, har 
følgende holdning:

“Hastværket er for stort. Sæt tempoet ned. Folket 
skal forstå, når suveræniteten tages fra det”.

Jeg tror, Karl Otto Meyer har ret. Den politiske 
udvikling i Europa er gået så hurtigt, at vi som enkelt
personer har svært ved at følge med.

Dengang I studenter årgang 1992 søgte optagelse på 
Holstebro Gymnasium, da stod Nato og Warzawa- 
pagten stadig stejlt overfor hinanden, da var der stadig
væk stabile kommunistiske diktaturer i Sovjet, DDR, 
Rumænien, Albanien o.s.v. - da var Jugoslavien et land 
uden borgerkrig, og vi kan finde mange andre eksem
pler.

Maastricht-aftalerne ville have fremskyndet integra
tionen i EF-samarbejdet, men antallet af uløste proble
mer i Europa udenfor EF vokser dagligt og bliver død
sens alvorlige. Vi må håbe, at det lykkes politikerne, 
befolkningens repræsentanter, at løse disse problemer 
på en fornuftig måde. Jeg er overbevist om, at det 
kræver politikere af høj moralsk kvalitet, som Havel 
ønsker det, men det kræver måske også med Machia
vellis ord, politikere, der har både rævens og løvens 
egenskaber.

“Løven er hjælpeløs mod snarer, og ræven kan ikke 
værge sig mod ulvene. Men man må være ræv for at 
kende snaren og løve for at skræmme ulvene. De, der 
udelukkende holder sig til løven, forstår ikke tingene”.

Jeg håber for jer dimittender, at det Europa, som I 
skal virke i, vil blive et fredeligt Europa. Ja, jeg håber 
for jer, at det bliver en fredeligere verden. Jeg håber og 
tror, at I på Holstebro Gymnasium har fået viden, fær
dighed og holdninger, der vil gavne jer i det liv, I nu 
skal leve udenfor skolens mure.

Efter endnu en henvisning til Vaclav Havel og folke
afstemningen 2. juni fortsatte rektor:

Jeg har i de sidste dage og uger vandret en del på 
gangen, og talt lidt med jer, inden I skulle ind til det 
grønne bord, eller efter at I havde været inde. Jeg har 

ofte spurgt jer, hvilke planer I havde for næste år, det er 
jo lidt mere fornuftigt at spørge, hvad I vil med jeres 
liv.

Svaret har næsten altid været: Vi skal ud og opleve 
noget, vi skal rejse, vi skal prøve kræfter på arbejds
markedet, men frem for alt vi skal have et år, hvor vi 
skal opleve noget.

Jeg håber, at der bag jeres stærke ønske om oplevel
se ikke ligger en benægtelse af, at det har været en op
levelse at gå på Holstebro Gymnasium og HF. Oplev
elsens betydning for lærelysten kan ingen bestride; der 
kan ikke mindst ligge noget meget opdragende i den 
oplevelse, det er, at nogen interesserer sig for, om man 
har lyst. Det er ikke så sikkert, at man kan skaffe op
levelser nok, det er jo ikke gjort med det store omven- 
delseschock en gang for alle. Oplevelser må I skaffe jer 
kontinuerligt, hvis ikke lærelysten skal svækkes.

Men husk hvad de gamle religiøse pietister måtte 
sande, når de jagede folk trætte med religiøse oplevel-

Resultatet studeres.
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seskrav. Der kom ustandselig nedture og mørke timer. 
Professor P.G. Lindhardt har sagt det på denne måde:

“Der kan komme for meget blødt brød i kosten, og 
skal alle her i livet motiveres med oplevelsen, så skal 
der flere oplevelser til, end man kan skaffe. Oplevelses
hungeren - nu da man er vant til skånekost - giver sig 
ikke blot konstruktive, men også destruktive udslag.”

Man kan få abstinenssymptomer, forårsaget af op
levelsestilvænning, og den bedste kur mod disse absti
nenser er ikke nødvendigvis at fordøje nye oplevelser.

Rektor overrækker eksamensbeviser i festsalen.

Undertiden er det sundt for oplevelseshungrende at 
opleve, hvilket velvære man også kan få af en almin
delig, kedelig og grå arbejdsindsats.

Den fremtid, der nu tegner sig for jer, vil blive rig 
på oplevelser. På Holstebro Gymnasium og HF har I 
fået et solidt fundament til også at indleve jer i andres 
situationer.

Det Europa, 1 står over for, den verden I skal leve i, 
er krævende. Den uddannelse, 1 nu har afsluttet, er et 
skridt på vejen til at klare de mange udfordringer, I 
skal tage op. I er slet ikke udlærte endnu; 1 bliver det 
aldrig. Halfdan Rasmussen har udtrykt det på denne 
måde:

At lære er at bøje
sig over livet selv
og fylde sind og øje
med tankens himmelhvælv,
at undres og betages
når livet kommer nær,
at møde, når det dages,
-en større sandhed der.

Lad aldrig dine drømme 
slå bro til vold og drab.
Lad åndens kilde strømme
mod fredens fællesskab.

I en verden, der forandrer sig med stadig større hast, 
med de store krav det stiller til det enkelte menneske, 
er det afgørende at kende sig selv, at kende sin bag
grund, at kende sin kultur. Den moralske genrejsning, 
som Havel talte om, er I velforberedte til.

Studenter/HF’ere årgang 1992! Med håbet om, og 
troen på, at I må være lydhøre og ydmyge også over
for de tavse, de sarte og alle undertrykte, dimitterer jeg 
jer fra skolen til livet.
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Legater og boggaver
Af købmand N. A. Bro og hustru Pauline Marie, f. 
Riis’ mindelegat uddeltes 6 portioner på hver 8.000 kr.

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

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

De øvrige fem portioner tildeltes efter indstilling af 
lærerne tre studenter: Trine Mørkholt, 3u, Adam Le- 
bech, 3y, Randi Ebbesen, 3y, og to HF’ere: Jens Syl
vestersen, 2o, Anne Refsgaard, 2n.

Fra Carl-Johan Severins Mindefond, hvis legatpor
tioner uddeles efter ansøgning, modtog Birgitte Grøn
borg, der blev student i 1985, en portion af legatet til et 
studieophold ved Vrije Universiteit i Brussel. Anette 
Kjær, der blev student i 1986, fik en portion til et vide
reuddannelsesophold i Nice. Desuden fik Lars Gam- 
melgaard, Idz, støtte til et ophold som udveks
lingsstudent i Estland. Boggaver fra Den Tyske Ambas
sade tildeltes Hanne Henne Lund 3c, Gitte Kirkegaard 
2y, Tina Petersen 2x, Maja Sandahl 2y, Michael Ver- 
nersen 2c. Vestjydsk Boghandels boggaver tilfaldt Lars

Enevoldsen 2o, Søren Gade 3y. Boggaven fra Forenin
gen Norden fik Trine Sonnichsen 3x. Fra Alliance 
Francaise blev der givet boggaver til Pil Gundelach 2u, 
Karen Marie Bennedsgaard Jespersen 2w, Kristian 
Knudsen 2c, Mette Nejmann 3b, Anne Louise Ander
sen 3x.

Carl-Johan Severins Mindefond

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

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

Ansøgningsfristen er 15. april, hvorefter legatportionerne uddeles i forbindelse med dimissionen.
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Hvordan styres skolen?
Hvem bestemmer hvad?

R ingkjøbing Amtskommune
Afholder udgifter til:
-undervisningsmaterialer
-lønninger
-om- og nybygninger

Undervisningsministeriet
-bestemmer pensum og eksamenskrav
-udfærdiger eksamensopgaver
-bestemmer hvilke fag gymnasieeleverne skal til 
eksamen i

-godkender forsøg
-giver retningslinjer for undervisningen

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

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

Elevråd og Pædagogisk Råd
-virker rådgivende i forhold til rektor

Hans Vangsgaard Hansen, rektor

Skolens vedligeholdelse
I årsskriftet 1992 udtalte jeg mig ret så optimistisk 
m.h.t. skolens energisituation, og nu da resultatet fore
ligger, har det da heldigvis vist sig, at der var noget at 
have optimismen i. Vi har sparet meget på energifor
bruget. Det har så resulteret i flere synlige forbedringer, 

bl.a. nyt indgangsparti, nyt studieområde, et ret så eks
klusivt “bøfrum”, ligesom de forskellige faggrupper er 
blevet tilgodeset.

For at fastholde resultatet, og gerne gøre det endnu 
bedre, er det stadig vigtigt, at alle er bevidste om dette 
at spare på energien i dagligdagen. Bl.a. er det jo ikke 
nødvendigt, at der skal brænde lys som i en mindre pro
vinsby, blot fordi man en aften skal tilbringe en time 
eller to “ved skærmen”.

Rent vedligeholdelsesmæssigt skal vi se at komme 
videre med maling og træbeskyttelse, især udvendig, 
men også gerne indvendig. Tætning og omfugning er 
også ting der trænger. M.h.t. møbler har vi længe været 
igang med renovering af borde, så vi håber selvfølgelig 
der vil blive passet på tingene fremover.

Med et “besøgstal” der nærmer sig de 1000 om 
dagen er Holstebro Gymnasium og HF stadig i rimelig 
stand, dog er det nødvendigt at vi alle i det daglige sør
ger for, at vor skole også i årene fremover vil kunne 
klare strabadserne, og fremstå som en god arbejdsplads, 
og et godt sted at være.

Flemming Rasmussen, skolebetjent
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En varmere skole
Fredag den 6. november 1992 gennemførte vi på skolen 
en målsætningsdebatdag. Blandt andet udarbejdede alle 
elever i løbet af formiddagen essays med titlen “Sådan 
er min skole”. Disse essays blev herefter i flere omgan
ge bedømt af personalet og bestyrelsen.

10 meget forskellige essays blev udvalgt som vindere 
af konkurrencen og blev præmieret med en bog. Hvor
for al den ståhej?? Fordi vi på denne måde får taget

Der skrives essays om skolen.

temperaturen på skolen og finder ud af, hvor vi skal 
sætte ind ! Vi fandt ud af, at skolen er alt for kold - altså 
på det fysiske plan - og det er nu rettet. Vi fandt også ud 
af, at den er for mørk og kedelig - det har vi gjort lidt 
ved, og det vil vi arbejde videre med næste år. Mere 
udsmykning, mere lys og mere spræl, det er hvad ele

verne og personalet ønsker i det næste skoleår. Dagen 
bød også på pep-talk med Bilka’s topledelse. Både ele
ver og det øvrige personale fik et frisk pust fra verden 
uden for skolens mure. Debatten om skolen fik på denne 
måde mere vind i sejlene, og fortsætter næste skoleår.

Hans Vangsgaard Hansen 
rektor

Design - målrettet kreativitet
Vi kender det så godt: stolene er smukke, men ikke til at 
sidde i, husene flotte, men ubeboelige. Vi har set plaka
ter og skilte, der var ulæselige, og vi har forgæves for
søgt at åbne umulige emballager. Mange af os ejer et 
væld af produkter, der ganske enkelt ikke fungerer efter 
hensigten. Dårlig design!

I det gode design er mange forskelligartede pro
blemer løst, og mange områder er inddraget i problem
løsningen: ergonomi, økologi, æstetik, økonomi for at 
nævne nogle af de vigtigste. Derfor er disse områder 
også centrale i det nye fag, design.

1 dette skoleår er design oprettet som tilvalgsfag på 
skolens HF-afdeling. Fagets genstandsområde er alle de 
produkter, som vi omgiver os med: grafiske produkter, 
industrielle og håndværksbaserede produkter, arkitektur 
og byplanlægning. Undervisningen er centreret om kon
krete opgaver, der skal løses, og læsestoffet inddrages 
for at hjælpe til i problemløsningen. Undervisningen er 
med andre ord projektorienteret.

En af årets opgaver bestod i at designe en skoletaske 
til HF/gymnasiet.

Det allerførste, man gør i designprocessen, er at 
undersøge markedet for tilsvarende produkter med det 
formål at give en kritik af de eksisterende produkter. 
Denne fase, research-fasen, var der indlysende nok rig 
lejlighed til at gøre meget ud af. Kammeraternes tasker 
blev undersøgt grundigt, ligesom brugerne af taskerne 
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blev bedt om at fortælle, hvad der fungerede, og hvad 
der ikke fungerede ved de enkelte tasker.

Sammen med design-elevernes egen kritik dannede 
undersøgelsen grundlaget for “krav-specifikationerne” 
til det nye produkt. Der var bl.a. krav til størrelse, antal 
rum, stivhed, slidstyrke, vandtæthed, bæremåden (er
gonomi), fremstillingsprocessen (økologi og økonomi) 
og æstetik.

Så kom skitseringsfasen. Nu viste det sig, at der var 
mange problemer med at opfylde alle kravene sam
tidig. Skulle f.eks. det særlige rum til madpakken 
anbringes hensigtsmæssigt, ville det gå ud over en 
ergonomisk rigtig anbringelse af hankene.

De endelige forslag, som arbejdet endte med, var 
således kompromisser, der til enhver tid kan tages op 
igen og forbedres.

Designprocessen er kendetegnet ved, at den kræver

et målrettet og kreativt arbejde. Faget design er således 
et godt supplement til den almendannende og studie
forberedende fagrække.

Ane Ravn

Dramatik

Dramatik er et af de nye tilvalgsfag, som fra august 
1992 tilbydes HF’eme på Holstebro Gymnasium og HF. 
Det er et fag, hvor man i høj grad bruger sin krop, sin 
stemme og sin fantasi, samt udvikler sin evne til at ana
lysere og fortolke.

Undervisningen er både praktisk og teoretisk, dog 
med hovedvægten lagt på det praktiske arbejde med 
forskellige dramatik- og teaterformer. I årets løb skal 
der laves 2-3 praktiske projekter - 'det kan f.eks. være 
en revy, en forestilling for børn, en krops- eller danse
teaterforestilling eller opførelse af et skuespil. I tilknyt
ning til disse projekter undervises der i skuespilteknik, 
improvisation, kostumefremstilling, scenografi m.m. 
Den teori, der også hører til faget, tager ligeledes 
udgangspunkt i de praktiske projekter. Teorien omfatter 
især indblik i teaterhistorien og de forskellige teater
former, samt analyse af teaterstykker og forestillinger.

I det forløbne år har dramatikholdet på HF lavet tre 
projekter - to fælles og det sidste i mindre grupper. I 
oktober opførte holdet en lille maskeforestilling over 
temaet “Længsel”; denne forestilling var blevet til ud 
fra improvisationer og øvelser med krop og stemme. 
Det næste noget større projekt var musikteaterstykket 
“Alice i underverdenen” bygget over Lewis Carrolls 
“Alice i eventyrland”. Det blev opført for HF’eme og 
Ig’erne i en fællestime før juleferien.

Det sidste projekt er blevet til i mindre grupper. Én 
forestilling bygger på en roman, en anden på en skue
spiltekst og en tredje på et folkeeventyr. Disse forestil
linger blev bl.a. opført ved forårsfestivalen.'

Bjørn Colstrup
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Katten. Hattemageren.

Fra en af dramatikholdets forestillinger.

9



Kunstudstillinger 1992-93
September: Vibeke Mencke Nielsen, grafik. Novem
ber: Per Marquard Otzen, satiriske tegninger fra dag
bladet “Information”. Januar: Nye Polske Plakater

Udsti11ing af elevarbejder.

efter glasnost. Februar: Finn Severin Bolter, akvarel
ler. Marts: Pernille Kløvedal Reich, teatertegninger. 
April: Jørgen Christiansen, tatoveringer. Maj: Dansk 
grafik.

Paul M. Cederdorff 
Merete Bohl

Musiklivet på Holstebro Gymnasium 
og HF
Der er på skolen rige muligheder for at dyrke musik. 
Først og fremmest er der naturligvis den obligatoriske 
musikundervisning i Ig og lhf. For mange elever er det 
en god oplevelse igen at møde faget musik på skemaet - 

et fag, som nok ofte er meget anderledes, end eleverne 
har forestillet sig, og som omfatter både praktisk musik
udøvelse i form af sang og sammenspil og musikkund
skab, hvor man beskæftiger sig med mange forskellige 
stilarter inden for den uoverskueligt store musikverden. 
Ved forskellige lejligheder samler vi alle eleverne fra 
den obligatoriske musikundervisning: til nogle fællesop
gaver - i år i forbindelse med juleafslutningen og til 
skolens forårskoncert. Der er mulighed for at vælge 
musik på HF-tilvalg og gymnasieeleverne kan vælge 
faget på mellemniveau eller på højt niveau. Også i fri
tiden tilbyder skolen mange musikaktiviteter. Skolen 
har et stort kor, som hvert år deltager i en række spænd
ende arrangementer i og uden for Holstebro, hvor san
gerne får lejlighed til at møde andre kor og samarbejde 
med dem og evt. professionelle musikere om større 
opgaver; men også på “hjemmefronten” er koret særde
les aktivt og kan hvert år høres ved mange lejligheder 
på og uden for skolen. Koret øver hver tirsdag eftermid
dag i 8. og 9. lektion. Gennem en del år har vi desuden 
haft et bigband, hvor elever, som spiller et instrument, 
kan få lejlighed til at prøve kræfter med numre hentet 
fra det klassiske bigband-repertoire - Count Basie, 
Duke Ellington o.a. - men i arrangementer, som er til
passet musikernes færdigheder. Også skolens bigband 
optræder ved forskellige lejligheder i årets løb - underti
den sammen med kor og elever fra den obligatoriske 
musikundervisning - og kan f.eks. høres ved både 
forårskoncert og skolens forårsfestival, men ofte også 
ved skolens fester. Alle er velkomne - der fordres ikke 
store forudsætninger. Elever, som spiller et “klassisk” 
instrument, har vi i år ikke haft mulighed for at give et 
fast tilbud om sammenspil, men ved to lejligheder - 
juleafslutning og forårskoncert - er der blevet dannet et 
lille klassisk orkester. Ved forårskoncerten spillede 
ensemblet en obokoncert af Corelli, med vores skotske 
gæsteelev, Naomi Stark, som solist. Denne koncert 
gentages ved en koncert den 20. april i Nørrelandskir- 
ken, hvor også skolens kor medvirker sammen med 

10



koret “Nocturne” fra Holstebro. Det er iøvrigt kirkens 
kirkekoncert nr. 100, og vi er glade for at medvirke net
op ved denne jubilæumskoncert, da vi mange gange 
igennem årene har glædet os over samarbejdet med 
Nørrelandskirken. Eleverne har også mulighed for på 
egen hånd at låne musiklokalerne efter skoletid, så de 
kan øve sammen i grupper, og dette tilbud benytter 
mange sig heldigvis af, således at vi ved adskillige lej
ligheder har mulighed for at høre de mange forskellige 
grupper, som opstår på tværs af klasser og hold. Vi har 

f.eks. ofte haft skolefester, hvor en del af musikken 
blev leveret at “os selv”, dvs. af de mange forskellige 
orkestre og grupper, som findes på skolen. Vi håber 
med disse linier at have givet et indtryk af de mange 
forskelligartede musikaktiviteter vores skole byder på 
året igennem og også at vi har givet kommende elever 
lyst til at deltage i en eller flere af disse - vi glæder os 
både til at se og høre Jer!

Musiklærerne

Skolen har et rigt musikliv.
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De første 4-årige studenter 
springer ud
Juni 1993 sker det: de to første studenter fra et 4-årigt 
gymnasieforløb afslutter deres gymnasietid. Dermed er 
vi i stand til at evaluere denne gymnasieform, som star
tede som et forsøg, men nu er en generel ordning på 
vores skole. At gå i 4-årigt gymnasium er ikke at gå i 
idrætsgymnasium, men at tage en normal studenterek
samen på 4 år i stedet for på 3 år, Det tilbydes til unge 
eliteidrætsudøvere, som har et meget stort forbrug af 
timer på deres sport (minimum 15 timer pr. uge). Disse 
sportsfolk skal samtidig være på deres respektive for
bunds udvalgte hold eller ranglister, ellers kan de ikke 
opnå Team Danmark-godkendelse. På Holstebro Gym
nasium er det to svømmere, der bliver studenter. Efter 
sommerferien vil 4. årgang bestå af en svømmer, 3. år
gang af to svømmere, 2. årgang af to bordtennisspillere, 
en svømmer og en roer og endelig 1. årgang af en sejler 
og en fodboldspiller. August 1992 fik vi lov til på for
søgsplan at optage en “elitemusikelev”, hvilket vil sige 
en elev, der samtidig med sin skolegang går på Musi
kalsk Grundkursus på Holstebro Musikskole. Om denne 
forsøgsordning fortsætter, vides på nuværende tidspunkt 
ikke, men 2. årgang rummer altså også en violinist.

Jes Christian Jessen

Frivillig idræt
At deltage i frivillig idræt er en god måde at benytte sig 
af et af de tilbud, som skolen giver udover den normale 
undervisning. Idrætstraditionen tro, har både piger og 
drenge trænet ihærdigt med henblik på deltagelse i 
basketball- og fodboldturneringer med andre skoler. I 
sidstnævnte vandt pigerne i år for første gang den 
udsatte vandrepokal. Derudover har næsten alle klasser 
deltaget i skolens egne, interne hockey- og indendørs- 
fodbolddyster, og klassernes indbyrdes volleyballturne- 

ring har haft stor tilslutning. Som noget nyt i år - og 
sikkert inspireret af OL - trænede et hold drenge atletik 
i sensommeren og kvalificerede sig til en plads i fina
len. Endelig blev skoleåret 92/93 også det år, hvor 
træningen i skolens nye styrkerum startede. Mange ele
ver benyttede sig af chancen til at træne kroppens 
muskler i mellemtimer eller efter skoletid. Denne 
mulighed vil selvfølgelig også eksistere efter sommer
ferien.

Elisabet Christensen

Helsestudie... Styrkerum...
Motionslokale... Jensens Bøfrum...
Kald det hvad 1 vil! For kært barn har mange navne.
En kendsgerning er det i hvert fald, at skolen er blevet 
et lokale rigere - et idrætslokale udstyret med fornufti
ge og solide styrketræningsredskaber. Her kan man 
styrke kroppens muskler i den almindelige idrætsun
dervisning eller i den frivillige idræts regi, dvs. efter 
den normale undervisnings ophør. Ønsker man at træne

Det nye styrkerum er taget i brug.

12



på andre tidspunkter, er der - via kontoret - etableret en 
nøgleordning for selvtræningsgrupper.
Rigtig god fornøjelse!

Idrætslærerne

Idrætsdag 1992
Tunge skyer hang lavt på himlen, og tordenregnen var 
netop ophørt, da startsignalet lød til årets Alternative 
Idrætsdag d. 28. august. Som optakt til festlighederne 

dannede alle skolens elever en lang menneskeslange, 
der snoede sig udenom og igennem skolens bygninger 
for at ende på sportspladsen. Og så gik aktiviteterne 
ellers igang. Alle klasserne måtte igennem det fastlagte 
program, som omfattede forhindringsløb på rundbanen, 
touch-rugby, kombineret hånd- og fodbold på nabo
skolens terræn, cricket-non-stop, akrobatik og dartspil. 
I boldhallen prøvede den tilkaldte professionelle 
instruktør at lære os jitterbug og hip-hop på rekordtid - 
med stor succes! Sideløbende med alle disse aktiviteter

Højt humør og fysiske udfoldelser på idrætsdagen.
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Og englene dansede.

14



Danseudfoldelser til tidens musik.

havde hver klasse konstant repræsentanter til mara- 
thonsvømning og -dans; i sidstnævnte disciplin udviste 
deltagerne stor opfindsomhed til tidens hårde rytmer... 
Formålet med dagen var, at elever og lærere sammen 
skulle udfolde sig fysisk og more sig godt med noget 
andet end de daglige gøremål. Alle deltog da også med 
liv og lyst (lærernes fysiske indsats begrænsede sig 
ganske vist til at tælle points!), og Idrætsdagen 1992 
afsluttedes festligt med kåring af årets vindere: 3w gik 
af med sejren og fik overrakt diplom og gule førertrøjer.

Kirsten Obel

State of Terror - en teateroplevelse
Den 23. september var det engelskfagets tur til at få 
besøg af teatergruppen Terra Nova fra København. 
Gruppen sætter stykker op på engelsk, tysk og fransk 
og tilbyder dem som skoleforestilling, evt. i kombina
tion med en workshop på fremmedsproget. State of 
Terror foregår i et engelsk kvindefængsel, hvor to kvin
der, i sam- og modspil med en psykolog, gennemspiller 
deres liv og de begivenheder, der har ført til deres 
fængselsophold. Forestillingen blev overværet af 3.g 
højniveau, HF-tilvalg og 2.g sproglig. Inden teaterfore
stillingen havde ca. 25 elever lejlighed til at deltage i 
workshoppen. Gennem rollespil, og i livlig diskussion 
med skuespillerne, gennemarbejdedes nogle af de sam
me problemer som i stykket.

Mette Nyvold

Konkurrencedag for l.g
Den 17. marts i ugen, hvor 2.g var på studietur, og 3.g 
havde terminsprøver, konkurrerede l.g klasserne med

Matematiske Ig elever ved en af konkurrencedagens opgaver.
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hinanden for at finde den “bedste” matematikerklasse 
og den “bedste” sproglige klasse. Vinderne blev Iw og 
la. Før dette kunne afklares, havde matematikerne 
skullet løse utraditionelle opgaver, mange af dem prak
tiske, inden for matematik, fysik, kemi og biologi. De 
sproglige løste opgaver inden for rækken af humanis
tiske fag. Dagen forløb med stor aktivitet, og alle klas
ser løste mange opgaver. Til slut blev resultaterne af en 
aktiv, morsom og lærerig dag fremlagt for de andre ele
ver. På en senere fællessamling fik vinderklasseme 
overrakt præmien: et spil Trivial Pursuit og et spil 
Brainstorm til hver klasse.

Ole Andersen

EDB-nyt
I sommeren 1992 fik vi indrettet to edb-lokaler med 
elektricitet og borde - forberedt på edb-arbejdspladser.

Koncentration foran skærmen før opgaverne afleveres.

Tanken var at anskaffe edb-udstyr til supplering af de 
17 gamle PC'ere, som vi har til elevbrug. Bevillingen 
fra amtet - den såkaldte teknologipulje - trak længere 
ud end forventet, men nu er den faldet på plads.

Skolens edb-udvalg står for den detaljerede planlæg
ning af edb- anskaffelserne, herunder videreuddannelse 
m.v. Vi anbefaler at anskaffe ca. 30 nye PC'ere 
(486'ere) til de to lokaler, og at de forbindes i et net
værk sammen med de fem PC'ere, der står på lærer
værkstedet. I netværket vil en server lagre de anvendte 
programmer og data for de enkelte brugere. Program
merne vil dels være de samme som i dag (vi bruger 
mange fagprogrammer), dels nye, windowsbaserede 
udgaver af tekstbehandling og regneark m.v.

Frede Dybkjær

U-Iandsfonden

For første gang er det i år sket, at et af U-landsfondens 
SOS-gudbørn har forladt sin bømeby, fordi det nu “kan 
stå på egne ben”. Det drejer sig om Daly fra Santa 
Cruz/Bolivia. Daly er idag 20 år gammel, og U-lands- 
fonden har støttet hende siden 1985. Istedet for Daly 
har vi fået tildelt den 13-årige Yenny fra SOS-børne- 
byen Ibagué/Columbia; hun bor der sammen med to 
søskende. Deres far kendes ikke, og deres mor døde for 
nogle år siden. I efteråret 1992 adopterede U-landsfon- 
den sit 7. SOS-gudbarn. Jeanette, født i 1983, bor i 
Rwanda, hvor den danske komité for “SOS-bømebyer- 
ne” i de forløbne år har bygget en bømeby. U-lands- 
fonden sender til hvert af de 7 børn dkr. 100.- pr. 
måned. Derudover får børnene pengegaver og breve fra 
deres “kontaktklasser”. Siden februar 1993 holder føl
gende klasser kontakt med et af SOS-børnene: 1 a skri
ver til Rigzin/Indien, Ib til Jeanette/Rwanda, 1c til So- 
lange/Elfenbenskysten, Id til Eveline/Østrig, Ix til 
Afaf/Ægypten, 2c holder kontakt med Yenny/Columbia 
og 2x med Asha/Nepal. Også i år sendtes en pengegave 
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til SOS-børnebyen i Tété/Mocambique. I oktober 1992 
arrangerede U-landsfonden en indsamling her på sko
len til fordel for SOS- bømebyen i Somalia. Det blev 
til dkr. 13.574,50. ‘Pamassos’ holdt en fest til fordel 
for den samme SOS-børneby og overdrog U-landsfon
den dkr. 6000.-. Hele beløbet på dkr. 19.574,50 sendtes 
via SOS-børneby-foreningen til Mogadishu/Somalia. 
Fra 1. december 92 til 31. januar 93 havde U-landsfon
den sin årlige udstilling. Der orienteredes om SOS-bør- 
nene og ligeledes om U-landsfondens andet projekt, 
nemlig træplantning i Nepal, som vi gennem CARE- 
Danmark har støttet med dkr. 1000,-. Ved skolens 
forårsfestival i april 1993 stod elever fra 1c for en bod, 
hvor de tilbød plakater, postkort, fotografier og maleri
er fra skolens elever, mens 2x hjalp med at arrangere 
en stor plantebod. Vi takker alle, som på en eller anden 
måde har støttet U-landsfondens arbejde.

Ole Mehl, Kirsten Heise Ohel og 
Hildegard O esterhelt

Fællesarrangementer 1992/93

Fællesarrangementerne er iflg. gymnasiebekendtgørel
sen en del af undervisningen. Det er meningen, at de 
skal supplere og perspektivere den daglige undervisning 
og desuden give eleverne oplevelser. Vi har anvendt 
forskellige modeller: nogle har været for hele skolen, 
andre for større eller mindre grupper, altså mere målret
tede arrangementer, som har været en uddybning af 
mere fagligt betonede emner. 1 september havde vi 
besøg af teatergruppen “Terra Nova”, som spillede en 
engelsk forestilling. I forbindelse med “Operation 
Afrika” i oktober måned arrangerede elever en time 
med orientering om dette projekt, og i november havde 
vi besøg af Mogens Stryhn, som viste en række frem
ragende lysbilleder fra sine mange rejser og samtidig 
gav et levende indtryk af nogle af de problemer, den

Fællesarrangement med musik- og dansegrupper fra Kulturhuset i 
Holstebro.

tredie verden står over for. Ligeledes i november havde 
idræt og drama besøg af en gruppe fra Oure Idrætshøj
skole med en forestilling “Dansen og dens kunstneriske 
betydning i hverdagen”. I december gav dramaholdet 
fra 2. HF en prøve på deres arbejde ved en forestilling 
for hele skolen. Januar måned bød igen på et arran
gement for hele skolen.” Kulturhuset” fra Danmarks
gade kom med forskellige dansere og musikere, som 
optrådte for os, og vi fik et smukt og fængende indtryk 
af andre musikalske udtryk end dem, vi hører til daglig, 
men samtidig et stærkt vidnesbyrd om den kulturelle 
arvs betydning for mennesker, der har måttet forlade 
deres land. 1 februar var der et lille arrangement for 
musikelever med en svensk kvintet af messingblæsere 
“Brassa Nova”, som var en stor succes, og desuden 
havde vi efter forslag fra eleverne et AIDS-arran- 
gement med en af nøglepersonerne i amtets AIDS- 
oplysning, Poul Bak. I rejseugen i marts fik de hjem
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meværende elever en god oplevelse, da vi havde besøg 
af Kim Sjøgren og Mads Vinding, og endelig viste for
fatteren Ib Michael lysbilleder fra sine rejser og fortalte 
om sit forfatterskab, ligesom eleverne havde lejlighed 
til at stille spørgsmål til ham.

Pædagogisk Udvalg

Hultime!
Når man første gang præsenteres for begrebet “hul
time”, tænker man, hvad er det? Det var da også, hvad 
mange på skolen sagde ved skoleåret 92/93’s start, så 
kort fortalt har 5.lektion tirsdag hele skoleåret været 
undervisningsfri. Alle havde en vis skepsis over for 
dette nye fænomen, men for lærerne har det absolut 
været en gevinst. Første tirsdag i hver måned har været 
anvendt til møder i pædagogisk råd, og selv om møder
ne ofte har været under tidspres, har det fungeret godt. 
De øvrige tirsdage har der været afholdt mange andre 
møder, såvel i faggrupper som i andre af skolens 
udvalg, specielt for udvalg med deltagelse af skolens 
elever har tirsdagsmøderne vajret en fordel. Ulemper er 
der selvfølgelig også. Lærere, der ikke sidder i udvalg,

får på denne måde en ekstra mellemtime, men for de 
Heste vil fordelene overstige ulemperne. Elevernes 
holdning til hultimen er mere spredt, nogle opfatter den 
som en ekstra mellemtime (en forlængelse af skole
dagen), for medlemmer af elevrådet har det været en 
stor fordel, at elevrådsmøder kunne afholdes i skoleti
den, uden at det medførte forsømmelser fra skolen. 
Lærernes holdning til et fortsat forsøg med en hultime i 
næste skoleår er da også ret klar, man ønsker fortsat en 
hultime, men i en lidt anden form end i år. Lærerne går 
ind for en model med hultime onsdag i 4.lektion kom
bineret med fællessamlinger i frikvarteret før hultimen.

Jes Christian Jessen

Elevråd
Mange teorier kan fremsættes om det velfungerende 
gymnasium, men ét er sikkert: Uden elevernes medvir
ken kan det ikke eksistere. Men for at alle de mange 
hundrede elever/studerende skal have mulighed for at 
komme igennem til bestyrelse/daglige ledelse, kræves 
der et medium. Dette er elevrådet, der består af elev
repræsentanter, en demokratisk valgt fra hver klasse på 
skolen. Skoleåret og det nye elevråd startede, som det 
plejer: Lidt famlende, men entusiastisk, og snart 
begyndte der at opstå en daglig rutine. På en utroligt 
festlig hyttetur den 12/13 september valgte vi for- 
mænd, Lærke og Carsten, samt nedsatte diverse 
udvalg. Udvalgene varetager de mange funktioner i 
elevrådet, f.eks. café hver anden fredag i hver måned, 
skoleblad (nu løsrevet fra rådet med undtagelse af øko
nomien), papirsalg, årbog, studiekort, en fest i ny og 
næ, indflydelse i lærernes pædagogiske råd, osv!

I foråret 1993 er elevrådet dog blevet ændret: Funk
tionsperioden løber nu fra 1/1 til 31/12, og vi valgte 
ved samme ændring nye formænd, Gerd og Simon. 
Formålet med ændringen er at opnå bedre kontinuitet, 
samt at give l.g’erne længere “indkøringsperiode”. Det 
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bliver spændende at se resultatet af denne ændring, om 
hvilken bølgerne gik højt under tilblivelsen.

Alt i alt må man vel sige, at elevrådet i 92/93 for
stærkede sin position fra anonymitet til en sikker plads 
i alles bevidsthed. Vi håber, at denne udvikling må 
fortsætte, samt byder alle nye elever/studerende på 
skolen velkommen til nogle forhåbentligt gode år på 
Holstebro Gymnasium og HF-kursus.

Gerd Møller Nielsen, 2x

Caféen
Caféen startede for to år siden, i et mindre depotrum, i 
kælderen, som ihærdige elever omdannede til en hyg
gelig lille café. Det næste år blev caféen bedt om at 
flytte til et nyt og større elevlokale. Det nuværende 
café-udvalg afsatte adskillige eftermiddage og indret
tede rummet til en hyggelig café, som nu har åbent 
hver anden fredag efter endt undervisning.

Café-udvalget består hovedsagelig af elevrødder, 
hvilket skyldes at caféen er tilknyttet elevrådet økono
misk, men enkelte “almindelige” elever har også en 
plads i udvalget.

Som navnet café nok antyder, er der mulighed for at 
købe en enkelt øl eller sodavand, men der er også man
ge, der kommer derned bare for at få en lille snak med 
vennerne, inden de for alvor holder weekend. En af de 
ting, som caféen giver mulighed for, er at skolens 
bands kan komme til at lave en lille koncert. Det hæn
der, at vi får lov til at låne skolens storskærm til at se 
MTV eller en lille film. Det er desværre ikke altid, der 
er fuldt hus, men der mangler aldrig hygge og interes
sante mennesker, så caféen må siges at være en god 
måde at afslutte en uges hård skolegang på.

Simon Bauer Carlsen, lp

Parnassos
På Holstebro Gymnasium og HF-Kursus er PNA en 
organisation, der modsat elevrådet ikke er direkte til
knyttet skolen. Når PNA får lov til at holde fest eller 
vise en film, sker det ved at organisationen “låner” sko
lens lokaler til diverse arrangementer. Sker der således 
nogle små uheld til festerne, er det PNA der bliver 
holdt ansvarlig og skal betale for regningen på f.eks. en 
knust rude eller et ødelagt toilet.

Gennem de sidste år har PNA fået opbygget en sund 
økonomi. Dette giver PNA mulighed for at gå ind og 
give en økonomisk indsprøjtning til arrangementer, 
som ellers ville være svære at få op at stå. Bl.a. har 
PNA sponsoreret de T-shirts, som l.g’eme kunne vinde 
på deres konkurrencedag. Dette er sket i samarbejde 
med skolens ledelse, som på grund af sparekniven ikke 
har de samme midler til rådighed til alternative indslag, 
som PNA har.

Til næste skoleår går de i gruppen, som vil, videre, 
og da organisationen består af 12 medlemmer, skal der 
vælges ca. 6 nye elever, som vil gå ind og overtage de 
gamle elevers plads.

Jim Vad, 3y
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PNA bestod i 1992/93 af:
Peter Stabeil, 3w (formand), Henriette D. Sørensen, 2b 
(næstformand), Jesper Krogh, 2c (kasserer), Jim Vad, 
3y, Camilla B. Damgård, 3u, Jørgen Eriksen, 3u, Kir
sten N. Nielsen, 3w, Jakob T. Eriksen, 3w, Claus Steen- 
strup, 2w, Torbjørn S. Madsen, lo, Mads Voldsgård, 
Id, og Tine Colstrup, Id.

Studieture og ekskursioner
En vigtig side af gymnasie- og HF-uddannelsen er 
fagenes udadrettede aktiviteter, herunder studieture og 
ekskursioner.

I skoleåret 1992/93 har skolen gennemført disse 
efter den plan, der blev vedtaget i foråret 1992, og 
hvorefter det er 2.g stamklasseturen/1 HF-turen, der 
skal være “den store rejse”.

Som det ses af oversigten blev turene afviklet i pagt 
hermed:

2a Rom
2b London
2c Rom
2dz Praha
2u Rom/Milano
2w München
2x London
2y Rom

2x elever stående med et hen på hver side af O-meridianen ved Royal 
Observatory, London.

For 1 HF-turen blev det efter kursistønske bestemt, 
at turen først skal finde sted i efteråret 1993.

Ligeledes i flg. planen er der i 3.g mulighed for eks
kursioner af 1-3 dages varighed i valgfag, og der blev i 
1992/93 afholdt følgende:

2 kemihold til Århus Universitet, 1 tyskhold til Nol- 
de-museet, 2 filosofihold til Askov.

Da der ikke fremover skal være ekskursioner i 2 HF- 
valgfag, blev det i 1992/93 sidste gang sådanne blev 
afholdt. Der var tale om følgende:

1 samf.fag hold til København, 1 erhvervsøkonomi
hold til København, 1 designhold til København, 1 
engelskhold til London.

Udover disse større arrangementer kan der gennem
føres 1 dags ekskursioner, og det tilstræbes, at disse 
finder sted i de 2 faste “urouger”, således at den almin
delige undervisning forstyrres mindst muligt, samtidig 
med at fordelen ved at kunne komme ud “på stedet” 
optimeres for alle klasser og hold.

Selvfølgelig er det ikke billigt at rejse, og skolen har 
derfor besluttet, at en elevs/kursists udgifter til studie
ture og ekskursioner i alt ikke må overstige 3.000 kr i 
et helt gymnasie/HF-forløb.

Som tegn på, at skolen prioriterer denne aktivitet
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2dz i Prag ved Jan Huus monumentet.

højt, er der på skolens budget sat penge af til at dække 
især elevers udgifter til transport ved de mindre eks
kursioner (ligesom skolen administrerer en rejsefond, 
der skal støtte elevers deltagelse i rejseaktiviteter).

Poul Risager

Udveksling Holstebro-Poprad
Holstebro Gymnasium har gennem en årrække arran
geret studieture til det tidligere Tjekkoslovakiet ofte 

med hovedstaden Prag som udgangspunkt. På et tids
punkt, nærmere bestemt i 1990, opstod den tanke at 
starte et udvekslingsprogram mellem vort eget gymna
sium og et gymnasium i Prag. Vi søgte først gennem 
kontakter til et gymnasium i Prag at oprette en forbin
delse, men det mislykkedes. Derefter henvendte skolen 
sig til det tjekkoslovakiske undervisningsministerium. 
Kort tid efter modtog skolen meddelelse om, at der var 
et gymnasium i byen Poprad i den daværende slova
kiske del af Tjekkoslovakiet, der var interesseret i at 
deltage i et sådant udvekslingsprogram.
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I vinterferien 1992 tog undertegnede på skolens 
vegne til Poprad for at diskutere projektet med de slo
vakiske kolleger. Turen lykkedes over al forventning. 
Jeg kom i kontakt med nogle meget interesserede kol
leger, og vi blev enige om, at de skulle besøge vores 
skole i maj samme år. Også dette besøg var en stor 
succes. Her blev vi så enige om at sætte projektet i 
værk. Det blev besluttet, at udvekslingen af klasser 
skulle finde sted i begyndelsen af det nye skoleår i 
august-september. I uge 38 besøgte de slovakiske 
elever sammen med 4 lærere Holstebro Gymnasium. 1 
løbet af denne uge fik de mulighed for at følge under
visningen på et dansk gymnasium og opleve den 
danske natur.

Der var arrangeret en tur til Vesterhavet med et 
besøg på en fiskefiletfabrik i Thyborøn samt en sejl
tur på Limfjorden. Desuden en cykletur til Venø, 
besøg på et dansk landbrug og en heldagstur til Århus 
universitet og Silkeborgsøerne. Fjorten dage efter 
aflagde vore to højniveauklasser i biologi besøg i 
Poprad. Her var der også arrangeret et omfangsrigt 
program med vandringer i Tatrabjergene og i det Slo
vakiske Paradis samt en spændende sejltur på floden 
Dunajec. En aften overværede vi en ishockeykamp i 
Poprad mellem et slovakisk og tjekkisk hold - en 
interessant kamp i forbindelse med diskussionen om 
landets eventuelle deling i to selvstændige republik
ker!

Resultatet af udvekslingen har været så vellykket, 
at begge parter håber, at den vil fortsætte. Det er des
uden tanken at begynde en udveksling af lærere mel
lem vore to skoler. Tanken vil blive taget op i forbin
delse med skoleåret 1993-94. Endelig vil man forsøge 
at skabe en mulighed for udveksling af enkeltelever 
mellem vore skoler efter det mønster, som findes mel
lem EF-landene, USA, Canada og visse afrikanske 
lande.

Benedikt Gullach

Studievej ledningen
Studievejledningen på Holstebro Gymnasium og HF 
varetages af Jens Erik Engelbrett (gym.), Jes Christian 
Jessen (gym./HF), Lonni Gelsdorf (gym./HF), Elisa
beth Nedergaard (gym.), Gerd Schmidt Nielsen (gym.) 
og Jane Leth Nielsen (gym./HF). Formålet med vejled
ningen er at sætte eleverne og kursisterne i stand til 
med størst muligt udbytte at gennemgå deres uddannel
se samt at støtte eleverne bedst muligt både i indslus
ningsfasen og på vejen ud i de videregående uddannel
ser.

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

Den kollektive vejledning for Ig/1HF omfatter ud
over en indslusningssamtale for alle elever et introduk
tionskursus i studieteknik, orientering om valgfags- og 
tilvalgsmuligheder samt en eksamensorientering. Kur
sisterne i 1HF introduceres endvidere til studie- og 
erhvervsvalget. For eleverne i 2g arrangeres der 
opfølgning af studieteknik, introduktion til reglerne 
vedr. Statens Uddannelsesstøtte, fortsat valgfagsorien
tering samt introduktion til studie- og erhvervsvalget. I 
2HF/3g fokuseres der særligt på orienteringen om den 
større skriftlige opgave samt studie- og erhvervsvalget, 
ligesom der gennemføres en orientering om Statens 
Uddanelsesstøtte. Alle elever i afgangsklasserne får til
bud om en ‘fremtidssamtale’ vedr. deres kommende 
valg af uddannelse og erhverv. For alle elever og 
kursister ophænges der i eksamenstiden en vægavis på 
studievejledernes opslagstavle med orientering om reg
lerne for eksamen og praktiske råd i forbindelse her
med.

I forbindelse med orienteringen om uddannelses- og
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Folkeskoleelever på besøg i gymnasiets stand under de "Faglige 
dage" i Holstebro Hallen.

erhvervsvalget afholder skolen det såkaldte studie- og 
erhvervsorienterende møde, STORM, hvor eleverne fra 
1. og 2HF samt 2. og 3g samt elever fra både Holstebro 
Handelsskole og Teknisk Skole får mulighed for at 
høre om en lang række forskellige uddannelses- og 
erhvervsmuligheder. Endvidere blev der i dette skoleår 
for første gang afholdt en introducerende orientering 
om højskoleophold ved forstanderen fra Holstebro 
Højskole.

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

Studievejlederne

Forår & festival
“Nu er det vår, og alting står i knop!” synger Osvald 
Helmuth i en gammel vise. Men lige før både knopper 
og 2HFere og studenter springer ud, plejer skolen at 
fejre våren med en FORÅRSFESTIVAL. Således også i 
år. En levende tradition, er den tidligere blevet kaldt. 
Hvad betyder det? Det betyder, at festivalen på mange 
områder forløber som tidligere år, og at den alligevel er 
anderledes. Traditionelt skabes skolen i løbet af lørdag 
formiddag om til en mellemting mellem et gøgler
marked og en kulturfestival, før den kl. 12 åbnes for 
offentligheden. Traditionelt er der loppemarked, antik
variat, musikcafé, madboder, planteboder med meget 
mere. Dette “meget mere” er det spændende, der varie
rer fra år til år. Nye mennesker, ny kreativitet. Man 
nyder at gå på opdagelse i området, samtidig med at 
man i programmet holder øje med de timelagte arrange
menter. I år, her sidst i april, var der f.eks. og meget 
apropos en debat om unionsafstemningen. Kl. 16 slutte
de den offentlige del af festen, men traditionen tro fort
satte den for os andre med fælles spisning. Men også 
med en nyhed i 1993: en lærerrevy!! Og så var der bal 
bagefter.

Hans Henrik Monrad

Forårskoncert i festsalen
Der foregår i årets løb så mange arrangementer i fest
salen, at de i sagens natur ikke allesammen kan være 
lige festlige. Festligst er naturligvis dimissionshøj
tideligheden. Skolekomedien er meget festlig, men den 
overgås, synes jeg, af forårskoncerten. Den har en utro
lig intens stemning. Der er så mange medvirkende og 
salen er proppet. Ekstra stole må sættes ind og alligevel 
står nogle op. Medvirkende til stemningen er også, hvad 
jeg ikke tidligere har tænkt på, scenografien, placerin
gen af de medvirkende grupper, bands og orkestre, 
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podier og blomster. Og for den, der sad midt i salen, en 
sprække i det smukt belyste grå, foldede bagtæppe, som 
synliggjorde endnu et tæppe, knaldende rødt. En tilfæl
dighed? En koncert af denne art, så mange indslag af så 
forskellig art er i sig selv en forestilling. Rækkefølgen i 
afviklingen er ikke ligegyldig. Der er et klimaks fra 
starten med fælles forårssang, “Den lille anemone” til 
finalens forening af alle Ig’ere og 1 HF’ere + Big Band. 
Og ind imellem altså dette meget vidt-spændende musi

kalske udbud. En septet (+ et lille barn!?) sang “Dagen 
går med raske fjed” og det var aftenen også nødt til, så 
meget man havde at byde på, både fra de om man så må 
sige “timelagte” musikalske aktiviteter til de frivillige, 
både dem, der er ledet af lærere og rene elevinitiativer. 
De kan ikke alle nævnes her, men to indslag skal dog 
lige noteres. Det ene, kammermusik af Corelli, bl.a. 
fordi det inkluderede to for et gymnasieorkester usæd
vanlige instrumenter, nemlig obo og fagot, spillet af

Forårskoncerten -en af de mange gode musikoplevelser i årets løb.
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Naomi Stark og Søren Sindbæk. Det 
andet indslag jeg vil nævne, også for 
det usædvanlige, var et “talekor”, ledet 
af Inge Svendsen. Det var en meget 
humoristisk og rytmisk varieret genta
gelse af eksotiske bynavne, der ledte 
tankerne hen på den ekspressionistiske 
digter Tom Kristensen eller den franske 
dramatiker lonesco’s absurde “Konver
sationssymfoni”. Genremæssigt var der 
vel ikke den musikalske stilart, der 
ikke i aftenens løb blev præsenteret. 
Det skulle da lige være dansktoppen. 
Eller newage. Aftenen sluttede som det 
sig hør og bør med blomster til vore 
fire musiklærere. Jeg er sikker på, at de 
modtog dem på alle de medvirkendes 
vegne.

Hans Henrik Monrad

En solo fra årets forårskoncert.
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Andre brugere af vore lokaler
Efter normal undervisnings ophør benyttes skolens 
lokaler af mange andre end dens lærere og elever. For 
at give et indtryk af aktiviteternes mangfoldighed i 
skoleåret 1992-93, nævnes her sådanne brugere: Kur
disk-Dansk Venskabsforening, Holstebro svømmeklub. 
Voksenpædagogisk Center, Amtscentralen, Ringkøbing 
Amts Regnskabskreds, Ringkøbing Amts Sproglærer- 
forening, Holstebro Kommunes Dagplejeformidling, 
Pinsekirken. Holstebro Alliance Frangaise, Akvarel
malerne, Adoption og Samfund, Amnesty International, 
HH 90, Vestjysk Gymnastikforening, Holstebro Firma
idræt, Sisu, Holstebro Karateklub, Tirsdagsklubben, 
KFUM Volley, KFUM Badminton, Holstebro Basket, 
Toldvæsenets Idrætsforening, HG - Holstebro Gym
nastikforening, Set. Jørgens Skole, Måbjerg Idrætsfore
ning, Parnassos, div. korarrangementer, GL, Dansk 
Institut for Sundhedsforskning Kursusafdelingen, på 
Holstebro Gymnasium og HF.

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

Flemming Rasmussen 
skolebetjent

Kursusafdelingens arbejde

Kursusafdelingens historie er forholdsvis kort, idet det 
startede med en pædagogisk dag i 1987 for skolens per
sonale. Emnet var, som det hed dengang, “rekvireret 
undervisning”. Denne skole var også med på den gene
relle bølge, hvor gymnasiet og HF skulle finde ny 
beskæftigelse p.g.a. af de faldende ungdomsårgange.

Af flere grunde gik det lidt anderledes. For det første 
fik denne skole ikke færre elever - tværtimod. For det 
andet viste det sig svært at etablere et egentligt salg af 
undervisning/kurser/foredrag til købere uden for vores 

egen verden. På den baggrund blev den reelle målsæt
ning for kursusafdelingen, som den efterhånden kom til 
at hedde, at etablere undervisning/foredrag/kurser, som 
rettede sig til elevernes forældre og andre interesserede. 
Der skulle undervises i “det samme”, som der blev for
midlet til daglig på skolen, dog kunne sammensætnin
gen være lidt anderledes. Men det var skolens lærere, 
der skulle forestå det. Det hele bygger på, at skolens 
lærere er villige til at stille sig til rådighed med spænd
ende projekter. Det er i stigende grad tilfældet, forstået 
på den måde, at der nu er flere projekter, end det er 
muligt at gennemføre. Det er mit indtryk, at de mange 
lærere, der har bidraget, synes det er spændende at for
midle til nye målgrupper.

De første foredrag startede i 89/90 med et beskedent 
udbud. Organisatorisk ledes kursusafdelingen af et 
udvalg på seks lærere, som vælges som andre udvalg 
under pædagogisk råd. Aflønningen følger normale §24 
aftaler.

Økonomisk valgte vi at følge fritidslovgivningen, 
hvor kursusafdelingen er bevilget et årligt fastsat antal 
såkaldte deltagertimer af Holstebro Kommune, som har 
vist sig meget velvillig over for vores virksomhed. Des
uden har vi lidt aktivitet, som ikke kan falde ind under 
fritidslovgivningen, men som er rent brugerbetalt.

I skoleåret 92/93 er der afholdt 21 foredrag samt et 
EDB-kursus på 18 timer. Gennemsnitsdeltagelsen har 
været på omkring 30 deltagere pr. foredrag/kursus.

Emnekredsen har bl.a. været: Renæssancen, myto
logi, Ægypten, vine, “Cosi fan tutte” i forbindelse med 
en operatur til Hamburg, Skriv bedre dansk med EDB, 
samt EF-debatmøde. Modellen har været, at der er flere 
foredrag inden for samme emnekreds.

Det har vist sig, at det i stor udstrækning er elevers 
eller tidligere elevers forældre, der kommer til vore 
arrangementer, men også mange andre kommer. Vi ved, 
at mange er gengangere til vore tilbud.

Jørgen V. Jacobsen
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Plautus på dansk
I november opførtes årets skolekomedie.

Det var en uropførelse på dansk af den romerske 
digter Plautus’ komedie, Menaechmi. Til grund for 
opførelsen lå en ny oversættelse fra latin og bearbejd
ning af komedien af instruktørgruppen Anne Hess 
Thaysen, Ane Ravn og Finn Lyngholm Christensen.

Den 18. november blev komedien opført for elever 
fra de ældste klasser i byens folkeskoler. Skolerne hav
de på forhånd modtaget introduktionsmateriale til kom
edien og har senere givet udtryk for stor tilfredshed 
med arrangementet. Dette kom i høj grad også til 
udtryk i folkeskoleelevernes engagement og medleven 
under forestillingen.

Den 19. og 20. november blev komedien opført for 

Som to dråber vand.

Scene fra årets skolekomedie, Plautus' Menaechmi, en rigtig forveks
lingskomedie. Der funderes over tilværelsen på Plautus' tid.
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skolens elever, deres forældre og andre interesserede. 
For første gang i flere år blev der spillet for fulde huse 
og publikums spontane reaktion viste tydeligt, at kom
ediens humor og de glimrende skuespilpræstationer 
faldt i publikums smag. Dette indtryk blev også be
kræftet af anmeldelserne af stykket.

I arbejdet med opførelsen deltog ca. 50 elever fra 
alle skolens klasser. Arbejdet var præget af en gejst og 
en glæde, der var den altafgørende forudsætning for 
den succes, dette års skolekomedie uomtvisteligt blev.

Finn Lyngholm

Forældrekontakt
Skolen udgiver “Bladet”, der har til formål at informe
re om de aktiviteter, der finder sted på skolen og om 
skolens liv iøvrigt. “Bladet” udkom i det forløbne 
skoleår i 3 numre, der indeholdt reportager fra ekskur
sioner, studierejser og fællesarrangementer, aktuelle 
interviews og omtale af nye aktiviteter samt informa
tioner fra skolens administration. I september holdes et 
aftenmøde for 1. klasserne, deres lærere og elevernes 
pårørende. Et af hovedformålene med denne aften er at 
give de pårørende lejlighed til hurtigt at træffe klassens 
lærere, og møde klassekammeraterne. Desuden holdes 
der hvert år i månederne omkring jul samtalemøder, 
hvor elever, studerende og deres pårørende 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. Kursusafde
lingens foredragsrækker og øvrige arrangementer, der 
er åbne for alle, giver desuden både elever og forældre 
mulighed for at møde skolens lærere på en anden 
måde. Skolekomedien, forårskoncerten, forårsfesti
valens åbent hus arrangement 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. Endvidere indbydes forældrene ofte til 
at deltage i arrangementer, som de enkelte hold og 
deres lærere holder før og efter studierejser i udlandet. 
Endelig skal det understreges, at forældrene altid er 
velkomne til at henvende sig til rektor og studievej
lederne.

Lucia Sand Pedersen

Det Europæiske Ungdomsparlament 
European Youth Parliament
I november 1994 skal Danmark være vært for en ses
sion i Det Europæiske Ungdomsparlament/European 
Youth Parliament. Det Europæiske Ungdomsparlament 
er en international organisation med hovedsæde i 
Oxford. To gange om året arrangerer organisationen en 
ungdomspolitisk konference. Deltagere i konferencen 
er grupper bestående af tretten 16-18 årige gymnasie
elever - en gruppe fra hvert EF-land. I efteråret 1990 
repræsenterede Holstebro Gymnasium Danmark på en 
sådan konference i Lissabon. Rektor Hans Vangsgaard 
og lektor Johannes Lebech ledede den danske delegati
on, og de har siden deltaget i arbejdet i den komite, der 
her i Danmark udvælger den deltagende skole.

Konferencen i 1994 skal foregå på Holstebro Gym
nasium og i Holstebro Kongres- og Kulturcenter. Hol
stebro Gymnasium vil komme til at varetage den prak
tiske del af arrangementet. Planlægningen af konferen
cen er allerede langt fremskreden. Planlægningsgrup
pen lægger vægt på, at denne konference, der vil få 200 
elevdeltagere og 25 lærere, vil blive integreret i skolens 
øvrige internationale aktiviteter og dermed sikre, at 
skolens elever får et værdifuldt udbytte af skolens 
engagement i arrangementet.

Johannes Lebech
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Fra skolens kalender
August
05. Skoleåret begynder. Skolen har i år 252 nye 

gymnasieelever, fordelt på 4 sproglige og 5 
matematiske klasser, samt 84 nye HF-studeren- 
de fordelt på 3 klasser. Ialt har skolen 823 ele
ver, 660 i gymnasiet og 163 i HF. I de første 
dage gennemføres et introduktionsprogram for 
de nye elever, afsluttende med teaften.

13. Teaften for l.g og l.HF klasserne og deres 
lærere.

28. Idrætsdag for elever og lærere.
29. Studenterholdet fra 1967 besøger skolen.
31 .-04. Skolen har besøg af elever og 4 lærere fra 

Poprad, Slovakiet.

September
02. 2hf SA-s på besøg på produktions- og undervis

ningscentret Lille Døes.
04. Der holdes Introfest.
09. 2hf SA-s på besøg på Holstebro Kommunes 

Socialforvaltning.
14. -18. 2. og 3.g. biologi højniveau på genvisit i Pop

rad, Slovakiet, sammen med Karin Thomsen og 
Benedikt Gullach.

15. Klasseaften for de nye sproglige klasser.
16. Skolens drengehold vinder regionalstævnet i 

atletik i Esbjerg. Ved det senere finalestævne i 
København bliver vi nummer ni.

17. Kursusafdelingens foredragsrække “Mytologi”
starter og fortsætter de følgende 4 torsdage.

18. Amtsmesterskaber i fodbold for drenge- og
pigehold på gymnasiet i Nykøbing Mors. 
Dorthe Falsig og Jens-Erik Engelbrett ledsager 
holdene. Skolens pigehold vinder for første 
gang vandrepokalen.

21. Klasseaften for de nye matematiske klasser.

23. Workshop for 30 engelskelever efterfulgt af 
forestilling på engelsk med Terra Nova Teatret.

28. Klasseaften for de nye hf-klasser samt Iw.
29. Stamklasserne diskuterer i 5. og 6. lektion 

“Spilleregler på Holstebro Gymnasium og HF”.

Oktober
01. Koret sammen med Inge Svendsen og Kristian 

Laustsen til korstævne i Ikast.
05.-09. Besøg af elever fra Vinding, Ulfborg, Vemb og 

Spjald.
08. Kursus for folkeskolens klasselærere om gym

nasiet og HF.
12 .-16. Efterårsferie.
19 .-23. Frede Dybkjær deltager i konference i 

Cambridge om nye projekter i samarbejdet mel. 
Ringkjøbing amt og Hertfordshire.

20 . Fællesarr. for billedkunst mellemniveau og 
design m. keramikeren Kirsten Muus.

21 . Debataften for personale, elevråd og bestyrelse, 
med oplæg af amtsdir. Bo Johansen og fagkon
sulent Ole Fjord Nielsen.
Optakt til målsætningsdebatdagen. 6. november.

21 .-22. Besøg af elever fra Hardsyssel Efterskole.
22 . 1. og 2.g's italienskhold på ekskursion til Skive

Kunstmuseum.
26 .-30. Besøg af elever fra Haderup Skole, Ungdoms

skolen Lægården og Den Kristne Friskole.
27 . Kursusafdelingens foredragsrække

“Ægypten - i går, i dag og i morgen” starter, 
og fortsætter de følgende 4 tirsdage.

28 .-30. 2hf SA med Jens Mortensen i København.
28 .-30. 2hf EØ m. Poul Riisager i København.
28 .-30. 2hf DE m. Ane Ravn i København.
28 .-31. 2hf EN 1 m. Dorthe Falsig og Jens-Erik 

Engelbrett i England.
30 . 2hf BI m. Hildegard Oesterhelt i Foulum.
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November
02.-05. Besøg af elever fra Sønderlandsskolen.
05. Operation Afrika. Ingen fridag.
06. Målsætningsdebatdag for personalet.
09.-12. Besøg af elever fra Tvis Skole.
09.-26. Bibliotekskurser på Holstebro Bibliotek 

for alle 1 .-klasser.
10 . Fællesarrangement med Mogens Stryhn om 

Kulturimperialisme.
11 . Kursusafdelingens foredrag om Mozarts 

“Cosi fantutte”.
14 .-15. Kursusafdelingens operatur til Hamborg.
16 .-20. Besøg af elever fra Birkelundsskolen.
17 .-18. Skolen er repræsenteret med en stand i 

Kongrescentret i forb. m. faglige dage for 
folkeskolens 5.-10.-klasser.

19 . Fællesarrangement for tilvalgshold i idræt og 
drama. Oure Idrætshøjskole viser forskellige 
facetter af dansen.

Forsøg med enzymers afhængighed af temperatur i forbindelse med 
biologi - projekt på biologi mellemniveau.

19 . Basketball-stævne for piger. Der spilles mod 
skoleholdene fra Hadsten og Horsens.

19 .-20. Skolekomedie: Plautus’ komedie Menæchmi.
23 . HF-aften. En aften for de hf-studerende og 

skolens lærere.
26 .-27. Besøg af elever fra Skave skole.
30 .-04. Besøg af elever fra Nørrelandsskolen.

December
01.-31.1. U-landsfondens årsudstilling.
01 .-08. Opgaveuge for 3. g, hvor den større skriftlige 

opgave skrives.
07.-11. Besøg af elever fra Set. Jørgens Skole.
08. 3sSA2 og 2hSA med Jens Mortensen på besøg 

på Birns Jernstøberi.
10. Der holdes basketball-turnering på skolen, med 

deltagelse fra Viborg og Thisted gymnasier.
11. Parnassos holder julefest.
14. Dramaholdet giver forestilling for personalet

om aftenen.
15. Fællesarrangement med dramaholdet for HF 

og 1 g.-klasser.
18. Skolen holder den traditionsrige juleafslutning

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

Januar
04. Første skoledag i det nye år.
12. Besøg af elever fra Set. Jørgens Skole.
14. Samtalemøde for 1 .g klasserne.
19. Samtalemøde for 2.-3.g.
25. -26. Besøg af elever fra Staby Efterskole.
26. Orienteringsmøde om gymnasieuddannelsen.
26. Kursusafdelingens foredragsrække om “Vine”

starter og fortsætter de følgende 2 tirsdage.
26. -02. 2. Opgaveuge for 2.hf, hvor den større skrift

lige opgave skrives.
28. Orienteringsmøde om HF-uddannelsen.
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28. Fællesarrangement med musik- og danse
grupper fra Kulturhuset, Holstebro.

Februar
02. Fællestime for musik tilvalgsholdene med den

svenske messingblæserkvintet Brassanova.
03. Kursusafdelingens foredragsrække “Renæssan

cen” starter og fortsætter de følgende 5 onsdage 
(minus uge 7 og 11).

03. Kursusafdelingens kursusrække “Skriv bedre 
dansk” starter og fortsætter de følgende 5 
onsdage (minus uge 7 og 11).

15.-19. Vinterferie
24. Fællesarrangement om AIDS.
25. Der holdes valgfagsorienteringsaften for elever

i 1. og 2.g og deres forældre.
26. Paranassos holder karneval.

Marts
08. Der holdes 3 timers studie- og erhvervsforbe

redende (=STORM) møde for hf, 2.g og 3.g.
08. Forårskoncert i festsalen, med deltagelse af 

skolens musikelever, kor, orkestre og samspils
grupper.

10. 3.g TY2 og Bjarne Mørup havde besøg af
Dagmar Mørk Jensen, der fortalte om sit ven
skab med Erich Honecker.

12. Terminsprøve for 2.g.
15. -19. Terminsprøveuge for 3.g og hf.

Samme uge er der studierejser for 2. g. 
klasserne: 2a i Rom med Merete Bohl og 
Holger Votborg Nielsen. 2b i London med 
Anne Lindegaard og Jens-Erik Engelbrett. 2c i 
Rom med Finn Lyngholm Christensen og 
Mogens Falsig. 2dz i Prag med Jes Chr. Jessen 
og Ole Thinesen. 2x i London med Erik 
Sønder og Steen Andersen. 2y i Rom med 
Benedikt Gullach og Ole Mehl. 2u i Rom og 
Milano med Tove Lund og Peter Aaboe. 2w i

München med Lucia Sand Pedersen og Peter 
Sand.

17. Der holdes for anden gang Konkurrencedag i 
alle 1 .g klasser, hvor der dystes i løsning af 
utraditionelle opgaver.

19. Fællesarrangement med Kim Sjøgreen og 
Mads Vinding.

22. Jobsøgningskursus for alle afgangselever.
23. HF-aften for elever og lærere.
30. Fællesarrangement med forfatteren Ib Michael.
31. Pedelmedhjælper Anette Pedersen fratræder 

efter 7 år i jobbet. Skolen tager afsked med 
hende i spisefrikvarteret.

April
05.-12. Påskeferie.
20. Skolens kor og barokorkester under ledelse af 

Inge Svendsen, Kristian Laustsen og Bjarne

Skoleliv.

31



Mørup deltager i Nørrelandskirkens kirke
musikaften nr. 100. Programmet omfatter bl.a. 
Schuberts Deutsche Messe.

24. Forårsfestival. Om formiddagen forbereder 
elever og lærere eftermiddagens arrangement, 
med diverse boder og underholdning. Åbent 
hus for pårørende og alle interesserede fra kl. 
12-16. Lærerrevy kl. 17.30, derefter spisning 
og fest for eleverne og skolens personale.

24. I forbindelse med Forårsfestivalen arrangerer 
Kursusafdelingen EF-oplysningsmøde med 
deltagelse af kendte politikere.

30. Sidste undervisningsdag for 2.hf.

Maj
03.-08. 3m BI2's projekt om Naturgenopretning 

udstilles i Rådhusforhallen

06. Sidste undervisningsdag for 3.g.
12. Sidste undervisningsdag for 1 .g.
13. -19. Alle 1 .g-klasser skriver danskopgave.
14. Sidste undervisningsdag for l.hf (og skr. 

eksamen i matematik).
17. Mundtlig HF-eksamen begynder.
19. Sidste undervisningsdag for 2.g matematikere.
21. Sidste undervisningsdag for 2.g sproglige.
24. Mundtlig eksamen for 3.g begynder.

Juni
01. Mundtlig eksamen for 1 .g og 2.g begynder
16. Sidste eksamensdag.
17. Translokation kl. 7.50.
18. Dimission. 3.g kl. 8.30. 2hf kl. 11.30.

Skoleliv.
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Det nye skoleår starter onsdag den 4. august.

Lærerne møder kl. 8.00.
Nye elever møder kl. 8.45.
Gamle elever møder kl. 9.40.

Ferieplan 93/94

1993:
Mandag d. 21. juni til tirsdag d.3. august:........................................................................................ Sommerferie
Onsdag d. 4. august:.............  Skolestart
Mandag d. 18. oktober til fredag d.22. oktober:............................................................................... Efterårsferie
Mandag d. 20. december til fredag d. 31. december:.............................................................................. Juleferie

1994:
Mandag d. 14. februar til fredag d. 18. februar:.................................................................................. Vinterferie
Mandag d. 28. marts til mandag d. 4. april:..........................................................................................  Påskeferie
Fredag d. 29. april:................................................................................................................................  St.Bededag
Torsdag d. 12. maj:.................................................................................................................  Kr. Himmelfartsdag
Mandag d. 23. maj:.................................................................................................................................. Pinseferie
Mandag d. 20. juni:............................................................................................................................ Sommerferie

Skolen er desuden lukket alle lørdage samt søn- og helligdage, der ikke er omfattet af ovenstående.
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Personalia
Siden sidste årsskrift har 3 lærere forladt skolen for at blive pensionister. Ved slutningen af skoleåret tog vi afsked 
med 2 kolleger, og lidt ind i skoleåret med en tredje.

Mogens Huns Knut Oesterhelt
Lektor Mogens Huus, der 
er cand.mag. i engelsk og 
tysk, blev ansat ved Hol
stebro Gymnasium i 
1969.

Mogens Huus’ store 
faglige kompetence og 
samvittighedsfulde arbej
de, der er forenet med en 
veloplagt humor, gjorde 
at han var en respekteret 
og skattet kollega og 
lærer. Der var ikke det 
spørgsmål, man ikke 
kunne få svar på hos ham, og ikke kun når det dreje
de sig om hans fagområder. Det skyldes bl.a., at 
Mogens Huus er en stor æstetiker, hvis interesser 
omfatter både kunst, litteratur og musik. For sine fag
kolleger var han en aldrig svigtende hjælp, når man 
selv havde opgivet at finde svar i bøgerne. Mogens 
Huus kendte svaret, og gav det venligt og hjælpsomt 
fra sig, uden at man følte sig “undervist” af en ældre 
kollega. På mangen et lærerrådsmøde har en stilfær
dig, ofte ironisk, bemærkning fra Huus sat tingene i 
perspektiv. Den rammende, ironiske kommentar var 
dog oftest ledsaget af en udglattende humor, der 
kaldte på vores smil. Vi vil savne både hans vid og 
hans viden!

Lektor Knut Oesterhelt, 
der er cand. mag. i tysk og 
religion, blev ansat på 
Holstebro Gymnasium i 
1970. Knut Oesterhelt var 
med sin store faglige 
viden og brændende enga
gement i begge sine fag en 
meget ambitiøs lærer og 
en spændende kollega, 
hos hvem man kunne få 
svar på de mest spidsfin
dige spørgsmål. Man skul
le sætte god tid af til at få 
svar på et spørgsmål fra Oesterhelt. Det skyldtes, at 
han lagde vægt på at give en grundig forklaring, både 
på grund af sin egen store viden, og fordi han godt 
kunne lide at give den videre til de kolleger, der vidste 
så meget mindre end han. Desuden elskede han en god 
faglig diskussion; gerne med forskellige synspunkter 
repræsenteret. Var de der ikke på forhånd, kunne han 
godt lide at fremprovokere dem, for diskussionens 
skyld. Oesterhelt kunne også lide at forene det faglige 
med det selskabelige, og især i sådanne sammenhænge 
viste han sin sans for humor. Når religionsgruppen 
holdt faglige møder under private former, trak diskus
sionerne ofte ud til over midnat, og Oesterhelt var som 
regel blandt de sidste, der gik hjem. Knut Oesterhelt 
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har i mange år drevet landbrug ved siden af sin lærer
gerning. Nu har han fået mulighed for at bruge flere 
kræfter på det, der før var et ambitiøst fritidslandbrug.

Sigurd Nielsen
Lektor Sigurd Nielsen, 
der er cand. mag. i dansk, 
historie og oldtidskund
skab, blev ansat på Hols
tebro Gymnasium i 1964, 
året efter skolens start. 
Det betyder, at han for 
længst havde nået at fejre 
25 års jubilæum som 
ansat på skolen, før han 
gik på pension den 1.10. 
1992. Som den ældste hi- 
storiekollega var Sigurd, 
som alle var på fornavn 
med, “nestoren” på historiedepotet, hvor man som 
regel kunne træffe ham med en cigar i hånden. Med sin 
enorme viden regnes Sigurd blandt kolleger for et 
omvandrende leksikon. Sigurd er ikke kun dybt repek- 
teret for sin viden men også for sit vid og sine fanta
stisk begavede og underholdende taler ved vidt forskel
lige lejligheder. På dansklærergruppens årlige kulturel
le udflugt, har hans store interesse for historie, kombi
neret med interessen for kunst og kultur, ikke fornægtet 
sig, når han skulle indvi kollegerne i f.eks. Koldinghus 
Slots historie. Tidligere har årgang efter årgang af ele
ver på ekskursioner og lejrskoler nydt godt af hans 
viden, store engagement og ikke mindst hans levende 
og venlige måde at formidle sin viden på. Sigurd har 
altid været respekteret og afholdt af såvel kolleger som 
elever, for sin store faglige kompetence, for sin humor 
og for sit gode humør. Sin alder til trods virker Sigurd 
stadig forfriskende ung, og heldigvis behøvede vi i 

efteråret ikke sige helt farvel til ham som underviser. 
Skolens Kursusafdeling kan stadig trække på hans sto
re viden og indsats i form af foredrag; det er vi glade 
for.

25-års jubilar
Den 1.8.1992 havde lektor Tove Lund været ansat ved 
Holstebro Gymnasium i 25 år. Skolejubilæet blev mar
keret ved en reception.

Nyansættelser
Ved skoleårets start bød vi velkommen til 6 nye kolle
ger: Andrée Marie Bouteloup-Kofoed, der blev ansat 
som årsvikar i fransk. Henriette Christensen, der under
viser i samfundsfag og dansk. Bjørn Colstrup, der 
underviser i drama. Anne Maria Eriksen, der undervi
ser i tysk og dansk. Marianne Bordinggaard Jensen, der 
underviser i engelsk og religion. Hans Peder Nielsen, 
der underviser i fysik og kemi. Desuden blev Anne 
Lindegaard, der underviser i tysk og russisk, heltidsan
sat på skolen.

Vikariater
Mette Breinholt, Herning Gymnasium, har vikarieret 
for Kim Bruun i biologi i uge 38-45.

Lærerkandidater
I efteråret gennemgik Pia Bøgh, der er ansat på Struer 
Gymnasium, praktisk kursus i undervisningsfærdighed 
i engelsk hos Steen Andersen og Frans Pærregaard. I 
foråret gennemgik Pia kurset i idræt hos Elisabet Chri
stensen, Lene Hermansen og Karin Thomsen. Pawel 
Artur Preiss, der er ansat på Struer Gymnasium, gen
nemgik i efteråret kursus i fysik hos Ole Andersen, 
Inga Kjær og Per Høgild. I foråret gennemgik Pawel 
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kurset i matematik hos Anne Margrethe Aaboe og Ing
olf Ravn. John Vestergaard Olesen, der er ansat på Her
ning Gymnasium, gennemgik i efteråret kursus i mate
matik hos Jens Bjørneboe, Tove Lund og Anne Mar
grethe Aaboe. I foråret gennemgik John kurset i fysik 
hos Inga Kjær og Peter Aaboe. Flemming Nielsen, der 
er ansat på Struer Gymnasium, gennemgk i efteråret 
kursus i idræt hos Karl Kristian Højberg, Ole Mehl og 
Erik Sønder. I foråret gennemgik han kurset i geografi 
hos Niels Jørgen Kjeldgaard Knudsen og Jes Jessen. 
Susanne Elisabeth Bejer, der er ansat på Ringkøbing 
Gymnasium, gennemgik i efteråret kursus i latin hos 
Ole Balslev og Finn Lyngholm Christensen. I foråret 
gennemgik hun kursus i græsk og oldtidskundskab hos 
Ole Balslev, Kai Horup og Elisabeth Nedergaard.

Teknisk-administraitivt personale
Den 31. marts 1993 tog skolen afsked med pedelmed
hjælper Anette Pedersen, der efter 7 år i jobbet valgte 

selv at gå på skolebænken igen. Bent A. Andersen, der 
er uddannet tømrer, blev ansat som pedelmedhjælper 
1.4. 1993.

Sune Nør Nielsen blev 1.10. 1992 ansat som kontor
elev.

Fra 1.10. 1992 til slutningen af skoleåret har Caja 
Munch været ansat som langtidsledig i administratio
nen, primært med ansvar for pædagogisk værksted. 
Niels Bjerre og Per Drejer var ansat i jobtilbud som 
pedelmedhjælpere fra 1.5. -14. 10. 1992. Anton Emma
nuel var ansat i jobtilbud som pedelmedhjælper fra 
1.12. 1992-30.6 1993. Ulla Pia Smed var ansat i jobtil
bud som kantinemedhjælper fra 21.8. 1992 - 20.4. 
1993. Pr. 1.1. 1993 er rengøringspersonalet en del af 
skolens ansatte. De “nyansatte” er Sigrid Jensen, Aase 
Johnsen, Else M. Lauritsen, Bergitha Mogensen, Vera 
Nielsen, og Tove Rasmussen.
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Skolens personale

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

Forkortelser for de design ge geografi ma matematik sa samfundsfag
fagbetegnelser di drama gr græsk mu musik st studievejlednin;

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

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

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

F - W

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

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

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

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

AB
Bouteloup-Kofoed, Andrée
Wesselsvej 18
7500 Holstebro, 97 429730
Underviser i: fr

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

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

JB
Bjørneboe,Jens
Golfparken 3,11/4 
7400 Herning. 97 216061
Underviser i: fy, ma, ke, na
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HD
Duch, Henriette
Langelinie 14, 1.
7500 Holstebro, 97 411220
Underviser i: da, sa

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

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

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

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

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

BC
Colstrup, Bjørn
Porsevej 15
7500 Holstebro, 97 422710
Underviser i: dr

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

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

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

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

Er
Eriksen, Anne-Maria
Vesterlund 64
7830 Vinderup
Underviser i: ty, da

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

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

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

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

NH
Hansen, Niels Peter
Underviser i: fy, ma, na

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

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

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

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

Hø
Højberg, Karl Kristian
Hell as vej 5
7500 Holstebro, 97 425576
Underviser i: da, id

Ja
Jacobsen, Jørgen Vestergaard
Tjørnevej 34
7500 Holstebro, 97 403717
Underviser i: hi, sa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Me HM
Monrad, Hans Henrik
Istedgade 2
7500 Holstebro, 97 424968
Underviser i: da, re

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

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

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

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

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

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

Nedergaard, Elisabeth 
Uhresøvej 63. Mejdal 
7500 Holstebro. 97 404125 
Underviser i: gr, la, ol. St
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FO
Obel, Finn
P. O. Pedersens Vej 20
7500 Holstebro, 97 410822
Underviser i: fr, ty

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

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

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

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

Ra
Ravn. Ingolf
V. Hesselvej 4, Skave
7500 Holstebro, 97 468390
Underviser i: ma

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

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

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

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

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

Sm
Smidt. Henry
El leham mervej 12
7500 Holstebro. 97 427339
Underviser i: da

41



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Det 
teknisk- 
admini- 
strative 
personale

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

BH
Hansen. Birthe
Fiilsvej 33
7500 Holstebro, 97 424776
sekretær
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LA
Juul Larsen, Alice
Provstindestien 1
7500 Holstebro. 97 402423 
sekretær

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

MN
Nielsen. Malene Nørskov
Ydes vej 4
7790 Hvidbjerg, 97 871471 
sekretær

Nielsen, Stig Sune Nør 
Hartmannsvej 57
7500 Holstebro, 97 428859 
kontorelev

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

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

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

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

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

Nielsen, Aase
Asagården 19
7500 Holstebro, 97 427851 
lærerkøkkenet

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

EL
Lauritsen, Else M.
Svenstrupvej 8
7550 Sørvad, 97 438549 
rengøringsass.

VN
Nielsen, Vera
Risagervej 6
7500 Holstebro, 97 410646 
rengøringsass.

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

Mogensen. Bergitha
Banevænget 18
7500 Holstebro, 97 411182 
rengøringsass.
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Afgangsklasserne
2o
Jonna Krog Albertsen 
Heidi Mark Hagelskjær 
Henriette Hagelskjær 
Peter Hansson 
Martin Harrov
Belinda Meiner Jensen
Susie Hejring Jensen 
Tina Lund
Nathalie Rode Meldgaard 
Betina Bundgaard Nielsen 
Maibrit Nielsen
Maiken Milly Howard Nielsen 
Anette Ringsted Pedersen 
Kent Vium Pedersen 
Pia Thomsen
Kamilla Vesterbæk

2p
Anne-Mette Blindkilde
Jane Margrethe Graversen
Bente Jakobsen
Dorte Bundgaard Sivebæk Jensen 
Pia Emtkjær Jensen
Rasmus Nikolaj Kloster 
Claus Madsen
Karen Riis Mortensen 
Marianne Møller 
Jeanette Nørgaard 
Gitte Bjerg Olsen
Heidi Bjerregaard Pedersen
Jan Krarup Pedersen
Tommy Rahbæk
Lisbeth Lykkegård Sagen 
Anja Skallebæk
Britta Rebbe Thomassen

Kirsten Malene Træger
Lissy Riis Vestergaard
Carsten Wyrle

2q
Morten Bertelsen
Lasse Bjerre
Lene Dunker
Anette Holm
Charlotte Nybo Jakobsen
Bjarne Jensen
Sanne Houmøller Jensen
Birgit Tofte Kirkegaard
Anne-Mette Larsen
Jette Lauridsen
Henrik Lisbjerg
Joan Lind Nielsen
Pia Nielsen
Inge Graae Pedersen
Pia Kanchan Pedersen
Linda Finnerup Rasmussen
Maja Hesel Sørensen

2r
Thomas Kristian Skovhus Andersen
Charlotte Bæk
Berit Vinther Christensen
Anna-Lotte Bøgh Farskov
Helle Hyldgaard
Rikke Nyborg Høgsbjerg
Lene Jensen
Vinnie Meiner Jensen
Niels Kjeldberg
Heidi Kristensen
Marika Kristensen
Mette Haun Kristensen
Pia Kristensen
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Anne-Mette Kristiansen
Edith Mary Nielsen
Tina Allerslev Nielsen
Carsten Hornshøj Elkjær Pedersen
Karin Sejerskilde
Vibeke Skovsted
Søren Thomsen
Henrik Lund Østergaard

3a
Britt Renate Andersen
Thora Elise Kirkegaard Andreasen
Elise Bjerkrheim
Betina Brandt Bojsen
Maj Læssøe Eiler
Hanne Jensen
Maria Malund Jensen
Inge Stengaard Johansen
Anna Cathrine Korsholm Kjeldsen
Tina Lorenzen
Lene Mosegaard Madsen
Lilian Mejdal Frants
Frank Nielsen
Henriette Balle Nielsen
Karina Poulsen
Dorte Esbjerg Sander
Heidi Skipper
Mette Skott
Karin Sørensen
Mads Thomsen
Louise Wittendorff

3b
Helle Grønlund Andersen
Tine Buur Andreasen
Kirsten Bertelsen
Susanne Bertelsen

Jette Brogaard
Lise Lundgård Ernstsen 
Rikke Gosmer
Peter Houe Hansen
Pernille Egmose Højberg 
Tina Justesen
Marianne Raadshøj Kristensen 
Mette Mosegaard Madsen
Anne Mette Dalby Nielsen 
Stinne Damgaard Nielsen 
Susanne Nielsen
Else Valsgaard Pedersen 
Kirsten Schmidt-Christensen
Susanne Skov-Jensen
Kim Slot
Linda Thorsager
Lærke Aabye Melin Velden

3c
Elise Foss Brink
Charlotte Kil-Yu Coistrup 
Torben Gade
Dorte Grønning 
Joan Henriksen
Majken Them Jensen
Kristian Sanggaard Knudsen 
Heidi Krogh
Trine Lambæk
Anni Riis Lange
Susanne Lisby
Pernille Henriette Lund
Birte Tjagvad Madsen
Rikke Hjorth Mortensen 
Johnny Hedegaard Nielsen 
Camilla Nielsen-Brøchner
Tina Bjerrum Nygaard 
Henriette Silkjær Tang Pedersen
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Conni Hesel Poulsen
Helle Foged Schmidt 
Susanne Svenning Schunck 
Brian Svendsen
Lone Guldbæk Sørensen 
Mette Nørbjerg Vangsgaard 
Michael Vernersen 
Benedikte Voetmann

3u
Hanne Grith Andersen
Mette Andersen
Pil Gundelach Brandstrup 
Camilla Bjerre Damgård 
Jørgen Eriksen
Torben Vilsgaard Espersen 
Mikkel Højer
Janni Vibeke Svostrup Jensen 
Tom Fisker Jørgensen 
Kristian Kailesen
Jesper Gammeljord Nielsen 
Marie Nielsen
Morten Ravn Nielsen
Peter Hatting Nielsen 
Kenneth Vestergaard Olesen 
Marianne Krabbe Olesen
Conny Poulsen
Einar Ritterbusch
Thomas Ronning-Bæk
Mette Sig
Morten Smith
Jacob Steffensen
Henrik Sternberg

3w
Louise Guss Andersen 
Lisbeth Bergstrøm Bjerre

Rene Skat Dalgaard
Uffe Dejligbjerg
Jakob Tråsdahl Eriksen
Dorthe Schmidt Jensen
Rasmus Thybo Jensen
Karen Marie Bennedsgaard Jespersen
Trine Horsfeldt Jespersen
Christian Bech Jørgensen
Mette Jørgensen
Tina Kristensen
Jesper Langballe
Bettina Sandfær Larsen
Sonni Laumann
Charlotte Egholm Lyngsø
Christina Bang Nielsen
Henrik Skydtsgaard Nielsen
Kirsten Nielsen
Vibeke Rydlund Nielsen
Thomas Ohlsen
Hans Christian Pedersen
Søren Michael Sindbæk
Peter Ramsdal Stabell
Kim Thaysen
Henrik Nørgård Troelsen
Rikke Uldall

3x
Richard Kingo Andersen
Carl Bek-Nielsen
Jesper Boel
Kirsten Buskbjerg Christensen
Mette Christensen
Mette Møller Grønbæk
Britta Hald
Karina Henriksen
Allan Lund Jensen
Benjamin Jensen
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Rikke Hinkbøl Jensen
Christian Mulvad Jeppesen
Claus Jørgensen
Peter Kamstrup
Hanne Würtz Kobborg
Lena Stenfeldt Lauritsen
Lene Tornvig Ludvigsen
Gitte Breum Mortensen
Majbritt Ørgård Nielsen
Anette Nørsøller
Tina Charlotte Moustgaard Pedersen
Lars Welander Raabjerg
Anders Torben Kobberøe Skov 
Claus Hingebjerg Sørensen 
Jacob Møller Sørensen
Carsten Søsted
Jesper Villadsen

3y
Jesper Ørslev Bennetsen
Peter Steen Christensen
Mette Eskildsen
Marie Kjær Ingvardsen
Lars Thorsgaard Jensen 
Per Jensen
Christian Jessen
Gitte Kirkegaard
Heidi Kjøgx
Lene Nordestgaard Kristensen
Rene Holgaard Kristiansen
Anne Staudt Kvistgaard
Ditte Lyhne
Carsten Mortensen
Rie Toftgård Nielsen
Susanne Birgitte Henriksen Nielsen
Vibeke Lundager Nielsen
Charlotte Petronella K. Pedersen

Rikke Lillelund Pedersen
Søren Damgaard Petersen
Mette Møller Ravn
Maja Dissing Forsom Sandahl
Gitte Sandholm
Tine Sax
Martin Sidenius
Casper Juul Sørensen
Jim Vad

3z
Kristina Viegaard Andersen
Henrik Buskov
Brian Byskov
Anne Kristine
Lizzie Bøystrup
Mette Christensen
Pia Christensen
Lars Frølund
Jesper Hedegaard
Allan Walther Huldahl Jensen
Susanne Jespersen
Tina Johansen
Christa Carina Brunsborg Justesen
Christian Jørgensen
Mette Kaarsholm
Allan Godsk Larsen
Line Vorre Laursen
Pernille Lopdrup
Jesper Madsen
Rene Skovgaard Madsen
Lone Nielsen
Vibeke Nømsgaard
Gitte Hauskov Pilgaard
Annemarie Enghoved 0 Skodborggaard
Ken Sørensen
Heidi Olesen Vang
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An Introductiion to Our School

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

At the end of the 1960s the school also started HF teaching (higher preparatory education), and since 
1967-68 Holstebro Gymnasium og HF have been accomodated in their own one-story redbrick buddings, 
which were vastly extendedin 1981-82 to provide, among other things, updated science läboratories 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 secondary education continue at the 
Gymnasium and the HF in Denmark as a whole, the percentage at Holstebro Gymnasium is at present 
above this average.

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

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

Booklet: General Upper Secondary Education in Denmark

The booklet, which is published by the Danish Ministry of Education and Research, gives an introduction 
to the institutions that offer general (i.e. nonvocational) 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, examinations, etc. of the “Gymnasium 
and HF”. In addition to this it describes a number of special features, e.g. national administration of exa
minations and school management.

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

Mogens Huus
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