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Den 2. september var 
det skolens fødselsdag - 
for 125. gang. Men vi 
snød lidt og fejrede den 
allerede fredagen for
inden, den 29. august, - 
og det har nok vakt 
nogen fortrydelse hos de 
højere magter, for skyer
ne hang lavt for første 
gang i umindelige tider 
og lod det ikke helt blive 
ved truslen: den var et 
par gange til at tage og 
føle på (det føltes vådt!)

For en fest med over 
800 elever, lærere og 
indbudte honoratiores må 
nødvendigvis henlægge 
mange af sine aktiviteter 
til det fri.

1872
Det par byger gjorde 

dog ingen skår i glæder
ne: idrætsdag fra om 
morgenen, sådan som vi 
afholder den hvert andet 
år i idrætsgrene, der er 
helt specielle for HG, 
afløst af et storstilet 
arrangement på plænen 
med officielle taler, lærer
revy (om pædagogiske 
trends gennem 125 år) 

og anden optræden: 125 
år er ingen alder, intet 
tilløb til forstening, selv 
Gårdboen var kommet 
på benene og optrådte i 
let maskering som Fritz 
Tandrup.

1997

Indendørs: banket og 
flere taler - og et højde
punkt, da Amtets skulp
turgave blev afsløret i 
forhallen.

Jubilæet sluttede ikke 
med festen om aftenen. 
Det er blevet seriøst 
fortsat i tiden efter med 
en række aftenforelæs
ninger af skolens lærere, 
Åbent gymnasium.

Og dette nummer af 
"Gårdboen" koncentrerer 
sig öm at holde nogle af 
indtrykkene fast.



..hvad du ensker, skal du få !
Historien bag den ny skulptur i forhallen

Jubilæum? Hvornår? d. 2/9! Hvad 
med en ansøgning til amtet? Det 
kan vi da godt! Hvor lang tid har 
vi? Ca. 1 måned! Lad os prøve....

Og sådan gik det til, at vi midt i 
eksamensræset i juni måned blev 
enige om at skrive en ansøgning til 
Undervisnings- og Kulturudvalget i 
Nordjyllands Amt for at kunne 
anskaffe en skulptur til vor forhal i 
anledning af gymnasiets 125 års 
jubilæum, som skulle fejres d. 29. 
august.

Da der skulle peges på en 
bestemt kunstner, faldt valget på 
Kirsten Dufour, en pokkers dygtig 
nordjysk billedhugger, hvis 
skulpturer jeg havde set både på 
Hjørring Kunstmuseum og på Vrå
udstillingerne. Men havde hun nu 
en skulptur til salg, og hvis hun 
havde, ville den så egne sig til vor 
forhal? Vi måtte også have noget 
materiale, nogle eksempler på 
kunstnerens skulpturer, som vi 
kunne vedlægge vor ansøgning. 
For det er "kuturne" i den slags an
søgninger...

Så jeg ringede til kunstneren en 
torsdag, kan jeg huske, og det var 
så heldigt, at hun netop skulle til 
Hjørring dagen efter (!) , for hun var 
inviteret til fernisering på Hjørring 
Kunstmuseum, fordi museet bl.a. 
skulle udstille nogle af dets egne 
Dufour-skulpturer (fedt!, hvor 
heldig kan man være?!) Jeg bad 
hende tage noget materiale med til 
mig. Pas de probléme. Så kunne vi 
allerede få vor ansøgning ud af 
huset mandag.

Jeg trodsede regn og blæst og 
mødte spændt op på Hjørring 
Kunstmuseum sent fredag 
eftermiddag.

Jeg havde forventet stakkevis af 
fotos af skulpturer, brochurer, 
avisanmeldelser og hvad ved jeg, 
sirligt sat ind i en brevordner og 
højtideligt overrakt mig, så vi 
virkelig kunne dokumentere vor 

ansøgning. Jeg havde også lagt op 
til, at kunstneren skulle med op på 
gymnasiet efter ferniseringen og se 
vor forhal og derudfra danne sig et 
skøn over stedet og vælge nogle 
egnede skulpturer ud til os.

Kirsten Dufour er en dejlig 
ukrukket kunstner, som tiltaler én 
med det samme. Men Kunstner, 

det er hun. Hun havde medbragt 
nogle ret uklare kopier af nogle 
ganske få af sine skulpturer, uden 
titel, uden pris, uden mål. Hun 
havde ikke haft tid til at tage flere 
med, hun var lige kommet hjem fra 
København, hvor hun arbejdede for 
tiden. En af de få skulpturer, hun 
viste i papirkopi, var forøvrigt på 
udstilling i Pans, en anden havde 



forresten ingen sokkel, men hvis 
hun blot fik besked ret hurtigt, 
kunne hun nok nå at få granit hjem 
fra Bornholm og få den lavet midt 
mellem alt det andet, hun var i færd 
med. Hvor mange måneder (!!) var 
der nu til, at festen skulle løbe af 
stablen? Jeg begyndte at svede og 
midt i min regn af spørgsmål om 
priser, mål og alt det andet, jeg lige 
skulle have check på sagde hun 
pludselig, at guud, klokken var 
mange, hun skulle nå en bus i 
Alborg til København, og hvor var 
det hyggeligt, held og lykke med 
ansøgningen, farvel, farvel.... og 
væk var hun!
Jeg hentede min paraply på Kunst
museet flere måneder senere.

Mandag fik vi ansøgningen sendt 
afsted og pegede lidt usikkert på en 
af skulpturerne, for vi kunne ikke 
vide præcis, hvordan den ville se 
ud i vor forhal.

D. 23. august svarede amtet 
tilbage, at det første møde i 
Kulturudvalget først fandt sted d. 
13. august og "Først derefter kan 
svar forventes". Ok, det var så først 
efter sommerferien, så vi holdt ferie 
i fred og ro og glemte mere eller 
mindre alt om gymnasium, forhal 
og skulptur, som det sig hør og bør 
i en ferie.

Men d. 15. august kom kuverten 
fra Amtet! Den blev åbnet med 
skælvende hænder, og næh, 
samtlige 50.000 kr. var bevilget. Vi 
var ikke til at skyde igennem resten 
af dagen.

Nu var der små 2 uger til 
"dagen", og selvfølgelig måtte 
Hjørring Gymnasiums For
skønnelsesudvalg ned og se 
skulpturen i Kirsten Dufours atelier i 
Løgstør først, inden vi besluttede 
os endei.gt. Som formand for 
udvalget havde jeg den ærefulde 
opgave at arrangere mødet, så jeg 
ringede til Kirsten Dufour på 
Løgstør-nummeret. Intet svar. Så 
ringede jeg til nummeret i 
København. Intet svar! Jeg 
prøvede igen lidt senere, og lidt 
senere, og lidt senere. Stadig uden 
resultat. Så meldte den ubehage
lige tanke sig, at Kirsten Dufour 
sikkert slet ikke var i Danmark, men 

nok befandt sig på Biennalen i 
Kassel, eller nede i Paris til en eller 
anden fernisering eller hvad ved 
jeg. Farvel skulptur! I hvert fald til d. 
29/8!

Men igen stod lykken os bi, for 
om aftenen lykkedes det mig at få 
fat i kunstneren. Hun havde bare 
været på metalværksted (i Køben
havn) hele dagen og arbejdet på 
sin skulptur, som skulle stå færdig 
om 14 dage. Vi var lige lykkelige 
begge to - men af vidt forskellige 
årsager, vil jeg mene. Møde i 
Løgstør snarest? Joooh, det kunne 
vel arrangeres. Hun foreslog 
søndag d. 24/8. Svaret fra 
Kunstudvalgets 6 medlemmer var 
enstemmigt: no way. Kirsten 
Dufour foreslog så mandag d. 25. 
august mellem kl. 15 og 16, for 
hun skulle .. bus...Alborg...Kbh. Jeg 
lovede at forsøge...

Og så var det, at det gik op for 
mig, at det sværeste ved hele dette 
foretagende, det havde i virke
ligheden slet ikke noget at gøre 
med selve anskaffelsen af 
skulpturen at gøre, det var det rene 
vand ved siden af dét at skulle 
have samling på 6 (S E K S) 
meget travle gymnasielærere, hvis 
kalendere var overtegnede hver 
dag, ikke blot i undervisningstiden, 
men søreme også udenfor! Men, 
men, men det lykkedes og efter 
diverse omrokeringer i kalenderne 
fik vi alt koordineret. Det kunne lige 
nøjagtig lade sig gøre med megen 
goodwill fra alle sider, nogle skulle 
undervise lige op til afgangs
tidspunktet, andre skulle være 
tilbage i Hjørring umiddelbart efter 
mødet, andre igen videre til møde 
bagefter. Men aftalen gik i orden, 
Pyh!

Mandag d. 25. oprandt. Hele 
formiddagen summede jeg omkring 
mine kunstelskende kolleger og 
mindede dem venligt, men bestemt 
om vor aftale om eftermiddagen. 
Alle var parate og heldigvis havde 
ingen glemt det.

Så ringede Kirsten Dufour ved 
11-tiden og spurgte oprigtig 
uskyldigt, om vi ikke kunne ændre 
(!!!) vor aftale til 1 time tidligere, for 

DSB havde ændret togtiderne og 
skulpturen > København og den vai 
helt gal og hvis vi ikke ...så .. ikke 
nå bussen... Kbh. Kunstneren 
fornægtede sig ikke.

Som man måske kan gætte, fik jeg 
trumfet igennem, at aftalen ikke 
blev ændret, og efter endt under
visning tog Forskønnelses
udvalgets medlemmer forvent
ningsfulde afsted til Løgstør langs 
Limfjordens vande, over Agger- 
sundbroen, til venstre, og så var vi 
der. Skønne tur.

Vi fik en utrolig varm modtagelse 
af Kirsten Dufour. Hun viste os ind i 
sit lille atelier, hvor hun smagfuldt 
havde arrangeret en lille udstilling 
med 6 af sine skulpturer, og hvor 
hun bød på både kaffe og kage. 
Udstillingen viste et bredt spektrum 
af hendes skulpturer, spændende 
lige fra en naturalistisk ko til en 
neo-futuristisk gravid torso! Og så 
var der den skulptur, vi havde 
peget på i vor ansøgning, og så var 
der..., og så var der... Det var 
altfor svært. Vi endte med at få 2 
skulpturer med hjem i vore 2 biler, 
så vi kunne bedømme dem opstillet 
i vor forhal.

Der sad jeg så på bagsædet i 
den ene bil med en skulptur til 
60.000 kr. mellem benene på vej til 
næste møde. Den anden skulptur i 
samme prisklasse var forsigtigt 
blevet lagt i bagagerummet 
forsvarligt pakket ind i tæpper. 
Soklerne var stoppet ind i bil nr. 2. 
Det blev et frygteligt uvejr den 
aften, det lynede og tordnede hele 
aftenen og natten med. Jeg havde 
ikke et roligt øjeblik, for tænk hvis 
nu lynet.., lukkede ikke et øje hele 
natten.

Men vi overlevede alle den 
frygtelige nat, kunstelskere såvel 
som skulpturer og sokler, og næste 
dag kom så det spændende øjeblik, 
hvor vi fik dem stillet op i forhallen, 
og hvor vi tog den svære beslutning 
: det blev som bekendt "Mor og 
Barn".

Tirsdag d. 26.: stenhuggeren 
afhentede skulpturen for at sætte 
den fast på den rigtige sokkel, som 
lå i Løgstør.
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Onsdag d. 27.: soklen hentet og 
skulpturen fæstnet dertil.

Torsdag d. 28.:skulpturen leveret 
tilbage til HG og anbragt i forhallen 
på den anviste plads

Fredag d. 29.: kl. 9.00: det hvide 
klæde lagt over den frysende 
skulptur

Kl. 11.00: Det store øjeblik: 
afsløringen ved formanden for 
Amtets Undervisnings- og 
Kulturudvalg, Hanne Thygesen

Vi nåede det!

Olga Thrane Christensen

HJGKKING GYMNASIUM 1372
- SOM GÅRDBOEN HUSKER DET!

HVAD SKU' DE GØR MED EN BORGERLIG LÆR 
EN FORBENET OG REAKTIONÆR, 
UKENDT MED LENIN OG MARX OG LIDT TVÆR 
HALVFASCISTISK OG AUTORITÆR? 
ARBEJDERKLASSEN MATT'IKK' VÆRE SLØV. 
STORKAPITALEN VAR FARLIG MED DØV, 
DEN SKU' HA SPARK OG LIDT RIS TIL DENS RØV. 
DE VILL' HA PÆDA GOGER, 
DER RØG SIG EN GOD PIBE HASH, 
OG DE BLEV MEGET KLOGER , O
NAR LENIN OG MARX VAR PA PLADS!

FRIHED OG OPRØR OG KOLLEKTIV KAMP 
FOR ET ARBEJDERDEMOKRA TI.
KRITISKE FAG OG LIDT DAMP FRA LIDT HAMP, 
HELST I GRUPPER, HVOR MAN KU' VÆR FRI. 
ARBEJDERKLASSEN SKU' NU SIGE STOP! 
ALLE STUDENTER MA TT' NU FØLGE TROP! 
VÆLT KAPITALEN I SAMFUNDETS TOP!
DE VILL'HA PÆDAGOGER, 
DER SYNTES EKSAMEN VAR FIS 
OG DE BLEV MEGET KLOG 'RE 
MED GOLDT TERPERI LAGT PA IS
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=" SOLEN OGJORDEN
For nylig afholdt jeg i serien af 

jubilæumsforedrag et med oven
nævnte titel. Det er et meget stort 
emne, da næsten alt her på jorden 
på en eller anden måde kan føres 
tilbage til solen. (SOT)

Solen giver os lys og varme. Det 
er derfor ikke så mærkeligt, at man 
allerede i de tidligste tider har givet 
den en guddommelig status og 
gjort den til genstand for tilbedelse. 
Vigtigt har det været at få den til at 
genopstå om morgenen efter aften
ens nedgang. Af ældre kulturer 
med fremtrædende soldyrkelse kan 
nævnes den ægyptiske og fra 
Mellemamerika den aztekiske.

Vore forfædre har hurtigt opdaget 
at lyset og varmen havde visse 
rytmer, både dag/nat og årstiderne. 
De astronomiske rytmer hører til de 
første naturvidenskabelige 
opdagelser. Tiden, både som be
greb og som praktisk størrelse blev 
forbundet med solens bevægelse 
over himmelkuglen, og beregninger 
herover udgjorde starten på mate
matikken og naturvidenskaben.

Kendskab til solbanen blev brugt 
til at forudsige formørkelser og til 
navigation. Senere vardet netop 
banemekanikken der blev invol
veret i den store naturvidenskab
elige revolution i 1600 tallet, der 
flyttede jorden bort fra universets 
centrum og indledte en kraftig 
opblomstring af fysik og teknik.

Lyset bruges af malere, såvel 
symbolsk som æstetisk. Goethe 
beskrev menneskets opfattelse af 
farver i 1700- tallet. Den nye fysik 
og teknik gav mulighed for at stu
dere lyset nærmere. De første 
undersøgelser af farvespredning 
foretoges af Newton med sollys 
(sikkert inspireret af regnbuen). 
Hele den moderne lys- og farve- 
teori fulgte, herunder øjet og 
menneskets farveopfattelse, som 
viser sig at være en egenskab ved 
hjernen og ikke ved fysikken.
Lysets store biologiske virkning 

undersøgtes. Fotosyntesen er jo 
forudsætningen for alt liv på 
jorden.

Solens korona, består af en indre og 
en ydre del. Der er dog ikke nogen skarp 
skillelinie mellem de to områder. Jo længere 
tid man eksponerer et billede af en solfor
mørkelse, des mere får man med af den ydre 
korona.

Også solen selv blev nu gen
stand for studier. Kikkerten giver 
muligheder for at studere solens 
overflade. På grund af det stærke 
lys dog ikke direkte. Det bedste er 
at projicere solbilledet ned på en 
hvid skærm. Med selv små 
kikkerter er det let at se solpletter, 
hvilket allerede blev iagttaget af 
Galilei i 1600 tallet.

Solens synlige overflade, foto
sfæren, er egentlig ikke nogen 
rigtig overflade, da solen er gas
formig. Det ser blot sådan ud på 
grund af den store afstand. Det lys, 
vi modtager, kommer fra et lag 
med en tykkelse på flere hundrede 
km, med en temperatur på 10000 
grader i den nederste del og 4000 
grader i den øverste. Fotosfærens 
gasser er også meget tynde, som 
jordens atmosfære i 70 km højde.

Studier af antallet af solpletter 
viser, at antallet varierer med en 
periode på ca 11 år. Vi har lige haft 

et minimum, og lidt efter år 2000 
vil der være maksimum. Solpletter 
er et symptom på en solaktivitet, 
der omfatter en meget kraftig 
magnetisk aktivitet. Solen består af 
brint og helium i ioniseret form 
(plasma). De ladede partiklers 
bevægelse skaber lokalt kraftige 
magnetfelter, som igen påvirker 
bevægelsen af de ladede partikler. 
Solpletter forekommer ofte parvis, 
med den ene ende som magnetisk 
nordpol og den anden som sydpol. 
Langs de magnetiske feltlinier, der 
rækker langt ud fra solen, bevæger 
sig ofte strømme af lysende 
plasma, protuberanser. På grund af 
det lukkede magnetfelter bevæger 
partiklerne sig atter ned til solen 
igen; men det sker at magnet
felterne opløser hinanden, hvorved 
store stofmængder kan slynges ud 
i verdensrummet, cg give anled
ning til en strøm af ladede nartikler 
solvinden, der også kan observeres 
her ved jorden.

Når månen ved solformørkelser 
dækker den lysende solskive, kan 
man se et mægtigt gasområde, 
koronaen, der er det inderste del af 
solvinden. Mellem fotosfæren og 
koronaen, befinder sig et tyndt lag, 
kromosfæren, der lyser med en 
røde farve.

Et spektrum af solen viser en 
række mørke linier, der skyldes 
absorption fra de øverste kølige lag



af fotosfæren. Disse linier kan 
bruges til at sige noget, ikke alene 
om hvilke stoffer der er i solen, 
men også om tryk og temperatur i 
fotosfæren.

Solen er som nævnt gas i 
plasmaform, holdt sammen af 
partiklernes indbyrdes tyngdekraft. 
Gastrykket forhindrer yderligere 
sammentrykning. Der opstår en 
ligevægt, hvorunder der også 
gælder, at den mængde energi, der 
hvert sekund bliver sendt ud fra 
overfladen må produceres i solens 
midte, hvor temperaturen erca 16 
mili grader. Dette sker ved 
fusionsprocesser, hvor brint bliver 
omdannet til helium. Energien 
bliver så transporteret ud, først ved 
stråling, til sidst ved gasstrøm
ninger, hvilket giver anledning til 
den urolige overflade. Disse ting 
kan naturligvis ikke ses, men er 
baseret på modeller, beregnet efter 
fysikkens love. Kvaliteten af en 
model vurderes ud fra dens evne til 
at reproducere den observerede 
overflade.

Noget af det lys, solen sender ud 
i verdensrummet træffer på sin vej 
jorden, hvor ca 30% bliver reflek
teret. Resten bliver absorberet i 
atmosfæren og jordoverfladen. 
Jorden udstråler igen lige så meget 
energi (i form af radiostråler) som 
den absorberer, da temperaturen 
ellers ikke kunne holdes konstant.

Atmosfæren sørger for gennem 
en vis drivhusvirkning at opret
holde den rigtige temperatur ved 
jordoverfladen, der iøvrigt 
opvarmes meget uensartet. Jorden 
forsøger da at udligne dette ved 
hjælp af vinde, havstrømme og 
anden varmetransport. Nedbør 
spiller her en meget stor rolle, idet 
fordampning/fortætning af vand 
kræver/frigør meget store 
energimængder. Disse energi
strømme er nogenlunde fastlåste i 
visse mønstre, hvilket medfører 
opdelingen afjorden i klimazoner.

Atmosfærens drivhuseffekt er 
som nævnt ansvarlig for, at vi har 
en passende temperatur ved 
jordoverfladen. Herunderspiller 
indholdet af CO2 en rolle. Et ind
hold. der har visse naturlige ud
sving; men menneskets afbrænd

ing af olie og kul forøger mæng
den, hvorved drivhuseffekten 
kunne tænkes at blive for stor.

På det seneste har bl.a Eigil Friis 
Christensen og andre forskere ved 
Danmarks Metereologiske Institut 
undersøgt en mulig forbindelse 
mellem solaktiviteten og klimaet 
her på jorden. Ved kraftig sol
aktivitet er solvinden og det med
følgende magnetfelt meget kraftigt, 
noget man kan se ved en forøget 
mængde nordlys. Jordens magnet
felt, der permanent har indfanget 
protoner og elektroner fra sol
vinden, bliver forstyrret af sol
aktiviteten, og der sendes store 
mængder elektroner ned i atmos
færen, langs de magnetiske felt- 
linier, hvor de får denne til at lyse, 
som gassen i et lysstofrør. Den 
kraftige solaktivitet afbøjer også 
kosmiske stråler fra verdens
rummet. F.eks kan man iagttage at 
der ved solpletminimum ankommer 
flere stråler fra verdensrummet end 
ved maksimum. Kosmisk stråling 
ioniserer atmosfæren og ionen 
danner kondensationskerner for 
vanddamp. Der dannes således 
flere skyer ved lav solaktivitet end 
ved høj, noget der synes bekræftet 
ved målinger. Dog er disse 
målinger først blevet mulige efter 
at man fra satellitter har kunnet 
følge det globale skydække, så 
målingerne rækker ikke så langt 
tilbage.
Teorierne om den menneske-

600 x '
600 km

skabte forøgelse af drivhuseffekten 
og solens indflydelse på klimaet 
har skabt en del kontroverser, fordi 
der er meget store økonomiske 
interesser forbundet med afbrænd
ing af olie og kul. Det er imidlertid 
få forskere der tvivler på at 
afbrænding af olie og kul forøger 
drivhusvirkningen, og dermed giver 
en stigning i jordens temperatur. 
Uenigheden går på, hvor stor 
stigningen bliver, og hvor hurtigt 
den indtræffer. Der er nok heller 
ingen tvivl om at solaktiviteten har 
en afgørende indflydelse på 
klimaet, meget mere end vi 
umiddelbart tror. Dette vil nok blive 
genstand for forøget forskning i 
fremtiden.

Under alle omstændigheder er 
det en god idé at bruge solen i 
morgendagens energiforsyning. 
Dels er mængden af fossilt 
brændstof begrænset, dels er der 
en del miljømæssigt negative 
konsekvenser, f.eks syreregn. 
Endvidere er der rigeligt af 
solenergi. Hvis man f.eks forestiller 
sig et anlæg, der kan udnytte bare 
10% af den indfaldende energi i 
Sahara, skal der ikke mere end et 
areal på 600 x 600 km til at dække 
hele jordens nuværende energi
forbrug. Man kan så forestille sig 
dette skåret i småstykker og fordelt 
rundt om på jorden. Selv om vi 
kraftigt forøger jordens energi
forbrug bliver der ingen problemer, 
hvis vi altså går over til moderne 
soldyrkelse.



meddelelser fra skole/hjem-udvalget

fra bibliotekaren:

Biblioteket på Hjørring 
Gymnasium har 
materialer til dansk, 
historie, samfundsfag og 
psykologi stående. De 
øvrige fags materialer er 
fordelt i div. hjælperum 
og administreres af 
faglærerne. Biblioteket 
har åbent fra 10.00 - 
14.00, hvor der er en 
faguddannet bibliotekar 
tilstede. Udenfor åb
ningstiden kan fag
lærerne gå med ind og 
udlåne bøger. Bøgerne 
udlånsnoteres via EDB 
og udlånstiden er nor
malt én måned.
Opslagsværker og 
håndbøger udlånes 
sædvanligvis ikke.

fra boginspekter:

Åbningstiden i bog
kælderen efter efter
årsferien: mandag, 
onsdag og fredag 9.45 - 
10.00.

fra konteret:

Nordjyllands Trafik
selskab (NT) indgik pr 
28. september 1997 
takstsamarbejde med 
DSB. Det har betydet 
nogle ændringer på 
uddannelseskortenes 
gyldighed, bl.a.:

- kort, som udstedes til 
kørsel indenfor amts
grænsen, er gældende til 
både bus og tog på den 
strækning, kortet er 
udstedt til.

- der er fri omstigning 
mellem busser og tog i 
Nordjyllands amt.

- kort i Nordjyllands amt 
udstedes kun med NT- 
zoner.

- det er først ved 12 
zoner, der udstedes et 
alle-zoners kort.

- egenbetalingen er kr. 
215,00 pr. måned fra 
oktober kvartal 1997.

Kortet udstedes - 
ligesom tidligere - for et 
kvartal ad gangen.

I forårer 1997 gennemførte Skole/hjem-uavalget 
en spørgeskemaundersøgelse her i Gårdboen for 
at undersøge tilfredsheden eller evt. mangel på 
samme af kontakten mellem skole og hjem.

Meget få reagerede på undersøgelsen. 
Svarprocenten var knap 6, men disse svar viser 
næsten 100% tilfredshed med den eksisterende 
kontakt.

Den ringe tilbagemelding opfatter vi som en 
accept af den bestående kontakt.

Dog vil vi gerne delagtiggøre læserne i de 
forslag til forbedringer/ændringer, som fremkom. 
Nogle ønskede en mere dybdegående = længere
varende forældrekonsultation og orienterings
møder om klassen ud over forældrekonsulta
tionerne.

Desuden fremsættes der et ønske om, at møde
indkaldelser udsendes med mindst 14 dages 
varsel. Angående fravær efterlystes orientering til 
forældrene på et meget tidligt tidspunkt, når det 
drejer sig om elever under 18 år.

Undersøgelsens resultat er videresendt til 
behandling i bestyrelsen, og ligeledes har vi i 
Pædagogisk Råd "vendt sagen".

Skole/hjem-udvalget anser hermed sin "mission" 
for tilendebragt, men det vil dog undre os, om man 
ikke engang i fremtiden igen vil ønske at 
undersøge behovet for og udformningen af skole
hjemkontakten ved Hjørring Gymnasium

Venlig hilsen
p. u. V.

EM



om kantinen

Vores kantine har i løbet af de 
sidste par år af forskellige årsager 
oparbejdet et økonomisk under
skud. Det har resulteret i, at vi nu 
har ændret strukturen, bl.a. har vi 
fået nyt personale, som har fået 
hårde betingelser at starte på. 
Den daglige drift står vores nye 
kantinebestyrer (Inga Svendsen) 
for. Den øverste myndighed har 
kantinebestyrelsen, som er sam
mensat af 3 elever, 1 fra det tek- 
nisk-administrative personale og 2 
lærere.

For at det kan lykkes at bevare en 
kantine på Hjørring Gymnasium, er 
det nødvendigt, at kantinen bliver 
brugt, og at det sker på vilkår, som 
brugere og ansatte kan være tjent 
med. De fysiske rammer er langtfra 
optimale, men indtil videre er vi 
nødt til at få det bedste ud af det. 
En total ombygning findes der ikke 
penge til nogen steder.

Kantinens vigtigste formål er at 
servere sund, god mad til eleverne. 
Priserne bliver så lave som muligt, 
men da kantinen ikke får tilskud 
nogen steder fra, kan det nødven
digvis ikke blive foræringspriser. 
Derudover har vi noget slik, men vi 
har i kantinebestyrelsen den faste 
holdning, at det ikke skal være en 
slikbod med et kæmpesortiment.

Som noget nyt prøver vi at indføre 
DANMØNT som betalingsmiddel. 
Formålet er først og fremmest at få 
mulighed for en hurtig betalings
måde, så ekspeditionerne kan gå 
rask fra hånden. Vi vil have én 
kasse til almindelig betaling, og én 
til DANMØNT. Til gengæld vil det 
snart ikke være muligt at benytte 
DANKORT, da det er alt for dyrt for 
kantinen i omkostninger.

På kantinebestyrelsens vegne 
Helle Spang Hansen

Det handler om dig 

- og din fritid
Når der er fart på dig, 

er der også fart på pengene.
I banken får du renter. 

Du får bedre styr på pengene. 
Og vi hjælper dig naturligvis 

også, hvis du har et stort ønske, 
du gerne vil have opfyldt. 
Her handler det om dig.

■ EGNSBANK NORD ■



efter skolef id..
Frivillig idræt
Fodbold: har kørt i starten af skoleåret med særligt 
henblik på deltagelse i gymnasieskolernes fodbold
turnering for både piger og drenge.
Løbetræf: mandag 14.45 (NC)
Hockey: mandag efter 8. time (FN) 
Badminton: tirsdag efter 8. time (ND) 
Basketball: onsdag i 8. og 9. time (TW) 
Volleyball: torsdag i 8. og 9.time særskilt pige- og 
drengehold (HB,SC)
Softball Starter i forårssemesteret (MM)

Ang. basket/volley: Alle, som har lyst til at spille 
basket/volley, kan blot møde op. Man behøver ikke 
nogen specielle forudsætninger, selvom spillerhøjde på 
2.10m ikke er så ringe endda. Der bliver trænet 
tekniske/taktiske detaljer, men især vil der blive lagt 
vægt på spillignende situationer og selvfølgelig en 
masse spil.
I forbindelse med træningen vil der blive udtaget hold 
på 3 forskellige alderstrin 1g hold, 2g + 1hf hold 
samt 3g + 2HF hold. Disse hold skal møde andre 
gymnasier i Gymnasieskolernes landsdækkende 
Basket/volleyturnering.
På baskett har pigerne været noget i mindretal, men 
møder der tilstrækkeligt op vil jeg prøve at lave særskilt 
træning fordern henimod omtalte turnering.(TW)

Angående badminton: et tilbud for alle elever. Man er 
velkommen til at komme som faste makkerpar, eller 
man kan komme og finde en spillepartner.
Nybegyndere kan få instruktion, hvis de ønsker det. 
Også i Badminton er der en landsdækkende 
gymnasieturnering, som Hjørring Gymnasium plejer at 
tage del i. Holdet hertil udtages i forbindelse med 
træningen i løbet af oktober måned.

Ang. hockey: floorball, som det også kaldes, er en 
forholdsvis ny sport Rekvisitterne er plaststave, en 
rund plastbold og 2 små mål. Spillet er hurtigt og især 
konditionskrævende.
Hockey er et frisportstilbud til alleelever på HG i hele 
vintersæsonen med start i uge 43.

GENERELT: Der afholdes interne klasse- 
mesterskaber(som oftest lørdage) i 
udefodbold 
indefodbold 
hockey 
volley 
badminton

Cooper løbetest (individuelt)
Klasseturneringen, som er en ca. 4 ugers 
forårstotalturnering omfattende volley, pige- og 
drengebasket samt pige- og drengehockey.
Næsten alle skolens klasser plejer at deltage i denne 
turnering.
Fodboldkamp mod Handelsskolen.
Badmintonturnering mod handelsskolen.

Den frivillige musik
På Hjørring Gymnaium har den frivillige musik altid 

været en fast del af skolens dagligdag. Skolens kor har 
gennem årene medvirket i en mængde koncerter, både 
på skolen naturligvis, og i "byen". Ofte sammen med 
andre gymnasiekor i opførelser af store klassiske 
værker. Vi har sunget Mozarts "Requiem", Haydns 
"Skabelsen", Faures "Requiem" m.m., og vi hari 
årenes løb deltaget i korstævner under ledelse af nogle 
af landets bedste dirigenter.

I dette skoleår skal koret medvirke i et stort klassisk 
værk. "Carmina Burana" af Carl Orff. Koncert til no
vember i Aalborghallen sammen med 6 andre 
gymnasiekor og naturligvis Aalborg Symfoniorkester. 
Derefter arbejder koret videre med årets musical.

Skolens Big Band har efterhånden også stolte 
traditioner. Det har medvirket ved talrige koncerter. Det 
har været på rejse til Kristianssand, Jönköping og Riga 
sammen med koret. Det har spillet til Ungdoms
jazzfestival i Vilnius. Det har deltaget i Øst/Vest- 
Træfkoncerter, nytårskoncerter o.m.a.. Det har fungeret 
som musical-orkester her på skolen. Netop i år bliver 
musicalen den store opgave for Big Bandet.

Den frivillige musik rummer også et tilbud til de 
elever, som har lyst til prøve at spille sammen med 
andre. Vi kalder det work-shop, og tilbudet henvender 
sig til de elever, som spiller på et instrument, men som 
ikke tidligere har haft chance for at prøve sammen
spillets spændende muligheder.

Den frivillige musik er som nævnt en fast del af 
skolens musikundervisning. Den administreres af 
skolens musiklærere. Du kan blot henvende dig til en af 
disse, hvis du har lyst til at deltage.

På faggruppens vegne

KnudM. Jensen



Friformning
Hver tirsdag fra kl. 13.40 til 17.30 kan du deltage i 
friformning. Der er tale om en frivillig aktivitet, som alle 
kan deltage i og der er ingen tilmelding, eller mødepligt 
for den sags skyld. I friformning kan du enten prøve at 
arbejde med de kreative teknikker, der undervises i 
eller du kan færdiggøre de ting, du ikke nåede i 
timerne.

Raku
Før efterårsferien har OT undervist i den klassiske 
japanske keramik, raku. Her laves små skåle, figurer 
eller lignende. Så kommer man glasur på - og den 
brændes i en ovn. Man kan se, hvordan glasuren 
udvikler sig i den glohede ovn; men bagefter kommes 
de varme ting i en spand med savsmuld - det ryger på 
den herligste måde - og glasuren får en fantastisk 
overflade, der krakelerer.

Tempera
Når efterårsferien slutter overtager PT undervisningen i 
friformning. Da kommer undervisningen til at dreje sig 
om en traditionel maleteknik, nemlig tempera. Når man 
maler med tempera tager man en blanding af æg og 
vand. Heri drysses en god knivspids farvepulver - og 
vupti har man en farve, der kan bruges til et maleri. Det 
kræver ingen specielle forudsætninger for at kunne 
arbejde med temperamaling.





i efteråret
Efteråret er den solide 

arbejdsperiode på skolen, hvor der 
slides og læres mens bladene 
falder og fuglene farer sønder på.

Hospitering.
Nogle brud i rutinen er der dog. I 

ugerne 45, 46, 47 og 48 får vi 
besøg af elever fra folkeskolernes 
afgangsklasser. De gæster skolen 
en dag for på den måde at få et 
indtryk af, hvad gymnasiet er. Det 
betyder ikke stort for vores egne 
elever og gæsterne falder næsten 
umærkeligt ind i skolens daglige 
rytme.

Konsultationer.
I ugerne 47 og 48 har vi 

forældrekonsultationer for 1 .g og 
deres forældre.

Det foregår i reglen på den vis, at 
en mindre gruppe af lærere sætter 
sig sammen og samtaler med de 
besøgende forældre og elever om, 
hvordan det går. Der er afsat 10 
min. til hver gruppe. Men hvis man 
har ting at tale om, som tager 
længere tid, er man altid vel
kommen til at kontakte skolen.

Forældrene kan benytte 
lejligheden til at få afklaret spørgs
mål, og lærerne kan fortælle lidt 
om, hvorledes eleven klarer sig.

Karakterer og lærerforsamlinger.
I løbet af november og december 

falder skoleårets første karakterer. 
For 1.g klasserne erdet naturligvis 
særlig spændende. Nu får man et 
præcist signal om, i hvilke fag det 
går godt, og om man måske skal 
tage sig sammen nogle steder.

Før karaktergivningen har 
lærerne sammen med rektor holdt 
møder, de såkaldte lærerfor
samlinger, hvor de har drøftet 
elevernes standpunkter.

Operation Dagsværk.
Som noget nyt er skolen i år 

simpelthen lukket den 12. 
november, hvor der er Operation 
Dagsværk. På denne dag er en 
stor del af skolens elever optaget 
af at lave et stykke arbejde for at 
tjene penge til ulandshjælp. I år går 

de indtjente penge til Guatemala. 
Men den tabte skoledag skal jo 
erstattes, derfor går vi i skole 
lørdag den 20. december.

Uddannelseskaravanen.
Den 4. december kommer 

"uddannelseskaravanen". Det sære 
ord dækker over at skolen denne 
dag får besøg fra en lang række 
erhvervsvirksomheder.

Ved denne lejlighed kan 
afgangsklasserne få information 
om nogle af de mange muligheder

UNGE BRUGER 
SELVSERVICE

Here og flere unge prøver, hvor nemt det er at 
bruge SelvService-banken.
Her kan du hæve kontanter, overføre penge til 
dine andre konti eller til andre personer, udskrive 
kontoudtog, betale girokort og få oplysninger om 
din økonomi.
Kig ind, så viser vi dig, hvilke muligheder du har 
- og hvor nemt det er - hver dag fra 6-24...

G JYSKE BANK

Jane Home

forude.

Så er del
Som ni .er vi i år

juleafslutr .g den 20. 
decembei -iler har vi kun 
ferie, jule« xvér og flitterstads i 
hovedet. Og vi er ikke på skolen 
igen før....

Skolestart i det nye år.
Som er mandag den 5. januar.

Få din egen 
UngdomsKonto 
eller Konto 24...
Sæt dine penge på overarbejde i 
sparekassen - og få Nordjyllands 
højeste rente.
Fra din første Frønsesparebøsse 
til din 25 års fødselsdag.
Kig ind - og hør mere om Nord
jyllands bedste konto til unge 
nordjyder.
På gensyn...

ri'drd/ylland
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JEG HAR VÆRET GÅRDBO IIER NÆSTEN HELE LIVET, 
DEREOR KENDER JEG ENHVER. I AG I DET EOR GIVET!

JEG GÅR RUND I PÅ TÆER 
OG LYTTER HER OG DER.

FØRST SÅ SIGER THORKILD NO ET, DET GØR HAN JO SÅ TIT 
SÅ R DET BODILS STEMME, DER KAN HØRES BREDT OG VIDT, 

HUN VIL GERNE HA' VI TROR, AT HUN BESTEMMER LIDT, 
SÅDAN ER' ED JO!
JA, DE T ER' ED JO!

MANGE LÆRER' PRÆKER LØS OM TYSK OG MAT'MATIK, 
ANDRE TALER DANSK OG HAR DEJ STORE OVERBLIK, 

MEN ELEVERNE VIL HELL'RE NED OG KØBE SLIK. 
SÅDAN ER' ED JO!
JA, DET ER' ED JO.

DET VED I,
DET VED JEG, 

MEN VI VED DEJ , SÅDAN HVER EOR SIG. 
PALLE KUKKELURER BAG EN SKÆRM PÅ SU KONT OR,

UDE I EN KLASSE HJÆLPER INGEN KÆRE MOR,
MENS EN DEL ELEVER BLUNDER SØDT VED DERES BORD.

SÅDAN ER' ED JO! 
JA, DEJ ER' ED JO.

Tryk Palle Lind Thomsen, 98 97 15 94

Danmarks Pædagogiske Bibliotek
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