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Vesthimmerlands Gymnasium
Adresse: Jyllandsgade 52, 9600 Aars.

Telefoner:
Kontor: 08 ■ 62 25 77
Lærerværelse: 08 - 62 24 68
Elever: 08-62 17 68

08 - 62 23 55
Rektor, privat: 08 - 62 42 75
Pedel, privat: 08 - 62 15 03

Skoleråd:
Vita Nykjær, forældrerepræsentant, fmd.
Lis Ginnerup, forældrerepræsentant.
Else Orbesen, amtsrådsmedlem.
Knud Thomsen, lærerrådsformand.
Peter Bacher, lærerrepræsentant.
Lotte Obbekjer, elevrepræsentant.
Aage Christiansen, elevrepræsentant.
Kaj Frølich, TAP-repræsentant.
Willy Mathiesen, rektor.

Administration:
Rektor: Willy Mathiesen.
Adm. inspektor, rek
tors stedfortræder: Niels K. Houmøller.
Sekretærer: Ellen Lindholm.

Kirsten Jørgensen.
Pedel: Kaj Frølich.
Indre inspektor: Chr. Rode.
Boginspektor: Henning Sørensen.
Studievejledere: Frode Bisgaard.

Henning Sørensen.
Kirsten Freil.

Lærerrådsformand: Knud Thomsen.
Elevrådsformand: Kent Østergaard.

Skoleåret 1982-83
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Velkommen . . .

Dette lille skrift skal tjene et dob
belt formål. Dels skal det med ord 
og billeder hjælpe gymnasiets nu
værende elever og ansatte til at 
fastholde små og store begivenhe
der fra det forløbne skoleår i erin
dringen, og dels skal det over for de 
nye elever fungere som en velkomst 
og en første orientering om deres 
nye skole.

Samtidig er årsskriftet med til at 
tegne et billede af Vesthimmer- 
lands Gymnasium over for foræl
dre, myndigheder, lærerkandidater 
og andre, som kommer i forbindelse 
med skolen. Jeg håber, at det er lyk
kedes redaktionen at formidle et 

indtryk af en levende skole med 
overskud til mange aktiviteter ved 
siden af den egentlige undervis
ning, med et fornuftigt samarbejde 
mellem elever, lærere og andre an
satte og med et godt sammenhold 
om den fælles arbejdsplads.

Specielt til de nye elever: Læs 
skriftet grundigt igennem, tag det 
med i tasken de første dage i det 
nye skoleår, og lad også jeres for
ældre få lov at kigge i det.
Tak til alle for et godt skoleår - og 
velkommen til et nyt.

Willy Mathiesen.

Sommerferie!!! Slut med lokalepro
blemer, larm fra byggepladsen og 
malelugten fra de nye lokaler - men 
også farvel til endnu en årgang 
VHG’ere.

Sommerferie betyder også, at der 
snart rykker en ny flok 1. g’ere ind, 
og jeg vil håbe, at I hurtigt kommer 
til at føle jer hjemme sammen med 
»de gamle« i det »nye« gymnasium.

I den forbindelse ligger der i det 
kommende år en stor udfordring. 
Nemlig i, bl.a. gennem elevrådet, at 
sørge for, at sammenholdet og mil
jøet på VHG ikke forringes, men må
ske om muligt bedres i de nye ram
mer.

På elevrådets vegne vil jeg ønske 
alle held og lykke med dette og det 
øvrige gymnasiearbejde i det kom
mende år.

Kent Østergaard.
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i-* SKOLENS ELEVER

r
Mette Overgaard Eva Antonsen 

Andersen
Hanne Tornager 

Andersen
Anita Bangsø Karen Hjort 

Bønløkke

Christensen
Marianne Georgsen Astrid Hansen Anni Jensen Charlotte Kanstrup 

Jørgensen
K. Anette Havmøller

Jørgensen
Torben James 

Kerridge
Ann Vagner Larsen

Greta Vibeke 
Laursen

Tina Sinding N. 
Møller

Mai Skou Nielsen Lene Olesen Suzanne Storgaard Lotte Koch 
Sørensen

Lone Valsted
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1. b:

Heidi Hjelm Hansen Inger Lise Jensen Kirsten Høgh 
Jensen

Kirsten Bisgaard 
Madsen

Charlotte Møller 
Andersen

Helle Gislum 
Andersen

Ingelise Bigum Dorthe Christensen Jette Ekholm

Lene Flensborg 
Jensen Knærkegaard

Hanne Bøgh 
Kristensen

Anette Tindal 
Madsen

Inge Røndal 
Madsen

Per Nykjær Lone Skov Pedersen Birgitte Lindberg 
Sørensen

Lone Elisabeth Pia Sander
Troelsen Østergaard
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1. x:

Lisbeth Mette 
Frederiksen

2-

Henrik Gravesen

Laura Sanders Lotte Skouboe 
Schmidt

Søren E. Gårn 
Andersen

Thomas Bach Pernille Berntsen Hans Beyer Helle Glud Palle Valsted
Binderup Eriksen

Henrik Bay 
Jakobsen

Kristian Kjær 
Jensen

Anita Thiesen Mette Ib Thomsen Michael Thomsen Lisbeth Kruger 
Troelsen

Peter Lange 
Østergaard
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1- y:

Margit Agerboe Lis Bagger Anita Winther 
Blinkenborg

Michael Karsten 
Brendborg

Hanne Christensen Jakob Bo 
Christensen

Aage Christiansen Kirsten Dennig Peder Vilsom Ditlev Henrik Egekvist Claus Quist Eriksen Jette Jensen Lene Jensen
OJ

Bjørn Hamund 
Jensen

Niels Riisgaard 
Jensen

Ingrid J. Jørgensen Ulrik Thimm Pia Lindstrøm
Krogsgaard

Karen Egede 
Nielsen

Ulrik Nørgaard Mette Frank 
Sørensen

Frank Tolstrup
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1. z:

Anna Marie Eva Beck
Andersen

Lise Falborg Poul Ginnerup Hanne Jellesen Steen Johannesen Charlotte Sander 
Laursen

Lena Grud Nielsen Majbritt Nielsen Annette Maigaard Knut Thorbjørn Pia Støttrup Henrik Duus
Rasmussen Næss Rasmussen Sørensen

Torben Kaas 
Sørensen

Henrik
Amtoft-Christensen

Jens Peter Nielsen

Karen Thomasen
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1. u:

Flemming Kirkskov 
Jensen

Klaus Støttrup 
Jensen

Malene Mølgaard Ole
Jensen Kirk-Sørensen

Else Marie Nielsen Heidi Risgaard 
Nielsen

Jette Andersen Jonna Andersen Kirsten Haarbo Anette H.
Præstegaard Jensen

Anne Marie 
Kjeldsen

Henrik Stissing 
Kyhnæb

Birger Larsen

Hanne Sander Chris Stilling Mette Holm
Olsen Pedersen Pedersen

Lars Bech Rump Jane Stubberup- 
Christensen

Søren Vestergaard 
Larsen

Ingrid Skak Østrup
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2. a:

Linda Andersen

Lone Bengtson Sabine Buck Dorte Kvist 
Christensen

Maj-Britt Hammer Mette Gass Grethe Mølbach Karin Laursen
Frandsen Krogh

Jette With Lund

Lone Mikkelsen Lotte Obbekjer Margrethe Olsen Lene Stentoft Ovesen Mette Rasmussen Anette Søgaard 
Sørensen

Birgitte Fabrlcius Susanne Tillegreen 
Tange
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2. b:

iSif SCI TIT ' JR, JBKJf ^Fk OA^F Mk
Charlotte Toft 
Christensen

Lisbeth Dueholm Peter Bach 
Frederiksen

Rikke Theilmann 
Jensen

Inge Marie de Linde Thøger Mlchelsen Inge Kirk Nielsen Mette Nielsen Anne Pedersen Niels Pedersen Ulla Birch Pedersen

Ann Petersen Lene Marie Poulsen Susanne Melsen 
Rolighed

tVi
Elin Simonsen Maja Maria Støttrup Lis Sørensen Charlotte Thomsen Helle Uldbjerg

11



2. x:

Flemming Amdisen Arne Bøch Andersen Gert Andersen Anders Hagen Claus Bøgh Ulrik Bo Christensen
Buchtrup

Claus Juhl Evertsen

£ A A ti ” n■■■■■■
Per Carøe Kristensen Lene Lindebjerg Laila Leminen 

Madsen
Bettina Spanggaard 

Pedersen
Karsten Friis 

Hartmann
Ole Bystrup Jensen Klaus G. Pirker 

Jørgensen

Mette Pedersen Mogens Perregaard Irene Hjorth B. 
Reimers

Henrik Smit Lars Michael 
Studstrup

Jens Henrik Saarup Kresten Cæsar Torp Mads Stampe Øland
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2. y:

Michael Touborg Torkil Bojesen
Andersen

Pia Dalsgaard Birthe Frost Ole Grøn Birgith Gundersen Anders Bo Hansen

* b eXk w y
Helle Odgaard 

Johansen
Helene Sturis 

Kallehave
Poul Arthur Veller 

Hansen
Jørgen Nielsen 

Holmgaard
Jesper Haagen Michael Hansen 

Krogh

Gitte Lund Nielsen Lars Holm Nielsen Ingrid Pedersen Jan Justesen 
Pedersen

Susanne Rasmussen Pia Svendsen
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2. z:

Annette Baade 
Andersen

Robert Andersen Niels Bakkegaard Jakob Hjort Bønløkke

Peder Kristian Johnny Nielsen 
Eriksen Fruekilde

Inger Margrethe 
Hauge

Mette Obel Jepsen Søren Kruse Jørgen Hammer 
Langgaard

Mikkelsen Nielsen Nielsen Nielsen Nielsen
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2. u:

Karsten Korreborg Per Thimm 
Krogsgaard

Kjeldsen

Anita Laursen Marianne Lolholm
Møller

Helle Jul Nielsen
Nielsen

Per Egede Nielsen

Jette Olsen Henrik Pedersen Kim Pedersen Dorthe Rasmussen Jonna Irene Sørensen Ellen Thomsen Dorthe Aagesen
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3. a:

Henrik Jørgensen

Inger Havbæk 
Madsen

Jonna Bisgaard Birgitte Brandt

Inger Jørgensen Peter Kindt

Jonna Breum Jørgen Fagernæs Bente Aarup Fogh Birgitte Jensen Gitte Baade Jensen

Lene Kirk-Sørensen Bente Gitte Knudsen Ritta Søe Kristensen Jette Larsen Anne-Marle Krogh 
Madsen

Merete Lundgaard Steen Kaargaard Kirsten Pedersen Mette Pedersen Jette Krogh Poulsen Birthe Kaas Sørensen Marianne Andersen 
Munk Nielsen Vexø
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3. b:

Lisbeth Sølgaard 
Bøwes

Helle Bundgaard Grethe Mark 
Dalum Damgaard

Per Falborg Kirsten Borup 
Hansen

Vibeke Vesterby 
Knudsen

Kurt Poulsen

Ulla Andersen Anne Binderup

Kirsten Vibeke
Jensen

Tommy Kaldal

Anne Røndal Madsen Susanne Mortensen Anni Bulow NielsenZita Kragh Astrid Bøgh PedersenLene Sondrup 
Kurinow

Marianne Meldahl 
Ladefoged

Uffe Moth Marianne Sejr Helle Merethe Lilli Stubberup Anni Sørensen Jane Deichmann Lone Lange
Rasmussen Simonsen Thybo Østergaard
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3. x:

Jeppe Boel Birgit Dalsgaard

Anette Dennig Per Brønserud 
Jørgensen

Peter Overgaard 
Kristensen Krogh

Dorte Nøhr
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3. y:

Anne Frandsen Karl Johan Georgsen Lotte Høgh Hansen

Claus With Lund Kim Fausing Madsen Henning Smith 
Nielsen

Merete Agerbo

Jakob Harder

Poula Irene Nielsen

Lone Lykkegaard 
Andersen

Michael Andersen

få få

Ulla Hedegaard

Helle Overgaard 
Pedersen

Else Haldrup Jensen

Bjarne Fibiger Trine Fog

Jens Bjerre 
Kirkegaard

Torben Laurberg

Carsten Rønfeldt Jette Simonsen Rikke Sørensen
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3. z:

Siv Holm Andersen

Helle Byrlalsen Torkell Juulsgaard 
Ellingsen

Agner Gjørup Hansen Merete Bach Hansen Hanne Stevn Jensen Jørgen Juul 
Kristensen

Karen Ingrid Kruse Bodil Kirk Nielsen Jan Møller Pedersen Susanne Margrethe Tinna Bach Pedersen 
Pedersen

Marianne Lisbeth 
Simonsen

Kent Østergaard
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3. u:

Morten Blomgren Margit Bjørn Dorthe Tolborg Ida Haldrup Jeanette Bakman
Andersen Børresen Holme

Susanne Hedegaard Jan Balle Kjeldsen 
Præstegaard Jensen

Anders Larsen Marianne Dalgaard Anette Nørskov
Larsen

Hanne Oht Jesper Pedersen Tinna Pedersen Mette Therkildsen Arne Vajhøj
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Da vi kom i skole fredag den 4. februar, fik vi en meddelel
se, som rystede os alle: Flemming Christensen, 1. z, var 
pludselig død.
I første frikvarter samledes hele skolen, og rektor sagde:

Natten til i går døde Flemming Christensen, 1. z, på 
Aalborg Sygehus. Da vi fik dette tunge budskab sidst på 
dagen i går, kom det som et chok. Vi vidste vel, at Flem
ming var syg, men kun få vidste, hvor alvorligt han havde 
det, og at han hele sit liv havde levet i sygdommens skyg
ge og på dens betingelser.

Flemming vidste det selv, men han klagede ikke, og 
han ønskede ikke at blive beklaget eller ynket. Han ville 
klare sig, og han ville klare sig selv, og derfor kunne han 
måske nu og da virke lidt stille og lidt ensom.

Dette skyldtes vel også, at han var noget ældre end 
kammeraterne i klassen, men navnlig, at han havde en 

forbløffende moden og selvstændig indstilling - ikke ba
re til sin egen situation, men også til skolearbejdet. Hans 
lille generte smil viste undertiden, at han var utilpas, hvis 
pjattethed eller barnlighed tog overhånd.

Vi vil da også først og fremmest huske Flemming som 
en interesseret, positiv og tænksom elev, som trods egne 
problemer kunne præge arbejdet med både lune og for
stand. Han var på samme tid en dejlig dreng og en vok
sen ung mand.

Døden er vel ikke altid sørgelig, men når den rammer 
et ungt menneske, hvis muligheder og forhåbninger så 
brat knuses, føles det meningsløst, og det efterlader hos 
os, der kendte Flemming, en tung sorg. Vores tanker går i 
dag først og fremmest til Flemmings nærmeste, men og
så hans venner her, hans kammerater og hans lærere har 
lidt et smerteligt tab.

Jeg vil bede jer rejse jer, så vi kan være stille sammen 
et øjeblik og ære Flemmings minde.
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Praktiske oplysninger

Aviser
I elevopholdsarealet på 1. sal findes nogle af dagens avi
ser. I år er det: Jyllands-Posten, Aalborg Stiftstidende, 
Politiken, Information og Kristeligt Dagblad.

Automater
I kantinen findes automater med varme og kolde drikke, 
frugt, mejeriprodukter m.m.

Befordringsgodtgørelse
Efter de nugældende regler kører eleverne gratis med 
bus, når de bor mere end 9 km fra gymnasiet.
Ansøgningsskema udleveres af skolen. Buskort udleve
res til 2. og 3. g inden sommerferien og til 1. g første dag 
efter sommerferien.
Under visse forhold kan der ydes støtte til selvbefor
dring, f. eks. hvis der ikke er mulighed for at benytte of
fentligt transportmiddel. Ansøgningsskema hertil udle
veres på kontoret.

Betegnelser for klasser og grenhold
De sproglige klasser betegnes a og b.
Deres grenhold betegnes: nysproglige N, samfundsfagli
ge S.
De matematiske klasser betegnes x, y, z og u.
Deres grenhold betegnes: matematisk-fysiske F, sam
fundsfaglige S, naturfaglige N.

Bibliotek
Biblioteket er åbent alle skoledage.
Bibliotekarer: E. Siej og P. Bacher.
Regler for udlån gives af bibliotekaren.

Bogdepot
Bogdepotet findes i kælderen. Herfra udleveres bøger og 
papir.
Åbningstid meddeles ved opslag.
Boginspektor: Henning Sørensen.

Bøger
Bøger udlånes gratis. Efter eksamen, eller iøvrigt når bru
gen er afsluttet, skal de leveres tilbage til skolen. Der 
gælder følgende regler for behandling af de lånte bøger: 
1) Bøgerne skal være forsynet med solidt og helt omslag. 
2) Der må kun anbringes noter efter lærerens anvisning 

og kun med blyant.
3) Når en bog tilbageleveres til skolen, skal den være fri 

for omslag, indlæg og blyantsmærker.

Edb
Skolen har et RC 7000 dataanlæg samt tre RC mikrodata
mater. Udstyret må benyttes af elever, der har fået in
struktion i brugen af det.

Eksamen
I skal efter 3. g til eksamen i alle de skriftlige fag. I løbet 
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af de tre skoleår skal I til mundtlig eksamen I seks fag. 
Der holdes eksamen i de enkelte fag ved udgangen af det 
skoleår, hvor undervisningen i faget afsluttes.
Efter 1. g afsluttes på den matematiske linie engelsk/tysk 
og på den sproglige geografi (undtagen for elever, der har 
valgt samfundsfaglig gren). Efter 2. g afsluttes på den 
matematiske linie kemi, oldtidskundskab og for F-elever- 
ne geografi; på den sproglige linie afsluttes latin, oldtids
kundskab og matematik.
Normalt er der eksamen i ét fag efter 1. g og ét efter 2. g. I 
de fag, hvor mundtlig eksamen bortfalder, overføres års
karakteren som eksamenskarakter.
Eksamensresultatet udregnes på følgende måde: 
Gennemsnittet af årskaraktererne udregnes. Gennem
snittet af eksamenskaraktererne (her medtælles de over
førte årskarakterer) udregnes. Eksamensresultatet er 
gennemsnittet af disse to tal.

Elevtelefon
Mønttelefoner findes i kælderen og bag ved auditoriet. 
Numrene er 62 17 68 (kælderen) og 62 23 55 (auditoriet).

Erhvervsorientering
Der gives erhvervsorientering i 2. og 3. g, bl. a. med støtte 
af studenter fra højere læreanstalter.

Fagenes ugentlige timetal
De ugentlige timetal for de forskellige fag er følgende:

Fag

Sproglig linie Matematisk linie

1-0 2. og 3. g 1-0 2. og 3. g
Ny- 

sprogl. 
gren

Musik 
sprog I. 
gren

Samf. 
sprogl. 

gren

Fys. 
mat. 
gren

Nat. 
mat. 
gren

Samf. 
mat. 
gren

Religion 0 1 2 1 2 1 2 0 1 2 1 2 1 2

Dansk 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4

Engelsk 
Tysk

4
3

4 6
3 5 13 5 J3 5 }b 0 0 0 0 0 0

Fransk/russisk 5 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3

Latin 4 4 0 4 0 0 0
Oldtidskundskab 1 2 0 2 0 2 0 1 2 0 2 0 2 0

Historie 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3

Samfundsfag og 
samfundslære 0 1 0 1 5 5 0 1 0 1 5 5

Geografi 2 0 0 0 0 3 2 3 0 3 2 3 2

Biologi
Biokemi

0 0 3 0 3 0 3 0 3 lø 7
0 3

Kemi 2 3 0 3 0 1 0

Fysik 3 3 5 2 2 2 2

Matematik 2 3 0 3 0 3 0 5 5 6 3 3 3 3

Legemsøvelser 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Musik 'i
Formning og ? 
kunstforståelse I

2

0
2 1

6 7
2 1

2

0
2 1 2 1 2 1

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
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Ferier og fridage
1983
Sommerferie: Mandag d. 20. juni - fredag d. 5. august. 
Efterårsferie: Mandag d. 17. oktbr. - fredag d. 21. oktbr. 
Juleferie: Fredag d. 23. december - mandag d. 2. januar. 
1984.
Vinterferie: Mandag d. 13. febr. - fredag d. 17. febr. 
Påskeferie: Mandag d. 16. april - mandag d. 23. april. 
Sommerferie: Mandag d. 25. juni - fredag d. 10. august.

Flytning
Enhver adresseændring bedes øjeblikkelig meddelt kon
toret. Kontoret vil ligeledes gerne underrettes om eventu
el oprettelse af telefon.

Forsikringer
Nordjyllands amtsråd har tegnet en kollektiv ulykkesfor
sikring for eleverne i de amtskommunale gymnasiesko
ler.
Der er ikke tegnet andre forsikringer end denne.
Det må derfor henstilles til forældre og jer, at I selv sør
ger for andre forsikringsformer, som I kan være interes
seret i. Det gælder f. eks. ansvarsforsikring og tyverifor
sikring.

Forældremøder
I september måned vil der blive afholdt et møde for foræl

drene til 1. g’s elever, og omkring juletid vil der blive af
holdt konsultationsaftener, hvor forældre og elever kan 
få en samtale med lærerne om den enkelte elevs stand
punkt.

Fritagelse for idræt
Fritagelse for idræt kan indrømmes efter skriftlig an
modning fra hjemmet - for elever, der er fyldt 18 år, fra 
eleven selv - for en uge ad gangen, dog højst i fire sam
menhængende uger.
Elever, der er fritaget for mindre end fire uger, skal ifølge 
cirkulære af 29. marts 1974 overvære undervisningen.
Fritagelse ud over fire uger kan kun tilstås efter fremlæg
gelse af lægeattest, der udfærdiges på en af skolen udle
veret blanket.
Eleven skal selv betale lægens honorar.

Fritidssport
Efter skoletid afholdes der fritidssport. Det drejer sig om 
basketball, volleyball, håndbold, fodbold og svømning. 
Nærmere besked ved opslag.

Fritimer
Fritimer og mellemtimer kan tilbringes i elevrum og kan
tine eller i biblioteket. Det er tilladt at forlade skolen i fri
timer.
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Fællestimer
Mindst otte gange i årets løb vil der blive arrangeret fæl
lestimer for hele skolen. Det kan være foredrag, film, dis
kussioner, oplæsning, musik eller anden form for kunst
nerisk underholdning.
Der er mødepligt til disse arrangementer.

Fællesudvalg
Fællesudvalget består af rektor, lærerrådsformanden, 
tre lærere, elevrådsformanden og tre elever.
Udvalgets opgave er at fremme samarbejdet mellem læ
rere og elever.
Fællesudvalget træffer inden for de bevillingsmæssige 
rammer afgørelse vedrørende afholdelse af introdukti
onsdage, studieuger, fællestimer og studiekredse samt, 
efter samråd med skolerådet, i følgende sager, der vedrø
rer elevernes trivsel: faciliteter, praktiske forhold, fritids
aktiviteter og fællesarrangementer såsom skolefester, 
skolekomedier, sportsstævner m. m.

Første skoledag
Første skoledag efter sommerferien er mandag den 8. 
august. Eleverne skal møde kl. 10. Der skal skrives ske
ma og udleveres bøger. Husk at medbringe kuffert og/el- 
ler tasker til bøgerne. Især 1. g'erne får mange bøger.

Garderobe
Garderoben findes i kælderen. Her anbringes overtøjet.

Glemte sager
Glemte sager anbringes i garderoben. Hvis det drejer sig 
om mere værdifulde ting, kan I forhøre jer hos pedellen 
eller på kontoret.

Grenvalgsorientering
I 1. g gives orientering om de forskellige grene på sprog
lig og matematisk linie.

»Hebe«
»Hebe« er elevforeningen på VHG.

»Information«
»Information« er navnet på skolebladet på VHG.

Introduktionsuge
I den første uge efter sommerferien vil der ikke blive nor
mal skolegang for 1. g.
Skrivelse vedrørende ugens program, hvori bl.a. indgår 
hytteture, vil blive sendt til alle nye 1. g’ere.

Kantine
Det store fællesområde fungerer som kantine. Opholds
arealet på 1. sal oven over auditoriet benyttes også til 
kantine. I kiosken er der mulighed for at købe mælkepro
dukter, frugt, sodavand, slik m.m. Eftersommerferien vil 
sortimentet muligvis også omfatte forskellige småretter.
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Kiosken har åbent i 11- og 12-frikvartererne.
I kantinen ønskes følgende hensyn iagttaget over for 
skolens rengøringspersonale:
Papiraffald, bægre og mælkekartoner bedes anbragt i de 
opstillede papirkurve. Flasker anbringes i de opstillede 
kasser. Stolene sættes op under bordene.

Karaktergivning
I får karakterer mindst én gang om året, senest i marts. 
Karaktererne gives efter 13-skalaen, og hvis der er givet 
karakterer under 6, eller der er store udsving i karakte
rerne mellem to terminer, skal der være tilføjet et vidnes
byrd.
Ved årets afslutning udleveres karakterblad med års
karakter, d.v.s. standpunktsbedømmelsen ved alminde
lig skolegangs ophør, eksamenskarakterer og resultater 
af de skriftlige og mundtlige årsprøver.

Kontor
Kontoret har åbent alle skoledage kl. 9,00-14,00.

Lærerforsamling
Lærerforsamlingen består af samtlige lærere ved skolen. 
Den behandler spørgsmål vedrørende elevernes stand
punkt og er rådgivende med hensyn til oprykning.
Rektor er formand for lærerforsamlingen.

Lærerråd
Lærerrådet består af samtlige fastansatte lærere.
Lærerrådet behandler bl.a. spørgsmål om antallet af 
klasser og grenhold, fag- og timefordelingsplaner, stil
lingsopslag, årsprøver og budget.
Formanden vælges af medlemmerne.

Morgensamling
Hver tirsdag og fredag i andet frikvarter er der morgen
samling i fællesområdet. Her offentliggøres praktiske 
oplysninger fra kontoret, lærere, elevråd og foreninger.
Om fredagen er der tradition for mere underholdende ind
slag leveret af klasserne.

Mødepligt - forsømmelser
Der er mødepligt til gymnasiets undervisning, og hertil 
hører en pligt til at aflevere de krævede skriftlige arbej
der til de fastsatte tidspunkter. Skolen skal således føre 
regnskab med elevernes forsømmelser - herunder mang
lende udførelse af arbejdsopgaver, der indgår i undervis
ningen. Dersom en elevs forsømmelser generelt eller i et 
enkelt fag antager et betænkeligt omfang, skal rektor 
give eleven en mundtlig advarsel. Fortsætter forsømmel
serne herefter, følger en skriftlig advarsel, og hvis dette 
heller ikke hjælper, kan der blive tale om, at skolen ind
beretter sagen til ministeriet, som så afgør, om eleven 
kan deltage i eksamen.
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En overtrædelse af mødepligtsreglerne medfører altså 
tab af de fordele, der er forbundet med at gå til eksamen 
på gymnasiets normale vilkår, som indebærer, at eksa
men ikke skal aflægges i alle fag, og at der i de fleste fag 
kun eksamineres i en begrænset del af pensum.
Der eksisterer principielt ingen lovlige forsømmelser, 
men skolen skal dog tage hensyn til baggrunden for for
sømmelserne og til elevens bestræbelser for trods for
sømmelser at være rimeligt forberedt. Alle elever opfor
dres derfor til - første dag efter fraværet - at aflevere en 
forsømmelsesseddel med årsagen til fraværet. Denne 
seddel skal underskrives af en af forældrene eller - hvis 
eleven er over 18 år ■ af eleven selv.
Man opfordres indtrængende til kun at forsømme sko
len, når det er tvingende nødvendigt.
Køreprøver, tandlægebesøg o. lign, vil normalt kunne af
vikles uden for skoletiden.

Opslagstavler
I fællesområdet uden for kontorerne findes opslagstav
ler, hvor alle officielle meddelelser til eleverne bliver op
hængt. På 1. sal og på trappen til kælderen findes op
slagstavler til diverse opslag.
Det er jeres pligt at holde jer orienteret om, hvad der står 
på opslagstavlerne.

Oprykning
Med hensyn til oprykning fra 1. til 2. g eller fra 2. g til 3. g 
er lærerforsamlingen rådgivende, men forældrene (eller 

eleven, hvis denne er over 18 år) afgør selv, om rådet skal 
følges.

Papir
Hæfter og løsblade udleveres gratis. De må kun anven
des til fagligt arbejde.

Parkering
Cykler parkeres i stativerne ved nordgavlen eller i cykel
kælderen. Knallerter parkeres på fliserne ved midterra
batten på parkeringspladsen.

Radio V.H.G.
Radio V.H.G. findes i kantinen, og herfra offentliggøres 
alle oplysninger, der har elevernes interesse, f.eks. mø
der, arrangementer, efterlysninger og lignende.
Oplysningerne bringes i 11- og 12-frikvarteret.

Reeksamination
1. En gymnasieelev, der I et fag ved slutningen af 1. eller 

2. g har opnået årskarakteren 5 eller derover, og som 
ved den afsluttende prøve har fået 00 eller 03, kan for
lange at blive underkastet en ny prøve i faget I august.

2. En gymnasieelev, der i et fag ved slutningen af 1. eller 
2. g, hvor undervisningen i faget afsluttes, har fået 
årskarakteren 00 eller 03, kan, hvis faget ikke er udta
get til prøve til studentereksamen, forlange at blive 
underkastet prøve i august.
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3. For en elev, der ønsker sig underkastet en ny prøve, er 
eksamenskarakteren den ved reeksaminationen op
nåede. For en elev, der i henhold til punkt 2 øns'ker sig 
prøvet, medtæller prøven i faget blandt de 10 prøver, 
der kræves aflagt, for at man kan bestå studenterek
samen.

4. Ønsker en elev reeksamination, skal han/hun under
rette rektor i så god tid, at meddelelse herom kan tilgå 
direktoratet inden 1. juli.
Eleven skal med sin underskrift på en ansøgnings
blanket bekræfte, at han/hun er forpligtet til at møde 
til prøven i august.

Regler for ophold i klasselokalerne
1. Det audio-visuelle materiale må ikke berøres i frikvar

tererne.
2. Regulering af varme må kun foretages af pedellen.
3. Af hensyn til rengøringspersonalet bedes stolene sat 

op under bordene efter sidste time.

Ringetider
1. time: 8,10- 8,55.
2. time: 9,05 - 9,50.
3. time: 10,00 - 10,45.
4. time: 11,05 - 11,50.
5. time: 12,10 - 12,55.
6. time: 13,00 - 13,45.
7. time: 13,55 - 14,40.

Rygning
I fællesområdet må der kun ryges, hvor der er askebægre 
på bordene.

Sekretærer
Sekretærerne tager sig af følgende: kørselsgodtgørelse, 
lægeattester, fraværssedler, SU-ansøgninger.

Skemaændringer
Ændringer i skemaet på grund af en lærers fravær, eks
kursioner o.I. meddeles ved opslag på opslagstavlen ved 
administrationen.

Skoleråd
Skolerådet består af:
Et medlem valgt af amtsrådet blandt dettes medlemmer, 
to medlemmer valgt for 2 år af og blandt skolens foræl
dre, rektor, formanden for lærerrådet samt yderligere et 
af dettes medlemmer, to elever og en repræsentant valgt 
af de tekniske og administrative medarbejdere, der er an
sat ved skolen.
Skolerådet formidler sammen med lærerrådet et samar
bejde mellem skole og hjem og sørger for et oplysnings
arbejde blandt skolens forældre, der tager sigte på en 
forståelse af elevens situation i skolen.
Det medvirker ved løsningen af sociale opgaver, der er 
knyttet til skolen.
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Det godkender efter indstilling fra lærerrådet den ugent
lige arbejdsplan.
Det kan stille forslag til amtsrådet om tilvejebringelse og 
forbedring af skolelokalerne samt om disses forsyning 
med materiel og inventar.
Det kan fremsætte forslag til den del af amtskommu
nens budget, der vedrører den pågældende skole. Efter 
anmodning fra skolerådet skal amtsrådet lade dette 
træffe beslutning om anvendelse af dele af budgettet, 
der vedrører skolen, efter nærmere af amtsrådet fastsat
te retningslinier. Skolerådet afgiver i forbindelse med 
den årlige budgetbehandling indstilling om størrelsen af 
bevillinger, der er omfattet af en sådan ordning.
Det udfærdiger ordensregler for skolen.

Statens Uddannelsesstøtte
Efter gældende regler er det kun elever, som er fyldt 18 
år, der kan få støtte fra SU. Elever under 18 år kan søge 
en særlig ungdomsydelse, der forvaltes af hjemsteds
kommunen.
Støtten til de 18-21 årige forventes tildelt efter følgende 
regler (skoleåret 83-84):
1. Det maksimale stipendiebeløb for udeboende elever 

er 22.200 kr.
2. Det maksimale stipendiebeløb for hjemmeboende ele

ver er 13.500 kr.
3. En elev, hvis forældre har under 138.800 kr. i korrige

ret indkomst, vil kunne opnå det nævnte maksimums

beløb. Støtten nedsættes i takt med stigende foræl
dreindkomst og bortfalder helt ved en forældreind- 
tægt på 227.300 kr.
Den korrigerede indkomst beregnes med udgangs
punkt i socialindkomsten i indkomståret 1982. Der fra
drages 14.700 kr. for hvert barn ud over ansøgeren, 
som er under eller i den undervisningspligtige alder 
eller i øvrigt under uddannelse. Det er dog en forud
sætning, at disse børn ikke har en gennemsnitlig må
nedlig indtægt, der overstiger 2.500 kr., heri ikke med
regnet eventuel støtte fra Statens Uddannelsesstøtte, 
og at de endnu ikke er fyldt 23 år den 31. december 
1982.
Har forældrene formue over 422.600 kr., medregnes 
tillæg for formue efter følgende skala:
De første 422.600 kr. medregnes ikke.
Af de næste 422.600 kr. medregnes 10%.
Af de følgende 563.300 kr. medregnes 25%.
Af resten medregnes 50%.

4. Det er en forudsætning for, at den beregnede stipen- 
diestøtte kan opnås, at ansøgeren selv ikke har ind
tægter eller formue udover visse grænser. En ugift an
søger må i støtteåret 1983-84 (12 måneder) have brut
toindtægter på i alt 47.700 kr., heri inkluderet tildelt 
stipendium fra Statens Uddannelsesstøtte, men ikke 
statsgaranterede lån og andre lån. Af den del af an
søgerens formue, der overstiger 37.000 kr., behandles 
75% som egenindtægt.
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Statsgaranti for studielån i banker og sparekasser
Statens Uddannelsesstøtte yder statsgaranti for studie
lån, der optages i banker og sparekasser. Ansøgeren 
skal være fyldt 18 år og opfylde de almindelige støttebe
tingelser. Derimod gælder der ingen økonomiske betin
gelser, idet statsgaranti kan opnås uden hensyn til for
ældres og egne økonomiske forhold.
For summen af statsgarantien og stipendium fra Statens 
Uddannelsesstøtte gælder et maksimum på 33.700 kr.
Ansøgningsskemaer kan afhentes på kontoret den 1.-5. i 
hver måne^i.
Meddelelse om udbetaling gives på opslagstavlen. Ek
speditionstiden er ca. V/z måned.
BEMÆRK: Alle elever, som fylder 18 år senest 30. juni 
1984, bør søge allerede ved skoleårets start.

Stipendienævn
Stipendienævnet består af tre lærere og tre elever. Det 
sørger for uddeling af SU og træffer afgørelse om elever
nes studieegnethed.

Studiekort
I får ved skoleårets begyndelse udstedt et studiekort, der 
kan bruges som bevis for, at I er elever på skolen. I kan i 
visse tilfælde opnå rabatter ved forevisning af kortet. 
Mister I kortet, kan I mod betaling få udstedt et nyt ved 
henvendelse på kontoret.

Studiekredse
Uden for skoletiden kan der afholdes studiekredse i em
ner, der ikke er omfattet af det obligatoriske pensum. 
Der er mødepligt, når I har meldt jer til en studiekreds.

Studieteknik
I 1. g gives undervisning i studieteknik. Det gøres af stu
dievejlederen og foregår som klasseundervisning.

Studievejledning
Studievejledning gives dels kollektivt, over for hele klas
sen på én gang, dels individuelt. Enhver elev, som ønsker 
individuel vejledning, kan uden forudgående varsel hen
vende sig på kontorerne 1.31, 1.32 eller 1.33 i den be
kendtgjorte træffetid. Der kan gives råd og vejledning om 
kommende uddannelsesmuligheder såvel som om pro
blemer i forbindelse med skolegangen her på VHG, og 
det er en selvfølge, at elever trygt kan henvende sig. Stu
dievejlederens eneste formål er at hjælpe eleven. Ingen 
oplysninger bliver givet videre mod elevens vilje, og intet 
af, hvad eleven siger, vil blive anvendt mod ham eller hen
de.
Mange gange er der brug for hurtigt at bringe oplysnin
ger videre fra studievejledningen til jer. Det gøres mest 
praktisk gennem opslag. Derfor: hold et vågent øje med 
opslagstavlen - dagligt!
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Sygdom
I tilfælde af langvarig sygdom bedes skolen underrettet 
så tidligt som muligt, således at det også kan overvejes, 
om speciel sygeundervisning bør iværksættes.
Hvis en elev bliver syg og må forlade skolen i undervis
ningstiden, må man give besked på kontoret, der også vil 
kunne arrangere hjemtransport, hvis det er nødvendigt.

Sygeeksamen
Såfremt du på grund af sygdom bliver forhindret i at mø
de til en af de fastsatte skriftlige eller mundtlige prøver, 
skal der snarest gives rektor besked herom. Er en sådan 
meddelelse ikke givet senest inden den pågældende 
prøves afslutning, betragtes du som udeblevet fra prøven 
af anden grund end sygdom.
Kan de fastsatte prøver på grund af sygdom ikke fuldfø
res inden for den sædvanlige eksamenstermin, skal der 
snarest indgives ansøgning om sygeeksamen til rektor. 
Sygeeksamen afholdes i august.

Terminsprøver
Der afholdes terminsprøver for 3 g i de fag, der skal af
lægges skriftlig prøve i ved studentereksamen. Prøverne 
har samme omfang som studentereksamen og afholdes i 
nov./dec. og marts/april.

Tutor
En tutor er en elev i 2. eller 3. g, der hjælper de nye elever 

til rette i den første måned. Hver 1. g-klasse har to tutorer.

Udmeldelse
Hvis du ønsker at udmelde dig af skolen, bør du opsøge 
din studievejleder og rektor. Ved udmeldelse skal afleve
res:

1. bøger og andre lånte sager,
2. evt. buskort, 

og du skal gøre sekretæren opmærksom på, at SU skal 
afmeldes, hvis du får støtte.

Værdigenstande
Skolen har ingen forsikring til erstatning af stjålne eller 
bortkomne værdigenstande. Penge og andre værditing 
bør derfor ikke efterlades i tasker i garderoben eller op
holdsarealer, men kan Indleveres til opbevaring på kon
toret. Skolen kan intet ansvar påtage sig for disse ting.

Årsprøver
Der holdes årsprøver ved udgangen af 1. og 2. g. Eleverne 
prøves skriftligt i de fag, der har skriftlig studentereksa
men, bortset fra fysik i 1. g. Desuden afholdes der mundt
lige prøver i nogle fag.

Det nye skoleår begynder mandag den 8. august 1983: 
Lærermøde kl. 9.00.
Alle elever møder kl. 10.00.
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SKOLENS 
PERSONALE 
pr. 1. maj 1983

Peter Bacher (Ba) 
Dansk, samfundsfag.

Tommy Bergstein (Be) 
Matematik, fysik.

Frode Bisgaard (Bi). 
Engelsk, dansk, 
studievejledning.

Kirsten Brevig (Br).
Fransk, historie.
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Ole Buch (Bu). 
Matematik, kemi.

Søren Collstrup (SC). 
Matematik, fysik.

Knud Dybdahl (Dy).
Dansk, tysk.

Kirsten Freil (KF).
Idræt, studievejledning.

Jens Friis-Topholm (FT). 
Matematik, fysik.

Kaj Frølich.
Pedel.

Hans Chr. Harder (Ha). 
Biologi.

Georg Harmsen (GH). 
Geografi.
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Niels Kr. Houmøller (Ho). 
Matematik, fysik.

Hugo Støttrup Jensen 
(SJ).
Matematik, fysik.

Anne Marie Jespergaard 
(AJ).
Fransk.

Ejlif Holle Jørgensen 
(HJ).
Biologi, idræt.

Henning Jørgensen (Jø).
Engelsk, idræt.

Jørgen Jørgensen (JJ).
Dansk, fransk.

Kirsten Jørgensen.
Skolesekretær.

Nanny Glerup Kristensen 
(GK).
Idræt.
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Birgit Lassen (BL). 
Dansk, russisk.

Ellen Lindholm.
Skolesekretær.

Willy Mathiesen (WM). 
Matematik.

Palle Rønde Møller (RM). 
Dansk, formning, 
oldtidskundskab.

Chr. Nielsen.
Pedelmedhjælper.

Ole Riis Olsen (OR). 
Tysk, idræt.

Jacques Piloz (Pi). 
Fransk.

Inger Poulsen (IP). 
Biologi, geografi.
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Joan Rask (JR). 
Engelsk, musik.

Kirsten Riisberg (Ri). 
Engelsk.

Christian Rode (Ro).
Samfundsfag, historie.

Olaf Poulsen (OP). 
Historie, 
oldtidskundskab.

Aase Rye-Andersen (RA). 
Matematik.

Eigil Siej (SI).
Latin, oldtidskundskab.

Erik Sørensen (ES). 
Historie.

Henning Sørensen (HS). 
Tysk, studievejledning.
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Ole Thielemann (OT).
Musik.

Knud Thomsen (KT).
Dansk.

Ulrik Vestenaa (UV). 
Oldtidskundskab, 
religion.

Juhl Worsøe.
Pedelmedhjælper.
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Hvem styrer skolen?

Gymnasiets overordnede myndig
heder er:

Nordjyllands amtskommune

som ejer gymnasiet og træffer af
gørelser af administrativ og øko
nomisk karakter vedrørende sko
lens drift,

og

Undervisningsministeriet

som har det pædagogiske tilsyn 
med gymnasiet og fastlægger 
rammerne for alt, som har med un
dervisning og eksamen at gøre.

Rektor er skolens daglige leder med ansvaret for, at gymnasiet
fungerer efter gældende love og bestemmelser.
Dette arbejde udføres i samarbejde med en række råd og 
udvalg:

Lærerrådet skal udtale sig om time- og fagfordeling, stillingsopslag, 
ekskursioner, anskaffelse af undervisningsmidler, bud
getforslag, forsøgsundervisning m.m.

Fællesudvalget beskæftiger sig først og fremmest med sager vedrørende 
elevernes trivsel: skolefester, sportsstævner, ordensreg
ler m.m.
Udvalget fastlægger fællestimer, studiekredse, introduk
tionsdage og studieuger.

Skolerådet har som vigtigste opgave at formidle et samarbejde mel
lem skole og hjem.
Rådet medvirker ved byggesager og kan stille forslag om 
forbedringer af lokaler samt nyt inventar. Rådet fastlæg
ger ordensregler.

Elevrådet varetager elevernes interesser over for skolen og myndig
hederne. Rådet er repræsenteret i en lang række udvalg, 
først og fremmest fællesudvalget og skolerådet.

41



Foreninger og organisationer
Elevrådet

Elevrådet er vores koordinerende talerør til de beslutten
de organer her på VHG. På skoleårets 3. tirsdag vælges 
der to repræsentanter fra hver klasse til at sidde i elevrå
det. Disse har til opgave at fremlægge dagsordener og 
referater i klassen og repræsentere dennes holdninger 
og meninger på elevrådsmøderne.
Vi holder timemøder mindst en gang om måneden og 
desuden ofte frikvartersmøder med blot et enkelt eller to 
højaktuelle punkter.
Den daglige ledelse varetages af forretningsudvalget, der 
indkalder til møder, er ansvarlig for økonomien, tager sig 
af posten, skriver dagsordener og referater og forestår 
salget af VHG-trøjer m.m. Det holder møde (næsten) hver 
onsdag i 11-frikvarteret, hvor alle er velkomne til at kom
me med punkter til dagsorden, klager eller gode ideer. I 
travle perioder holdes der dog ofte møder hver dag. 
Forretningsudvalget vælges på det første elevrådsmøde 
efter sommerferien og bestod i år af:

Inge Røndal Madsen, 1. b.
Pia Dalsgaard, 2. y (kasserer).
Mette Gass, 2. a (sekretær).
Poul Hastrup-Nielsen, 2. z (næstformand).
Kent Østergaard, 3. z (formand, dog valgt for
ud på plenarmøde).

På dette møde vælges desuden også repræsentanter til 
fællesudvalg og skoleråd og observatører til lærerrådet. I 
år var det:

Fællesudvalg:
Niels Jørn G. Petersen, 2.u.

Henning Smith, 3. y.
Birgitte Løkke, 3. x.
Formanden (født medlem).

Skoleråd:
Aage Christiansen, 1. y.
Lotte Obbekjer, 2. a.

Lærerråd:
Lotte K. Sørensen, 1. a.
Torben Laurberg, 3. y.

Som man hurtigt bliver bekendt med, er det fællesudval
get, der er det vigtigste organ her på skolen. Elevrådet er 
derfor også meget afhængigt af dette udvalg, forstået 
således, at vi meget ofte har holdt møder lige før og efter 
fællesudvalgets møder. Dette er grunden til, at vi har haft 
mange frikvartersmøder, da der ikke altid er tid til at ind
kalde til ordinære møder.
Dette har vist sig at være en stor fordel, idet elevrepræ
sentanterne kan bygge deres argumentation over for fæl
lesudvalget op på friske bulletiner, og dermed nemmere 
overbevise de øvrige medlemmer, i modsætning til hvis 
de skulle »gætte« sig til, hvad resten af eleverne mente. 
Vi har så ind imellem holdt opsamlende timemøder, hvor 
også andre og mindre presserende sager er blevet be
handlet.
Som eksempler på, hvor godt det har virket med den hur
tige kommunikation ude fra klasserne ind til fællesudval
get, kan nævnes, at ringetiderne ikke er ændret, og at vi 
stadig har Radio VHG, omend under dårligere forhold. 
Nybygningen har iøvrigt været indvirkende i mange af de 
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ting, vi har beskæftiget os med; indretning af kælder, ny 
kantine, nye ordensregler, og da ikke mindst skolefesten. 
I den forbindelse prøvede vi i år noget nyt, som absolut er 
anbefalelsesværdig! at gentage næste år, nemlig elev
møder. Det foregår i et spisefrikvarter, hvor mikrofonen 
hives frem, og enhver kan udtale sig om det aktuelle 
emne.
Vi udvidede med så stor succes i år sortimentet fra kun 
VHG-sweatshirts til også at omfatte T-shirts, jogging
dragter og muleposer, at genbestilling var nødvendig. 
Der skulle jo nødig være nogen tvivl om, hvor vi kommer 
fra.
På det første elevrådsarrangement, lavet for at ryste os 
sammen og hurtigere lære hinanden at kende, blev det 
besluttet, at vi skulle søge at få et samarbejde i gang 
mellem skolens foreninger. Dette har resulteret i, at vi 
sammen med KSF og Hebe har vist filmen »Korset og 
springkniven«. Denne film var foreslået til fællestime, 
men der var ikke plads. I stedet gik et andet forslag igen
nem, nemlig en fællestime med Bøssernes Befrielses 
Front.

Er elevrådet blot en narresut?
Ja, både og. Vi har kun direkte kompetence til at bestem
me over nogle få tusinde kroner, og vores vigtigste funk
tion er derfor også kanaliseringen af de enkeltes syns
punkter frem til de besluttende organer. Derfor er det net
op heller ikke kun de fire i fællesudvalget, forretningsud
valget eller klasserepræsentanterne, der er ansvarlige 

for, at vi får vore meninger igennem. DU har også en ind
flydelse ved at tage del i debatten først og fremmest i 
klassen, men også i »Information«, på morgensamlinger 
og elevmøder.
Jeg synes, dette har fungeret særdeles tilfredsstillende i 
år, og vil derfor også gerne takke alle, der har gjort et 
stykke arbejde for, at VHG ikke er blevet et dårligere sted 
at gå, trods byggerodet, men måske endda er blevet lidt 
bedre.
Jeg vil til sidst for det kommende år udtrykke ønsket om, 
at alle, hver på sit niveau, tager en aktiv del i elevrådsar
bejdet, for hvad der bliver bestemt i dette første år i den 
færdige nye skole, omend kun som midlertidige ordnin
ger, vil danne præcedens, og det er derfor uhyre vigtigt, 
at vi som elever på en fornuftig måde gør os gældende i 
bestemmelsesprocesserne. - Held og lykke med det!

Kent Østergaard.
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KFS

Her på VHG findes der altså også en kristen forening. 
Den eksisterer, fordi vi er nogle, som tror på Gud som en 
levende virkelighed og på Jesus som vor frelser. Vi tror, 
Bibelen taler sandt, når den siger, at Jesus er vores ene
ste frelse. Vi vil gerne oplyse om dette og indbyde dig til 
at være med i et kristent fællesskab.
På skolen mødes vi fast 3 gange om ugen i 12-frikvarteret 
(i russisk-lokalet) for at holde en kort andagt sammen, og 
hveranden tirsdag har vi en aktivitet om aftenen, hvor vi 
enten mødes på skolen til et foredrag eller samles privat 
for at læse i Bibelen og hjælpe hinanden med at forstå 
dens indhold. KFS er en landsorganisation, der har an
satte medarbejdere, og ca. 1 gang hvert semester invite
rer vi en KFS-sekretær herud. Så opstiller vi et bogbord 
og indbyder til et møde efter skoletid - for at gøre op
mærksom på vores eksistens. KFS har mange lejrtilbud i 
ferierne, så her rejser vi nu og da rundt i landet.
Som et ekstra arrangement afholdtes før jul en mini-kon
cert på VHG med den kristne århusianske gruppe Stuk. 
Der mødte desværre ikke særlig mange op, men vi havde 
en fin aften med god kristen musik - også hvad angår den 
kunstneriske kvalitet. Derfor - hvis noget lignende afhol
des næste år, så gå ikke glip af det!
Til slut vil jeg på KFS’ vegne opfordre dig til at deltage i 
vores aktiviteter: du er velkommen, ligegyldig hvilken ind
stilling du har til kristendom. Vi starter igen umiddelbart 
efter sommerferien (se opslag - og iøvrigt må du gerne 
spørge mig eller en anden KFS’er).

Kresten Cæsar Torp, 2. x.

»INFORMATION«

»Information« er VHG’s særdeles udmærkede skoleblad, 
hvor enhver lærer eller elev har mulighed for at ytre sine 
meninger, synspunkter og ideologier. Redaktionen be
står udelukkende af elever, som ca. hveranden måned 
med himlens vold og magt forsøger at samle indlæg nok 
til at producere et blad med kød på. For det er faktisk det 
eneste, redaktionen gør, producerer bladet, d.v.s. redige
rer og sætter op, så indlæggene er klar til at blive sendt i 
trykken.
Men p.g.a. folks almene sløvhed har vi kun fået lavet 4 
blade i det forløbne år. På den anden side, hvis du ikke 
føler, at du har overskud til at hjælpe i redaktionen, eller 
at du har tid til at skrive indlæg, så kan du støtte helt 
enormt ved at købe bladet, for det kan simpelthen ikke 
passe, som vi oplevede efter jul, at ud af 500 individer 
købte kun 100 skolebladet. Det er rent ud sagt for dårligt. 
Altså vil vi opfordre de kommende 1. g’ere til at bakke op 
om »Information«, være aktive både direkte og indirekte. 
At miste »Information« efter 7 års aktivitet ville være et 
stort tab for skolens daglige trivsel, netop fordi »Informa
tion« også er talerør fra de andre elevforeninger til os alle 
her på skolen. - (Det kan da ikke være meningen, at Han
delsskolen skal have et skoleblad, der fungerer bedre 
end vores? Nej vel!).
Til afslutning vil vi, modsat de forrige redaktioner, slutte 
af med lidt historie. Næsten siden skolens start har der 
været skoleblade. Det startede med, i tresserne, et blad, 
som hed »Symposion« - jeg har ladet mig fortælle, at det 
var meget seriøst. Det blev afløst af et temmelig udflip-
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pet blad »Alfred«, som kort efter blev afløst af et endnu 
kortere varende blad »Sympalf«, der kun udkom en ene
ste gang. Siden da har »Information« været skolebladet, 
og jeg synes så absolut, at det skal have lov til at fort
sætte ■ så derfor 1. g’ere, endnu en gang op på lakridser
ne og støt »Information« på alle tænkelige og utænkelige 
måder. på redaktionens vegne /Ulla Birch Pedersen.

Teaterkredsen

Teaterkredsen er en underafdeling af Hebe. Den består 
af elever og lærere fra VHG, der er interesserede i teater. 
Alle interesserede er velkomne, både skuespillere og 
scenearbejdere.
I december opførte vi komedien »Lysistrate« - eller »Kvin
dernes oprør«. Opførelsen blev en succes. Der kom ca. 
100 tilskuere, som modtog stykket pænt. »Lysistrate« ud
spillede sig i det gamle Grækenland. Krigsherrernes hu
struer fik oprørske ideer. De ville ikke længere finde sig i 
at sidde hjemme og vente på deres mænd, hvilket førte 
til mange intriger og kontroverser, inden man i fælles
skab fandt en løsning på problemerne.
I år skal vi ikke som de tidligere år underholde ved skole
festen. I stedet har vi fået til opgave at opføre et stykke i 
forbindelse med gymnasiets åbent-hus-dag. Ved den be
givenhed får vi lejlighed til at indvi vores ny scene. Styk
ket, vi skal spille, er en komedie med titlen »Jeppe på Vel
bjerget«, en moderniseret udgave af Holbergs »Jeppe på 
Bjerget«.
Vi starter igen ved næste skoleårs begyndelse og glæder 
os til at stifte bekendtskab med de mange nye teaterin
teresserede. Der vil blive givet besked om mødernes tid 
og sted til morgensamling og ved opslag.

Lotte Koch, 1. a.
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Hebe

Hebe er VHG’s elevforening - en forening, hvor alle nuvæ
rende og gamle elever samt lærere og andre ansatte kan 
blive medlemmer for et yderst beskedent årligt beløb.
Hebes formål er »gennem diskussion, foredrag, film, dra
matik, musik og selskabeligt samvær at fremme samfø
lelsen mellem alle, der har tilknytning til VHG«, som der 
står i Hebes vedtægter.
Den daglige ledelse af Hebe forestås af bestyrelsen, som 
hvert år i januar vælges på generalforsamlingen. Alle på 
skolen gående medlemmer af Hebe har stemmeret og er 
valgbare.
At Hebe prøver på at leve op til sine vedtægter kan ses af 
de arrangementer, der er blevet gennemført det forløbne 
skoleår - året 1982/83:
Foruden Hebe-festerne, i det forløbne år var der 6 - med 
karneval til påske, blev der arrangeret filmture til »Jagten 
på ilden«, »The Wall« og »Ghandi«. Derudover blev »Kor
set og springkniven« vist på VHG, og samme sted var der 
i efteråret en debataften med repræsentanter fra militæ
ret og forskellige fredsgrupper. Dan ar Bras og Jens 
Memphis gav koncerter, og der blev arrangeret tur til 
Sneakers-koncerten i Hobro.
Hebe prøver på at tilfredsstille så mange som muligt, 
men skulle der være forslag eller kritik fra medlemmer, er 
I velkomne til at henvende jer til et af bestyrelsesmed
lemmerne eller selv møde op til et bestyrelsesmøde.

De nuværende bestyrelsesmedlemmer er:
Bettina Pedersen, 2. x............................................formand

Inger Margrethe Hauge, 2. z..................................sekretær
Klaus Jørgensen, 2. x............................................kasserer
Jakob Bønløkke, 2. z..................................................musik
Mai Skou Nielsen, 1. a....................................................film
Jens Henrik Saarup, 2. x..................................................PR
Pia Dalsgaard, 2. y......................................................kunst
Ulrik Nørgaard, 1. y................................................foredrag
Lise Falborg, 1. z..................................................materiale
Inge Røndal, 1. b........................................................menigt
Lotte K. Sørensen, 1. a................................................teater
Kirsten Dennig, 1. y ..................................................revisor
Ulrik Vestenaa ..........................................................revisor
Aage Christiansen, 1. y........................................suppleant
Karen Bønløkke, 1. a............................................suppleant
Lone Troelsen, 1. b..............................................suppleant

Bettina S. Pedersen.
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GLO -
Gymnasieelevernes Landsorganisation

Hejsa, vi vil starte med at fortælle jer om det, der har op
taget os her i det forløbne år. - Først vil vi lige sige, at vo
res lokalforening har kørt virkelig godt i år. Der har virke
lig været opbakning fra vores medlemmer om de aktuelle 
emner, vi har beskæftiget os med.

- Nå, men til sagen. Transport var det første emne, vi tog 
op. Vi arbejdede på at få lov til at køre gratis med bus ef
ter kl. 18,00 på uddannelseskortene. D.v.s. at de, som har 
uddannelseskort, altså kunne køre gratis med bus - også 
kunne gøre det efter kl. 18,00 i tilfælde, hvor de skulle til 
en aller anden form for aktivitet her på skolen. Vi opford
rede alle andre gymnasier i Nordjylland til at støtte vores 
sag ved underskriftsindsamling og breve til amtet. Det 
lykkedes. Vi har nu en seddelordning med rektor - men vi, 
fagligt organiserede, kan risikere, at vi ikke kan få denne 
kørebevilling. Det syntes vi ikke var retfærdigt, så vi gik i 
aktion - skrev breve til amtet- og vi er nu nået så langt, at 
de inden længe vil holde et reviderende møde og tage vo
res forslag op!
I det kommende år vil vi efter al sandsynlighed også be
skæftige os med transport, da Bertel Haarder er kommet 
med et forslag om, at 9 km grænsen skal sættes op til 11 
km. - Og det mener vi ikke er rimeligt.
Sideløbende har vi også arbejdet på at få oprettet et bo
ligkontor. Det er et »kontor«, hvor man kan henvende sig, 
hvis man vil flytte hjemmefra.
Desuden har vi arrangeret et talerkursus her på skolen 
for alle interesserede gymnasieelever i Nord- og Midtjyl

land; man behøvede altså ikke at være medlem af GLO 
for at deltage.
Vi har arbejdet med flere emner omkring DIN hverdag - 
skolen.
Dette er GLO’s 5 grundprincipper:

1. Kun uddannelsespolitik.
2. Tværpolitisk grundlag.
3. Individuelt medlemsskab.
4. Decentral struktur.
5. Parlamentarisk handlemåde.

At være medlem af GLO indebærer ikke blot fagligt ar
bejde. Du får mulighed for at møde andre gymnasieelever 
på landsbasis. Foruden de lokale møder bliver der nem
lig afholdt 3 landsdækkende møder om året.
Der er desværre ikke meget plads til at skrive om GLO, så 
er du nysgerrig efter at få noget mere at vide om GLO, og 
hvad vi arbejder med, er det bare at møde op til GLO-mø- 
derne.
Ved at engagere sig i fagligt arbejde får man selv indfly
delse på sin skole. Hilsen GLO.

Ps! Vi har planer om at arrangere en GLO-weekend i be
gyndelsen af næste skoleår.
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S.F.C. Vesthimmerlands Gymnasiums Venner

Society for Counter Concepts (Modstrømsbevægelsen) 
blev startet 30. nov. 1982 i forlængelse af studieugen, 
med det formål at fremme et øget samliv mellem elever 
og lærere, samt VHG’s interne organisationer i og uden 
for skoletiden. Dets foreløbige virksomhed har bestået i 
kammeratskabs-sammenkomster og en enkelt morgen
samlings-propaganda for indkvartering af udenbys gym- 
nasiegæster. Til orientering om et gallashow (der gik i va
sken) og som forum for anti-ideer blev startet et blad VVA 
(Vesthimmerlands Verdensavis), der vil udkomme med 
ialt 10 numre, hvorefter oplysningsarbejdet vil indgå i 
»Information«.
Vi håber på at blive mere aktive i næste sæson!

Eigil Siej, medlem af S.F.C.

Foreningens formål er gennem medlemmernes kontin
gent - samt gennem bidrag fra institutioner og virksom
heder i Vesthimmerland - at støtte skolen på de områder, 
hvor dens egne midler er utilstrækkelige. Dette gælder 
gymnasiets kulturelle aktiviteter, men også - og ganske 
særligt - støtte til elever, som har et særligt behov for en 
økonomisk håndsrækning f.eks. til deltagelse i ekskursi
oner, skolerejser og lign.
Foreningen har således i det forløbne år bl.a. ydet tilskud 
til hytteturene for 1. g, udveksiingsbesøget til skolens 
vesttyske venskabsgymnasium samt vores udvekslings
elev på den canadiske venskabsskole.
Kontingentet er 20 kr. om året - for unge under uddannel
se dog kun 10 kr. Man kan også tegne sig som livsvarigt 
medlem for et bidrag af 300 kr. Nye medlemsskaber kan 
tegnes ved henvendelse til skolens kontor.
Ved generalforsamlingen i december 1982 fik bestyrel
sen følgende sammensætning:
Egon Jensen (form.), Johannes Perregaard (kasserer), 
Hanna Børresen, Karen Lindebjerg og Willy Mathiesen.
Støtteforeningens virksomhed til gavn for skolen og 
dens elever er så værdifuld, at vi vil opfordre alle med til
knytning til Vesthimmerlands Gymnasium til at slutte op 
om foreningen. Egon Jensen/Willy Mathiesen.
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9. aug. Første skoledag med »check-in«: Skema, fo
tografering og udlevering af bøger. Tutorerne 
er i særlig grad behjælpelige med at orientere 
tirones (»de nye«) om deres fremtidige ar
bejdsplads og vise dem rundt på skolen.

10. aug. Afgang på hyttetur for 1. g-klasser med tutorer 
og lærere. Hytteturen skal tjene det formål 
hurtigt at knytte kammeratskabsbånd mellem 
»hinanden« og lærerne.

13. aug. 1. g’erne er tilbage på skolen igen. Om aftenen 
tutorfest for alle deltagere i introduktions
ugen.

17. aug. Laura Sanders, vores amerikanske gæsteelev, 
starter i 1. x.

17. aug. Re-eksamination med censorer fra Fjerritslev 
Gymnasium.

18. aug. Skoleårets første møde vedrørende studieuge
arrangementet.

26. aug.
27. aug.

Arbejdet på ombygningen begynder for alvor. 
HEBE-fest (i den gamle bygning).

2. sept.
5. sept.

Fællesudvalgsmøde.
Ellen Lindholm bliver Årets Kimbrer. HJ og 
hans gæve hold vandt Kimbrerløbet.

10. sept. 3. b på ekskursion til København med HS og 
OR hele ugen.

14. sept.
16. sept.

Elevrådsvalg i klasserne.
Valg af elevrådsformand. Kent Østergaard (3. 
z) valgtes med overvældende flertal.

21. sept. »Rektorbevilling« (indkøb til de faglige »hjæl
perum«) frigives.

22. sept. HEBE-koncert med DAN AR BRAS.
23. sept. Fællesudvalgsmøde. Beslutninger: Uændrede 

ringetider i ombygningsperioden. Morgensam
ling tirsdag og fredag. Radio VHG, musik og 
meddelelser i de to spisefrikvarterer.

23. sept. Forældremøde for 1. g’s forældre.
4. okt. Eleverne har fællesmøde vedrørende DGS og 

GLO-------- lærerne om studieugen.
4. okt. Beslutning om opsætning af rørformet sikker

hedsgelænder på murkanten på 1. sal i fælles
rummet ■ et stærkt debatteret problem.
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14. okt. Amtets styringsgruppe holder møde om byg
geriet.

16. okt. HEBE-koncert - som optakt til efterårsferien.
29. okt. »Rapport fra et sygt sind« (ungdomsmusical), 

arrangeret af HEBE, Sindslidendes Vel og 
Aars Bibliotek.

1. nov. Lektor Frode Bisgaard ansættes som studie
lektor.

2. nov. Skolerådsmøde.
8. /12. nov. Studieuge - som gæste»forelæsere« kommer 

folk, der selv var med »dengang i 60’erne«: Leo 
Bech, Bente Hansen, Benny Holst & Arne 
Wurgler, Jesper Jensen.

12. nov.

25. nov.

26. nov.

29. nov.

30. nov.

1. dec.
6. og
8. dec.
8. dec.

10.-15.
dec.
17. dec.
22. dec.

17. jan.

18. jan.
24. jan.

Resultaterne af studieugen fremlægges i form 
af plancher, rapporter, shows m.m. Om afte
nen afslutningsfest med »koncert« af Savage 
Rose.
Fællestime med Jacques Berg om »Det ny 
Frankrig«. En udbytterig formiddag.
Teaterkredsen opfører »Lysistrate« af Aristo- 
fanes. En kompetent forestilling for et efter 
forholdene stort, veloplagt publikum.
Besøg i Aars Bio for at se en fransk film (2. y 
og 3. g).
SFC ser dagens lys.

KFS-koncert.
Lærerkonsultationer for elever med deres for
ældre.
Fællestime med Niels Hausgaard og Chr. Al
vad. Niels Hausgaard i fin form og eminent 
samarbejde med Chr. Alvad.
Besøg af elever fra Vester Hornum og Strand
by som led i erhvervsorientering.
Jule-HEBE. Stor succes!
Juleafslutning - med kåring af »årets hønisse 
og julegris« (Topholm og Willy) og festlige un
derholdningsindslag.

HEBE-koncert med Jens Memphis. Kæmpe
succes!
Skolerådsmøde.
Besøg af elever fra Sortebakkeskolen.
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24. jan. Orienteringsmøde for kommende 1. g-elever 
og deres forældre.

26. jan. Møde i styringsgruppen for byggeriet (arkitekt, 
ingeniør, forvaltning, WM).

27. jan. Pædagogisk dag. Lærerne drøfter - på en lør
dag (sic!) - pædagogiske problemer i alminde
lighed og på VHG i særdeleshed. Mødet resul
terede i oprettelse af en studiekreds om 
»Fremtidens Gymnasium« (eller gymnasiets 
fremtid).

2. febr. Håndværkerne er nu ved at lægge sidste hånd 
på indretningen af den gamle bygning - ikke 
flere detaljeændringer i det foreliggende pro
jekt.

3. febr. Flemming Christensen (1. z) døde på Aalborg 
Sygehus.

7. febr. Besøg af elever fra ungdomsskolen i Havers
lev.

8. febr.
9. febr.

Ekskursion til Aarhus for 3. xyFN (SC, HA). 
Fællestime med Samuel Rachlin om »Den sov
jetiske hverdag«. Vor bedste kapacitet i bed
ste form!

10. febr.
22. febr.
22. febr.

Besøg af elever fra Hornum skole. 
Ekskursion til København for 3. xuN (GH). 
Skolerådsmøde med bygningssyn og priorite
ring af hovedistandsættelsesønsker. Skolerå
det tilslutter sig ønsket om vinterferie 1983/84.

25. febr.
28. febr.

Basketballstævne i hallen. 
HEBE-fest.
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4. marts Skillevæggene til den gamle bygning falder - 
endelig! Og Per Kirkeby vender tilbage til sin 
vante plads ■ meget savnet, af nogle!

7. marts Efter års venten, 2 års byggeaktivitet (til I8V2 
mili. kr.) tager vi den ombyggede skole i brug.

11. marts Fællestime med kor og instrumentalgrupper 
fra Midtfyns Gymnasium. Et broget og interes
sant program i forbilledlig udførelse.

14. marts Semifinalestævne i basketball i hallen.
15. marts Fællestime med »Bøssernes Befrielsesfront«. 

De havde så mange relevante oplysninger, at 
en del elever måtte løsrives fra dem næsten 
med magt.

16. marts Studieorienterende møde for 2. g og 3. g.
17. marts Skolerådsmøde i amtsgården.
18. marts Indflytning i de faglige »hjælperum«.
22. marts Redaktionsudvalg for årsskriftet (4 lærere og 4 

elever) nedsættes.
24. marts Korstævne i samarbejde med Fjerritslev Gym

nasium.
25. marts Poul Gernes med hjælpere flytter ind og ud

smykker foldevæggen til scenen - i tilgift også 
bagsiden!

5. /8. april Ekskursion til København for 2. abS og 2. xyzu 
(IP, GH, Ro).

6. april Første møde i lærernes studiekreds om gym
nasiets fremtid.

7. april Sceneudstyret (soffitter, tæpper, projektører 
m.m.) er nu monteret.

8. april HEBE-karnevalsfest.
12. april Træningsaften i lanciers for forældre og lære

re med ægtefæller. Skolerådet er vært, og I- 
drætslærerne instruerer.

13. april Det aflyste erhvervsorienteringsmøde skaber 
oprørsstemning i Studievejledningen ■ que fai- 
re?

19. april Lærerrådsmøde med deltagelse af Erik Mor
tensen og Bent Karsdal fra direktoratet.

19. april Amtets officielle indvielse i hallen med påføl
gende middag for indbudte gæster. ■ Og det 
blev nat!
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20. april Og det blev morgen - med den gule »spisesed
delos ord: »The rest is silence« (WM).

22. april Samtaleanlægget kommer i funktion efter 
mange viderværdigheder.

22. april Indvielsesreception hos Vesthimmerlands 
Forberedelseskursus.

23. april VHG’s egen indvielsesfest. Det blev en god 
fest - med bistand fra mange gode kræfter: Un
derholdere, pyntere, forældre, Rockmaskinen i 
hallen og den udsøgte, lille jazzgruppe i fæl
lesrummet.

6. maj Teaterkredsen opfører »Jeppe på Velbjerget«. I 
skrivende stund kan intet siges udover hvad 
den lovende titel indebærer.

7. maj Åbent-hus-arrangement for byens borgere og 
andre til beskuelse af vidunder-huset med 
sproglaboratorium, EDB-anlæg m.m.m.
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Om studieugen.
I dagene 8.-12. nov. 82 stod VHG på den anden ende, idet 
den første studieuge i skolens historie fandt sted. Forud 
var gået et større arbejde med at indhente forslag til em
ner, diskutere beslutningsprocedure og planlægge ugen 
med det emne, der kom til stå tilbage: »1960’erne - set fra 
1980’erne«. Denne fase, fra elevrådet i januar 82 bad om, 
at fællesudvalget ville diskutere mulighederne for en stu
dieuge, og til arrangementet løb af stabelen, var den van
skeligste. Vi havde ingen erfaringer at bygge på og måtte 
derfor søge råd hos andre gymnasier (især Skive). Hel
digvis bakkede både elever og lærere hele tiden arrange
mentet op, og der blev foreslået mange emner, der hver 
for sig kunne have båret en studieuge. Der var heller in
gen tvivl om, at det valgte emne havde langt den største 
opbakning.
Stor var derfor forventningen, da vi alle mødtes om mor
genen d. 8. nov. for at blive fordelt på de hold, som vi hav
de valgt os ind på. Arbejdet med de ca. 20 delemner var 
blevet forberedt på forskellige møder, så alle vidste så 
nogenlunde, hvad der gemte sig under overskrifter som 
f.eks. »Hippie- og rockkulturens bevidsthedsudvidelses
forsøg«, »Grease« på gaflen« og »Kvinde- og mandsidea
ler i 60’erne og 80’erne«. Lysten til at komme i gang med 
emnet blev skærpet under det indledende musik- og bil- 
ledshow, som en tidligere elev, Leo Bech, stod for.
Derefter »summede« skolen resten af ugen af virkelyst 
og initiativ. Lærerne deltog på lige fod med eleverne i ar
rangementet, og følgende indlæg i et af numrene af stu

dieugeavisen »Den lille lyserøde« er nok typisk for stem
ningen: »TAK! Det må jeg sige. VHG her i studieugen har 
været den ene positive oplevelse efter den anden. Stem
ningen har været præget af en varme og et fællesskab, 
som hidtil har været ukendt. Også det skønne ved at se 
lærerne tulle rundt blandt os andre, uden at de virker 
som fremmedlegemer«.
Hele ugen var der midt på dagen et fællesarrangement. 
Første kendte gæst var Bente Hansen, der fortalte om de 
aktiviteter, hun har været med i, især kvindebevægelsen. 
Spørgelysten efter hendes indlæg var stor; bl.a. måtte 
hun på et tidspunkt redegøre for sin påklædning, fra in
derst til yderst! Andre gæster var Benny Holst og Arne 
Wurgler, og minsandten om ikke det lykkedes for dem at 
få os til at synge med. De fortalte senere, at en særlig op
mærksom »publikummer« (lektor Siej) var skyld i deres 
oplagthed. En anden type var Jesper Jensen, der trods 
sin lidt ubehjælpsomme facon fik givet svar på tiltale. 
Han imponerede især ved altid at have et digt på rede 
hånd, når der skulle svares på spørgsmål. Andre aktivite
ter, der samlede skolen, var den (næsten) daglige revy og 
filmene efter normal skoletids ophør. Det var imponeren
de så mange, der blev på skolen til disse filmarrange
menter.
Fredagen, der blev brugt til at fremlægge resultaterne fra 
gruppearbejdet, blev til et helt orgie af idérigdom og fan
tasi, så stemningen var fin til aftenens fest med Savage 
Rose. Heldigvis var der en hårdt tiltrængt week-end til at 
puste ud. Jørgen Jørgensen.
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Idræt på VHG 1982-83.
Basketball:
Decbr. Drengestævne på Støvring Gymnasium. 2. g- 

holdet vandt deres gruppe. 3. g-holdet klarede 
sig knap så godt.

Marts Skolekamp for drenge mod Hobro Gymnasium 
på VHG. Resultat: VHG-Hobro = 34-39.

Februar Pigestævne for 3. g-hold på VHG. Vort hold 
vandt turneringen og gik videre til semifinale- 
stævne.

Marts Pigesemifinalestævne for 3. g-hold på VHG. 
Vort hold vandt over hold fra Brønderslev og 
Risskov og gik videre til landsfinalen.
Pigestævne for 2. g-hold på Viborg Amtsgym
nasium.
Pigestævne for 1. g-hold på Hobro Gymnasi
um. Vort hold vandt stævnet.

April Pigelandsfinalestævne for 3. g-hold på Søborg 
Gymnasium. Vort hold blev nummer 3 efter 
hold fra Tårnby og Søborg (billedet).
Klasseturneringer. Vinder drenge: 2. x.

Volleyball:
Januar Pigestævne på Støvring Gymnasium, hvor bå

de 1. g-holdet og 2. g-holdet vandt deres grup
per.
Drengestævne på Hjørring Gymnasium, hvor 
vort 3. g-hold deltog. Resultatet er glemt.

Marts/ Klasseturneringer. Vinder piger: 1. a. Vinder
april drenge: 2. x.
Håndbold:
Oktober Pigestævne på VHG. Både yngste hold og 

ældste hold blev nr. 3 efter at have tabt 1 og 
vundet 1 kamp.

Novbr. Drengestævne på Hasseris Gymnasium. Vi 
deltog med et hold i yngste gruppe, der blev nr. 
2 efter at have vundet 2 og tabt 1 kamp.

April Drengekamp og pigekamp mod Fjerritslev 
Gymnasium på VHG. Drengene vandt og piger
ne tabte.
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Fodbold:
Sept. Klasseturnering i 7-mands fodbold.
Novbr.- Klasseturnering i indefodbold. Vinder: 2. y. 
marts
Sept. Kampe mod Fjerritslev Gymnasium i Fjerrits- 

lev for 2 drengehold og 1 pigehold. Yngste 
drengehold vandt, de to andre hold tabte.

April Kampe mod Fjerritslev Gymnasium på VHG 
for 2 drengehold og 1 pigehold. Vore 2 drenge
hold vandt, pigeholdet tabte.

I 2. g’ernes svømmetimer har der været mulighed for at 
træne til livredderprøven. Der aflægges prøve i maj.
I årets løb har der været rig lejlighed til at dyrke frivillig 
idræt efter skoletid. Der har været tilbudt håndbold, fod
bold, badminton, volleyball og basketball.
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Poul Gernes:
»Det er svært at tale om kunst«

Wimbledon eller baghaven?
Tit når vi taler om kunst, må vi konstatere, at samtalen 
hurtig bliver luftig og diffus, ender i den blå luft eller fører 
til ingenting. Kan det være derfor, at vi har sådan en hold
ning, at kunst, det er bare kunst, med streg under »bare«? 
- Men det passer altså ikke! Kunst er ikke bare kunst, li
gesom tennis ikke bare er tennis.
Tennis er noget meget forskelligt alt efter, om det er en 8- 
årig omme i baghaven med en legetøjsketcher, eller det 
er Bjørn Borgs sidste opvisning på Wimbledon. Således 
er kunst også så forskellig i begge ender af det samlede 
billede, at det kun er værktøjet, der er beslægtet. Og det 
er jo sikkert, at det ikke er mange 8-årige i baghaven, der 
har set Bjørn Borg. Men det er helt sikkert, at det, de fore
tager sig i baghaven, ikke har nogen større lighed med, 
hvad Bjørn Borg foretager sig på Wimbledon. Sådan er 
det også med de store stjerner blandt kunstudøverne. De 
er så langt ude og væk i deres ende af billedet, at de ikke 
kender og heller ikke er kendt at de mennesker, der op
træder i den anden ende af kunstudøvelsen.
Så skal vi tale om kunst, så er det nødvendigt, at vi be
stemmer os for, om det nu er Wimbledon eller baghaven 
(i kunstområdet), samtalen skal handle om. Sådan er bil
ledet af bredden i kunstområdet, set fra et kvalitetssyns
punkt.

Kunsten målt i boldspil
Hvis vi søger at måle dybden og her skulle opregne de 
mange slags kunst gennem tiderne: Lige fra klippemaleri

erne i Sahara, hulemalerierne, over den klassiske oldtid, 
stor, rig og vidunderlig, og billederne, der knytter sig til 
højdepunkterne i kristendommen, sarte, inderlige, med
rivende og ophøjede, indtil vore dages biennaler og galle
rishows, skæg, ballede, fidus og spekulation, eller med 
andre ord, hvis vi søger at konstatere, hvad kunst har 
kunnet bruges til gennem tiderne, ja, så er billedet helt 
fantastisk. - Målt i boldspil, da rækker tennis, fodbold, 
vandpolo, basket, billard og boccia slet ikke til.

Kunsten fra Andrée til Piccard
Skal vi også have højden med, de mange stilarter ■ bare 
dem, der bruges her i landet i disse dage - så er der så 
mange, og afstanden mellem dem er så stor, at den over
ført på sport er som fra ballonsport til Piccards dybthavs- 
gående dykkerkugle. Før et rimeligt stort antal er nået, 
skal der her noteres: Ny-expressionisme, minimal, pop, 
folkelig klassicisme, konstruktive, vilde, naive, hel- og 
halvsurrealister. Der er uden tvivl glemt nogen, f.eks. rea
lister, naturalister, symbolister, abstrakte, nonfigurative 
og en nylig afdød tachisme, som jeg selv har haft et 
varmt forhold til.

Kunstens anvendelighed
Og så kan vi gå over til en fjerde dimension: anvendelig
heden (er det substansen i kunsten?). Også det forhold er 
helt utroligt, hvis vi ligeledes her går til de yderste ender 
af billedet og begynder med at nævne børnehavepæda
gogernes sætten børn igang med papir og farve. Hedder 
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det »rode med farver« eller fingermaleri eller de der noget 
finere udtryk, der handler om opbygning af personlighe
den? Herfra og hen over alle former for terapi til mode- og 
salonkunstnernes jag efter succes og penge, avantgar- 
dens oprørskhed og til den rene fine kunst for kunstens 
skyld. Intet mindre end en åndsform! Så er endda over
sprunget hobby, fidus, amatør og hvad det nu kan hedde. 
Det, som man i skolerne får formningstimerne til at gå 
med. Det sidste her er iøvrigt ikke ment nedladende.

Kunsten som åndsform
Endnu en synsvinkel, den femte dimension, farten! Hvad 
betyder kunsten som åndsform, ikke bare for de små en
keltstående menigheder, der direkte samler sig om 
kunstneren, men for hele folket, alle danskere, da vi nu er 
i Danmark? (Før glemte jeg nationalkunsten!).
Var det Bodil Koch, der sagde: »Kunsten er livets salt«? 
Kigger vi efter, er der mange af den slags udbrud. Det 
skal jo være meget primitive eller underudviklede lande, 
der ikke har skoler, akademier eller lignende i de musi
ske fag. De steder, hvor disse ikke findes, dér er der 
håndværksmæssige traditioner, der måske i virkelighe
den var langt at foretrække for »akademierne for de 
skønne kunster«.
Tænk på vor egen bronzealders eller vikingetids overdå
dige udsmykning af alt, hvad de bare rørte ved. Tænk på 
den glæde, livsbekræftelse, omhu og fantasi, der ligger i 
udsmykningen af deres både, huse, våben, smykker, klæ

der og for bronzealderens vedkommende potter og pan
der.
De havde forstået, hvad vi ikke længere rigtig gør, at 
kunst er livets salt, en uundværlig nødvendighed, et lift 
til alle. Både til dem, der vil og kan se det, og dem, der er 
modvillige eller sure og vender ryggen demonstrativt til. 
Rigtig kunst - kunst som åndsform ■ har den nævnte kva
litet. Ellers er det ikke rigtig kunst.

Skyggen, hullet og negativet
Og så endnu en synsvinkel, den 6. dimension. Skyggen, 
hullet eller negativet, der bliver tilbage, når man tager al
le de andre væk. Eller kan vi få den 6. dimension til at væ
re et vækstmotiv, en frugtbarhed, en spireevne?
Lige nu ser det lidt tosset ud. Vore huse, byer og de ting, 
vi omgiver os med, bliver grimmere og grimmere, billigere 
og billigere, tarveligere og tarveligere, skægt nok samti
dig med, at vi materielt set har det bedre end nogensin
de. Og der bliver flere og flere af alle mulige dimser. Og 
allesammen er mindre og mindre udsmykket, dekoreret, 
karakterfulde eller kønne i sig selv. Vi afser mindre og 
mindre tid, omtanke, omhu og kærlighed på alt det, vi og 
vort samfund frembringer. Trods vore særdeles udmær
kede muligheder ser det så rekordagtigt trist ud, at vi, for 
at finde et samfund i vor egen kulturudvikling, der er end
nu ringere stillet, må helt tilbage til halvaberne eller end
nu tidligere.
Lige så snart et menneske kunne lave sig en båd og en åre, 
så blev båden og åren dekoreret. Det er karakteristisk, at 
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i det vi kalder for primitive kulturer, dér er huse, klæder 
og ting dekoreret, lavet med omhu og kærlighed. De bli
ver passet, til de er slidt op. De har karakter, ofte navn, 
og i mange tilfælde bliver de også tillagt sjæl. Så er de 
heller ikke af pap eller plastik, men gedigne sager.

Kunsten og nutiden
Endnu en dimension: Nutiden! Hvordan ser den ud? Dér 
hvorfra det helst skal spire og gro. Ja, det er helt utroligt 
spændende at dykke ned i eller rode op i. For aldrig har 
der været et sådant rodsammen af svindel og korruption 
og egoisme og navlebeskuen. En sådan blanding af ta
lentløshed og gode viljer. En fabelagtig cocktail! - Og så 
er der nogen, der siger: »Kunst, det er bare kunst!« - Nej, 
den går ikke!
Inden for historisk tid har kunsten altid, lige indtil vor tid, 
haft til opgave at forherlige, glorificere og propagandere 
for magthavere ■ guder og andet »godtfolk«. Ja, endda 
den dag i dag er der magthavere, når det er rigtige magt
havere vel at mærke, der anvender kunst i velgennem
tænkte sammenhænge, f.eks. Kina og virkeligt troende 
samfund.
Her i Vesten, som det hedder, er der egentlig masser af 
sager, som kunstnerne kunne tage at gøre noget for. Der 
er nu også nogen, der gør det, men det er mere alminde
ligt, at kunstneren har vendt blikket indad mod dybderne, 
de ukendte vidder inde I mennesket. Den store følsom
hed og selvrealisering er kommet på mode. Der rodes 
rundt mellem lever, nyrer og tarme med en iver uden side

stykke. Denne overdrivelse er nu bare for at nå frem til, at 
alt det roderi med indvolde kun giver dårlig ånde, tarm
luft og det rene . . . det, der er endnu værre.
De gamle dyder som godt håndværk, ydmyg stræben ef
ter det skønne er ikke bare glemt, men smidt ud og borte. 
Rundt omkring i de små hjørner er der dog kunstnere, der 
arbejder både seriøst, målrettet og uden overflødige arm
bevægelser. Det er måske ikke mange, men de er der til 
alt held.
Kort sagt, er det overhovedet muligt bare at tænke sig en 
situation, der er mere spændende, mere fuld af mulighe
der og mere oplagt for kritisk bearbejdelse end nutiden? 
Kunstkritikken og kunstdebatten hænger lidt efter lige 
nu. Også det et held!

Om tavsheden eller de store bogstavers tale
Det er svært at tale om kunst. Jeg håber, det er lykkedes 
mig hele tiden at gå rundt om emnet og så at sige se det 
udefra. Det var faktisk lidt med vilje. For jeg tror, at har 
man ikke et bedre udgangspunkt end: Det er svært at tale 
om kunst, så skal man ialtfald overlade talen til dem med 
forstand på kunst. Dem, der taler med de store bogsta
ver. Det gør jeg ialtfald.
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