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VELKOMMEN TIL VHG
Kære nye elev
Med dette årsskrift vil vi gerne byde dig velkommen til den skole, der de næste 
tre år skal være din arbejdsplads, og forhåbentlig meget mere end det. Ved at læ
se dette lille hæfte igennem får du forhåbentlig et indtryk af, at VHG er andet og 
mere end bare en undervisningsinstitution. Klippene fra skolens dagbog, ar
tiklerne om foreningsliv, rejser, fællestimer med meget mere skulle gerne vise, 
at gymnasiet på mangfoldige måder danner rammen om en spændende og vigtig 
periode i de unges tilværelse.

Det vil fremgå af årsskriftet, at hovedbegivenheden i det forløbne år var 
VHG’s 25 års jubilæum. Men heldigvis er der ikke to skoleår, der er ens, og du 
skal være med til at præge det år, som liggerforan os. Forhåbentlig har du lyst til 
at engagere dig både i undervisningen og alt det, som foregår uden for klasselo
kalet.

Efteråret vil ganske givet blive præget af den studieuge om flygtningeproble
mer, som du kan læse mere om andetsteds i årsskriftet. Og i det større perspek
tiv bliver hele gymnasieverdenen i de kommende måneder præget af de tilløb, 
der for tiden tages til en gennemgribende reform af uddannelsens struktur og 
indhold. Måske kommer det ikke direkte til at berøre dit gymnasieforløb, men 
det kan næppe undgås, at du også kommer til at mærke til den omstillingspro
ces, som gymnasiet står overfor. I øjeblikket er den politiske situation vedrøren
de gymnasiets fremtid helt uafklaret, men måske er mere faldet på plads, når 
dette læses.

Under alle omstændigheder kan jeg love dig et spændende skoleår. Meget er 
uforudsigeligt, men forhåbentlig kan vi regne med din nysgerrighed, din interes
se og dit engagement.

På gensyn
Willy Mathiesen, rektor
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AF SKOLENS DAGBOG
1985:
7/8 Første skoledag efter ferien. Tutorerne står på spring for at hjælpe 

125 forventningsfulde l.g’ere til rette på deres nye arbejdsplads.

12/8 1 .g-klasserne drager på 3 dages hyttetur med tutorer og energiske
lærere. Som sædvanlig et vellykket arrangement, og herefter viser 
vores nye elever ingen tegn på usikkerhed eller tilbageholdenhed - 
tværtimod!

16/8 1 .g-fest som afslutning på introduktionsarrangementet.

30/8 VHG’s 25 års jubilæum markeres officielt med megen festivitas: 
Udvidet morgensamling med taler og underholdning, frokost for 
gæster og ansatte samt udgivelse af flot festskrift.

31/8 Gallafest med næsten 1200 gamle studenter samt tidligere og nu
værende lærere til revy, spisning, bal og »kan du huske?«.

2/9 En ekstra fridag mens bygninger og festdeltagere restaureres.

Gallafestens start
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»Her er dit liv« (Sikke’ e’ lyw!)

3/9 Elever fra VHG’s venskabsgymnasium i Køln kommer på det tradi
tionelle besøg en uge.

7/9 Jubilæumsfest for skolens egne elever med gentagelse af lærerrevy
en »Her er dit liv«. Denne gang kunne man også høre, og det for
tjente de gode tekster.

12/9 Elevrådet udpeger Anette Poulsen, 1.x, til elevrådsformand for 
skoleåret 1985/86.

13/9 Fællestime med Uppercut Unlimited. Spændende danseteater til 
nutidig musik under ledelse af Cher Geortze og Ann Crosset.

14-22/9 Studierejser til det store udland: 3.a i Køln, 3.y i Prag, 3.z i Provence 
og 3.u i Paris.

24/9 Møde for 1 .g’s forældre.

2/10 Fællestime med tamilsk flygtningegruppe fra Vestjylland.

11/10 HEBE-fest som indledning til efterårsferien.

21/10 I løbet af ferien er der blevet færdiggjort endnu en stor bid af Poul 
Gernes’ store udsmykning i fællesområdet. Næsten 500 »hjemme
lavede« glaserede kakler indrammer nu kirsebærfrisen.

24/10 Fællestime med Chili’s Calypso Band.
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196® IMS

VHG ! s store jubilæumsrevy

HER ER DIT LIV

Markant VHG-personlighed 
konfronteres med frænder, 
Tolk og fæ fra for- og- nu
tid. Sensationelle og nå
desløse afsløringer fra

95 VHG-AR !
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galten led.

f enristænder

grisene,

vidste, hvad

gulv— bord— og
næs epuds ende
pedel : 

Fæ går, 
folk går
frænder går,
snart selv jeg 
Men ét jeg véd 
aldrig går:

Sporene efter
fj ottede
f remfusende
fulderikkers
fernisfræsende



26/10 Tyverialarm installeres, så flere indbrud med tilhørende ødelæg
gelser skulle være udelukket.

31/10 Ansøgning fra Erhvervskolerne og VHG om et fælles HTX-forsøg 
fremsendes til diverse myndigheder. Ansøgningens skæbne er end
nu uafklaret.

6/11 En udisciplineret efterårsstorm blæste hul i ovenlysvinduet i 
idrætshallen. Aflyste idrætstimer og omfattende reparationer.

15/11 Kantinenlukkedeforden varmemadp.gr.a.manglendeoprydningi
fællesområdet. Det hjalp. Forhåbentlig holder det?

20/11 Pigekoret på ekskursion til Århus.

25/11 Fællestime: Koncert med den gæve pigegruppe »Super Carla«.

26/11 Terminsprøver begynder.

30/11 En af årets gode traditioner: Ulandsudstillingen åbner.

3/12 Basketballstævne (drenge) i hallen.

4/12 Konsultationsmøde for 1 .g’s forældre.

»Herrer vi ere...«
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1986:

5/12 Fællestime: Koncert med den amerikanske jazz- og gospelsanger
inde Lillian Boutté. Hele salen swingede med, og begejstringen ville 
ingen ende tage trods flere ekstranumre.

13/12 Basketballstævne (piger) i hallen.
20/12 Juleafslutning. Jacques Piloz sammenkædede et fint og varieret 

program med taler, musik og underholdning.
HEBE-fest og juleferie.

9/1 Konsultationsmøde vedr. 2.-3.g.

20/1 Orienteringsmøde for kommende ansøgere til l.g.

31/1 Premiere på Teaterkredsens opførelse af Dario Fo’s »Columbus« 
instrueret af Peter Bacher. En fortjent succes med usædvanlig man
ge tilskuere.

3/2 Konsultationsmøde vedr. l.g.

7/2 Fællestime med Bodil Udsen, der levendegjorde H. C. Andersen på
sin egen facon.
Igen HEBE-fest. Vinterferie.

Danseteatret Uppercut Unlimited
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»Den tredie«, instrueret af Frode Bisgaard/Knud Thomsen

25/2 Basketballstævne (drenge) i hallen.

28/2 Fællestime med kontorchef Jakob Lange fra Københavns Univer
sitet, der gav kyndige og personlige råd og kommentarer vedrøren
de de unges uddannelsessituation.

1/3 Årets store skolefest med rekordtilslutning af forældre, elever og 
lærere. Efter Hostrups vaudeville »Den tredie«, instrueret af Frode 
Bisgaard/Knud Thomsen, var der fælles spisning, dans til to orke
stre, lancier m.m.

5/3 Fællestime med Thyge Christensen, der fortalte levende og person
ligt om afrikanske oplevelser, bl.a. på cykel.

7/3 Per Kirkebys murstensskulptur, der er skaffet v.hj.a. overskud og 
gaver fra 25-års jubilæet, færdiggøres.
VHG har måske fået et nyt vartegn, og i hvert fald har Vesthimmer- 
land fået et kunstværk af international klasse.

13/3 Fællestime. Elever fra Viborg Katedralskole imponerede med kor
sang og orkesterspil.

14/3 Gymnastiksalen lukkes indtil videre, efter at vi er blevet opmærk
somme på, at det beskadigede loft frembryder asbestfare.
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»Jeg kan ikke gå på vandet...«

15-23/3 Studierejser til udlandet: 2.a i Rom og 2.b i Paris.

17/3 3.aS på geografiekskursion til Aalborg.

19/3 Grenvalget i 1 .g viser en overvældende tilslutning til den nye fransk
sproglige forsøgsgren. Med nød og næppe undgår vi at skulle træk
ke lod om de 24 pladser.

21/3 HEBE-fest og påskeferie.

1/4 Terminsprøver begynder.

1-4/4 2.xyzNS på geografi- og samfundsfagsekskursion til København.

8/4 3.mK på kemiekskursion til Århus.

22/4 Forårskoncert.

6/5 3.g’erne fejrer deres sidste skoledag med vandet optræden både 
ved indgangen og på scenen.
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HVAD EN MUR TÆNKTE VED 
25-ÅRS JUBILÆET

»Hvis disse mure kunne tale...«, hører man ofte tankeløse mennesker sige, når de 
skal lyde rigtig dramatiske. Som om vi ikke kan tale! Det er blot ikke altid, vi gi
der. Når man så oven i købet er en vesthimmerlandsk mur, føler man ikke en 
ubændig trang til at råbe op i tide og utide. Det er da osse kun fordi, jeg har været 
ude for nogle gode vibrationer, at jeg har fået lyst til at udtale mig. Jeg er nemlig 
ikke nogen helt almindelig mur, skal jeg sige jer, idet jeg står herude i fællesom
rådet. Jeg føler tit medlidenhed med mine kolleger inde i klasselokalerne. Tænk, 
hvad de må lægge øren til. Nogle gange kan jeg se på dem, at de er lige ved at gå op 
i fugerne. Værst er det for mine asbestplagede fæller i den gamle afdeling, f.eks. 
på lærerværelset, men nu får de dog trods alt en ansigtsløftning her i sommerfe
rien. Ja, lofterne altså!

Jeg derimod er mere til pænt brug: spiser så at sige kirsebær med de store og 
bliver dekoreret. Det er tydeligt, at eleverne kan li’ at se mig. Nogle af dem har 
endda svært ved at løsrive sig, når det ringer til time. Og hver tirsdag og fredag i 
første frikvarter kommer de alle, selv lærerne, styrtende herud i »badekarret«, 
som de kalder området. Nogle gange holder hele skolen endda time herude. Det 
er det, som rektor kalder »den skjulte læseplan«. Så rekreerer de sig, og jeg har 
haft mange gode oplevelser på den konto. Somme tider tager jeg mig selv i at stå 
og »swinge« med, når der f.eks. er koncert.

Forfatteren
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Det er dog det rene vand mod, hvad der skete en dag i sidste semester. Jeg 
havde godt mærket, at der var noget i gære: Frølich havde set så fornøjet ud i 
længere tid, og der havde været mange korprøver på scenen. Fredag den 30. au
gust opklaredes mysteriet så: Skolens 25-års jubilæum skulle løbe af stabelen. 
Hen på morgenstunden ankom en del prominente gæster: direktoratsfolk, 
amts- og kommunalpolitikere, rektorer, forstandere m.m. De talte alle pænt om 
stedet her og om, hvilken betydning VHG har haft for byen og egnen. Selv for
stander Fuglsang Christiansen fra Erhvervsskolerne måtte erkende, at vi havde 
lagt grunden til byens status som skoleby.

Flere af dem, der talte, genkendte jeg som tidligere elever eller forældre til 
disse. Det gjaldt bl.a. borgmesteren, Martin Glerup, og formanden for amtets 
undervisnings- og kulturudvalg, Else Orbesen. Også den tidligere rektor, Us- 
sing-Jepsen, kunne jeg naturligvis genkende, skønt det er ham, der har gjort mig 
gul af misundelse ved engang at have kaldt min forgænger, det nuværende bi
bliotek, for Nordeuropas smukkeste samlingssal. Så kan jeg bedre li’ lærerråds
formanden, Jacques Piloz. Han gennemgik i sin tale hele det danske alfabet, og 
det synes jeg er imponerende af en franskmand. Han huskede både Æ, 0(h) og 
Å. Især husker jeg, hvad han sagde under B:

»B som bygning og byggeri. Før jeg overhovedet havde sat mine ben i Aars, 
havde jeg hørt fra to uvildige københavnere, at bygningen her var helt fin. 
Gid de havde set den efter 1983. Efter nogle svære år med større elevtal 
og byggerod kan både forberedelseskursus og gymnasiet godt bruge alle 
de faciliteter, til- og ombygningen har givet os.«

»B som...«
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Elevernes underholdende indslag varmede dog mit hjerte allermest. Brass- 
bandet var således ved at blæse mig helt omkuld (jeg kom til at tænke på Jerikos 
mure), da det akkompagnerede en kærlighedssang til mig, skrevet af en let grå
nende tilbeder, Henning Jørgensen. Jegopfangede hvert eneste ord og kan cite
re dem endnu:

ALL MY LOVING
verse: Fager smiler vor skole i fineste kjole, 

der’ pjank, tror jeg, i den gamle tøs. 
Hun har år nu på bagen, der’ gæster på dagen, 
og propperne bli’r slået løs.

verse: Du har sprængt korselettet, med benene spjættet, 
der’ sus i dit skørt, VHG.
Tag og kys hende fra mig, jeg holder jo af dig, 
trods alting, du gamle VHG.

refr.: Du er dejlig - gamle VHG.
Evig ung er du - gamle VHG.

verse: Tag og trut i trompeten, ja udsmyk kareten, 
jeg elsker mit gamle VHG.
Du har ydet og krævet, men een ting er givet:
der’ liv i dig, mit VHG.

refr.: Alle længsler smyger sig om dig.
Alle trængsler proved’ du og jeg.

Og der var ikke én fuge tør i mit ansigt, da en klasse sang til min ære på Kim 
Larsens kendte melodi:

25 ÅRS FØDSELSDAGSFEST TIL ÆRE FOR VHG
Mel.: Østre Gasværk af Kim Larsen

Refrain:
Det er en fed tid, som vi lever i
Alle går rundt og hygger
Og vi har det da alletiders her -
Her på vort gymnasium

1. Stemningen er festlig
Skolen fylder år
Den bliver 25
Det fejrer vi nu med en lille bitte, lille bitte tår
Refrain: Det er en fed tid ...
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2. Eleverne er samlet
Til skolens fødselsdag
De unge og de gamle
Vil sammen fejre dette jubilæum med et kæmpe brag
Refrain: Det er en fed tid ...

3. Der ska’ spises, der ska’ drikkes
Og der ska’ ses revy
Så stemningen den stiger
Og dansen den får selv de ældste til at flippe ud påny
Refrain: Det er en fed tid ...

4. VHG er nummer 1
Det viser denne fest
Vi slår nu alt og alle -
Og takker hermed alle dem, der sang, så taget væk blev blæst
Refrain: Det er en fed tid, som vi lever i

Alle går rundt og hygger
Og vi har det da alletiders her -
Her på vort gymna-a-a-a-a-a-a-a-sium

M.v.h. 2a (Gitte & Jens Chr.)

Jo, jeg skal lovefor, at der blev festet. Især dagen efter, om lørdagen, hvor 1200 
gamle elever og lærere havde meldt sig til den mere løsslupne del af jubilæet. 
Her måtte jeg melde pas! Så mange kan jeg ikke rumme på én gang, så revy og

Her grilles!
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spisning måtte foregå i de frastødende lokaler i hallen. Men jeg hørte da et og an
det! Lærerne havde lavet en revy til ære for Frølich, med titlen »Her er dit liv«, 
lavet over det dengang populære program i fjernsynet. Jubilaren var gæsten i 
studiet, og dem, der så det, sagde, at Henning Sørensen lignede ham til forveks
ling. Også Gregers var meget livagtig i Harders skikkelse.

Der arbejdes koncentreret

Desværre kunne nogle af numrene ikke høres over hele salen på trods af den 
indforskrevne teknik, men jeg er da sikker på, at Jeronimi Klagesang (fremført 
af Frode Bisgaard) gik klart igennem, ligesom osse Antonius-grisen (alias Chr.
Rode) kunne høres helt herud, da den skulle i skærsilden.
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Bespisningen i ørkenen

Efter revyen var der så fællesspisning. Jeg ville godt have set, hvordan Preben 
Sørensens madhold klarede den opgave. Det må have været noget i stil med be
spisningen i ørkenen, bortset fra at de dér ikke fik pizza og salat. Min kollega ne
de i hallens omklædningsrum fortalte mig senere: at de havde skyllet salaten un
der bruseren! Hvorom alting er: alle så ud til at blive mætte, inden de kastede sig 
ud i dansen til den lyse morgen.

Heldigvis fik jeg da lejlighed til at opleve noget af stemningen lørdagen efter, 
hvor det meste af programmet blev givet da capo, både revyen og fællesspisnin
gen, for de nuværende elever.

Det varede nogle dage, inden jeg blev mig selv igen - eller måske snarere faldt 
tilbage i de gamle rammer - for egentlig er jeg en livsglad og festlig natur. Hvis I 
indimellem synes, at jeg er lidt stiv og firkantet i det, så er det altså blot min faca
de, ogjeg arbejder skam voldsomt med mig selv, så at I også kan se mit indre sjæ
leliv blomstre og bære frugt.

Hvis det osse med disse ord er lykkedes mig at udtrykke min glæde over jeres 
hyldest i forbindelse med jubilæet, så er en tung sten faldet fra mit hjerte.

Muren i »Kirsebærhaven«
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»DET GÅR DEROP AD!«
- Noget om mursten og tidsånden i 80’erne.

K. Malevich: »Kunsten giver altid det nutidige i al fortid og fremtid«

Når Johann Wolfgang Goethe - tysk digter- i 1777 i sin have i Weimar klasker en 
kugle ovenpå en kubus og kalder hele herligheden for »Den gode lykkes alter«, 
nikker de lærde bifaldende til disse rene former og deres platoniske indhold: 
»Jamen, det er jo det hvileløse begærs roterende kugle på dydens faste blok! En 
kompleks idé i den tidløse geometris enkle udtryk! - En ren Sjubert!«

Når Per Kirkeby godt 200 år senere på VHGs parkeringsplads bygger et 
græsk kors med buer, tror mange ikke deres egne øjne, men gør plus til minus, 
slår korsets tegn for sig og går i en stor bue udenom.

Derfor ser man ikke, at også denne klods er et tidens tidløse tegn, dukket op af 
undergrunden på samme tid som Halleys komet på himmelbuen. Som et tavst 
talende vidnesbyrd om tidsånden i 80’erne: »Det går deropad!« - som én sagde 
til mureren, hver gang et skifte var lagt.

Hvis vi ser på figuren med kunsthistoriens briller, fordi vi regner med, at 
kunstneren har gjort det samme, så ligger det lige for, at kors, bue og mursten 
første gang dukker op i Byzants i de tidlige århundreder efter Kristi fødsel. Dér 
støder som bekendt gamle og nye opfattelser sammen med stor voldsomhed, og 
man skændes også dér om, hvad virkeligheden er og hvordan den skal fremstil
les. Skal Jesus afbildes som et lidende menneske eller som et abstrakt kors? Det 
er den ikonoklastiske strid, der hånd ler om, at nye billeder altid må afløse gamle 
og som er et godt eksempel, hver gang tiderne skifter - som f.eks. nu!

En brug af det græske kors i moderne kunst findes i revolutionstidens ikono
klastiske Rusland. Her udvikler maleren Kasimir Malevich suprematismen, et 
maleri der føres ud i sin yderste konsekvens: hvidt kvadrat på hvid bund! 
Værs’go’ at skylle! Han bruger også den rene korsform. Og at den er religiøst be
grundet viser flg. passage af Malevich, derhandlerom indførelsen af den ny tek- 
nologi i århundredets begyndelse og kunstnernes forhold til den:

»Det nye liv af jern, med maskinerne, automobilernes brølen, de elektriske 
lampers skinnen, propellernes brummen, alt dette vækkede sjælen, som snor
kede i den gamle forstands katakomber, og den trådte ud på korsvejen mellem 
jord og himmel.

Hvis blot alle kunstnere kunne se de himmelvejes overskæringer, hvis de 
kunne fatte dette forunderlige væddeløb, og disse sammenfletninger af vore le
gemer med skyerne i himlen, så ville de aldrig male chrysanthemer«.

(Men måske netop svævende kirsebærblomster).
I 20’erne udvikler Malevich tredimensionale objekter, de såkaldte arkitek

turmodeller (arkitektoner). Det er en art utopiske projekter, en blanding af 
skulptur og arkitektur, hvoraf han bl.a. tænker sig, at en ny arkitektur skulle op
stå. Kirkebys klods er en sådan religiøs og utopisk størrelse, der på én gang pe
ger bagud i historien og fremefter mod en ny tidsalder og et nyt menneskesyn.

Her i 80’erne har makkerparret Jesus og Jung for alvor taget hinanden i hån
den. Tænk bare på E.T.! Oppe er nede - og omvendt. Frelsen søges i himlen og i

19



Illift

Halleys komet?



sjælens dyb. Katakomber kaldte Malevich det med henvisning til sjælens »op
standelse«. Korset er ikke blot kristendommens tegn, men også et primitivt tegn, 
som fortaber sig i forhistorien. Det er et urbillede eller en arketype, som Jung 
kalder det; der optræder rundt omkring i kulturerne, men også som billede af 
menneskets psyke hos Jung selv. Hans model for »psykisk totalitet« ser således 
ud:

TÆNKEJv

FØLEN

Om korsformen og det at have et kors at bære på siger Jung meget germansk i 
»Forvandlingens symboler«: »Korset, eller hvilken tung byrde det nu er helten 
altid bærer, er ham selv eller nøjere sagt: hans selv, hans helhed, der er ligeså me
get gud som dyr, ikke blot empirisk menneske, men sit væsens fylde, det væsen, 
der har rod i den animalske natur, og som rækker ud over det kun-menneskelige 
ind i guddommeligheden. Hans helhed betyder en uhyre modsætningsfylde, som 
imidlertid synes paradoksalt forenet isigselv som korset, der er det mest træffende 
symbol herfor.«

Denne modsætningsfyldte enhed og sammensmeltningen af religiøsitet og 
dybdepsykologi kommer her i 80’erne moderigtigt til udtryk i begrebet »po- 
wer«. 1 Kirkebys figur en udstråling eller aura, bl.a. oparbejdet af buerne, der 
presser sig op mod himlen ovenover: vil korset mon lige straks løfte sig?

En beskrivelse af tiden og de udviklinger, der har ført frem til Kirkebys skulp
tur på VHG og det, som den nu uden ord, men tydeligt nok,henviser til er for ny
lig givet af Ejvind Larsen, engang formand for en vindrose. Stykket hedder: 
»Det pinlige, fremtiden og skriften«. Han tager følgende temperatur på tidsån
den:
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Mennesket som kors. 111. fra Agrippa af Nettesheim: 
De Occulta Philosophia. Koln 1533.

»Det pinlige er, at vi ikke i dag har sprog og skrift for det religiøse, som duer. 
Det er ikke hinduer, buddhister og shamaner, der har frembragt atombomben, 
de økologiske trusler, genmanipulationen og computeren, de store politiske, 
økonomiske og erotiske frihedsbevægelser, det er kristendommen. I dens pro
testantiske lande, Nordtyskland, Holland, Belgien og Luxembourg, Nordfran- 
krig, Storbritannien, Norge, Sverige og Danmark som hjerteblade i midten, er 
grundlaget skabt for alt det, vi ikke kan opgive, men som nu også truer med total 
udslettelse. I sine forsøg på at forklare, hvorfor det nok er i Sydeuropa, de oprin
delige naturvidenskabelige gennembrud og de store kapitalophobninger finder 
sted, men at det er i Nordeuropa, de kan omsættes til den frigørelse, der i over
vældende grad både ægger og truer, er Marx latterligt indskrænket og bornert. 
Der må man til størrelser som Grundtvig, for at finde noget, der ligner en forkla
ring.

Men Grundtvig kan kun med besvær bruges direkte. Han kunne endnu tale 
under forudsætning af, at de religiøse længsler dog må anerkendes af selv natu
ralister af ånd. I dag er det næsten uoverkommeligt at tage ordet Gud i sin mund 
eller skrift, og når det endelig sker, fører det ofte til okkultisme og indadvendt
hed, som fanden synes at have skabt. Jeg ser her bort fra den vindtørre, kristne 
kirke, men det er måske den, der i virkeligheden er hovedproblemet.
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Uden de dybe længsler er det ikke muligt at reflektere det bestående, så man i 
det sanser muligheder for noget skønnere, bedre og sandere. Derfor er der in
gen mening i at angribe folk - herunder os fra 68 - for at rode religion og revolu
tion sammen, for det er uundgåeligt i al kamp med dødbidere og dødbideriet. 
Men uden at længslerne tilfredsstilles, bliver de ondartede, og hverken vind
møller, biodynamiske gulerødder, vagina- og prostata-orgasmer, Økonomisk 
Demokrati eller en ny andelsbevægelse kan tilfredsstille de dybeste af længsler
ne, uanset hvor meget godt og nødvendigt, ja livsnødvendigt, vindmøllerne og 
hele oprørsprogrammet rummer for enhver, der ikke er magthaver eller kom
munesanselig.

Men hvad skal så tilfredsstille?
Eller sagt på en anden måde: Med atombomben, muligheden for at gå til 

grunde i vores eget lort, genmanipulationer og computere påtager Gud - eller 
naturen eller biologien eller hvad man nu vil kalde det, der ikke længere må kal
des Gud - sig ikke længere eneansvaret for at føre denne klode videre som be
boelig for mennesker i den legemlige udgave, vi kender os selv. Vi skal tage et 
medansvar. Størrelsesordenen antydede Grundtvig, da han skrev:

Du er livets kårne spejder,
du er Herrens medarbejder.

Et krav om medbestemmelse, der rækker ud over hvad selv Finn Ejnar Madsen 
forestillede sig, da han i sin tid erobrede universitetets talerstol fra rektor Fog«.



Her er vi på én gang tilbage i 60’erne og langt fra dem. Tidsrummet fra 60’er- 
nes begyndelse indtil nu er Kirkebys kunstneriske løbebane. Og det kunne være 
passende at slutte af med nogle ord af en mand, der engang i 60’erne krydsede 
Kirkebys bane med bl.a. korsets tegn (et halveret filtkors). Manden er Joseph 
Beuys, efterkrigstidens største vesttyske kunstner. Ved indgangen til 80’erne 
sagde den nyligt afdøde Beuys:

»Det vil sige, at mennesket i sig selv har dræbt alle de kvaliteter, som kaldes 
hengivenhed, tanke, sjæl og vilje, for at blive en indskrænket og uintelligent spe
cialist, velforberedt inden for sit område, fysikken, til at fremprovokere nye ka
tastrofer. Men ude af stand til i sig selv at udvikle de terapeutiske kræfter, leven
de, genskabende. Hvis man ser ham på nært hold, så viser det sig, at det er ham, 
der er tilbageskuende. Og ikke det menneske, der i et kort øjeblik vender sit blik 
tilbage for at betragte de kræfter, som var i funktion engang, for derefter at skær
pe sine anstrengelser, rettet imod fremtiden.(...)

Denne materialistiske, rationalistiske, positivistiske mentalitet, som er vor 
bør ikke få lov at udvikle sig længere. Tværtimod må udøvelsen af de usynlige 
kvaliteter i livet og ånden gennemgå en ny, uhyre vækst. Ellers vil der ikke læn
gere være mulighed for nogen menneskelig udvikling udover den krysteragtige 
ubevægelighed, som vort samfund har påtaget sig«.

fankerne er de samme som før, i udlandet som her. Også følelsen af, at noget 
er ved at være forbi, og at noget nyt skal til at begynde. Lad os imens sætte os på 
klodsen og vente på, at det om lidt går deropad.

Palle Rønde Møller



STUDIEUGEN OM FLYGTNINGE
Det er flygtningeår i år, og i uge 40 (29. sept. - 5. okt.) løber det landsomfattende 
arrangement FLYGTNING 86 af stablen. Vesthimmerlands Gymnasium vil 
deltage meget aktivt i FLYGTNING 86-ugen, idet vi afholder en studieuge om 
flygtninge netop i uge 40.

Et udvalg bestående af 3 elever og 3 lærere er i fuld gang med planlægningen 
af denne studieuge. Skolens fællesudvalg godkendte på et møde den 17. april 
følgende oplæg til studieugen:

»Hovedformålet er at bibringe alle deltagere større indsigt i flygtningenes si
tuation, dels den akutte under selve flugten og ankomsten til modtagerlandet, 
dels problemerne i forbindelse med integreringen i det nye samfund. Vi mener, 
at dette formål bedst tilgodeses ved at vi primært beskæftiger os med flygtninge
grupper, som kommer her til Danmark.

Om disse flygtningegrupper må vi så fremskaffe så mange oplysninger som 
muligt angående:

1. Oprindelseslandets samfundsstruktur, historie, religion m.v..
2. Problemer omkring modtagelsen i Danmark.
3. Problemer i forbindelse med integreringen i det danske samfund.
Et andet vigtigt formål er ud fra et bredt materiale at lære selvstændigt at stu

dere dette materiale og nå frem til viden og erkendelse.
Et tredie vigtigt aspekt er samarbejdet på tværs af de grupperinger, som sko

len normalt er opdelt i«.
Studieuge-udvalget har indhentet forslag til delemner fra alle skolens lærere 

og elever og er i færd med at bearbejde disse forslag. Dette skal så danne grund
lag for oprettelsen af arbejdsgrupper. Tilmeldingen til delemne-grupperne fin
der sted i 1. uge af september. De nye 1 .g’ere vil blive orienteret om studieugear
rangementet så hurtigt som muligt, bl.a. på hytteturene.

Det vil forhåbentlig blive muligt at få mange folk med førstehåndskendskab 
til flygtningeproblemerne til at deltage i studieugen, både i gruppearbejdet og i 
fællesarrangementerne. Jeg mener, at det allervigtigste er at få herboende flygt
ninge til VHG, dels nogle som har boet i landet i længere tid, dels nogle som for 
nylig er kommet hertil. Den førstnævnte kategori vil kunne berette om de mange 
problemer, der er forbundet med at blive integreret i det danske samfund. Her 
vil de store forskelle i samfundsstruktur, historie, religion m.m. sikkert være af
gørende, forhold, som også omtales i mange af delemneforslagene. Derimod 
har de flygtninge, som for nylig er kommet hertil, andre og langt mere akutte 
problemer, d.v.s. problemer, som angår den fysiske og psykiske overlevelse fra 
dag til dag. Her vil vi utvivlsomt blive konfronteret med en helt anden og langt 
mere ramsaltet virkelighed end velfærdsdanskernes verden, ogde mere teoreti
ske undersøgelser af flygtningeproblemerne vil kunne afprøves på det umiddel
bare, medmenneskelige plan.

Flygtninge er altid torturofre. Intet menneske flygter fra hjem, familie og fæ
dreland uden at have været udsat forgrov psykisk tortur. Hertil kommer den fy
siske tortur og alle mulige former for begge slags tortur. Det er nemt og ligetil at 
fordømme alt dette. Det er straks meget vanskeligere at afgøre, hvor meget der 
har sin rod i gedigen ondskab, og hvor meget der udspringer af uvidenhed. Jeg 
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mener, at den egentlige kilde til al den bestialitet, som menneskearten udøver 
mod sig selv, er uvidenhed om medmenneskets situation. Jeg mener også, at på 
det globale plan er det eneste hjælpemiddel herimod en fuldstændig fri udveks
ling af informationer på tværs af alle landegrænser.

Vore unge skal ikke uddanne sig til danske samfundsborgere, ejheller til eu- 
ropære, men til verdensborgere. Kun i en fuldstændig åben verden med fri ud
veksling af informationer om den globale virkelighed kan vi undgå ragnarok. 
Det er den kolossale udfordring, vore unge står overfor. Studieugen om flygt
ninge er et beskedent, men vigtigt skridt i den rigtige retning.

Tommy Bergstein
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STUDIETURE
BRIKKER TIL EN MOSAIK
»Vi kunne jo blive ved med at snakke om vores fælles oplevelser«

»At rejse er dejligt« kunne have været overskriften, men sættes nu først som 
konklusionen. Også selv om det kan give små eller store problemer før, under og 
efter turen. Nogen vil flyve, have eget bad, andre opleve turen med bus eller tog 
oger tilfredse med en sengat sove i. Ofte stor uenighed om rejsemålet, men om
stændighederne tvinger en afgørelse igennem. Underligt er det egentlig, for rej
semålet er om ikke ligegyldigt, så i hvert fald af underordnet betydning. Det er 
det sociale samvær, der tæller mest. Ikke på bekostning af det rent faglige, men 
som drivkraften. Det ville være kedeligt at gå rundt i Paris eller Rom hele syv da
ge uden et (fagligt) program.

Det sociale samvær er naturligvis ikke uproblematisk, skønt der ikke var tvivl 
om, at de positive sider trådte tydeligst frem. Til daglig er tiden afmålt (6-7 ti
mer), og mange problemer bliver aldrig drøftet rigtigt igennem. Man kommer 
let til at bære masker. Her kan diskussioner føres til ende, og luften bliver renset, 
hvilket ikke var muligt i klassen. Det er meget givtigt at være sammen længere tid 
ad gangen og i uvante situationer, da man dels kommer til at kende folk bedre, 
dels opdager, at mennesker, som man normalt ikke taler med, i helt andre situa
tioner er tilgængelige. Det giver et indblik i andre sider af tilværelsen og i andre 
menneskelige egenskaber.

At henlægge rejsen til 2g er velvalgt. Thi den proces at lære hinanden at kende 
nogenlunde er lang, og det er ligesom en forudsætning for rejsen. På det tids-

Det faglige program
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punkt er der også (ofte) dannet kliker, som kommer eller kan komme ubevidst, 
og det kan være en måde at få dem opløst på. I den del af skoleforløbet har de 
fleste også det såkaldte 2g-syndrom med skolefeber og skoletræthed, og rejsen 
vil som oftest sætte nogle svingninger i gang, som vil gøre resten af skoletiden 
bedre.

Disse rejser udvider horisonten. Både i allerbogstaveligste forstand, fordi 
man oplever Europa, hvis man vælger tog eller bus, som andet end et landkort, 
og på en række andre måder: Storbyer kan midt i al deres pragt rumme slum, tig
gere, folk, der bor i papkasser eller i metroen, og en, der gnaver et ben sammen 
med sin hund. Forestillingerne om Rom og Paris slår ikke til med de mange kon
traster. Man får øjnene op for forskelligheder, andre normer og værdier og tvin
ges til at sætte sig ind i andre ting (bevisthedsudvidende). Denne indsigt sætter 
ens eget land ind i et større perspektiv og gør forholdet til det bedre. For ikke at 
tale om skolebesøget i Rom, hvorefter man kun kan sætte pris på VHG med dets 
bedre lokaler og undervisningsfaciliteter osv.

Især en ting står mejslet i alles sind: et andet kønsrollemønster og et andet 
kvindesyn. Det er næsten ikke muligt ikke at komme i kontakt med mændene. 
Nogle er derfor træt af dem, altså dem i Paris og Rom. På den anden side er det 
meget svært at komme i kontakt med jævnaldrende piger, også for pigerne, med 
mindre man da direkte besøger en skole.

Det faglige i uddrag: Paris: Indsigt i franske politiske forhold aktualiseret 
yderligere på grund af valget i marts måned; kvindeopfattelsen (i faget dansk) il
lustreret bl.a. ved besøg påforskellige museer med malerier, reklamer og plaka
ter samt et modemuseum, hvor gamle dukker og modeller viste moden gennem 
tiderne.

Det historiske var tyngdepunktet i Rom: Colosseum, havnebyen Ostia med 
sidespringtilkirkerf.eks.Peterskirken ogforskelligeformerforarkitekturf.eks. 
den fascistiske osv.

Hvis der er mulighed for og tid dertil, vil det være fint med en efterbehand ling 
af de indtryk, som en rejse fører med sig.

»Man kommer et sted hen, som man ikke kender, og lynhurtigt finder man 
steder, som man sammen med andre kommer til at kende og kan komme hen til 
med metroen«.

»Jeg blev så forelsket i stedet, at jeg fik en depression, da jeg kom hjem«.
Sammenskrevet referat af et møde med Helle, Lotte, J.C. og Chris fra 2a, der 

havde været i Rom, og med Jane M.. Lene M. og Marie Louise fra 2b, der havde 
været i Paris og med Preben, lærer.

Begge rejser fandt sted i marts 1986.
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FÆLLESTIMER -
FÆLLES OPLEVELSER
Ved ethvert arbejde/på en hver arbejdsplads er der vel ofte to modsat rettede 
tendenser. På den ene side en glæde over at have opnået en rutine i og et overblik 
over arbejdsfunktionerne, på den anden side en higen efter nye opgaver og ud
fordringer, der kan sprænge de vante rammer. Det er ikke ret tit man ser folk bli
ve længere på arbejdspladsen end højst nødvendigt. Arbejde er noget, der skal 
overstås.

Rammerne for arbejdet i det danske gymnasium er i større eller mindre grad 
sat allerede i forvejen. Selv om nye opgaver og udfordringer ikke nødvendigvis 
af den grund behøver at være en mangelvare, kommer vi uden tvivl sandheden 
meget nær, når vi hævder, at de årlige og ved lov pligtige fællestimer på de dan
ske gymnasier er populære og af mange betragtes som åndehuller, noget andet 
end den daglige trummerum. Nogle vil hævde, at grunden er den medfølgende 
fritagelse for direkte undervisning, andre vil fremhæve det intellektuelle udbyt
te, og atter andre vil bedyre, at det er nødvendigt for skolen og dens elever med 
fælles oplevelser. Fællestimerne vil i hvert fald stå som noget andet end den op- 
splittede hverdag.

Hvilke fællestimearrangementer er det så, der har været grobund for fælles 
oplevelser og udbytte?

I begyndelsen af oktober havde skolen besøg af tamilske flygtninge, der i san
ge, ved dans og optræden ville gøre opmærksom på deres egen kultur og den 
forfølgelse de udsættes for af flertallet på Sri Lanka. Aktualiteten i dette arran
gement illustreres af det store antal tamilske flygtninge, der i løbet af foråret er

Chili’s Calypso Band
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Bodil Udsen læser H. C. Andersen

kommet til Danmark. Forårets kampe mellem rivaliserende tamilske mod
standsgrupper på Sri Lanka og tamilernes sprængning - ligeledes i foråret - af et 
fly med uskyldiges død til følge gør ikke arrangementet mindre betydningsfuldt.

Vi lever i en verden, hvor U-landshjælp og hjælp til den tredje verden til sta
dighed er i søgelyset. Megen hjælp gives og er blevet givet på bidragydernes 
præmisser og ikke ud fra modtagernes egne vurderinger. Derfor var det befrien
de at høre Thyge Christensen berette om sin rejse på cykel til og ophold hos den 
lokale befolkning i landene syd for Sahara, herunder især Øvre Volta. Thyge 
Christensen tog først og fremmest derned for at lære af den lokale befolkning.

Flere arrangementer har været præget af musik, dans og sang. Det drejer sig 
om Super Karla, Danseteatret Uppercut Unlimited, Chili Calypsoband, Lillian 
Boutté (anmeldt andetsteds) og sidst men ikke mindst kor og orkesteroptræden 
fra vort nabogymnasium i Viborg, Viborg Katedralskole. Alle musikgrupper er 
blevet særdeles godt modtaget og understreger det musiske elements selvfølge
lige inddragelse i hverdagen.

En helt anden indfaldsvinkel havde Jacob Langes indlæg. Som leder af den 
centrale tilmelding til de videregående uddannelser berettede han om dens op
rettelse og fordele samt om, hvilke uddannelser og kvalifikationer samfundet 
efter hans mening havde brug for, og hvorledes manglende planlægning - hvis 
overhovedet mulig - og en hurtig teknologisk udvikling skaber overproduktion i 
nogle uddannelser og underproduktion i andre.

Der kan herefter ikke være tvivl om, at fællestimeudvalget har haft held til at 
skabe bredde i sammensætningen af dette skoleårs fællestimearrangementer.

Preben Steen Sørensen
Henning Sørensen
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KVALITETS JAZZ PÅ VHG
Torsdag den 6/121985 gav Lillian Boutté koncert med sin (næsten) internatio
nale backing-group på VHG i en udvidet fællestime. Ikke siden Oscar Peter
sens berømmelige optræden engang i 70’erne har der været hørt så autentisk 
jazz »live« inden for VHG’s mure.

Som en god strateg lod Boutté sin gruppe optræde med to instrumentalnum
re, inden hun selv gjorde sin entré. Og hvilken start! Her var ikke noget med el-g 
eller el-bas, men en klarinet/tenorsaksofon med piano, kontrabas og et regu
lært trommesæt. Duke Ellingtons berømte C-Jam Blues fik en udførelse med 
den kendte klarinetklang og de ikke mindre kendte Ellington-klunk fra klave
ret. Vi var altså tilbage i 5O’ernes gode gamle dage. »Dixie Jass Band One-Step« 
førte os helt tilbage til hine fjerne dage i 1917, da ODJB indspillede de første 
jazzplader overhovedet. Det var naturligvis ingen imitation, men en velsmurt, 
hvid revival-jazz.

Og så kom Lillian Boutté, bluessangerinden fra jazzens hovedstad New Orle- 
ans, som konferencieren introducerede hende. Første afdeling var viet forskel
lige sider af jazzens stilarter, anden afdeling gospelsange. Forskellen var ikke 
stor; blot var gospelsangene mere enkle i melodiføringen og musikernes impro
visationer desto friere (de fik alle deres velfortjente portion af soli). Vi fik både 
ægte, gammeldags blues i den store stil (Bessie Smith, Alberta Hunter, Ida Cox) 
med en klarinet, der mindede forbløffende om Sidney Bechet (og det er unægte
lig en ros!), og en boogie-blues »Mamma, don’ treat you daughter mean«, hvor

Lillian Boutté
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anmelderen mente at høre mindelser fra boogie-fænomenet Sugar Chile Ro- 
binson, der som niårig vakte furore med sit boogie-spil og sin barnestemmeud
førelse i blues-teknik. Vi fik også en vidunderlig jazz-ballad (ja, det blev det til!) 
af »Over the Rainbow«, hvor man kunnefå hjerterørende mindelser om selveste 
Billie Holiday.

I gospelafdelingen opfordrede Lillian publikum til at synge med på flere 
numre (bl.a. »Down by the Riverside«), og vidunderet skete: Vesthimmerlæn- 
dinge oplod deres røster, omend måske mindre overbevisende, end Boutté hav
de tænkt sig. Ved koncertens sidste regulære nummer »Now I’m satisfied« min
dede Lillian Bouttéom Alberta Hunter (defleste tilstedeværende kendte næp
pe hendes navn), der havde »givet os« så mange storartede »numre« (både blu
es, bl.a. den berømte »Down Hearted Blues«, og gospelsange, deriblandt altså 
»I’m satisfied«).

Orkestret (Boutté) var ikke karrigt med ekstranumre: vi fik fire, så at den ud
videde fællestime blev til hele to. Publikum ville simpelthen ikke slippe hende, 
og med alfader Wil ly s tilladelse gik koncerten således videre indtil frokostpau
sen.

Det var en koncert, som man sent vil glemme!
Ejgil Siej
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RUNDBORDSSAMTALE OM HYTTE
TUR, STARTEN I l.g o s v.
Deltagere: Karen og Charlie la, Louise og Tine Ib, Annette Ix, 

Tine og Annette 1 z, Gitte 2a, Jakob 2x, Lars 2y, 
Britta 3b samt studievejlederne Kirsten, Søren og Henning.

Hvad er en hyttetur? Det er altså en tur, hvor vi tager ud og skal forsøge at lære 
hinanden at kende og finde ud af, hvad der foregår på gymnasiet - altså på en 
hyggelig måde.

Når du siger »vi«, så mener du ?Ja, det er altså 1 .g’erne og tutorerne... Vi har jo 
aldrig set hinanden før, de nye dér - ellers tror jeg, der ville gå lang tid, før vi kom 
til at kende hinanden på den måde.

Der er også det, at man kommer til at kende hinanden gennem nogle andre 
ting end kun gennem skolen.

Hvad er det for andre ting? Jo, når man sidder oppe i skolen kan man let kom
me lil at vurdere folk kun ud fra, hvad de laver i skolen i stedet for at man kom
mer til at snakke med nogen og kommer til at kende deres interesser - og det sy
nes jeg går fint på en hyttetur.

Hvilke situationer på en hyttetur gør, at man lærer hinanden at kende anderle
des, end når man bare sidder og rækker fingeren op ? F.eks. det at man sidder 
sammen og synger eller sidder og snakker hyggeligt sammen.

... Og fælles aktiviteter.
Hvordan virker det så at skrælle kartofler sammen ? Det er meget skægt - dér 

får man nogle sjove oplevelser ud af det, når man står og laver mad og fjumrer 
med det. Der er måske nogen, der ikke kan finde ud af det, så man er nødt til al 
hjælpe hinanden - det giver et godt samvær.

Lad os høre lidt mere om de aktiviteter, der har været planlagt til hytteturene ? 
Ja, der var det dér teater. Ja, det var meget godt det teater, sjovt. Var det et teater 
der kom udefra ?Nej, det var noget, vi selv skulle lave, dramatisere Klods Hans. 
Det var oplagt noget, der kan gentages, det gav sammenhold.

... Og det var sjovt at se nogen fjolle rundt, som man aldrig har set i dén situa
tion - også nogle af dem, man har gået i skole med i 9 år. Det er mere afslappet 
end når man bare kommer og tænker: »Hvor meget kan de andre og hvor meget 
kan du selv?«

Hvad følte I påforhånd overfor hytteturfremfor at starte direkte med atgå i sko
le ?Man synes nok, det er sjovt, inden man ser nogle dårlige sider ved nogen, som 
man måske ville se, hvis man startede med skolen.

... Jeg synes, det er virkelig godt, det er hyggeligt og man har en chance for at 
lære folk at kende - det gør, at det hele ligesom ikke kommer brasende på én 
gang ... når man så kommer tilbage, så har man lært de andre at kende, så skal 
man til at finde ud af det dér med timer og bøger.

Der er også det, at man ser læreren fra en anden side, end når han står og un
derviser, man får indtryk af, at han også er en privatperson, hvis man kan sige det 
på den måde.

Hytteturen den var altså hyggelig og afslappet - hvordan var det så at komme 
hjem og starte kl. 8. lOmed matematik-eller tyskbogen under armen ? Jeg synes, I 
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tog det meget afslappet. Det var ligesom at starte i 1. klasse igen, næsten.
Nej, jeg havde da ventet, at det var meget hårdere. Der blev da også lavet me

re, men jeg synes ikke, overgangen var så hård som man måske havde forestillet 
sig-

Ville det have været det, hvis man nu var startet med det samme uden at have 
været på hyttetur? Ja ...Nej, det trorjeg ikke. Det er da lige meget, altså med selve 
overgangen...

Altså det rent faglige trorjeg ikke ville være sværere, men man havde bare ik
ke fået de der to dage, hvor man kunne lære sine klassekammerater... og også en 
anden klasse at kende.

Man får ikke sådan lyst til at sidde nede bagved, fordi man ikke kender nogen 
- »De er fremmede alle sammen, bortset fra 2 eller 3«, ville man så tænke.

Jeg synes også, det er godt, at man lægger det så tidligt, for hvis man havde gå
et i skole i et stykke tid, så er man måske tilbøjelig til at dømme folk for hårdt, alt
så efter som de er, når de går i skole og ikke tage dem, som de »rigtigt« er.

Du sagde, at det også er godt, at se læreren m/k også er en privatperson. For 
lærerne er det også sådan, at der måske sidder nogle i klassen, som ikke tør sige 
noget, og så lærer man dem ikke at kende. Hvis man derimod har været på hytte
tur med dem, så kan man bedre vide, hvordan man kan henvende sig til dem på 
en anden måde, end hvis man ikke kender dem - det er altså også en fordel for læ
rerne. Man kan også mærke det i bussen derud, ikke? Alle der kender hinanden, 
de sidder sammen. Når man så kører hjemad, så siger de enten ingenting, fordi 
de er trætte - eller også snakker de på kryds og tværs - så kender de alle sammen 
hinanden - der er en betydelig forskel.

Hvad medforholdet lærer-elev? Det er godt for lærerne at have været på hyt
tetur med en eller to klasser. Dels er det rart, at man stort set kan nå at lære deres 
navne til man kommer hjem og har den første time. For de klasser, man »kun« er 
studievejleder for kan man også godt med lidt anstrengelse holde eleverne ude 
fra hinanden. Det er også rart for én som lærer at have oplevet eleverne iført 
gummistøvler, korte bukser og kartoffelskræller, frem for kun at konstatere, 
hvem der kan række hånden højst op i timerne.

De, der er aktive på en hyttetur - er det også dem, der er aktive i skolen ? Ikke 
nødvendigvis. Absolut ikke altid - der viser sig mange skjulte talenter på en hyt
tetur.

Det er jo også noget med om man er bedre til de praktiske eller de teoretiske 
ting, ikke?

Som lærer har man uden tvivl et meget mere afslappet forhold til de klasser, 
man har været på hyttetur med. Man kan i sådan en klasse meget lettere give los i 
en time, pjatte lidt og så bryde af og sige: »Hov, vi skulle egentlig også lave noget 
'fornuftigt’«. Det kan være et hestearbejde at opnå det samme forhold i visse an
dre klasser.

Jeg vil også sige, vi var jo sammen med Kirsten og Jørgen. J. har vi til fransk og 
mange gange bruger vi noget af fransktimen til at tage problemer op, altså fordi 
vi kender ham fra hytten.

Hvad med tutorerne, kunne man bruge dem til noget, eller... ?Ja, til forskel for 
os, så har dejo gået her ét eller to år og ved, hvad der foregår - det er en fordel at 
have dem med.

Det er måske mest for, at de skal fortælle om tingene, for når vi andre ikke har
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prøvet at have problemerne med at finde ud af et eller andet, så kan man ikke så 
godt stille spørgsmål, man har mere brugfor at få fortalt noget om hvad der sker - 
på en hyggelig måde. Vi blev delt op i mindre grupper, hvor vi snakkede om det - 
det var en god ting - så kunne man også tø lidt op og spørge, hvis der var noget...

... Desuden, at man ikke kun lærer 1 .g’ere at kende, men også nogle fra 2. og 3. 
g-

Jeg synes, det er godt, at de fortæller en masse om de organisationer, der er, 
for når man lige er begyndt på en ny skole, så har man ikke så meget lyst til at 
spørge og spørge - så er man nok lidt genert over for de andre elever.

Man ved heller ikke nok til at kunne spørge, man havde jo ikke prøvet noget af 
det, man var så ny, så ...

Jeg tror ikke, der går så lang tid, når først man kommer op i skolen og så ikke 
er så genert over for det mere, man finder hurtigt ud af det, det bliver naturligt, 
bare at gå op og bruge tingene. Det er ikke mere end en uges tid eller 14 dage, 
man lister rundt og synes, at det er utroligt nyt det hele. Efter et stykke tid fræser 
man da rundt ligesom alle de andre.

Det kommer meget an på, hvor meget man engagerer sig i de forskellige ting, 
der sker. Hvis man lynhurtigt kommer med i en hel masse, så finder man altså 
meget hurtigt ud af, hvordan skolen er indrettet, hvor de forskellige ting er..., og 
hvis man er interesseret i EDB, så finder man også hurtigt ud af det.

Der kommer da mange af de nye og begynder at trykke på knapperne - og de 
kan da bare spørge dem, der sidder der - der er ikke nogen, der griner af dem.

Men det ville nok være en god idé med en rundvisning, sådan at man går rundt 
med hinanden i hånden i en lang række og så ser, hvad der sker.

Hvordan var i det hele taget overgangen til gymnasiet i forhold til hvad I havde 
forestillet Jer? Ikke så skrapt!

Med hensyn til? Lektier og den slags. Jeg synes heller ikke, det har været så 
slemt. Man var ligesom parat til, at nu skulle man sidde sådan hele dagen og læse 
lektier - det synes jeg ikke, man gør...

Vi kan jo spørge tutorerne som »ældre medlemmer« - kommer chokket så si
den ?Det kommer nok i 2. g.... Det bliver lettere, det er måske noget med at være 
matematiker.

Hvad med den megen snak om, at man skal være så selvstændig og tage hånd 
om sin egen situation, når man forlader folkeskolens beskyttende favn ?Det er der 
ikke noget om - man bliver jo ledt ved hånden igennem alle de besværligheder, 
der måtte være!

For meget?Né), ikke for meget... sådan lidt efter lidt - de der fraværstimer er 
ens eget ansvar. Det er meget godt, at lærerne i starten ikke bare siger, at det kan I 
altså selv om - da kigger de mere efter, om folk nu er der... og så efterhånden, så... 
ja, hvis ikke de er der, »Så er det deres eget problem«.

Jeg tror også, at lærerne i 1. g. passer på ikke at køre for hårdt på... tager hen
syn til en masse ting - og så i 2. g., der mener de, »Så, nu må I jo være kommet ind i 
det«.

Ja, 3 dage som tutor giver lektier at indhente i starten af 2. g., vi startede tem
melig hårdt op...

Det var altså en ulempe at være tutor? Ja, det var det. Jeg kom nu hurtigt ind i 
d et igen, selv om j eg var 3. g’er. Du har jo prøvet det før! Men det var skægt at væ
re tutor - man lærer mange flere at kende på skolen.
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SKOLENS PERSONALE
1. Knud Thomsen, (da/eng)
2. Henning Jørgensen, (eng/idræt)
3. Hans Chr. Harder, (bio)
4. Lene Jeppesen, (hist/idræt)
5. Anne Marie Jespergaard, (fr/bogsinp)
6. Henning Sørensen, (ty/studievej)
7. Ole Riis Olsen, (ty/idræt)
8. Ejlif Holle Jørgensen, (bio/idræt)
9. Niels Kr. Houmøller, (mat/fys/insp)

10. Aase Rye-Andersen, (mat)
11. Kirsten Freil, (idræt/studievej)
12. Jørgen Jørgensen, (da/fr)
13. Tommy Bergstein, (fys/mat)
14. Palle Rønde Møller, (da/fo/ol)
15. Joan Rask, (eng/mus)
16. Ole Buch, (mat/kemi)
17. Knud Dybdahl, (da/ty/ol)
18. Kirsten Jørgensen, (sekretær)

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Inger Poulsen, (geo/bio) 
Christian Rode, (samf/hist)
Peter Bacher, (da/samf) 
Willy Mathiesen, (rektor/mat)
Ole Thielemann, (mus) 
Carsten Poulsen, (kemi/fys)
Søren Collstrup, (mat/fys/studievej) 
Kirsten Riisberg, (eng)
Birgit Lassen, (da/russ)
Preben S. Sørensen, (lat/hist/ol) 
Jacques Piloz, (fr/AV-insp) 
Hugo S. Jensen, (mat/fys) 
Georg Harmsen, (geo) 
Kaj Frølich, (pedel)
Peter Stenild, (pedel)

Fraværende:
Eva Auken, (hist/idræt) 
Frode Bisgaard, (eng/da) 
Kirsten Brevig, (fr/hist) 
Ellen Lindholm, (sekretær) 
Jens Friis-Topholm, (fys/mat) 
Hans Peder Nielsen, (religion)



IDRÆT PÅ VHG
15-17 årsalderen er på mange måder en alder, hvor gamle venner skilles: Nogle 
fra den gamle klasse går i lære, andre på EFG-skole og I, som læser dette, går i 
gymnasiet.

Også med hensyn til idræt er det en alder, hvor gamle venner skilles: Nogle 
kommer på klubbens bedste hold og mange holder op med at dyrke idræt i klub. 
Måske holder de op, fordi de er skuffede over ikke at komme på de bedste hold, 
måske holder de op, fordi der på de andre hold ikke er de samme gode trænings
tider, den samme gode træning og de samme gode oplevelser i form af rejser 
o.lign. som på de bedste hold. Men det er de færreste, der holder op, fordi de ik
ke længere kan lide at dyrke idræt.

I gymnasiet går både de, som er meget dygtige til idræt, og de, som ikke er så 
dygtige, og som måske ikke dyrker idræt i fritiden. Gymnasiets idrætsundervis
ning og idrætstilbud skulle gerne være til glæde for alle, men det er ikke mindst 
de sidstnævnte, som gymnasieidrætten henvender sig til, netop fordi skolei
drætten er den eneste idræt, som denne gruppe får.

Dermed være ikke sagt, at vi idrætslærere ikke er glade for de dygtige. Men 
hvis de forventer at dyrke deres idræt som i klubben, bliver de skuffede. Hvis de 
derimod er indstillet på at hjælpe og tage hensyn til de mindre dygtige, vil både 
de selv, kammeraterne og læreren få glæde af deres dygtighed. Er de ikke det, er 
de derimod en belastning for såvel kammerater, læreren som hele arbejdsmiljø
et.
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Et mål med idrætsundervisningen i gymnasiet er, at den skal være lystbeto
net, alsidig og prøve at fremme nogle fornuftige holdninger til idræt.

Lystbetonet, fordi det skal være rart og sjovt at dyrke idræt. I skal ikke sidde 
stille som i de fleste andre timer. I må gerne råbe og skrige i idrætstimerne, og 1 
skal lære at kende og kunne bruge jeres egen krop.

Alsidig, idet I prøver mange former for idræt, f.eks. holdspil som basketball, 
fodbold, volleyball, håndbold og rugby samt mere individuel idræt som atletik, 
svømning, gymnastik, konditionstræning, badminton og styrketræning. I lærer 
også lidt teori: Arbejdsteknik, idrætsfysiologi, idrætssociologi samt teori om de 
forskellige idrætter.

Som indledning til specialidrætterne prøver I forskellige opvarmningspro
grammer, der tjener til opvarmning, udstrækning samt styrkelse af jeres musk
ler og vedligeholdelse af styrke og smidighed i jeres led. Af de forskellige op
varmningsøvelser skulle I så gerne være i stand til at udvælge og benytte jer af 
dem, som I synes bedst om, når I træner og dyrker motion udenfor eller efter 
skolen.

Ud over de 2 obligatoriske idrætstimer om ugen har I efter normal skoletid 
mulighed for at deltage i friidræt - frivillig idræt - i forskellige idrætsgrene. Fri- 
idrætten foregår under mere løse former end den obligatoriske idrætsundervis
ning og er et tilbud til alle, der gerne vil dyrke én eller flere bestemte speciali
drætter. Til friidrætten er knyttet skoleholdene, der deltager i Gymnasieskoler
nes Idrætslærerforenings turneringer.

Vi har i det forløbne år deltaget i såvel pige- som drengeturneringerne i ba
sketball, volleyball som håndbold. Disse stævner foregår enten på VHG eller på 
de nærmestliggende gymnasier i skoletiden.

Efterskoletid arrangeres i skoleårets løb klasseturneringer i fodbold, volley
ball og basketball.

Sidst, men ikke mindst, har vi vor gamle aftale med Fjerritslev Gymnasium 
om to kombinerede idræts- og festarrangementer på to fredage. Om eftermid
dagen spilles fodbold, basketball og volleyball og om aftenen er der spisning og 
elevfest på værtsskolen til midnat, hvor gæsterne kører hjem.

Idrætsundervisningen skal også prøve at forholde sig kritisk til nogle af de 
normer, som I præsenteres for via TV-sporten og nogle idrætsklubber: Som 
modsætning til overdreven konkurrencementalitet og individualisme prøver 
idrætsundervisningen at fremme en holdning, som siger, at enhver skal kunne 
udfolde sig og alligevel tage hensyn til andre. Som modspil til idraétsklubbernes 
kønsopdeling vil I ofte dyrke kønsintegreret idræt, dvs. piger og drenge dyrker 
idræt sammen.

Om idrætten på VHG skrev tre at vore tidligere elever i VHG’s jubilæums
skrift: »Idrætstimerne på VHG ville vi nødig have undværet, for det har været 
sjovt og dejligt at komme ud og bevæge sig mellem de andre timer (...) Det er vig
tigt, at man har det sjovt med sine skolekammerater, og det har vi tit haft i idræts
timerne«.

Ole Riis Olsen
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EDB
I snart mange år har EDB været anvendt i gymnasiet. 1984 betød dog en stor 
fornyelse med hensyn til EDB. Det blev nu sikret, at alle elever får et grundigt 
indblik i EDB og dens betydning.

1 løbet af Ig får alle elever, såvel sproglige som matematikere, et 30-timers 
kursus i EDB. Her lærer de at betjene skolens EDB-maskiner. Eleverne får en 
introduktion til nogle anvendelsesprogrammer f.eks. tekstbehandling eller reg
neprogrammer. De får et lille indblik i hvordan et program laves. Ud over disse 
tekniske dele beskæftiger eleverne sig også med EDB’s betydning for samfun
det og mennesket. 1 forbindelse med dette 30-timers kursus er eleverne på virk
somhedsbesøg så de på denne måde kan få et indblik i teknikkens anvendelse i 
erhvervslivet.

Den viden og de færdigheder eleverne har erhvervet i løbet af 1 gfølges op i de 
2 næste skoleår. I 2g og 3g inddrages EDB i undervisningen i næsten samtlige 
fag. Eleverne får således et alsidigt billede af denne nye teknik og dens betyd
ning. I nogle fag er det naturligt at beskæftige sig med de rent tekniske sider, 
mens man i andre fag ser på betydningen for samfundet eller man ser på, hvor
dan vi som mennesker påvirkes af teknikken. Atter andre fag udnytter maski
nerne som et hjælpemiddel i undervisningen (f.eks. beregninger, søgning efter 
oplysninger, behandling af spørgeskemaer, bøjning af franske verber osv.).

1 det omfang det er muligt har eleverne fri adgang til EDB-maskinerne. Her 
kan de i mellemtimer eller efter skoletid arbejde med EDB. Mange elever benyt
ter således maskinerne som tekstbehandlingsanlæg i forbindelse med skriftlige 
opgaver. Mange beregninger til de eksperimentelle fag bliver udført på EDB. 
Elever, der er specielt interesseret i programmering, kan også her få lejlighed til 
at prøve kræfter med udstyret.

Søren Collstrup
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MUSIK
Lidt for sig selv, men derfor ikke mindre vigtig i skolens liv, ligger musikpavillo
nen. Står du stille et øjeblik, vil du måske høre musik af Vivaldi, Mozart eller 
Stravinsky, - en anden dag vil du måske høre Gnags, TV2 eller Bruce Springste- 
en, og en tredje dag vil du høre, at der synges og spilles på alle slags instrumenter 
lige fra el-guitar over trommesæt til blokfløjter. Det er her, i de normale musikti
mer, at grundlaget skabes foren musikinteresse, som ikke blot varer ud over sel
ve skoledagen, men også ud over selve gymnasietiden.

Om eftermiddagen er der frivillig musik, som består af korsang - med eller 
uden instrumentalledsagelse - brassband og beatorkester. Ved de fleste lejlig
heder har musikken gjort sit til, at det festlige blev gjort endnu mere festligt.

Ved jubilæet var der masser af musik, bl.a. et kor på ca. 100 - suppleret med 
brassband og beatorkester - som fremførte de gamle Beatlessange, dels med de 
originale tekster og dels med Henning Jørgensens nye jubilæumstekst. Det var 
alletiders. 2a havde selv lavet en ny tekst til »Østre Gasværk«, og med klasseko
ret i spidsen sang næsten 500 den nye sang, så »murene slog revner«.

Også juleafslutningen stod i musikkens tegn. Klassekor, gymnasiekor, pige
kor, brassband og beatorkester sørgede for, at vi fik et par festlige timer inden vi 
drog på juleferie. - Ved skolefesten opførte vi et syngespil af Hostrup, og de 
mange gode sangindslag sammen med virkelig fine skuespilspræstationer gav 
opførelsen et langt og fortjent bifald. - Lige nu er beatorkesteret til en amatør
konkurrence i Ranum, ogdet skal nok klare siggodt under Charlie Jespergaards 
dygtige ledelse. Samtidig hermed arbejdes der for fuld kraft både i klasserne og 
med de frivillige musikgrupper med at få forårskoncerten op at stå, og det ser 
som sædvanlig ud til at blive en god koncert. Deltagerne i frivillig musik har des
uden været på ekskursioner til Aalborg og Aarhus, hvor man overværede en 
prøve med symfoniorkesteret, og senere fulgte undervisningen på musikkon
servatoriet.

Som du kan se, er musik ikke blot en spændende, men også en uundværlig del 
af skolens liv, og vil du have mere ud af din gymnasietid, så vær med i den frivilli
ge musik.

Ole Thielemann
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ELEVRÅDET

Elevrådet er vores - elevernes - officielle talerør, hvorfra elevernes meninger, 
ideer og kritik skal bringes frem i de forskellige udvalg. Elevrådet består af 2 re
præsentanter fra hver klasse. Det er klasserepræsenternes opgave at fremlægge 
dagsordener og referater for klassen og fremføre dennes synspunkter på elev
rådsmøderne.

I år fik elevrådet en lidt usikker start p.gr.a. at ingen stillede op til formands
posten. På et ekstraordinært elevrådsmøde enedes elevrådet om undertegnede 
som formand. Det blev sendt ud i klasserne, hvor eleverne stemte ja tilforslaget. 
En anden af de allerførste ting det nye elevråd var med til, var det næsten tradi
tionelle elevrådsarrangement, som igen i år var en succes. Det giver elevrådet 
lejlighed til at lære hinanden at kende under hyggelige forhold og samtidig få sig 
en diskussion om arbejdsmetoder ogformålet med elevrådet. En tradition, som 
jeg synes man skal følge op næste år.

Efter den lidt usikre start holdt elevrådet konstituerende møde og valgte føl
gende medlemmer til forretningsudvalg, fællesudvalg, skoleråd samt observan- 
ter til lærerrådet:

Forretningsudvalg: Lars Kristensen, Ix (radio VHG) 
Torsten Wetche, lz(kass.) 
Jakob Petersen, 2x (sekr.) 
Karen Nielsen, la (næstfmd.) 
Annette Poulsen, Ix (fmd.)

Fællesudvalg: Jens Chr. Iversen, 2a 
Sidsel Bøcher, 2b 
Jakob Petersen, 2x 
Annette Poulsen, Ix

Skoleråd: Lone Ågesen, 3z
Søren Lund, 2x

Lærerrådet: Jens Chr. Iversen, 2a 
Annette Poulsen, Ix

Det er netop gennem disse medlemmer vores reelle medindflydelse ligger, da 
det er dem som repræsenterer os - eleverne - der hvor en del af beslutningerne 
tages.

Af ting som elevrådet har arbejdet med i år kan kort nævnes: Salg af VHG-tøj, 
nye grenforsøg, emneuge i efteråret ’86 og nedsættelse af arbejdsgruppe i for
bindelse med Operation Dagsværk.

Til slut vil jeg gerne sige tak til alle som i år har arbejdet i og med elevrådet, 
specielt til 3. g’erne, som nu forlader os efter 3 slidsomme år. Samtidig vil jeg ger
ne sige velkommen til de nye 1. g’ere, som jeg håber vil tage ivrigt del i vore akti
viteter. Jo flere som bakker op omkring elevrådet, jo mere kan vi gøre vor indfly
delse gældende.

Annette Poulsen
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HEBE
Hebe er VHG’s elevforening - en forening, hvor alle nuværende og gamle elever 
- samt lærere, kan blive medlemmer ved køb af et meget billigt medlemskort.

Til daglig ledes Hebe af en bestyrelse, som vælges hvert år i januar. Alle, der 
går på VHG, har stemmeret og er valgbare.

Formålet med en elevforening er, »at styrke samfølelsen mellem alle, der har 
tilknytning til VHG«, og dette forsøger vi at gøre gennem foredrag, filmarrange
menter, koncerter, fester osv.

Muligvis er Hebe-festerne det, vi er mest kendte for, men vi har altså lavet me
get andet, også i år.

Som noget nyt har vi oprettet en filmklub sammen med elevrådet. Hvad angår 
film, har vi desuden en aftale med Aars Bio om at se film om eftermiddagen til til
budspris. Vi har arrangeret ture til koncerter til Aalborg med Gnags, TV2 og 
Gangway. Samme sted har vi haft teaterture til »5XKaj« og »Skadedyret«.

Bestyrelsen: 
Formand: Henriette 2b
Kasserer: Trine Ix
Sekretær: Astrid Ix
Musik: Charlie la
Film: Momme la
Teater: Lotte 2a
Kunst: Gitte 2a
Foredrag: Chris 2a
Materiale: Kim 2z
PR: Svend Iz
Menig: Tine Ib
Revisor: Anne Louise lb
Suppleanter: Torsten Iz 

Karen la 
Jeanne lb
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DGS-
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
Vi er mange forskellige, der går i gymnasiet.
Vi har hver sin holdning til EF, atomkraft, religion, oprustning o.s.v. Men vi er 
alle gymnasieelever, og dermed har vi alle nogle fælles interesser i, at vores gym
nasieuddannelse bliver så god som mulig, og at vi i gymnasietiden er sikret or
dentlige forhold.
De dårlige tider har nu også holdt deres indtog på gymnasierne. For os betyder 
det, at arbejdet for forbedringer - eller blot for at beholde det, vi har nået - i langt 
højere grad bliver en uoverkommelig opgave for den enkelte.
Det er derfor nødvendigt, at vi står sammen i vores arbejde for:
- at forhøje den latterlige SU, så den er til at leve af.
- at nedsætte grænsen for transportgodtgørelse fra 11 til 9 km.
- at nedsætte klassekvotienten fra 28 til 24, og allerbedst: endnu mere.
- at øge gymnasieelevernes indflydelse, så der bliver tale om et reelt demokrati i 
gymnasiet.
Alt dette arbejder DGS for - plus en masse andre områder, der har med vores 
hverdag som gymnasieelever at gøre.

Hvad er DGS?
- DGS er Gymnasieelevernes Faglige Organisation, der organiserer elevrådene 

på de enkelte gymnasier.
- DGS er demokratisk opbygget, således at det er eleverne, der gennem deres 
elevråd fastlægger DGS’s politik.

- DGS sidder som gymnasieelevernes repræsentanter i de forskellige råd og ud
valg, der rådgiver omkring gymnasieuddannelsesmæssige spørgsmål.

- DGS’s formål er at arbejde for bedre uddannelsesmæssige forhold for gymna
sieelever, samt varetage disses interesser over for officielle myndigheder som 
f.eks. folketinget og undervisningsministeren.

- DGS samarbejder med de enkelte elevråd og støtter dem i deres bestræbelser 
på at løse lokale problemer.

- DGS samarbejder med andre uddannelsessøgende, bl.a. med skoleeleverne 
og HF-kursisterne. Desuden er DGS medlem af De Uddannelsessøgendes 
Samarbejdsudvalg.

Nogle af lokalgruppens medlemmer har desuden i årets løb deltaget i flere af 
DGS’s landsdækkende møder i bl.a. København og Aalborg. For at blive med
lem af DGS skal man blot betale 10 kr. som årskontingent.
Altså...
DGS er DIN faglige organisation.
DGS varetager dine interesser som gymnasieelev og tager sig af de problemer, 
der kan opstå under din uddannelse. Har du problemer med mødepligt, med din 
SU, har klassen problemer med en lærer, er der problemer med indeklimaet - ja, 
så kan DGS-lokalgruppen hjælpe og sandsynligvis være med til at løse proble
merne.
Stærkt mødt i den nye DGS-lokalgruppe anno 86/87. Lokalgruppen
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GLO
GLO står for gymnasieelevernes Landsorganisation.

GLO er den organisation, Du skal bruge. I de sidste 12 år har GLO vist sig 
som en effektiv fagorganisation, fordi:

1. GLO har individuelt medlemsskab - det tvinger ingen.
2. GLO behandler udelukkende uddannelsespolitik og splitter ikke gym

nasieeleverne med udtalelser om EF og NATO.
3. GLO er tværpolitisk.
4. GLO er decentral.
5. GLO mener, det skader gymnasieeleverne med BZ-aktioner, ta’ selv og 

dumme slagord.
Derfor bruger GLO forhandlinger fremfor demonstrationer.

På VHG har vi en aktiv GLO-gruppe, der har arrangeret talerkursus, har del
taget aktivt i debatten om forsøgsgrene her på gymnasiet. Vi deltager i landsmø
der og arbejder på landsplan med mange andre GLO’ere, der heller ikke vil fin
de sig i, at politikerne beslutter alt muligt over hovederne på os.

Det seneste projekt, der har optaget os, er fagkartoteket. Dette har den funk
tion at lette dit skriftlige arbejde. Det kræver dog, at du yder en lille indsats, for at 
det skal kunne fungere tilfredsstillende. Se desuden opslag!

GLO udsender desuden et par blade, som vi kan læse i, nemlig GYMNA
SIEELEVEN og NORDJYDEN.

I starten af skoleåret vil der blive holdt en del møder, hvor en evt. GLO-wee- 
kend vil være det vigtigste punkt på dagsordenen.

Mød op til møderne og vær aktiv - eller køb et medlemskort til de snollede 10 
kr.

Vi ses her i GLO - stedet, hvor det sker.
GLO lokalforening
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KFS
KFS: Kristeligt Forbund for Studerende og Skoleungdom 
Her på VHG findes der altså også en kristen forening. Den eksister, fordi vi er 
nogle som tror på Gud og Jesus som levende virkelighed. I en tid hvor »alle« går 
ud fra som givet, at menneskene nedstammer fra aberne, tror vi, at Gud er vor 
skaber. Vi tror, Bibelen taler sandt, når den siger, at Jesus er vores eneste frelser.

Dette kristne fællesskab vil vi gerne indbyde dig til at være med i og selv ople
ve.

Vi mødes på skolen 2 gange om ugen i 12-frikvarteret. Desuden holder vi 
med jævne mellemrum møder efter skoletid.

KFS er en landsorganisation, der har ansatte medarbejdere. 1 gang om året 
kommer en KFS-sekretær herud. Ved denne lejlighed bliver der opstillet et 
bogbord, og der indbydes til møde efter skoletid. KFS har mange lejrtilbud i 
weekender og ferier, så vi rejser meget rundt i landet.

Endelig vil jeg på KFS’s vegne opfordre dig til at deltage i vore aktiviteter, og 
du er meget velkommen uanset din holdning til kristendommen.

Der vil efter ferien komme opslag, så du kan se, hvornår vi starter. Hvis du er 
interesseret i at vide mere så spørg.

På KFS's vegne 
Mette Nielsen, 1 .a
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INFORMATION
I skrivende stund sidder vi i kantinen og kan ikke høre noget for 3 g’ernes usigeli
ge, vanvittige rablen og syngen (falskt).

Forresten er Information VFIG’s skoleblad. Det består på nuværende tids
punkt af otte VHG’ere. Nemlig:

Redaktion: Elisabeth, Astrid, Helen, Helle 2,a og Helle 2.b.
Redaktører: Karen 1 .a og Torsten 1 .z. Desuden en medarbejder på timeløn: 

Tjarli’ l.a (undskyld stavefejl).
Det er din pligt som ny 1 .g’er at skrive mindst ét indlæg om året. Desuden for

ventes det, at I beskriver jeres hytteture og 1.g fest indgående. Der vil være god 
brug for nye redaktionsmedlemmer, og da det er DIT eget blad, vil vi være me
get glade for at se DIG. En af de første dage holder vi et møde, hvor alle er vel
komne, både 1.-, 2.- og 3.g’ere. Du vil få nærmere besked om det på en morgen
samling.

Tusind små kys fra 
Information
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TEATERKREDSEN VED
VESTHIMMERLANDS GYMNASIUM
Teaterkredsen ved Vesthimmerlands Gymnasium har eksisteret i næsten alle 
de 25 år Vesthimmerlands Gymnasium nu har bag sig.

Teaterkredsen har altid bestået af teaterinteresserede elever fra de tre gym
nasieårgange, og forskellige lærere eller lærergrupper har fungeret som in
struktører og enkelte gange også som aktører.

Repertoiret har været meget afvekslende. Teaterkredsen har arbejdet med 
både revy, traditionelt teater og med moderne teater, alt efter aktører og in
struktørers interesser og evner. I starten af teaterkredsens levetid og indtil for 
ca. 5 år siden stod kredsen for et arrangement i efteråret, og samtidig stod man 
for underholdningen ved den årlige skolefest. I de sidste år har teaterkredsen 
koncentreret sigom en stor forestil lingom året, der normalt vises i slutningen af 
januar måned. De sidste tre år er der spillet »moderne« drama med meget stor 
opbakning hos eleverne. I 1985/86 deltog 40 interesserede elever i arbejdet 
med årets teaterstykke.

Stykket der blev spillet i januar 1986 var Dario Fo’s »Columbus«, en virkelig 
stor opgave for de mange interesserede.

Det væsentlige ved at deltage i teaterkredsens arbejde er det virkelig gode 
kammeratskab, der opstår mellem aktørerne gennem de mange måneder prø
verne varer, og et andet væsentligt aspekt i arbejdet er samarbejdet mellem ak
tører, kulissefolk, kostumefolk, musikfolk, lys- og lydfolkene og alle de andre 
der er med i en stort opsat forestilling.

Det er af væsentlig betydning at de kreative fag inddrages på forskellig vis i ar
bejdet.

En forudsætning for et godt teaterstykke er også de fysiske rammer, og her er 
vi siden gymnasiet fik sin ombygning virkeligt godt stillet, når det gælder ama
tørteater.

Peter Bacher

AARS BOGTRYK & OFFSET - 08-62 17 11
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