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VELKOMMEN
Med dette årsskrift fra Vesthimmerlands Gymnasium søger vi først og frem
mest at fastholde væsentlige indtryk og begivenheder fra det forløbne skoleår.

For de gamle elever kan dette være en anledning til at tænke tilbage på en 
forhåbentlig god og spændende skoletilværelse, præget af mangfoldighed og 
aktivitet.

Og for vores nye elever skulle dette signalement af VHG netop nu gerne 
fungere som en appetitvækker til den skole, der skal være rammen om deres 
tilværelse dé næste tre år. Med årsskriftet håber vi at give et indtryk af de 
mange aktiviteter, som rækker ud over den ordinære, skemabundne undervis
ning. I forhold til andre ungdomsuddannelser er det netop gymnasiets sær
præg, at der både satses på en solid faglig uddannelse og et fællesskab om nog
le oplevelser, der kan bidrage til en alsidig personlig udvikling.

Derfor: Tak til 1 gamle for et godt skoleår, og velkommen til 1 nye. som for
håbentlig er parate til at tage imod gymnasiets mangelilbud og kvittere med en 
personlig indsats.

Willy Mathiesen 
rektor
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AF SKOLENS DAGBOG
1989
14.8. Nyt skoleår med varm velkomst til de splinternye 1 .g’ere og de

nye ansigter i lærerkollegiet: Steen Hjerrild (musik), Leo Korte- 
gaard Pedersen (biologi) og Lisbeth Østergaard (fransk).

14.8. -18.8. 3.xuN og Harder på biologiekskursion til Langeland.
15.8. Annemieke Meengs, hollandsk gæsteelev, begynder i 2.y.
16.8. -18.8. Hytteture for l.bx og Lz til Kølhøjhus med Kirsten Freil, Palle 

Rønde Møller og Inger Poulsen og La og Ly til Tyvdalhøj med 
Søren Collstrup, Preben Steen Sørensen og Steen Eiberg. Intro
duktionsarrangementet afsluttes med fest for l.g’erne, tuto
rerne og klassernes lærere fredag aften den efterfølgende uge.

17.8. Per Kirkeby og Arne Fremmich (Myko) gæster skolen for at 
observere.

23.8. Dorte Pedersen ansættes som kantinemedhjælper.
28.8. -1.9. Elever og lærere fra venskabsgymnasiet i Koln besøger skolen 

for at deltage i undervisningen og dyrke det sociale samvær. 
Som sædvanlig et givtigt arrangement.

31.8. Ulla Kaiser, Ole Riis og Henning Sørensen med 3.abcNst og 
Kolnerne på ekskursion til Århus.

Bazaar
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»Historiens irgange og muligheder«. Udstilling om Den franske revolution.

8.9.
11.9.

HEBE-fest.
Fællestime med Philip Curry og Jonathan Ash om »Rockens 
historie«.

21.9. Amtets undervisnings- og kulturudvalg holder møde på VHG 
bl.a. for at besigtige musiklokaleforholdene og de igangvæ
rende udsmykningsopgaver.

22.9. Fællestime med Bazaar (Peter Bastian, Anders Koppel og 
Flemming Quist Møller).

25.9. Møde for 1 .g’s forældre.

5.10.
6.10.

Temadag om AIDS. Et oplysende og vellykket arrangement. 
Kælderscenens stabelafløbning. Skuden blev på ret køl. Stor 
succes!

13.10.
30.10.-3.11.

HEBE-fest med efterfølgende efterårsferie indtil 22.10.
Omfattende og spændende udstilling om Den franske revolu
tion i klassetrinsauditoriet, arrangeret af fransklærerne med 
knivskarp assistance af Peter Stenild.

31.10. Sekretær Dorrit Piloz forlader VHG for at tiltræde andet ar
bejde.
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Ulla Dahlerup: show med »verbalpegefinger«

1.11. Steen Hoffmann, fagkonsulent i fysik, besøger skolen.
2.11. Pædagogisk kursus for lærerkollegiet. Thyge Winther-Jensen

taler om »Den pædagogiske udvikling i folkeskolen og gymna
siet siden 1960. Mål og menneskesyn«.

2.11. »Mål & Med«, undervisningsministeriets debathefte om kvali
tet i undervisningen giver debat på lærerværelset.

2.11. /6.11. Ole Riis og drengehold til håndboldstævner.
10.11. Fællestime med aserbajdjansk folkloregruppe.
13.11. Studieture/ekskursioner for 3.g’ere til Polen med Inger Poul

sen, Georg Harmsen og Chr. Rode, til Koln med Ulla Kaiser og 
Henning Sørensen, til Paris med Annemarie Jespergaard og 
Jørgen Jørgensen og til København med Jens Grønager.

14.11. Besøg af elever fra Aalestrup Realskole.
15.11. Skolens nye sekretær Annegrethe Andersen tiltræder.
20.11. Pigekoret og Joan Rask på ekskursion.
21.11. -24.11. Terminsprøver.
30.11. Per Kirkeby-projektet med murstensskulpturer og observato

rium sikres gennemførelse af Statens Kunstfond (kr. 400.000) 
og Nordjyllands Amt (kr. 125.000 til materialer og arbejdsløn).

30.11. Erhvervsøkonomiholdet og Chr. Rode på virksomhedsbesøg.
30.11. Pigekoret og Joan Rask på Kimbrerkroen for at underholde 

Guldalderklubben.
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5.12.

8.12.

9.12.-10.12.

9.12.

13.12.
14.12.
20.12.
21.12.
22.12.

Fællestime med Ulla Dahlerup om emnet: »Det sjælelige super
marked«.
Idrætsarrangement i hallen med elever fra 8., 9. og 10. klasse på 
Aars skole.
Jacques Piloz til møde i Holland om VHG’s muligheder for at 
deltage i et projekt med lærer- og/eller elevudveksling mellem 
de europæiske lande. Mødet var arrangeret af den europæiske 
rektorforening.
U-landsudstillingen åbner i klassetrinsauditoriet med det sæd
vanligt store udbud af kunst og kunsthånd værk/særprægede 
julegaver.
Konsultationsmøde for 1 .g.
Konsultationsmøde for 2. og 3.g.
Basketballstævne i hallen.
JuleHEBE med fællesspisning etc., etc.
Juleafslutning med et langt festprogram med bl.a. disse indslag: 
»Skal vi klippe vore julehjerter?«, »Happy Christmas - War Is 
Over!«, »We’re In The Same Boat, Brother« og »Sol, måne og 
Freja« - med aser i deres asiatiske vælde.

Juleafslutning
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Erik Peitersen, Ame Fremmich (Myko) og Per Kirkeby

1990
9.1.-11.1.
15.1.
16.1.

22.1.
22.1.
24.1.
31.1.

31.1.

2.2.

2.2.

2.2.

7.2.
7.2.
20.2.
22.2.
26.2.

Besøg af 28 elever fra Aars skole.
Besøg af 10 elever fra Vester Hornum skole.
Skoleinspektørerne fra de afleverende skoler holder møde hos 
rektor.
Andrea Riley, udvekslingselev fra Australien, starter i l.bx.
Orienteringsmøde for kommende ansøgere til 1 .g.
Ejlif Holle Jørgensen til volleyballstævne for piger i Hobro.
Rachael Eve Young, udvekslingselev fra Australien starter i 
2.b.
Besøg af 40 elever fra Sortebakkeskolen.

Fællestime med Hjalte Tin og Nina Rasmussen. Lysbilledfore- 
drag: »På motorcykel gennem Sovjet«.
Teaterkredsen opfører Dario Fo’s »Kidnapningen« med stor 
succes og gentagelse den følgende aften.
Erhvervsøkonomiholdet og Chr. Rode deltager i et gæstelærer
arrangement i forbindelse med et nyudviklet EDB-virksom- 
hedsspil.
Besøg af 13 elever fra 10. klasse på Aars skole.
Vinterferie.
Fællestime med Leif Davidsen om emnet »Østeuropa«.
Valgfagsorientering for l.g.
Aalborg Teater opfører »En mystisk affære«.
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1.3. Studieorienterende møde for 2. og 3.g.
2.3. Jacques Piloz i Alsace som led i lærerudvekslingsprogram.
3.3. Skolefest efter alle kunstens regler med revy, fællesspisning og

dansemusik for unge og gamle.
5.3. 3.gmN og 2.g biologi/højniveau på ekskursion til Aalborg med

Harder, Bjarne Nielsen og Holle Jørgensen.
8.3. Forlig i folketinget om øjeblikkelig ophævelse af gymnasiere

formens bindinger.
13.3. Besøg af 7 elever fra Strandby skole.
21.3. Erhvervsøkonomiholdet og Chr. Rode på ekskursion.
27.3. Forårskoncert.

2.4. Chantal og Joseph Fenninger besøger VHG i en uge som led i
udvekslingsprogrammet Job Swop Alsace.

2.4. Studierejser: 2.a og 2.z med Joan Rask, Lone Hindsgaul, Eva
Auken og Knud Thomsen i London. 2.b og 2.y med Anna Ha
gens, Henning Sørensen og Ole Riis i Prag. 2.x og 2.u med Jens 
Grønager, Preben Steen Sørensen, Peder Fuglsang og Carsten 
Svejstrup i Budapest.

Optrapning - nedtrapning? 3.g’ernes sidste skoledag
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3.4.
3.4.

6.4.
17.4.

17.4.

19.4.

20.4.

23.4.

23.4.

26.4.
27.4.

27.4.

3.5.
3.5.
9.5.
10.5

Terminsprøver.
Henny Mortensen fratræder stillingen som kantineleder og af
løses af Dorte Pedersen.
Påskeferie.
Andreas Contodemopoulos fra Athen indleder et 3 ugers op
hold på VHG som led i et EF-støttet lærerudvekslingsprogram 
med Preben Steen Sørensen som vært.
Direktoratet har godkendt en ansøgning fra fransklærerne om 
deltagelse i et projekt med telekommunikation med et fransk 
gymnasium.
Tysklærermøde med deltagelse af tysklærere fra de afleve
rende skoler.
Idrætsstævne med deltagelse af elever fra Fjerritslev Gymna
sium.
Byggeriet af observatoriet påbegyndes efter solidt forarbejde af 
pedellerne.
Besøg fra venskabsgymnasiet i Sarcelles. Som sædvanlig et me
get vellykket arrangement.
2 .g musik/mellemniveau på ekskursion til lydstudie i Aalborg. 
Pædagogisk kursus for VHGs lærere med det interessante tema 
»Lærerens rolle«.
Lene Jeppesen og Anna Hagens til konference i Athen om ud
vekslingsprogram.

2 .b og Peder Fuglsang på ekskursion.
Per Kirkeby tilser byggeriet og pønser på nye skulpturer.
Skriftlig studentereksamen for 2.g.
3 .g’s sidste skoledag med morgenkaffe og krydret underhold
ning.
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TALE TIL STUDENTERNE
ved dimissionen 1989

Kære forhenværende elev

I morgen er i dag i går. Sådan er det altid, men ved visse lejligheder lægger man 
i særlig grad mærke til, at livet er en permanent overgang. I dag er vi samlet ved 
en sådan lejlighed.

Hvor vigtig en studentereksamen er, har man kunnet se de sidste eksamens
dage. Søskende, forældre og bedsteforældre i fineste puds er troppet op med 
et væld af blomster og har overøst dig med knus og gratulationer. Når man som 
lærer er vidne til disse optrin ikke én, men mange gange, kan det forekomme 
én, at dette er for meget af det gode, men når jeg tænker lidt nærmere over det, 
slår det mig, at hele dette postyr snarere er udtryk for en opbakning om dig og 
din uddannelse, en opbakning, som også er en forudsætning for den mindre 
floromvundne hverdag på vor skole. Overgange er altid blevet fejret på lig
nende måde, og din studentereksamen kan meget vel blive en af de væsent
ligste overgange i dit liv. Den betyder nemlig ikke blot farvel til skolen som ud
dannelsesanstalt og lærerne - os tror jeg godt du kan undvære nu - men også 
farvel til det daglige kammeratskab for slet ikke at tale om seng, bord og tryg
hed derhjemme i familien. Egentlig skulle det ikke undre mig, om dine foræl
dre er mere stolte, men også mere bekymrede i dag end du er. Sentimentalitet 
og bekymring aftager sjældent med alderen.

Faren ved at uddannelse bliver så utrolig vigtig, som den vitterlig er her sidst 
i firserne, er, at mange fristes til at satse på tidlig og høj specialisering. Uddan
nelsessystemet glemmer da, at den eneste opgave, vi alle har fælles, er, at blive 
menneske sammen med vore medmennesker. Det bliver da en produktions
maskine, hvis fornemmeste opgave er at fremstille højt specialiserede niche
produkter, som herefter kan sælges til den højestbydende. Imidlertid ved jeg, 
at du er så selvbevidst og så sproglig bevidst, at du stillet over for et sådant fejl
placeret markedsføringssprog vil svare: »Den køber jeg ikke«.

Det respekterer jeg. Derfor taler jeg til dig, den enkelte student,

som jeg har haft det privilegium at kunne kalde min elev 
som jeg har tænkt på, når jeg planlagde min undervisning 
som har beriget timerne
som jeg har set blomstre på hytteture, studierejser o.l.
som jeg har set modnes og vokse med opgaverne
som jeg har set udvikle selvbevidsthed og respekt for arbejdsfællesskabet 
dig, som jeg har set tilkæmpe sig mere og mere frihed i kraft af din egen indsats. 
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Når jeg siger frihed, tænker du sikkert på, at du nu er fri for skolearbejdet. Fri 
for stile, opgaver og øvelser. Fri for den daglige lektie. På den måde er du selv
følgelig fri.

Hvis vi forestiller os alle de bøger du har læst, alle de noter, du har taget og 
alle dine skriftlige arbejder stablet, ville stabelen vel nå op i nærheden af loftet.

Hvis vi endvidere forestiller os det hele komprimeret på dette stykke papir, 
kan du godt rive det hele i stykker: (RITSCH!) Tilbage er nu kun det, du har til
egnet dig, det, der er blevet en del af dig, af din hjerne og dit hjerte.

Imidlertid er din frihed ikke blot en frihed fra noget. I et samfund som vores 
er problemet snarere, hvad du er fri til.

Mit bud er, at du er fri til beherskelse, forståelse og undren. Beherskelsen af 
naturvidenskaber og sprog er fundamental for hele vor verden. Ved hjælp af 
beherskelsen skaffer vi os føden, beregner og kommunikerer. Men i beherskel
sen hæver vi os over den verden, vi er en del af, og til tider er beherskelsen i sid
ste ende mere ødelæggende end opbyggende. Den er i sig selv blind og uden 
retning. Den må styres.

Derfor har du også måttet slås med at forstå indviklede sammenhænge fra 
vores sind samt menneskets og klodens historie. For kun ved at kigge ned un
der overfladen, derned, hvor man stiller spørgsmålene om, hvordan og hvor
for vi er endt her, hvor vi står, kan vi danne osen mening om, hvor vi vil hen, og 
hvordan vi skal komme det.

Beherskelse og forståelse er forudsætninger for frihed, men en tredie ting 
hører med i billedet. Den kan ikke skrives op på tavlen. Der står heller ikke no
get om den i de officielle bestemmelser om gymnasiet. Det er undren. Hvis ikke 
denne grundlæggende kraft var tilstede, hvorfor skulle vi så forsøge at aftvinge 
naturen dens love? hvorfor skulle vi så forsøge at forstå den og os selv? De få 
skuffelser jeg har oplevet i vort samarbejde har været, når du har lænet dig til
bage, er holdt op med at undre dig og tilsyneladende har tænkt: Jeg bruger min 
frihed til ikke at gide. Det er det eneste frihed ikke kan bruges til.

Undren afføder arbejde med at beherske og forstå - det er skolens grundlag 
- og beherskelsen og forståelsen fremkalder ny undren, hvis skolen lykkes. Er 
det lykkedes? Undrer du dig mere end da du kom? Har du mere lyst til at leve 
og udforske livet? Jeg kan ikke svare, det må du selv gøre. I stedet vil jeg for
tælle dig en historie. Den handler på overfladen om noget, jeg har lagt mærke 
til optager dig i frikvartererne og i fritiden, men jeg ved jo du kan overføre te
maer fra et område til et andet. Den er ca. 1000 år gammel og udspiller sig 
fjernt fra VHG, men jeg ved jo du er trænet i at rejse i tid og rum.

Kong Arthur kom ridende gennem skoven. På et stort træ hang et skjold, 
hvorpå der stod:

Den som banker på dette skjold,
gør det på eget ansvar.
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Arthur, som aldrig havde mødt sin overmand, drog sit sværd og hamrede 
løs på skjoldet. En borgherre, hvis ansigt fortonede sig i et mørke som om han 
ikke rigtig var sig selv, viste sig og bød Arthur inden for i sin borg. Efter at have 
indtaget et måltid sammen, skulle de dyste. Sådan var reglerne, når én bankede 
på et sådant skjold, og borgherren skulle bestemme, hvordan tvekampen 
skulle udkæmpes. Den ene skulle lægge hovedet på en blok. Den anden måtte 
så hugge til med sit sværd. På skift, forstår sig. Værten lagde hovedet på blok
ken. Arthur huggede. Hovedet trillede, men borgherren rejste sig og satte det 
på plads igen. Så var det Arthurs tur. Han valgte at dø med æren i behold, 
selvom det irriterede ham grusomt, at borgherren trak tiden ud ved at svinge sit 
sværd, så det susede i luften og stoppede få millimeter fra offerets blotlagte 
nakke. Borgherren nød tydeligvis at have overtaget i optrinet, men da Arthur 
trods omstændighederne ikke fortvivlede, sagde han: »Jeg vil stille dig en gåde. 
Du skal love at komme tilbage med eller uden løsning om tre år. Hvis du så ikke 
kan gætte gåden, skal du atter lægge hovedet på blokken, og så vil jeg ikke vise 
nogen barmhjertighed«.

Gåden lød således: Hvad er det en kvinde helst vil i denne verden? Borgher
ren var sikker på, at Arthur ville lide meget uden at kunne løse gåden.

Arthur drog bekymret afsted. I de tre år søgte han bestandig løsningen på 
gåden. Mange forstandige mennesker ved hoffet gav ham gode forslag: Vel
stand, skønhed, smukke klæder o.s.v., men Arthur fandt ingen af løsningsfor
søgene holdbare.

Natten før tidsfristens udløb var han på vej gennem en tæt skov for at holde 
sin aftale med borgherren. Han overnattede hos en gammel, styg kone med 
dybe furer i ansigtet. Pukkelrygget, tandløs og ækel var hun. Da Arthur fortalte 
sin historie, hjalp hun ham. Hun hviskede løsningen på gåden i hans øre, men 
betingede sig først at hun, når han var reddet, frit kunne vælge én af hans unge 
riddere til ægtemand. Endvidere fortalte hun Arthur, at borgherrens usæd
vanlige styrke skyldtes, at han bar sin livskraft uden for sig i en medaillon om 
halsen.

Intetanende om dette mellemspil modtog borgherren forventningsfuld Art
hur: »Nå, har du så løsningen på gåden?«

»Ja, det en kvinde vil helst af alt i denne verden er at vælge selv«, sagde Art
hur og knuste borgherrens medaillon.

Da Arthur var på vej hjem til hoffet stod en grim gammel kone ved vejen. 
Hun krævede sin ret.

Arthurs riddere måtte stille op på en række, og den gamle kone tog sig god 
tid til at se dem an. Hendes valg faldt på Sir Gawain, den yngste og fagreste af 
dem alle. Den gamle stygge kone blev nu iklædt hoffets yndigste klæder, hvil
ket blot fremhævede hendes hæslighed. Sir Gawain overvandt sig selv og be
handlede hende under brylluppet med stor respekt.

Efter brylluppet gik alle bedrøvede bort, og Sir Gawain, som havde en stolt 
natur, lukkede sig inde på sit kammer for at overvinde den offentlige skam og 
ydmygelse, han havde været ude for. Hele dagen vandrede han hvileløst frem 
og tilbage, men da det blev aften tog han sig sammen og opsøgte sin ækle brud. 
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Det var næsten helt mørkt i hendes kammer, da han trådte ind. Det passede 
ham fint, men hun bad om at få lys. Modvilligt, men stadig respektfuldt tændte 
han nogle kærter. Foran sig så han da ikke den gamle fæle heks, han havde gif
tet sig med, men en ung, overmåde smuk kvinde. »Hvor er min hustru?« ud
brød han forfærdet. »Det er mig«, svarede hun. »Den respekt, du har vist mig, 
har forvandlet mig, så jeg nu er smuk i den ene halvdel af døgnet, i den anden 
må jeg stadig finde mig i at være hæslig. Vi må nu sammen finde ud af, hvornår 
jeg skal være smuk, og hvornår jeg skal være hæslig«.

Sir Gawain overvejede situationen.
Først sagde han: »Du skal være smuk om natten«, men da han så hendes be

drøvede reaktion ved dette svar og kom til at tænke på den ydmygelse han selv 
måtte lide om dagen, kom han i tvivl. Så sagde han: »Du skal være smuk om da
gen«, men da han så, hvorledes hendes ansigt fortrak sig ved dette svar, og da 
han kom til at tænke på, hvordan han ved dagens afslutning skulle vende til
bage til denne ækelhed, vaklede han igen.

Han beherskede ikke situationen. Han forstod ikke. Fanget mellem Scylla 
og Charybdis gik han fra forstanden, kom til fornuft og sagde: »Du må selv 
vælge«. Herefter forblev hun smuk hele dagen, og han forstod.

Som dansk student har du en særlig mulighed og en særlig forpligtelse til at 
holde fast i og udvide friheden og dermed skønheden på alle planer. Den frihed 
der, fordi den er så farlig og uregerlig, netop er blevet knægtet så grusomt i 
Kina. Nogle studenter forlangte dialog. Nu henretter man dem. Udviklingen, 
som den ser ud for øjeblikket, gør det næppe let at fastholde og fremme frihe
den.

Der er så mange, der vil have dig til at pantsætte din livskraft, farlighed og 
uregerlighed. Historien lærer os imidlertid, at det umulige og overraskende 
gang på gang sker, fordi mennesker vil det. Derfor, vær blot realistiske, forlang 
og gør det umulige.

Selv husker jeg dagene efter studentereksamen for 17 år siden som en over
vældende oplevelse af frihed. Verden ser anderledes ud i dag. Presset på dig 
om at være tilpasningsdygtig og retlinet er større. Netop derfor vil jeg ønske for 
dig som den jordbundne himmerlænding du er, at du må opleve frihedens brus 
så intenst, at den bliver en del af dig.

Jeg vil ønske for dig, at du må have mod til at bruge din frihed derude på 
grænserne, hvor det nye bryder frem, mod til at gentage en del af de brølere, vi 
andre har begået, og føje dine egne bommerter til i det eksperiment vi kalder 
liv, så du kan få en ikke altid let, men spændende, rig og meningsfuld fremtid.

Kære student.
Tak for samarbejdet.
Tillykke med din studentereksamen.

Hans Peder Nielsen
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Farvel og tak!
— Et kimbrisk brøl ved translokationsfesten 1989

Jeg er blevet opfordret til at tale ved denne translokation 1989 på vegne af de 
nys udsprungne studenter, - fostret under HEBE’s, den evige ungdoms gud
indes ægide.

Det vil jeg gøre i et kalejdoskopisk tilbageblik i flere afdelinger, - helt præcist 
i 5 levende billeder.

Det første hedder:

VINTAGE årgang 1989, lagret på fad i tre år.

Mine damer og herrer, - vor translokation - 
den blev indledt for tre år tilbage.
Det var dengang, vi kom, h ver med sin illusion 
om de næste godt 1000 dage.

Vi kom østfra og vest fra, fra fjern og fra nær;
vi kom hid med diverse motiver, 
som kan dække en skala fra videbegær 
til en 3-årig tidsfordriver.

For mig selv var det flugten fra barndommens kors, 
-fra min mors domineren derhjemme -, 
for så snart, man bliver voksen og kommer til AARS, 
kan man selv få lidt mer’ at bestemme.

Men det vigtige er at vi kom: - og vi går, 
nej, vi stiger, - Fugl Føniks af asken!
Arets høst bl i ’r den bedste i mange år 
med den rigtige lagring på flasken.

Det næste billede gælder de lærere, som med WILLY i spidsen pressede de 
mange søde druer til sidste dråbe, - åd én og anden i farten -, sørgede for at ke
mien var under kontrol, og at den spirituelle udvikling fik det rette dionysiske 
forløb.

Det hedder:
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Rudolf Tegner: »Herakles og Hydraen« (1918-19)
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DEN AARSKE HYDRA!

Vort lærerkorps, det er et uhørt stort 
uhyre med uhyre mange ho’der, 
hvor nogle taler mildt og andre hårdt, 
og nogle plaprer løs som efter noder.

Hvor nogle med girafhals højt fra sky 
belærer de umulige elever, 
mens andre gemmer sig lidt mere, - bly, 
og netop derved sig fra jorden hæver.

Den aarske lærer-hydra elsker Rom.
Det ene høved har os ruineret 
med rejser did, - men det er dog som om, 
de andre vil ha’ rom i glas serveret.

Den venstre hjernehalvdel er eksakt, 
den højre halvdel mere humanistisk.
Åh! - Hvilket syn, når Hydra’s hals bli’r strakt, 
og den sig orientere vil politisk.

De høveder, hvis hals er venstre-strakt, 
er højre hjernehalvdels humanister, 
mens venstre-hjernerne de har sig bragt 
i stilling som en højrefløjs-filister.

Ja, Hydra’s hals slår knuder her i Aars, 
så det er næsten ikke til at bære.
Sådan var I og vi hinandens kors 
i tre års tid, - det er vi ikke mere.

Mit tredie billede skal illustrere vor higen og søgen i gamle bøger, - ja og visse af 
nyere dato - igennem tre år.

Det har jeg kaldt:
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FORVIRRING PÅ HØJT PLAN

Snottede hvalpe og tøsede tøse, 
det er, hvad Hydraen får 
til at sku’ uddanne til at ku’ øse 
af viden, de ikke forstår.

Lady MacBeth, hun var strid som en børste, 
indtil forstanden den skred.
Derfra jeg slutter, at hun var det første 
medlem af »Kvinder for fred«.

Dannelse er blandt de klassiske termer, 
vi har gebærdet os i.
Det er vist noget med æg og med spermer, 
eller måske geologi?

H.C. fra Odense var eventyrlig, 
- trøsten for svaner i svøb.
Holbergs Erasmus var mere ustyrlig, 
indtil til korset han krøb.

Frankrig har sin Moliere til at spejle 
narrene i vores sjæl.
Grækerne vidste, gudinder kan fejle; 
det er vor achilles-hæl.

Selv har jeg svaghed for matematikken. 
X-er og Y-er i snor 
afgør vort køn, sådan siger logikken; 
får man en far eller mor?

De, som gymnasieskolen besøger 
flittigt i tre lange år, 
således læser i talrige bøger 
ord, som de næppe forstår.

Mit næste billede er et alvorsord, inspireret af vor gennemgang af indtil flere 
revolutioner.

Det har jeg kaldt:
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ET ALVORSORD OM FRIHED OG MAGT

Husk at MA GTEN har aldrig spurgt no ’en om forlov, 
hvis den gør det, kan magten fortabes, 
men spørger den ikke, vil MAGTEN’s sprog 
sørge for at rebellerne skabes.

Og rebellerne påstår, at de baner vej 
for demokratiet til FOLKET, 
men se, - og historien gentager sig -, 
hvordan demokrati bli’rfortolket.

Vi vilfrihed for Loke såvel som for Tor;
vi vil frihed i skrift og i tale;
derfor vogt jer, når frihedens fortaler går 
efter friheden til at befale.

Vi har set, hvad der skete de mange, som stred 
mod kanoner med spisepinde;
Vær dog vis på, den virkeligt himmelske fred 
kræver plads til en frihedsgudinde.

John Flaxman (1793)

Mit sidste billede fastslår vor optagelse blandt guderne. Af gode grunde bærer 
det derfor overskriften:
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APOTEOSE!

Derfor lyt da til mig, - jeres HEBE, 
den evige ungdoms gudinde 
thi snart er det slut!

Vær beredt på, I atter skal stræbe 
mod sejre, I endnu skal vinde, 
så spar jeres krudt!

Vi har lyttet i gudernes tempel, 
medens ZEUS har os overhalet, 
som var vi hans hund.

Vi har opnået gudernes stempel, 
beåndet, beriget, befalet 
af ZEUS’ egen mund.

Derfor bukker vi skyldigst og takker 
forældre og guder, som stredes 
og bar vores kors.

Det er dagen i dag, hvor vi pakker 
vor ransel påny, før vi spredes, 
og AARS bli’r igårs.

Karen Voetman, student årgang 1989
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UD AF HUSET - IND I HUSET
To former for udveksling

I disse år igangsættes der, som et led i det stigende europæiske samarbejde, 
også inden for undervisningssektoren en række aktiviteter. På gymnasieområ
det deltager VHG for tiden i 2 udvekslingsprojekter med forskelligt sigte, men 
udveksling af lærere og elever mellem landene er centrale elementer.

ESHA’s formål er at bevidstgøre om den europæiske identitet gennem en 
større viden om EF’s historiske, kulturelle, økonomiske og sociale aspekter.

Et af disse projekter skal ses i sammenhæng med oprettelsen af ESHA (the 
European Secondary Heads Association) - den europæiske rektorforening.

Midlerne til at nå dette mål er bl.a. at fremme forskellige aktiviteter, så som 
lærer/elevudveksling gennem europæiske uddannelsesprojekter. I den sam
menhæng er der fra ESHA’s side foreslået 3 pilotprojekter i henholdsvis histo
rie, geografi og teknologi. VHG deltager i et af projekterne - historieprojektet. 
Retningslinierne for dette projekt blev fastlagt på 2 seminarer i Holland no
vember 1989 og i Athen april 1990.

Historieprojektet indebærer både en lærer- og en elevudveksling, men det 
er elevudvekslingen, der er sat i focus. Forløbet er således, at der fra hver af de 
6 deltagende lande (Holland, Belgien, Tyskland, Italien, Grækenland og Dan
mark) vil deltage 1 lærer og 5 elever i »en europæisk klasse«.

»Den europæiske klasse’s« program vil strække sig over 5 dage, i hvert 
halvår, hvor der hver formiddag vil være et historisk program (perioden 1945- 
1990) og om eftermiddagen et kulturelt program. Perioden ligger fast for alle 
deltagende lande, men temaerne inden for denne periode og det kulturelle 
program fastlægges af værtslandet.

»Den europæiske klasse« skal første gang samles i Holland i marts 1991 og 
derefter er rækkefølgen -1991 sept./okt. Grækenland, 1992 marts Danmark - 
sept./okt. Belgien, 1993 marts Italien og sept./okt. Tyskland. De elever, der får 
chancen for at deltage i »den europæiske klasse«, skal udtages fra 2.g, og en af 
de vigtigste kvalifikationer er, at de behersker engelsk.

Så meget om forløbet og organiseringen, men hvad er så formålet med dette 
pilotprojekt? På Athenmødet i april 1990 kunne alle 6 deltagende lande til
slutte sig det overordnede sigte, at der gennem historieundervisningen opnås 
en forståelse for, at det er nødvendigt i højere grad at anvende et internationalt 
perspektiv. Dette gælder både elever og lærere.

Om dette formål kan realiseres må tiden vise, men det er under alle omstæn
digheder nødvendigt, at der gennem sådanne fælleseuropæiske projekter op
nås større forståelse for og viden om de forskellige landes undervisningssyste
mer. Man må gøre sig klart, hvad man kan lære af andre, og hvad man selv kan 
tilbyde. Dette gælder ikke mindst i disse år, hvor harmonisering og standardi
sering er centrale elementer i den europæiske udvikling. For uanset hvad man 
mener om en øget fælles integration, er det vigtigt at deltage i et udviklings/ud- 
vekslings arbejde om at forbedre undervisningen for fremtidens unge såvel i 
Danmark som i det øvrige - nu udvidede - Europa.

Lene Jeppesen
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DANSK-FRANSK
LÆRERUDVEKSLINGSPROGRAM

Jacques Piloz har i foråret deltaget i et lærerudvekslingsprogram med Alsace, 
arrangeret af ICU (Internationalt Center for Udveksling). VHG har for to år 
siden deltaget i et lignende projekt, men denne gang kom de danske deltagere 
udelukkende fra Nordjyllands og Viborg amt.

Formålet med denne udveksling er at lære et andet system at kende »inde
fra«. Derfor deler man udvekslingslærerens hverdag med alt, hvad det inde
bærer: timer, drøftelse af de næste timers indhold, evt. møder o.s.v., og selvom 
det kun drejer sig om en arbejdsuge, får man et mere realistisk indtryk end ved 
bare at studere rapporter.

Jacques Piloz fik således et bredt indtryk af det franske skolesystem gennem 
sit besøg i Haguenau, en by på ca. 35.000 indbyggere 30 km nord for Stras- 
bourg, hos et ægtepar, hvoraf den ene underviser i fransk på et gymnasium i en 
grænseby 30 km længere mod nord, mens den anden underviser på et »col- 
lége« (der rummer det, der svarer til 6.-9. klassetrin).

Piloz siger om sine indtryk, at det naturligvis er forskellene, der umiddelbart 
springer i øjnene. Blandt de største hører antallet af elever pr. hold - 35 var 
ikke et usædvanligt tal - og skoledagens længde - som regel blokke af 2 stive 
klokketimer omkring et 10 minutters frikvarter, og med den »hellige« frokost
pause på halvanden til to timer. Under samtalerne med klasserne vakte det 
misundelse, når Jacques Piloz fortalte om en normal skoledag i Danmark, men 
når de franske elever så blev gjort opmærksomme på, at en sådan rytme ville 
koste dem den lange middagspause, var der stort set ingen, der stadig ønskede 
sig danske tilstande. En anden markant forskel er, at man i Frankrig har et utal 
af grene, linjer, tilvalg. Det skyldes, at den nuværende regerings erklærede mål 
er, at 80% afen årgang skal modtage en uddannelse på niveau med studenter
eksamen. Det er klart, at et sådant mål kun kan nåes, hvis en gymnasial uddan
nelse indeholder mange andre ting ved siden af det forholdsvis boglige og al- 
mendannende gymnasium, vi kender i Danmark.

Piloz fik naturligvis også tid til at udforske andre sider ved Alsace end sko
lerne. Denne egn, som kæmper for at bevare EF-parlamentet i Strasbourg, er 
på én gang aldeles europæisk indstillet og 100% fransk. Selvom man også i Al
sace fremelsker det regionale særpræg, som bl.a. bygger på en germansk dia
lekt, så kunne man ikke drømme om at kræve selvstyre eller selvstændighed 
som andre regioner i Frankrig, Bretagne og Korsika f.eks. Det skyldes navnlig 
egnens dramatiske historie i de sidste 150 år. Den havde det franske værtspar, 
Chantal og Joseph Fenninger, haft tæt inde på livet. Josephs far har således 
skiftet nationalitet 4 gange, og han selv havde til 200-året for den franske revo
lution skrevet og instrueret et imponerende teaterstykke, som var blevet frem
ført i Haguenaus gader af en stor flok entusiastiske amatørskuespillere og vist 
på tv.
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Jacques Piloz, Chantal og Joseph Fenninger

Det fik fransklærerne på VHG lejlighed til at se på video under franskmænde- 
nes genvisit her i begyndelsen af april. Det franske lærerpar var i øvrigt impo
neret af det danske skolesystem, som det fik lejlighed til at følge både på folke
skole- og på gymnasieplan. De, der kender Jacques Piloz godt, tvivler heller 
ikke på, at franskmændene har fået en fortrinlig indføring i det gode danske 
køkken: flæskesteg, brun sovs og rødkål f.eks.

Klarede de pynten ?
Det var en flok let nervøse VHG-elever, der søndag formiddag den 22. april 
stod klar på havnen i Frederikshavn for at modtage ca. 5 0 elever (og lærere) fra 
Sarcelles. De danske lærere blev udspurgt om forskellige relevante gloser, men 
så snart franskmændene var ankommet, var nervøsiteten borte, og snakken gik 
livligt (på fransk endda!). Nogle udvekslede minder fra de danske elevers tur til 
Paris i efteråret, og de nye, der deltog i udvekslingsprogrammet, var hurtigt på 
bølgelængde.

Programmet omfattede som sædvanligt en tur på Skagen (der den dag lod 
sig se med sydlandsk klima), deltagelse i undervisningen på VHG, besøg på 
Rådhuset i Aars, sportskampe o.s.v. Franskmændene havde dog indlagt et nyt 
punkt i programmet, idet de mandag morgen chokerede danskerne ved at 
holde skriftlig studentereksamen i idræt i sproglaboratoriet!
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Også rektoren for gymnasiet i Sarcelles deltog i år, så da Preben som sæd
vanlig serverede sine lækre specialiteter (græsk salat, lammekølle, pizza, spag
hetti m.m.) ved den sidste aftens fest for de involverede, deltog der en fransk, 
græsk og dansk rektor.

Jean Mauret, Willy Mathiesen og Andreas Contodemopoulos

Efter et righoldigt underholdningsprogram spillede »Ventilators« (som så 
mange gange før i det forløbne skoleår) op til de kropslige udfoldelser på dan
segulvet. Mange af de deltagende har nok haft en af »Ventilators« hjemmela
vede sange kørende i baghovedet den næste dag, efter at have taget en tårevæ
det afsked med franskmændene:
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Vidunderlige dagligdag!
(Mikael Stegger)

Himlen synker 
elendigheden raser 
man må kæmpe 
sig frem mod lysere sider 
smalle øjne 
lyssky elementer 
så et pludseligt glimt! 
(- en flystyrtseksplosion)

Mister gnisten 
på glødende pæle 
de varme linier 
de dybfrosne skuldre 
løber dagligt 
trælse kilometre 
ihærdige cirkler 
slår m ig selv på stregen

Valser rundt 
i strid slipstrøm 
manioexplosiv 
mageløs makulering 
kameler siuges 
kanaler kræves 
krampagtige kampe kæmpes 
frem mod nye tider (?)

Vidunderlige dagligdag 
- efter omstændighederne normal

Jørgen Jørgensen
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EEC - TEACHER EXCHANGE
Integration, udveksling, harmonisering er nogle begreber og ord, som svirrer i 
luften næsten alle steder i Europa, og som ligger på mange menneskers læber. I 
forbindelse med den europæiske integrationsproces har Kommissionen på 
initiativ af Europaparlamentet og Fællesmarkedets medlemslande taget initia
tiv til en udvekslingsordning mellem lærere i gymnasiet i alle 12 fællesmar
kedslande. I forbindelse med ordningens igangsættelse udtrykker Kommissio
nen bl.a. følgende målsætning:
- At bidrage tillærernes efteruddannelse ved at give de deltagende lærere mulig

hedfor at få bedre indsigt i andre undervisningsmetoder og få kontakt med for
skellige faglige og kulturelle målsætninger.

- At bidrage til udformning af fælles tværfaglige projekter, der er centreret om 
konkrete emner og om udvikling af nye former for samarbejde mellem skoler.

- At bidrage til den europæiske tværkulturelle dimension ved værtsskolen.
Kommissionen finder dog anledning til at understrege, at »det er vigtigt at 

bevare og respektere uddannelsessystemernes rige mangfoldighed i Fælles
skabet samt at trække på det bedste af den fælles arv for at højne standarden i 
fremtiden«.

Udvekslingsordningen startede i 1989, og i foråret 1990 fra den 16/4 til 
den 6/5 havde VHG besøg af Andreas Contodemopoulos fra Athen. Andreas 
er til daglig rektor for et Lyceum (svarer til vores gymnasium) i Athen. Skolen 
har omkring 340 elever og 22 lærere. Andreas har studeret vores skolesystem 
i form af besøg på en folkeskole og en privat folkeskole samt deltaget i under
visningen på VHG. Der har endvidere også været mulighed for at indhente op
lysninger om voksenuddannelse og arbejdsmarkedsuddannelserne. Udveks
lingen omfatter dog ikke kun uddannelse, men indbefatter også et kulturelt 
program, der tager sigte på at give en så bred indsigt i det danske samfund som 
muligt. Men det allervigtigste er vel nok de personlige kontakter og venskaber, 
der opstår, og som begge parter kan have stor glæde og nytte af i fremtiden ved 
kommende udvekslinger og private besøg. Undertegnede drager afsted til At
hen i midten af september måned med samme målsætning: venskaber, kultur 
og uddannelse.

Preben Steen Sørensen
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ERFARINGER MED DANSK- OG
HISTORIEOPGAVEN
eller
»Jeg syntes, det var vildt sjovt!«
En eftermiddag i begyndelsen af maj mødtes 2 elever fra 2.a (Lene og Leif) og 
2 lærere (klassens dansklærer, Lone Hindsgaul, og klassens historielærer, Pre
ben Steen Sørensen) samt undertegnede som referent for at udveksle erfarin
ger med hensyn til gymnasiets nye skriftlige opgavetyper, dansk- og historie
opgaven. Det blev til en længere uformel snak, og nedenfor bringes de væsent
ligste synspunkter.

PS lagde for med at bede eleverne om at sammenligne de to opgaver.
Leif: »Danskopgaven var helt klart den bedste. Ved historieopgaven

kom du væk fra det hele tiden. Og du ku’ heller ikke slappe af en 
enkelt time, for der var hele tiden så meget. Det, der så var godt 
ved historieopgaven, det var, at vi forberedte den i god tid. Vi 
fandt materiale, vi var på biblioteket o.s.v. Alt var klart, til vi 
skulle igang. Det var lidt anderledes med danskopgaven. Vi 
havde godt nok noget om massekommunikation og sådan noget 
inden, men ikke med materiale i den forstand. Det var mest i 
den uge. En kombination, det ville være det bedste«.

LH: »Klassen arbejdede jo med en overordnet »paraply«, der hed
massekommunikation, og så delte I jer ind i forskellige under
emner, og det var radio, tv, aviser o.s.v. Jeg bad jer om at lave en 
skriftlig evaluering, og det, der går igen, det er netop, at det at ar
bejde med et selvvalgt emne en uge, det har været en god erfa
ring. Man har fået ro og koncentration, men man har osse ople
vet et socialt samvær. Man har været fælles om et arbejde, og 
man har lært at være ansvarlig over for hinanden: »Det her, det 
ska’ laves til i morgen!« Også i forbindelse med bibliotekssøg
ning. Det er sådan det, der går igen i de her besvarelser«.

Lene: »Men osse, at det ikke er læreren, der siger, at nu ska’ du gøre
det. Det kan nemt blive den samme, der kommer til at trække 
det i en gruppe. Derfor bli’r vi osse nødt til selv at sørge for, at 
det sådan bliver lidt fordelt. Vi bliver nødt til at finde ud af det«.

JJ: »Det lyder, som om det godt ku’ være lidt problematisk ind
imellem?«

Lene: »Det ved jeg ikke. Der er jo forskellige typer i en klasse, og det
ka’ godt støde lidt sammen nogle gange. Altså, vi finder ud af 
det, men det er ikke sikkert, det er sjovt det hele, vi ska’ finde ud 
af«.

PS: »Vil det sige, at de grupper, I sad i i dansk, var nogle, I havde
fået at vide?«
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Leif:
LH:

Leif:
LH:

Leif:

Leif 
(efter en 
pause):

PS:

Leif: 
PS:

Leif:

LH:

»Nej, vi valgte helt selv«.
»Man kommer jo også tæt på hinanden i sådan en uge, hvor man 
arbejder intenst sammen«.
»Jeg syntes, det var vildt sjovt!«.
»Der oplever jeg så osse nogle ting ved hinanden, som man ikke 
kendte til før. Der var en, man skulle holde mere eller min
dre...«.
»Det kommer lidt an på, hva’ for no’n grupper man kommer i. 
Hvis det er no’n, der normalt går meget sammen, så gør man det 
jo ikke«.

»Danskopgaven, det var i den sidste uge af skoleåret, og det var 
nemlig osse godt, for vi havde ikke andet at tænke på. Historie
opgaven, ok, det var nemlig træls: Så sku’ man lave historieop
gave. Så var der en stil. Så sku’ man skrive tysk. Det var ikke til at 
have med at gøre. Man sku’ bruge al sin energi på den historie
opgave. For selvom vi fik at vide, at den ikke sku’ være så udfør
lig, at man ikke behøvede at gå helt i dybden, så.... Det er jo ikke 
til at lade være med! Det er utilfredsstillende at lave noget, der 
bare er halvt. Hvis du f.eks. laver noget med Trediveårskrigen ... 
Du ta’r det bare overfladisk. Du ser ikke på, hvorfor det skete, 
går dybere ind, prøver at finde nogle andre bøger end de mest 
nærliggende. Det er lidt træls, synes jeg. Man føler ikke, man får 
det gjort ordentligt. Det ville være bedst, hvis man ku’ lave... nu 
ved jeg ikke, hvordan man ku’ lave historieopgaven .. om man 
ikke sku’ ha’ så lang tid eller hva’?... men det ville i hvert fald 
være bedst, hvis man ikke havde andet at koncentrere sig om. 
Og så som sagt - i et mere samlet forløb«.
»Men der var osse nogle, der havde det argument, at det osse 
ind imellem ku’ være meget godt, hvis den lå lige et par dage el
ler tre, så man ku’ vende tilbage til den. Så ku’ man se på den 
med friske øjne, ikk’?«.
»De 3 sidste i en uge, og så de 2 i den næste?«.
»Der var også nogle, der talte om, at en opgave er en proces, 
d.v.s. over en længere periode. Det ku’ man osse sige. Altså, jeg 
har kun refereret, hvad andre mente«.
»Jeg tror stadigvæk, det ville være for svært. Det ville være for 
usammenhængende. Hvis du laver en rapport et eller andet sted 
- på et arbejde eller sådan no’et - så er det jo den, du ska’ kon
centrere dig om. Så har du jo ikke tusind andre ting, du ska’ 
tænke på«.
»Danskopgaven er jo dels en faglig opgave, dels en proces, hvor 
I lærer at arbejde selvstændigt med et emne, lærer at gå på bi
blioteket, finde materialet, disponere stoffet, tilrettelægge ar
bejdet sammen med andre. Endelig få det formuleret skriftligt, 
så det er til at forstå for læseren. Det er jo en del af en tretrinsra
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ket. Ku’ man ikke kalde det det? Altså med danskopgaven, his
torieopgaven og den større skriftlige opgave. Det er vel menin
gen, at den proces, I har været igennem i danskopgaven, det sku’ 
der gerne komme nogle frugter ud af i historieopgaven. Og så 
endelig den store opgave som prikken over i’et«.

PS: »Som jeg har forstået det, skulle historieopgaven og danskopga
ven gerne supplere hinanden, men suppleringen bli’r måske 
mindre, når det ikke foregår under de samme forhold. Hvis man 
er presset af andre ting under historieopgaven. Man kan ikke 
koncentrere sig om noget en uges tid, som selvfølgelig osse kan 
have sine negative sider, med at man f.eks. bli’r træt, og så går 
der altså bare en dag«.

Leif: »Det synes jeg da ikke er negativt. Det er da herligt! Hvis du nu
er træt et par timer, så sidder du og pjatter lidt. Så går det igen«.

Der var almindelig enighed om, at der havde været sammen
hæng mellem de to opgavetyper. Eleverne gav udtryk for, at 
meget havde været lettere i forbindelse med historieopgaven. 
De havde lært at prioritere, hvor lang tid der skal bruges på de 
enkelte dele i en opgave. Således havde de i forbindelse med 
danskopgaven brugt for meget tid på at samle stof ind (nogle 
havde f.eks. lavet en meget ambitiøs opinionsundersøgelse om 
TV 2 contra DR, som de senere ikke rigtig havde kunnet bruge 
til noget). Derimod havde der manglet tid til at skrive ind og re
digere. Ved historieopgaven vidste de mere om, hvordan sagen 
skulle gribes an. Men de vendte flere gange tilbage til det util
fredsstillende ved ikke at kunne fordybe sig i historieopgaven.

Lene: »Preben sagde til os, vi ikke skulle lave det helt store. Så havde vi
lyst til at lave noget mere. På samme måde med danskopgaven: 
Vi havde lyst til at lave noget, der sagde sparto til det hele«.

PS: »Det ligger i opgaverne, at man skal tvinges til at begrænse sig.
Man skal træne sig op til at være meget præcis og definere me
get kontant, hvad det egentlig er, man vil med det her. Man skal 
»holde sig på måtten«. Da vi kort evaluerede, var der nogle, der 
skrev: »Det er ikke til at lade være med at interessere sig mere 
for det. Der er sgu ikke noget ved at lave sådan en opgave, hvis 
man ikke kan få lov til at lave noget ordentligt ved det«.

Der er altså et dilemma dér mellem tid og interesse. Begge ele
ver kunne berolige de nuværende 1. g’ere, der i dagene omkring 
tidspunktet for interviewet gik og stønnede ved tanken om de 
5-8 maskinskrevne sider til den kommende danskopgave, med, 
at det ikke er noget problem. Endnu mindre med historieopga
ven i 2. g, der skal være på max. 7 maskinskrevne sider og gerne 
mindre.
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På et tidspunkt i samtalen bad PS eleverne om at sammenligne 
den normale undervisning og de to opgaver.

PS:
Leif:

Leif:

PS:

Leif:

»Hvad har det givet?«
»En slags sammenhæng. Du kan ikke køre et år uden at køre på 
den måde. Jeg mener: Når du er i klasse, så er det for at blive un
dervist, lære noget nyt. Det andet er nærmest det modsatte, 
hvor du selv giver en masse fra dig... hva’ du finder ud af og så
dan ... Man lærer helt klart at få formuleret sig. Man lærer at 
kunne samarbejde med andre, få organiseret noget. Også at tage 
ansvar for noget, man ska’ ha’ lavet. Det hjælper ikke no’et, at 
man siger... Det er skægt nok, med stil og sådan no’et: Det sker, 
at man får afleveret lidt for sent (højlydt rømmen fra de tilstede
værende lærere). Det rører egentlig ikke så mange. Men den 
danskopgave, da var ingen i tvivl om, at det var den fredag kl. 
14, den skulle afleveres. Det samme gælder historieopgaven. 
Der var mange, der sad oppe den sidste nat for at få afleveret 
den«.

Til sidst fik Leif sat gang i en diskussion om gruppearbejde og 
karaktergivning i forbindelse hermed.

»Når vi nu ska’ lære at koordinere, at lave det sammen, så det 
bliver en opgave, så synes jeg, det virker skørt, at én person la
ver noget om det, og så ....Nogle gange bliver det galt med over
gangene i det«.
»Det synes jeg er rigtigt, men når vi siger det, så er det altså for, 
at vi li’som ka’ få en fornemmelse af, hvad de enkelte har lavet, 
ikk’? For hvis det ska’ tælle, og det ska’ det jo i en vis grad i det 
tal, man får, så er det også rimeligt, at vi får en mulighed for at 
vurdere. Men jeg tror, du har fuldstændig ret i, at hvis man ikke 
passer på at lave overgange... hvor man sådan laver hver sit, 
ikk’? Så bli’r det sådan no’et underligt no’et«.
»Jeg synes stadig, at det bli’r no’et egoistisk - eller hva’ man nu
ska’ sige - hvis man si’r: »Det laver jeg, og så vil jeg ikke have an
svaret for de andre!« Det virker lidt skørt«.

Leif henviste her til universitetets praksis med gruppearbejde, 
hvor hver deltager senere går op og forsvarer gruppens arbejde. 
LH henviste til de formelle krav, lærerne skal leve op til ved 
vurderingen. Alle var dog enige om, at Leif havde rørt ved et 
ømtåleligt problem, og der blev givet eksempler på, at nogle 
ikke engang havde læst hinandens opgaver.
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Leif:

Lene:

Leif:

»Hvis jeg nu var i gruppe med en, der lavede noget skidt... jeg
ville da ikke kunne sige, at det var jeg ligeglad med. Det ville da 
være træls for opgaven som sådan, at der var noget, der var 
skidt«.
»Når man laver gruppearbejde... Hvis man f.eks. er to, så kan
man ikke sidde og skrive det sammen. Det ta’r lang tid, og det er 
ikke ret let. Det vil næsten altid være den ene, der skriver det og 
dominerer det«.
»Jeg er overhovedet ikke enig!«

Og mens Leif videreudvikler, hvordan Thomas og han arbej
dede frugtbart sammen, pakker jeg stille båndoptageren sam
men. Jeg får en mistanke om, at Lene har været lidt for langt 
væk fra den, og det er forklaringen på, at ikke alle hendes bidrag 
er kommet med i referatet fra »gruppearbejdet«.

Jørgen Jørgensen
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VIVE 1789 - OG LÆNGE LEVE 1989!
Sidst i oktober forgangne år hang der rundt omkring i Aars nogle farvestrå
lende plakater. Symbolerne og de kraftige farver var ikke til at tage fejl af - blåt, 
hvidt og rødt i de to store flag placeret over for hinanden og i kokarden på den 
dybrøde frygiske hue øverst, det hele omkranset af frihedstræets grønne blade. 
Og havde man tid til at indprente sig, hvad der stod skrevet længere nede på 
plakaten, blev man da også forvisset om, at det der i sommermånederne havde 
været den helt store mediebegivenhed i bl.a. dansk presse og TV - ligesom i 
Frankrig, men her af gode og let forklarlige grunde af et noget andet omfang 
naturligvis - heller ikke skulle gå sporløst hen over vores lille lokalsamfund: 
»Udstilling om Den Franske Revolution 30.10 - 3.11, kl. 8-18, på Vesthim- 
merlands Gymnasium - Fri adgang for alle«, stod der at læse. 200-året for be
gyndelsen til et af de helt store dramaer og tidehverv i menneskehedens histo
rie - symboliseret dengang som nu ikke mindst i Stormen på Bastillen 14. juli 
1789 - skulle også markeres her på stedet.

Bastillens fald —
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Systemet afprøves

Udstillingen var blevet bragt i stand i et samarbejde med Det Franske Uden
rigsministeriums Kulturinstitut i København. Herfra havde vi bl.a. lånt 32 
store farveplancher, hovedsagelig reproduktioner af malerier og kobberstik 
fra perioden, forsynet hver med en forklarende tekst på fransk og en dansk 
oversættelse og bygget op omkring de centrale begivenheder og ideer i Revo
lutionens allerførste år.

Til ophængningen af de mange plancher havde Himmerlands Kunstmu
seum og en af byens banker beredvilligt stillet deres mobile udstillingsvægge til 
rådighed. Disses placering i det åbne scenerum i en slags labyrintisk opstilling, 
der havde sin naturlige fortsættelse ud i de tilstødende snævre gange og ind til 
et par små lukkede rum (som fungerede som biografer, hvor der uafbrudt blev
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Revolutionens silhouetter og papfigurer

vist dokumentarprogrammer om hele revolutionsforløbet), havde den over
ordnede hensigt at skabe en håndgribelig illusion hos tilskueren af historiens 
egne irgange og muligheder.

I midten af opstillingen kunne den til lejligheden fremstillede guillotine og et 
par naturalistiske afhuggede hoveder anbragt i en kurv foran - faste ingredien
ser i Den Franske Revolutions »mytologi« - kun styrke oplevelsen af det politi
ske mord som historiens allermørkeste blindgyde. Mesteren bag disse »histo
riske« rekvisitter kan vi roligt nævne i hele denne sammenhæng - han har intet 
af en bøddel over sig, nemlig vores pedel Peter Stenild.

På tilskuerens vej gennem labyrinten havde denne mulighed for at stoppe 
op og dvæle ved en masse andre informationskilder til revolutionsperioden: 
Avisartikler, bøger, tidsskrifter, portrætter, tegneserier, spil, lysbilleder og 
plakater, her ikke mindst den skelsættende »Erklæring om menneskets og 
borgerens rettigheder«, udstedt den 26. august 1789 af den netop etablerede 
Franske Nationalforsamling.

Herudover var der særlig grund til at gøre ophold foran en kæmpeplanche, 
udlånt til os af en 1 .g-klasse ved Aarhus Katedralskole - en planche, som havde 
givet klassen førsteprisen i en europæisk skolekonkurrence, udskrevet af den 
franske stat i anledning af 200 års jubilæet: Planchen var opdelt i tricolorens 
tre dele og påklistret bemalede papfigurer, forestillende en række af datidens 
store personligheder (Robespierre, Danton, Marat, Desmoulins...), samt mere 
anonyme repræsentanter for de forskellige stridende samfundsgrupper.
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Fra den opstillede lydkulisse kunne man under rundgangen samtidig høre 
datidens revolutionære sange, selvfølgelig »Marseillaisen« og en smædevise 
som »La Carmagnole des royalistes« om den tilfangetagne Ludvig 16.’s og Ma
rie-Antoinettes forræderi mod folket, afvekslende med en moderne rock
opera, »La Révolution Francaise«, hvis libretto i tegneserieform kunne følges i 
et bånd henover væggen.

Udstillingen skabte ifølge sagens natur sin egen specielle dynamik på sko
len, så længe den stod på. Aktiviteterne i fransk- og historietimerne blev for
trinsvis henlagt til udstillingen, hvor de pågældende lærere efter en kortere in
troduktion viste deres klasser rundt. Interessen og spørgelysten var stor hos 
mange, og den historiske og politiske diskussion omkring den franske enevæl
des fald og de demokratiske kræfters afgørende gennembrud i Europa fort
satte i klasserne bagefter, nu også med baggrund i det østeuropæiske systems 
tydelige begyndende sammenbrud og udsigten til et nyt afgørende gennem
brud for menneskerettighederne. Også i frikvartererne kunne man glæde sig 
over at se elever ivrigt diskuterende gå rundt i den »historiske« dekoration, en
ten for at besvare stillede arbejdsspørgsmål til fremlæggelse i timerne eller 
finde frem til de rigtige svar i en snurrig »hvem-er-hvem«- konkurrence med 
præmier.

For gymnasiet som sådan og for franskgruppen, som havde arrangeret ud
stillingen, var det glædeligt at konstatere den store interesse, der var for pro- 
jektet fra starten især i byens folkeskoler. I udstillingsugen besøgte således 
mange elever fra 7. kl. og opefter fra Aars skole og Østermarkskolen sammen 
med deres lærer gymnasiet, hvor en fransklærer førte dem rundt og fortalte om 
nogle af de allervigtigste personer og situationer under Revolutionen. Dialo
gen kom hurtigt igang, nysgerrigheden var overordentlig stor, og de fleste 
skulle - som de praktikere man plejer at være i den alder - selvfølgelig hen og 
prøve faldøksens effektivitet på en kammerat. Der var gudskelov ikke andre 
hoveder i kurven efter besøgene end de gamle, som lå der i forvejen.

Antallet af voksne gæster på udstillingen ville givetvis have været noget 
større, hvis åbningstiden også havde ligget om aftenen. De mange skoleklas
sers besøg - der kom to gymnasieklasser og en HF-klasse helt fra Hobro - og 
vore egne elevers udfoldede engagement i projektet gjorde imidlertid udstillin
gen til en ubetinget succes.

Der var således også meget at glæde sig over i 1989.
Steen Eiberg
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Vivi Jul Nielsen, student årg. 87
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TELEFON TIL VERDEN
Hvert år debuterer 50.-60.000 unge seksuelt. Med forventninger og frygt, 
trukket af egen udvikling og nysgerrighed. De sidste 10 år har tilføjet en ekspo
nentiel vækst af aids-tilfælde. En dødelig sygdom, meget lidt smittende, men 
tilsyneladende med en automatik, der de næste 10 år vil gøre en lille snebold 
stor.

Ingen ønsker den erfaring for nogen, og slet ikke for den opvoksende ung
dom. En virkelighed med en fremtid vi gerne vil uden om.

Dut, dut, dyt... otte gange.
»Forhåbentlig er hun hjemme«, tænker Søren, »jeg skal ha’ klaret det«.
Vi kender det. Ren rutine og snildt er det.
»Bare der nu ikke er unødig støj på linien«.
Det værste er at huske alle otte. Næsten irriterende og uoverkommeligt at 

huske forskel på 86 og 98.
Duut -
Engang blev Groucho Marx spurgt om, hvad han mente om sex.
»Den er kommet for at blive«, var svaret.
Og mange ting i dag har samme recept.
Hvad med aids? Uendelig fjernt! Ikke noget for os der har vort seksualliv i 

orden!
Alligevel, - som to irriterende cifre, der gør det besværligt at få forbindelse. 

Selv Søren Brun finder det vanskeligt at nærme sig den lille rødhårede pige på 
bænken. Så hellere ringe. Derved er hun tæt på og alligevel langt væk, og han er 
fri for at styre sin rødmen.

»Det hele kan siges med ord og er overstået når jeg lægger røret«.
Duut -
Den omvendte verden, når alt udenfor skal hentes indenfor. VHG tog tele

fonen.
Blandt lærere hentede vi beskrivelser af seksualitetens mange farver, af de 

former der altid er anderledes end man kan tænke sig til, og den nænsomhed 
man må nærme sig med, når man taler seksualitet med en flok unge.

Vi diskuterede etik og moral i forhold til det samfund, der gerne vil ind og 
vejlede og styre vores intime liv. Et lærerarrangement med henblik på en mere 
personlig afklaring til den dag, hvor »virkeligheden« kom tæt på eleverne.

På tema-dagen fik hele skolen biologiske facts, teater om at være anderle
des, film, diskussioner med HIV-positive, diskussioner med plejepersonale og 
ikke mindst diskussioner med hinanden.

Aids har mange facetter. Vi kan ikke nøjes med at drikke mælk og være dog
matiske. Virkeligheden er større og situationerne legio. Det er i sig selv et vig
tigt signal.

Duut -....
»Hov - der er forbindelse«, tænker Søren Brun - og rødmer.

Bjarne Nielsen

39



Ondskabsfuld, arrogant, inkompetent, usik
ker, sjusket, kedelig, uretfærdig, autoritær, 
ironisk...

Stakkels lærere på VHG. Det var sådanne stikord, der kom frem, da vi afholdt 
pædagogiske dage på VHG og blev bedt om at tænke tilbage på de dårlige læ
rere, vi selv havde været udsat for.

For at forebygge/hindre, at elever på Vesthimmerlands gymnasium skal ud
sættes for tilsvarende lærere har vi i sidste weekend i april afholdt pædagogi
ske dage med Knud Rasmussen fra Marselisborg, Søren Schmidt fra Herlev og 
Hanne Tofte fra Roskilde gymnasium som instruktører/inspiratorer.

KIMBARA KUMBARA KUMBA KIM BA BA, KIMBARA KUMBARA 
KUMBA KIM BA BA, sang Hanne Tofte og dansede, og udenom i en stor ring 
klappede og sang og vrikkede og rokkede hendes elever/vi lærere på VHG. 
Den del af kurset ville have gjort lykke ved en morgensamling.

Søren Schmidt og Hanne Tofte har i 4 år deltaget i et projekt, hvor de obser
verede undervisningen i musik på forskellige gymnasier. Da de begyndte pro- 
jektet var det med den bevidsthed, at der er noget galt med eleverne, men også 
at der er noget galt med selve institutionen. De fandt siden ud af, at det var let
tere at forsøge at ændre på læreren end på eleverne.

Gymnasiet har et dobbeltformål: det skal være almendannende og studie
forberedende. Eleverne skal have en almen viden, men samtidig vil vi lærere 
gerne opdrage dem, ændre holdninger, flytte dem. Søren Schmidt og Hanne 
Tofte understregede, at det ikke betyder, at vi skal pådutte eleverne vores 
holdninger, men vi må som lærere gøre os vores holdning klar. Det må være et 
hovedkrav til os, at vi ikke er bange for at vise autoritet. Det er nødvendigt for 
at få en dialog i gang. Engagementer et andet hovedkrav til læreren. Lærere, 
der taber engagementet i forhold til eleverne og i forhold til faget, er dårlige læ
rere.

I løbet af det 4-årige projekt blev det tydeligt for observatørerne, at lærere 
og elever har vidt forskellige oplevelser af, hvad der er en god time. Interviews 
af elever og lærere viste, at der meget hyppigt var stor forskel på, hvordan ele
verne havde oplevet en time, og hvordan læreren havde oplevet den. Læreren 
gav måske en oversigt over timens faglige indhold, mens eleverne blot sagde: 
Vi lavede faktisk det samme som altid.

Problemet er altså at få undervisningens faglige indhold (lærerens læreplan) 
til at falde sammen med elevernes udbytte af timerne (elevernes læreplan).

Elevcitat: Det kan da for pokker ikke kun være os, der er noget i vejen med.

Deltagerne i observatørprojektet nåede til den konklusion, at vi gymnasie
lærere interesserer os for lidt for elevernes forudsætninger og forventninger.
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- »Naa; af det allerede erfarede synes at fremgaa, at Du har noget Begreb om 
Regning, Skrivning, Religion, Svømning og saa fremdeles. Siig mig endvidere: 
kan Du nogen Mathematik?« - »Næ.« - »Det gjør intet til Sagen. Men hvad 
bringer Dig til at smile? Der er aldeles ikke noget Forlystende ved Mathematik 
- - tvertimod!« -

(Fritz Jiirgensen o. 1860)
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Eleverne sidder i gymnasiet som deltagere i et teaterstykke med 6 skiftende 
hovedpersoner, og hver af disse hovedpersoner bruger det meste af taletiden 
og går ud fra som givet, at eleverne interesserer sig for netop det, der foregår 
nu. Vi er for dårlige til at udnytte de ressourcer, eleverne kommer med, inter
esserer os for lidt for, hvad de har lært i folkeskolen. Hvem er jeg? Hvad er det 
for en virkelighed, jeg er på vej til at blive en del af? Det er spørgsmål, der opta
ger eleverne, og skal der være kvalitet i undervisningen i gymnasiet, må vi be
gynde at se på lærerens rolle som opdrager.

Der vil i 90’erne på grund af faldende ungdomsårgange ikke ske en ret stor 
udskiftning i lærerkollegierne, og der vil sikkert ikke blive flere penge til efter
uddannelse. Derfor opfordrede Søren Schmidt og Hanne Tofte os meget ind
trængende til at overvære timer hos kolleger, til at skiftes til at være observatø
rer hos hinanden, for at lære af hinanden og for at forny og inspirere hinanden, 
for at undgå forsuring og lukkethed.

Knud Rasmussen fortalte om forandringer i fysikundervisningen. For at 
styrke elevernes interesse for naturvidenskab er der i den nye bekendtgørelse 
lagt vægt på, at undervisningen skal tilrettelægges, så den ikke kun er studie
forberedende, men også almendannende. Eleverne skal kunne se, at den vi
den, de får, også kan bruges i hverdagen. Det blev illustreret med et eksempel. 
Man får en dag lyst til at bage. Der har ret længe ligget et par pakker gær i køle
skabet, men hvordan går det til, at den ene vejer 42 g og den anden 38 g? på 
indpakningspapiret står der, at indholdet vejer 50 g. Er man blevet snydt eller 
hvad? Jo, det var spændende at høre om fysikundervisning. Knud Rasmussen 
kunne rigtig få alle til at lytte og sine fagkolleger til at syde og gære.

Det afsluttende plenum viste, at der var stor interesse for at gå i gang med en 
udforskning af lærerrollen, men samtidig også en vis angst for at slå så stort et 
brød op, som observatørgruppen havde ridset op i materialet »Pædagogisk ef
teruddannelse - i selvstyrende grupper«, udsendt via Gymnasieskolernes Læ
rerforening. Der var enighed om at foretrække et mindre ambitiøst projekt, en 
husmandsudgave.

Hvis ellers viljen og gejsten holder sig gennem eksamensræs og en forhå
bentlig herlig sommer kan vore nye l.g’ere og vore 2. og 3.g’ere se frem til en 
udbytterig gymnasietid!!!

Birgit Lassen
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FÆLLESTIMER 89/90

11. 9.: Philip Curry & Jonathan Ash: Rockens Historie.
22. 9.: Bazaar.
10. 11.: Aserbajdjansk Folkloregruppe.
5.1 2.: Ulla Dahlerup: Det sjælelige supermarked.
2. 2.: Hjalte Tin og Nina Rasmussen: På motorcykel gennem Sovjet.

20. 2.: Leif Davidsen: Østeuropa.

Fællestimerock
Der stod rock på programmet, da elever og lærere på Vesthimmerlands Gym
nasium forleden var samlet til fællestime.

De to herboende englændere, Jonathan Ash og Phil Curry, opførte showet 
»56/96«, som i cabaretform viste rockens udvikling fra den spæde start med 
Bill Haley i 1956 og frem til i dag. Ja, faktisk gav de to musikere også deres bud 
på fremtidens rockmusik anno 1996.

Den musikalske og teknologiske udvikling blev beskrevet sideløbende. Pa
rallelt med udviklingen »rock’n’roll«, »blød rock«, »Merseybeat«, »Motown« 
o.s.v. fulgte man således også udviklingen fra lakplade over single og LP til ka- 
settebånd, CD og DAT.

Musikken er en del af historien, og derfor blev der i showet også plads til at 
beskrive begivenheder som f.eks. mordet på John F. Kennedy, borgerrettig
hedskampen og den første mand på Månen. Videre gik det over syre-musik, 
flower-power, Vietnam-krig, kriserne i begyndelsen af 70’erne, discobølge, 
synthesizerens indtog, reggae, punk og rap-musik. Og i fremtiden kan vi vente 
en »hippie-hop« bølge, mente de to musikere.

Stykket var næsten hele vejen bygget op om live-musik, hvor de to musikere 
spillede guitar og sang til forprogrammeret underlægningsmusik i form af 
trommemaskine og synthesizer. Denne form hæmmede specielt udførelsen af 
de gode gamle rock’n’roll numre, hvorimod den passede perfekt til den mo
derne musik, som netop gør brug af disse instrumenter i stort omfang.

De to englændere fik fin respons fra publikum, der trods et par småkiks un
dervejs lod sig rive med af musikken, der kunne få eleverne op på tæerne - og 
videre op på bordene.

Mads Lundsgaard og Mikael Stegger
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Nyreligiøsitet på VHG
Vesthimmerlands Gymnasium havde forleden besøg af Ulla Dahlerup, som 
skulle vise rundt i »Det sjælelige supermarked«. Foredragets titel dækkede 
over dagens tilbud i nyreligiøse bevægelser. Ikke mindst eleverne så med 
spænding hen til, hvad en fra samme generation som lærerne kunne berette 
om dette aktuelle emne.

Researcharbejde i forbindelse med nogle artikler, Ulla Dahlerup havde 
skrevet for »Det fri Aktuelt«, var baggrunden for foredraget.

Ulla Dahlerup beskrev de tre bedst kendte nyreligiøse bevægelser: Moon el. 
Tongil, Scientology og Hara Krishna. Karakteristisk for disse er deres strengt 
hierarkiske opbygning med en guru som den suveræne leder. Medlemmerne 
hverves i første omgang ved brug af overstrømmende hjertelighed og interesse 
for det potentielle medlem, dernæst ved brug af trusler.

Fra sit researcharbejde gav Ulla Dahlerup et eksempel på fremgangsmåden 
i Scientology: medlemmer af sekten kontakter en på eksempelvis gågaden i en 
større by. Man bliver af et venligt ungt menneske spurgt, om man er interesse
ret i at besvare et spørgeskema. I bekræftende fald følges man med medlem
met til det nærmeste Scientology-center, hvor spørgeskemaet besvares. Heref
ter lukkes man ind til lederen af centeret, som smigrer en med, hvor begavet 
man har besvaret spørgsmålene. Dog er man ifølge skemaet dårlig til konflikt
løsning. Dette kan der imidlertid rådes bod på; nemlig ved at deltage i et kursus 
formedelst en administrationsafgift på 500 kr. Dermed er første skridt taget på 
den korte vej ind i Scientology, som resulterer i hjernevask og fornedrelse.

Ifølge Ulla Dahlerup er fremgangsmåden og følgerne de samme i andre be
vægelser.

Dette var en beskrivelse af, hvordan nyreligiøse bevægelser skaffer med
lemmer. Dette »hvordan« kendetegnede foredraget: hvordan bevægelserne 
hverver medlemmer, hvordan medlemmerne skaffer penge til bevægelserne, 
hvordan bevægelserne holder på medlemmerne etc. Ulla Dahlerup tog ud
gangspunkt i bevægelserne og ikke i de unge mennesker, som føler sig tiltruk
ket af dem.

Ved afslutningen på rundturen i supermarkedet kiggede vi i vore indkøbs
net - og fandt forbavsende lidt. Med andre ord, foredraget var præget af mere 
form end indhold. Det var et professionelt, rapt og smart show med en strit
tende verbal pegefinger. Men trods det besnærende foredrag meldte spørgs
målet sig alligevel: Hvorfor har de nyreligiøse bevægelser så stor appel til 
unge?

Kent Harnisch
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Spændende belysning af højaktuelt emne 
på VHG
På VHG havde man i tirsdags (20.2.) en meget spændende fællestime med Leif 
Davidsen, der i 6 år har været Danmarks Radios korrespondent i Moskva. 
Emnet var Sovjetunionen og Østeuropa, et emne, der i disse måneder har en 
voldsom aktualitet. Og få ved nok mere om den seneste udvikling i dette om
råde, end netop Leif Davidsen.

Han indledte med et kort indlæg på ca. 1/2 time, hvor han understregede, at 
det er mere end en frase, når man kalder disse måneder for en historisk tid. For 
det der sker i Østeuropa nu er enestående!

En væsentlig forklaring på det, der sker, skal findes i magtskiftet i Sovjet, 
hvor Gorbatjov kom til magten i 1985, men samme Gorbatjov /zarproblemer i 
sit eget land, bl.a. fordi »Glasnost« (åbenhed) har været en større succes end 
»Perestrojka« (Økonomisk omstrukturering). Derfor har man i Østeuropa 
travlt med at få gennemført de første frie valg i denne del af verden i efterkrigs
tiden. Et evt. magtskifte i Sovjet - som Leif Davidsen dog ikke anså for særlig 
sandsynligt - ville kunne ændre situationen radikalt.

Men også de østeuropæiske lande har problemer. For med en overgang til 
markedsøkonomi følger en åben erkendelse af begreber som arbejdsløshed og 
inflation. I Polen lægges der op til en reduktion af den i forvejen lave levestan
dard med 36%! Kan begejstringen for den nyvundne frihed bære noget så
dant?

Efter denne indledning lagde Leif Davidsen op til at lade spørgsmål fra sa
len styre emnevalget. Og spørgelysten var stor. Man kom ind på emner som 
tysk genforening, pressens betydning, opblomstring af en mafia i Sovjetunio
nen, ændringerne i journalisternes arbejdsvilkår i Sovjetunionen, vestlige lan
des muligheder i det nye Østeuropa o.m.a.

Det var med beklagelse, man måtte afbryde mødet efter 1 '/2 time, da Leif 
Davidsen skulle nå en flyver til København. Men han havde på de 1 '/2 time nået 
at give tilhørerne på VHG en særdeles spændende og givende fællestime.

Chr. Rode
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Alkymisten Strindberg. III. til Antibarbarus (1905) af Arthur Sjogren
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SOL, MÅNE OG FREJA

(Lærernes indslag ved juleafslutningen)

I tidernes morgen, da guderne havde grundlagt Midgård og bygget Valhal, 
kom der en dag en mand, som sagde, at han var bygmester, og han tilbød at 
bygge en mur om hallen så stovt og fast, at hverken trolde eller andre forstyr
rende væsener kunne komme ind i Asgård igennem den, og muren skulle stå 
færdig på tre år.

Til løn forlangte han sol, måne og Freja oven i købet, om muren blev færdig 
på den tid han havde lovet (Freja: Gudinde for kærlighed og skønhed).

Guderne mente det var for høj en pris: Solen, månen og Freja var godt nok 
selve deres livsindhold, men den fuldkomne sikkerhed, som muren kunne give 
dem, tiltalte dem på den anden side. De orkede nemlig ikke hvert øjeblik at 
skulle leve på kampens vilkår.

Så kom Loke ind i billedet. Han tilbød sig som forhandler og opnåede i for
handlingen med bygmesteren, at denne skulle få solen, månen og Freja, hvis 
han kunne færdiggøre muren på et år. Hans eneste hjælp skulle være hans 
hingst. En sådan mur kunne nemlig ikke bygges på et år, betroede Loke de an
dre guder. På Lokes råd tog guderne derpå imod tilbuddet fra bygmesteren.

Bygmesteren krævede både vidner på pagten og kraftige eder fra guderne, 
og det fik han. Freja var rystet over, at guderne ville bytte hende, solen og må
nen for en mur, og det var Balder også. Derfor begyndte Freja og Balder så 
småt at tale sammen i smug det år. (Regi: Muren påbegyndes).

Den første vinterdag begyndte bygmesteren arbejdet. (Regi: Et lille ophold) 
Om dagen byggede han, om natten spændte han hesten for og slæbte sten sam
men, og guderne undrede sig storligen over de klippestykker, som hesten 
kunne trække, så at de næsten syntes hesten var den gæveste af de to.

Da det led ud på vinteren, skød muren rask i vejret, og den var så høj og så 
stærk, at den kunne modstå alle angreb, og tre dage før sommeren var omme, 
var bygmesteren nået så nær rundt, at der ikke manglede stort mere end por
ten. (Regi: Muren næsten færdig).

Da blev guderne alligevel betænkelige og holdt hastemøde: Dette er ikke 
menneske- men jætte værk sagde de. Og de spurgte hinanden, hvem der havde 
givet det råd, at de skulle gifte Freja bort til jættehjem og tage sol og måne af 
himlen, så at verden blev grå, og det blev dem klart, at det kunne kun én have 
forvoldt, han som er mester i onde anslag, og han hed Loke.

De gik da løs på Loke og truede ham med den beskeste død, om han ikke 
fandt udveje til at narre bygmesteren for hans løn. Og så ræd blev Loke, at han 
svor, højt og dyrt, at koste hvad det ville, lønnen skulle bygmesteren ikke få.

Samme aften, da manden agede efter sten, sprang en hoppe ud af skoven og 
vrinskede imod hingsten, og da den fornam hoppen, blev den vild, sled seletø
jet og sprang efter hende ind i skoven. (Regi: Vrinsk og soldaterne følger hop
pen). Bygmesteren løb efter sin hest. Rygtet ville vide, at det var Loke, der 
havde forvandlet sig.
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Det forjættede land

Men da det nu stod guderne helt klart, at bygmesteren var en jætte, så lod de 
eder være eder og løfter være løfter og sendte Tor efter ham. Tor kløvede på 
stand hans pandeskal. (Regi: Et lille ophold).

Men muren stod der, og det var let for guderne at bygge det sidste stykke. 
(Regi: De sidste sten lægges på muren). Da guderne havde bygget muren fær
dig, opdagede de til deres store forbløffelse, at solen, månen og Freja for
svandt. (Regi: Lyset slukkes).

Frej, der var Frejas mand, og Balder mødtes i det skjulte og talte meget sam
men især om kærligheden, skønheden, friheden og lyset, idet de håbede, at de
res tanker og ord engang kunne bringe solen, månen og Freja tilbage til deres 
land. (Regi: Børnene træder frem gennem muren med lys i hænderne).

Men børnene rejste sig
for at hæve forbandelsen
og kniplerne sukkede
blev røde af blod
og trak sig 
i rædsel 
tilbage.
(Regi: Sang).

Preben Steen Sørensen/Hans Peder Nielsen
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Pauline Lindskovs og Thomas Hansens oplæg til studieugen i efteråret:

Thomas: Studieugen, som er blevet døbt »Det nye verdensbillede?«, er
endnu på spirestadiet. »Det nye verdensbillede?«, fordi forti
dens af og til vanvittige fantasifostre i dag er en realitet. Eksem
pelvis kan mennesket igennem gensplejsning ændre på natu
rens orden.

Pauline: Naturens orden, et om tredive år måske forældet begreb, et be
greb, som står for en tidsperiode, der bød på ændringer viden
skabeligt såvel som menneskeligt.
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Hvad har denne udvikling betydet for vores forståelse af det le
vende væsen og dets behov? Hvor langt er vi nået med vores 
drømme og fantasier, og hvornår har vi nået grænsen? Findes 
denne overhovedet?!

Thomas: Forureningen af vores omgivelser er måske netop grænsen.
Forureningen står som en stor sten på fremskridtets vej, en sten 
som vi må nedbryde, hvis vi ønsker at fortsætte fremad. Forure
ningen er et resultat af års uvidenhed, siger vi, men er vi blevet 
klogere om tredive år? Eksisterer vi om hundrede år?

Pauline: Men på den anden side har denne trussel givet næring til en helt
fantastisk bølge af GRØNT: sund mad - helse - motion - krops
dyrkelse - genbrug og Greenpeace. Og måske kan den uhygge
lige, men revolutionerende gensplejsningsteknik blive nøglen til 
bekæmpelse af forureningen.

Thomas: 80’erne er blevet stemplet som den kolde bølges årti: Yuppier,
karriereræs, caféliv og fast food har tegnet årtiet.
Punkerne og BZ’erne, de oversete unges skrig lød i gader, digte 
og musik. Økonomien vaklede, ord som inflation og udlands
gæld prellede af på velfærdssamfundet Danmark. Flygtningene 
kom i stort antal og satte nu vores gæstfrihed på prøve.

Pauline: 90’erne rummer dog håbet om en ændring af vort samfund til
det bedre. Også kernefamilien er spået til atter at få en opblom
stringsperiode.

Thomas: Er det AIDS-frygten, som har gjort os så bange, at vi har ændret
vores omgangsformer og atter har gjort parforholdet populært?

Pauline: 180’erne dyrkede vi kroppen. Er det i fremtiden ånden, det bli
ver »in« at dyrke? Bliver dette den danske folkekirkes fallit og 
de nyreligiøse bevægelsers storhedstid? Hvilken ændring vil 
der i så fald ske med vores samfund, som har udgangspunkt i det 
kristne livs opfattelse? Vil Grundtvig, Dannebrog og dansk for
svinde i dette sammensurium af fremmede religioner?

Thomas: Bliver et Storeuropa en del af det nye verdensbillede? Vil Dan
mark i så fald bestå som en nation? Og hvis ikke - ja, hvad så?

Pauline: Siden anden verdenskrig har øst-vest-konflikten været et alt
overskyggende problem, men nu er denne ved at ebbe ud. Bli
ver det nu en nord-syd-konflikt, som vil optage os? Løsriver 
den tredie verden sig fra den vestlige verdens bånd og prøver at 
udvikle sig primært efter dens egne ønsker?

Thomas: Mange spørgsmål står åbne....
Pauline: Det nye verdensbillede er måske kun en naiv drøm om, at men

nesket vil kunne overvinde de selvskabte problemer og kata
strofer. Mennesket vil overleve på grund af dets evne til at til
passe sig enhver situation.

Måske JAAAA.....Måske NEJJJJ......
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NOGET OM FORHOLDET MELLEM 
IAGTTAGELSE OG ERKENDELSE I 
ANLEDNING AF OBSERVATORIET

»At iagttage er grundlaget for det hele.
Men ser vi det, vi ser?
Historien fortæller os, at de samme ting gennem tiderne ikke har set ens ud. 

Iagttagelsen er altid farvet - ikke kun af lys og skygge - men også af tidens ideer.
Vi véd ikke, hvad vi ser: men iagttagelse og idé forsøger trods alt hele tiden i 

et samarbejde at blive klar over, hvad det er, vi ser«.
(PerKirkeby: Geologi - videnskab?, 1980)

»Entropien, som er en central størrelse i termodynamikken, handler om uor
den. Ikke-organisation. Iagttageren kommer ind i billedet, fordi det skrive
bord, der ser ordentligt ud for én person, ikke altid gør det for en anden. Uor
den er svær at beskrive, uden at man beskriver, hvem der beskriver den.

Tilsvarende handler det modsatte af entropi - orden - om målinger: signaler, 
information, viden. Derfor er termodynamikken vigtig for at forstå målepro
cessen, også i kvantemekanikken. Men ingen ved rigtig hvordan«.
(Tor Nørretranders: Det udelelige, 1985)
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William Blake: Newton (1795)
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»Vores kultur opererer med et usandsynligt stort antal former for viden, noget 
som man kun skal være glad for, det er ligesom at sige at vores kulturhorisont 
er en datamat med en uendelighed af forskellige programmer. Jeg har en privat 
teori om, at de forskellige kategorier begynder at bryde ned, og at viden strøm
mer fra det ene felt til det andet, og i den anden ende af den proces opstår der 
på et eller andet tidspunkt ny viden i form af en stor inspiration til at føje begre
ber sammen, der hidtil har været usammenlignelige. Det er jo sådan set det, der 
videnskabshistorisk er sket med kvantemekanikken i forhold til det newtonske 
verdensbillede og for mig er det noget meget ønskværdigt at kategorierne bry
der ned, fordi det er det der frigør energien. Al udvikling foregår i spring, der er 
altid et sort hul i erkendelsen, svarende til øjets blinde plet og man skal ikke 
være bange for at springe ind over felterne for at se hvad der så sker, men man 
skal være betænkelig hvis folk ophøjer de nye verdensbilleder til endegyldige 
sandheder«.
(Ib Michael: Dansknoter, 3,1987) 

ab ovo:
»Synet er efter min mening årsag til den største vinding for os, fordi intet af det, 
vi nu har sagt om verdensaltet, nogensinde kunne være blevet sagt, hvis vi ikke 
havde set hverken stjerne eller sol eller himmel. Men som det er, har synet af 
dag og nat, af måneder og rullende år, jævndøgn og solhverv, bevirket, at vi 
ved, hvad tal er, har givet os tidens begreb og studiet af universets natur; derfra 
har vi filosofien og større gode har guder ikke skænket og vil ingensinde 
skænke dødelige mennesker. Dette, siger jeg, er øjnenes største velsignelse«. 
(Platon: (427-347): Timaios (e. 361))

RM
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DET NY I GENTAGEN OMGANG

Erfaringer har den kedelige egenskab, at de ikke er til at glemme. Tilmed er de 
fremmende for identiteten, for ikke at sige personligheden, - hvis man ikke 
passer på at forholde sig passende destruktivt til dem, sammensværger de sig, 
og man skal tilbringe sine modne år med en personality, som oven i købet viser 
sig at være selvforstærkende indtil det ubehagelige. Prøver man at overskride 
den med nye erobringer, tilskrives de den omgående som nye tankevækkende 
sider af et allerede manifesteret talent.

Modenheden har den kedelige egenskab, at man ikke selv synes, man mær
ker meget til den, mest, faktisk, som noget der i det uendelige påduttes én, eller 
frakendes én, som om den uden videre var en kvalitet. Man mister den uskyld, 
man aldrig har lagt vægt på, og man slipper ikke for at blive klogere, simpelt
hen fordi hukommelsestabet ikke kan følge med. Man har været samtidig med 
betydeligt mere end ens yngre kolleger i faget og pådrager sig derved helt auto
matisk så megen falsk autoritet, at ens fornemmelse for horisonten er truet. 
Man ender med at tro, at man ved noget, og hvad værre er, det gør man også.

Viden har den egenskab, at den øges ved brug. Jo mere, desto mere, og den 
er ikke til at komme udenom. Men samme brug præciserer ikke-viden, der er 
nærende som en lidenskab, og som fortrænger uskylden. Talen her er ikke om 
bevidst indsats, kamp og hvad deraf følger, talen er om en proces, der bag ens 
ryg finder sted og udfolder sig, og hvis stadigt gentagne figur man er.

Viden øges også ved fortilfælde, de mange man kender til og gradvis forbrø
drer sig med, respektløst, for det er forskellene, man jager, den ikke-viden man 
ikke har fælles med dem, og som de hjælper en til at opleve som nutidig og sær
egen, ny. Man bliver ny, tror jeg, ved at opdage de forskelle, som markerer ens 
afstand til dem, man beundrer og derved efterhånden kommer til at dele viden, 
men ikke nødvendigvis talent, med. En lang proces, og alle dens resultater er 
foreløbige.

Det felt, man åbner ved at blive ældre, udfyldes ikke af ens erfaringer og mo
denhed, men af andre, som man ikke kan omfatte med hverken erfaring eller 
modenhed, og som man ikke engang deler ikke-viden med. De er ny på måder, 
man ikke selv kan udfolde, fordi deres felt fundamentalt er et andet, simpelt
hen fordi de er yngre. Går man efter ligheder, f.eks. af frygt for at blive overha
let, så er de begribeligvis mange og indlysende, men det er i forskellene, vi mø
des.

Den oplevelse, at yngre har erfaringer og præsterer resultater, man ikke har 
en selvfølges andel i og derfor aldrig kan dele med nogen erfarings ret, er om
væltende, fordi man ikke kan værge sig imod den uden at forhærde sig i sin 
egen proces, men samtidig heller ikke kan involvere sig i den på grund af dens 
fundamentalt anderledes karakter. Det er ikke nemt at være samtidig med det 
ny uden at være omfattet af det.

Naturligvis kan man grave sig en fællesgrav i det fælles og hygge sig, mens 
den sander til, eller lade komparatisterne smide jord på i videnskabens, embe
dets og den generelle ordens navn. Men vi er praktikere, vi er dem der skal for-
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længe litteraturen med litteratur, så vi kan ikke omgåes det ny så skødesløst, 
selv om også dét gentager sig. Paradokset er, at de forskelle, vi skal mødes i, 
også er dem der skaber det ny som nyt. Går vi efter lighederne, er der intet nyt 
under solen, og selv mirakler må slås for eksistensen.

Per Højholt

(Denne artikel er venligst stillet til rådighed af forfatteren. Den er oprindelig 
trykt i litteraturtidsskriftet KRITIK, 91-92,1990 (Gyldendal), deri anledning af 
starten på det nye årti har kigget 80’erne i kortene.

1 slutningen af artiklen taler Højholt om at »forlænge litteraturen med littera
tur«. Ordet litteratur kunne uden videre begge steder udskiftes med ordet pæda
gogik. - Nu, hvor lærerne påstås at sande til og verdensbilledet at skride.)
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HEBE
At være eller ikke være: Snu.

Som alle andre steder gælder også på VHG den grundlæggende regel: De snu 
narrer de mindre snu!

Således har HEBE gentagne gange fuppet, ja, ligefrem taget røven på 378 
(mindre snu) elever, som faktisk troede, at vi gjorde det for deres skyld. Men 
kom igen en anden gang. De var blot gennemmanipulerede kroppe, som tog 
del i et financielt komplot. Indse det: sådan er virkelighedens verden, her på 
gudinden HEBE’s højborg. Bag al morskab lurer en afmålt, kold, økonomisk, 
financiel og helt igennem gris-k tankegang.

Epokegørende fupnumre
Kunstudstillinger, filmforevisninger, biografture, koncerter - disse fire indtje
ningsmuligheder kan karakteriseres som: meget ophidsende, men mindre hyp
pige ritualer.

Derimod er det under HEBE-festerne ofte lykkedes os at ophidse folket til 
den yderste ekstase, så blodet flød (et eller andet flød ihvertfald) imens HEBE 
ganske åndsnærværende sad og talte grunker.

Men det nyeste, og ikke mindst grunkeafkastende påhit er:
KÆLDERSCENEN (og nu er det slut med Aviajas vandalistiske indflydelse 
på denne tekst!).

Kælderscenen, som fremtonede første gang i det herrens år 1989, er en lille 
café med stearinlys, kaffe og lege. Her kan skolens poder og professorer op
træde med deres talenter. Således er der blevet budt på: rockmusik, kormusik, 
klassisk musik, foredrag, solosang, poesi, »pladespilleri« og alt muligt andet 
godt. Foreløbig er kælderscenen løbet af stabelen 3 gange og vil fortsætte, så
fremt poder og professorer ønsker det.

DEN PENGESLUGENDE BESTYRELSE:

Formand: Thomas, 2a 
Kasserer: Mai-Britt, Iz 
Sekretær: Sille, Ibx 
Musikmand: Mikael, 2x 
Koncertmand: Mads, 2x 
Materialemand: Anders, 2x

Ølkvinde: Jensine, ly
Teaterkvinde: Lena, 2a 
Filmmand: Søren, ly 
Kulturkvinde: Annemette, 2x
Revisor: Erik, 2x
Pr-kvinde: Aviaja, 2a

Bestyrelsen
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TEATERKREDSEN

»Kidnapningen« - en Fo-bi

Teaterkredsen består af teaterinteresserede elever fra 12. og 3.g. Der spilles 
teater af både kendte og ukendte forfattere og der er de seneste år blevet tradi
tion for een årlig forestilling. Dette års stykke er skrevet af en »gammel ken
ding« nemlig Dario Fo.

Der er to gange tidligere spillet Fo i teaterkredsen, nemlig stykkerne Sy
vende bud stjæl lidt mindre og Columbus.

Dette års Fo-stykke tager sit udgangspunkt i 70’ernes terrorisme i Italien. 
»Kidnapningen« handler ikke direkte om terrorisme, men om forholdene i et 
samfund der implicerer terrorisme. Udgangspunktet er bortførelsen af en af 
samfundets spidser, nemlig Fiat-direktøren Agnelli. Agnelli er i Italien nær
mest et symbol på samfundssystemet.

Kidnapningen fortæller i farcens form om de groteske og halsbrækkende 
forhold mennesker lever under i et samfund, der har skabt grobund for terro
risme.

Stykket udvikler sig til en kompliceret dobbeltgænger- og krimikomedie om 
Fiat-arbejderen Antonio, der kommer til at redde sin chef Agnelli, med det re
sultat, at Antonio straks mistænkes for at være topterrorist og professionel 
kidnapper.

Kidnapningen bliver Fo’s bidske og satiriske kommentar til den politiske 
udvikling i 70’ernes Italien.

60



MUSIK
Hvor der er liv og livsglæde, trives musikken - og det gør den på VHG. Ved 
utallige lejligheder, ikke blot de mere festlige, men også i dagligdagen, gør mu
sikken sig gældende. Dette gælder ved morgensamlingerne, som næsten altid 
har musik med i aktiviteten enten i form af bånd eller plader, men heldigvis kan 
mange klasser selv bidrage med levende musikalske indslag. I år har vi haft en 
god nyskabelse, idet vi har startet »Kælderscenen«, hvor elever og lærere kan 
bidrage med et eller andet kreativt: oplæsning, beretning om en oplevelse eller 
fremførelse af musik. Det er især det sidste, der har præget de velbesøgte afte
ner. At der er så mange musikalske elever, som virkelig har haft meget at byde 
på, har været til stor glæde og fornøjelse for alle. Det er bare gået derudad med 
kor og soli og instrumentalgrupper af alle slags. Det har været småt med andre 
indslag, men vi håber, det kommer næste år.

Jul og musik hører sammen, og det bemærkede man ved gymnasiets festlige 
juleafslutning, hvor der hovedsagelig blev musiceret i næsten to timer. Alle 
l.g’erne slog sig sammen og opførte Jesu bleibet meine Freudefor kor, 4 trom
peter, bas og klaver. En fantastisk oplevelse både for tilhørerne og de medvir
kende. Herefter spillede og sang forskellige klasser og grupper, og da vi i år har 
musik på mellemniveau, fik vi også her lejlighed til at høre, hvad de kunne. Og 
det kunne de bare. Fremover har vi musik på højniveau, og det vil ikke gå stille 
af.

Den største musikbegivenhed på gymnasiet er forårskoncerten, og her blev 
der sunget og spillet i to timer for en fyldt sal. Stor begejstring både for de med
virkende og for tilhørerne - ikke mindst da The Ventilators afsluttede med sit 
nye hit »Spring ud i 90’erne« skrevet af Michael fra 2x.

Ole Thielemann

PIGEKORET
Igen i år har pigekoret arbejdet flittigt. I november var koret på ekskursion til 
Aalborg - først på Nordjydsk Musikkonservatorium og derefter i Aalborg 
Teater for at se musicalen »Into the Woods«.

I december sang pigekoret ved skolens juleafslutning og ved Guldalder
klubbens afslutning på Kimbrerkroen. I foråret deltog koret i skolens forårs
koncert og i marts i skolefestens underholdning. Vi ser igen frem til et godt og 
aktivt år.

Joan Rask
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IDRÆT PÅ VHG

VHG’s 3.g-pigevolleyballhold 1990

Gymnasiets idrætsundervisning består af tre dele.
Først og fremmest er det den obligatoriske idrætsundervisning i to ugentlige 

timer i alle tre gymnasieår. Desuden er der nu mulighed for at vælge idræt på 
mellemniveau. En sådan étårig mellemniveauundervisning starter for første 
gang på VHG efter denne sommerferie med 23 elever, der har valgt at få et år 
med mere praktisk og teoretisk idrætsundervisning, end gymnasieskolen ellers 
kræver.

Endelig tilbyder gymnasiet frivillig idrætsundervisning, der foregår efter 
normal skoletids afslutning, d.v.s. om eftermiddagen. I det kommende skoleår 
vil der være mulighed for at spille volleyball gennem hele skoleåret og hånd
bold, basketball, fodbold eller lave gymnastik i perioder af skoleåret.

I dette skoleår har vi deltaget i gymnasieturneringer i håndbold, basketball 
og volleyball i tilknytning til den frivillige idrætsundervisning. Specielt vort 
2.g-drengehold i basketball og vort 3.g-pigehold i volleyball klarede sig godt, 
idet de vandt de indledende stævner, de deltog i. Pigevolleyballholdet blev i 
turneringens mellemrunde kun slået af et hold, nemlig landsturneringens se
nere vinderhold.
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I forbindelse med idrætsundervisningen arrangerer VHG’s idrætslærere i 
samarbejde med kolleger fra Fjerritslev Gymnasium idrætsstævner, der af
sluttes med spisning og fest på gymnasierne om aftenen. Normalt besøger vi hin
anden én gang i hvert skoleår, i det forløbne skoleår har vi dog ikke været i 
Fjerritslev, men det regner vi med at indhente til efteråret.

Gennem de seneste fire år har de ældste elever fra Aars skole besøgt VHG 
en fredag i december til et festligt idrætsstævne, hvor gymnasiet deltager med 
et 1.g-hold. Stævnet arrangeres af Aars skole i samarbejde med idrætslærere 
på VHG. Dette stævne har efterhånden udviklet sig til en tradition, som vi reg
ner med fortsætter og som vi alle kan have glæde af.

Ole Riis Olsen
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1. Ejlif Holle Jørgensen (bio/idr)
2. Knud Dybdahl (da/ty/ol)
3. Carsten Svejstrup Sørensen (fys/mat)
4. Knud Thomsen (da/eng)
5. Hans Chr. Harder (bio)
6. Ole Christiansen (da) (-89)
7. Anne Marie Jespergaard (fr/boginsp)
8. Lene Jeppesen (hi/idr)
9. Henning Jørgensen (eng/idr)

10. Joan Rask (eng/mu)

11. Willy Mathiesen (rektor/mat)
12. Dorrit Piloz (sekretær) (-89)
13. Eva Auken (hi/idr)
14. Henning Sørensen (ty/ital/studievejl)
15. Niels Kr. Houmøller (mat/fy/insp)
16. Inger Poulsen (geo/bio)
17. Birgit Lassen (da/rus)
18. Carsten Poulsen (ke/fy)
19. Palle Rønde Møller (da/fo/ol)
20. Kirsten Freil (idr/studievejl)

21. Anna-Maria Hagens (hi/ty)
22. Ulla Kaiser (da/ty)
23. Kirsten Riisberg (eng)
24. Bjarne Nielsen (bio/idr)
25. Lone Hindsgaul (da/rel)
26. Jørgen Jørgensen (da/fr)
27. Tommy Bergstein (fy/mat)
28. Steen Eiberg (fr/hi)
29. Ole Buch (mat/ke)
30. Kirsten Jørgensen (sekretær)
31. Søren Collstrup (mat/fy/studievejl)
32. Per Vilsbøl (mu/fil) (-89)
33. Jens Grønager (fy/mat/dat)
34. Hans Peder Nielsen (rel/eng)
35. Jens Friis-Topholm (mat/fy)
36. Christian Rode (samf/hi)
37. Brian Danielsen (pedel)
38. Jacques Piloz (fr/AV)
39. Preben S. Sørensen (lat/hi/ol)
40. Peder Fuglsang (hi/da)
41. Georg Harmsen (geo)
42. Frode Bisgaard (eng/da)
43. Hugo Støttrup Jensen (mat/fy)
44. Peter Bacher (da/samfj
45. Peter Stenild (pedel)
46. Ole Riis Olsen (ty/idr)
Fraværende:
Ole Thielemann (mu)
Sten Hjerrild (mu)
Leo Kortegaard Pedersen (bio)
Lisbeth Østergaard (fr/da)
Annegrethe Andersen (sekretær)





SKOLENS RENGØRINGSPERSONALE
1. Karen Jensen
2. Jenny Andersen
3. Sonja Nielsen
4. Inger Christensen
5. Åse Frederiksen
6. Birgit Sanderson
7. Lillian Villadsen
8. Conni Beirholm
9. Rita Christiansen






