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VESTH IMMERLANDS
GYMNASIUM

AARS



Vesthim merlands Gymnasium er landets forste sognekommunale gymnasium. 
Det blev oprettet efter ministeriers til— ----
I960 påbegyndtes undervisningen nmuneskole. Gymnasiebygge-
riet igangsattes den 1. november 1960, og den 14. august 1961 fandt grund
stensnedlæggelsen sted. Den 13. august 1962 flyttedes undervisningen tilden 
nye bygning. Den officielle indvielse fandt sted den 18. september 1963.

Aars Bogtrykkeri v. G. Kristensen





Omslagsbilledet gengiver bundrelieffet fra Gundestrupkarret, et stort 
forgyldt sølvkar, der i keltisk jernalder - århundrederne før Kristi fød
sel - blev nedsat som offergave i en mose øst for Aars, men antages at 
stamme fra østkeltiske egne ved Donaus nedre løb. Den store tyr lig
ger dræbt, fældet af jægeren, der ses øverst i bi I led feltet. - Originalen 
på Nationalmuseet, afstøbning på Vesthimmerlands Museum i Aars.



Vesthimmerlands
Gymnasium

SKOLEÅRET 1968-69



Vesthimmerlands Gymnasium er landets forste sognekommunale gymnasium. 
Det blev oprettet efter ministeriets tilladelse af Den 4-2. august
1960 påbegyndtes undervisningen på Års Kommuneskole. Gymnasiebygge- 
riet igangsattes den 1. november 1960, og den 14. august 1961 fandt grund
stensnedlæggelsen sted. Den 13. august 1962 flyttedes undervisningen til den 
nye bygning. Den officielle indvielse fandt sted den 18. september 1963.

Aars Bogtrykkeri v. G. Kristensen
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tidsstudietekniker SV. Å. ANDERSEN 
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SKOLEUDVALGET:
gårdejer H. MIKKELSEN 
tidsstudietekniker SV. Å. ANDERSEN 
gartner E. LAURSEN
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adjunkt K. DYBDAHL

Rektor træffes som regel hver skoledag kl. 12,30-13,30 samt efter telefonisk 
aftale, telefon (08) 62 14 26



Formning og kunstforståelse er så nyt et fag i gymnasiet, at det endnu ikke 
er muligt at komme med en vurdering af dets værdi eller betydning for 
den samlede undervisning. Faget blev indført i gymnasiet i begyndelsen af 
60’erne, efter at man med den røde betænkning for det nye gymnasium 
havde angivet visse retningslinier for undervisningens form og indhold Oig 
relation til de øvrige fag.

Formning og kunstforståelse henregnes blandt de rekreative fag i gym
nasieundervisningen sammen med musik og legemsøvelser. Her på skolen 
begyndte undervisningen i faget med dette skoleårs begyndelse. Den for
holdsvis ringe rekruttering af kvalificerede, uddannede lærere har været 
medvirkende til, at undervisningen i dette fag først på indeværende tids
punkt er ved at vinde indpas i gymnasiet. På ca. halvdelen af landets gym
nasier undervises i formning og kunstforståelse. Det er derfor også indly
sende, at man fra Direktoratet for Gymnasieskolernes side ikke endnu har 
fastlagt nogen normer for undervisningens indhold og form eller for udstyr 
og indretning af formningsværkstederne, al den stund faget endnu befinder 
sig i støbeskeen. Først om nogle år vil man kunne få et billede af fagets 
betydning og muligheder.

Formning og kunstforståelse har fra begyndelsen fået en temmelig dårlig 
status i undervisningen, idet faget først kan vælges i 2 g, som alternativ til 
musikundervisningen. Med kun to ugentlige timer er det endvidere stærkt 
begrænset, hvor meget man kan nå i løbet af to år. I den røde betænkning 
betones nødvendigheden af at faget, overalt hvor det lader sig gøre, knyttes 
til det tilsvarende stof inden for andre fag. Tilknytningen til andre fag i 
gymnasieundervisningen anser jeg for én af de vigtigste funktioner. Mange 
kunsthistoriske aspekter belyses i fagene historie og oldtidskundskab, i mu
sikundervisningen tages stilhistoriske problemer op til vurdering, og i litte
raturen arbejder man også med problemstillinger, der ikke er meget for
skellige fra dem, kunstnerne gennem tilsvarende perioder har behandlet. 
Disse tilknytninger forekommer umiddelbart indlysende, og med et gen
sidigt samarbejde tror jeg, at man på langt sigt kan frembringe undervis-
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ningsresultater, som vil komme de førnævnte fag til gode. På et mere tek
nisk plan kan der utvivlsomt også etableres samarbejde med f. eks. kerni- 
og fysikundervisningen, da meget af undervisningen i formning bygger på 
processer, som er kemisk eller fysisk lovbundne.

Den praktiske side af faget betegnes formning. I formningsundervisningen 
indføres eleverne individuelt eller gruppevis i arbejdet med maleri, grafik, 
fotografi, keramik og skulpturel udfoldelse i ler, træ og andre egnede mate
rialer. Undervisningen når sjældent ud over det elementære. Kun såfremt 
eleverne føler sig tilskyndet til at arbejde med materialerne ud over den 
afmålte skematid, har de en mulighed for at arbejde videregående med ud
tryksformerne og de dermed opståede problemer. Elevernes selvstændige 
arbejden med form og indhold samt vurderingen af endelige resultater eller 
af stadier på vej mod resultater giver en realistisk baggrund for indføringen 
i fagets teoretiske del, nemlig kunstforståelsen.

En definering af begrebet kunstforståelse er ikke umiddelbart mulig, da 
kunstforståelse er flere ting. Ved elevernes egen aktive arbejden med kunst
neriske udtryksformer er det muligt i anden kunst at påpege problemstil
linger, der på en eller anden måde har relation til nogle af de situationer, 
eleverne selv har været i eller vil komme i. Man har altså på den måde 
en mulighed for en aktiv medleven i et stof, der godt kunne forekomme 
meget teoretisk. Det anses for vigtigt, at eleverne bringes i kontakt med den 
nutidige kunst. Ekskursioner til udstillinger kan dække visse ønsker. Film 
og lysbilleder kan danne diskussionsgrundlag for emner, som ikke lader sig 
dække ved udstillings- eller museumsbesøg her i Nordjylland. Endelig kan 
det vel siges, at det kun er udtryksformerne, som ændres i kunst, og at ind
holdet gennem tiderne stort set har været det samme. Derfor er det også 
muligt med udgangspunkt i den nutidige kunst at påvise paralleliteter til
bage gennem tiderne eller at gå den modsatte vej. Helhedsbilledet udvides 
da ganske væsentligt, og problemer, der kunne være anskuet alene fra et 
kunsthistorisk synspunkt, har nu en mulighed for at blive anskuet som 
nærværende og vedkommende emner. Kunstforståelsen er altså ikke en 
skarpt afgrænset disciplin i faget, men en til enhver tid tilstedeværende funk
tion i undervisningen.

For at iværksætte en undervisning i et tilstrækkeligt omfang og med hen
syntagen dels til fagets kommunikerende muligheder, dels til de nødvendig
ste faciliteter er det nødvendigt at investere i udstyr og indretning. Form
ningslokalet på skolen var ikke oprindeligt projekteret til formålet. Skolen 
blev nemlig projekteret, før faget blev indført i gymnasiet. På de nye gym
nasier, der opføres rundt om i landet, indrettes formningslokalerne således, 
at de kan tjene de forskellige funktioner, man kan ønske af sådanne lokaler.
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Peter Jensen

Her på gymnasiet blev formningslokalet indrettet til formålet i efteråret. 
Med en fleksibel opdeling af arealet har det været muligt at indpasse flere 
forskelligartede funktioner i samme lokale. En tilgang til faget kan påregnes 
næste år. Samtidig kunne man allerede på nuværende tidspunkt ønske un
dervisningen udvidet med flere faciliteter. For at undervisningen kan siges 
at være tilfredsstillende, og for at den nødvendige arbejdsplads kan være til 
stede for eleverne, vil det derfor være ønskeligt, om lokalekapaciteten kunne 
udvides.

Denne indledning illustreres med et grafisk arbejde, udført af Peter Jen
sen, 2 m x. Billedet er en fiktion, og alligevel forekommer det mere nær
værende og vedkommende end månebillederne, vi for nylig fik ned, og om 
hvilke vi ved, at de gengiver noget eksisterende. Peter Jensen har med sit 
billede formået at frembringe noget, der i sig selv indeholder en motivmæs
sig spænding samt en rent billedmæssig spænding i de sorte og hvide area
lers udstrækning.

Resultater af kunstnerisk værdi er ellers ikke noget mål for undervisnin
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gen i formning og kunstforståelse. Målet må være hos eleverne at vække 
en interesse og nysgerrighed for kunsten, dens motivverden og måden, på 
hvilken den skildrer denne verden. Hovedvægten i undervisningen lægges 
på det forskende, det søgende, i forsøg på en erkendelse af den virkelighed, 
der omgiver os. At stille i bås og rubricere kan ikke være meningen. Det 
arbejde kan trygt overlades til kunsthistorikerne. Såfremt det i løbet af en 
årrække lykkes ved en inspireret og aktiviserende undervisning at vække 
elevernes interesse og åbne deres øjne for kunstens betydning og nødven
dighed i vort samfund, tror jeg, man må sige, at fagets målsætning er fulgt 
op. Pr.
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EKSAMINER 1968

Beskikkede censorer ved mundtlig studenter- og realeksamen var følgende: 
Adjunkt A. Mehlsen Laustsen, Kalundborg Gymnasium (historie 3 mf x + 
y + mn, latin 3 ns), lektor Flemming Olesen, Lyngby Statsskole (fransk 3 
mf x + y + mn + ns), lektor H. J. Jordt, Marselisborg Gymnasium (kemi 
3 mf x + y + mn), lektor J. Molde, Sorø Akademis Skole (dansk 3 ns, 
engelsk 2 mf x + y + mn), lektor Leo Melchior Larsen, Marselisborg 
Gymnasium (matematisk 3 mf x + y + mn), adjunkt Inge Jonsen, Ålborg- 
hus Statsgymnasium (tysk 3 ns), lektor Harald Jørgensen, Hjørring Gym
nasium (biologi 3 mf x + y + mn + ns, geografi 2 ns a + b), gymnasie- 
overlærer Hans Tygesen, Sønderborg Statsskole (naturlære 3 r a + b), gym- 
nasieoverlærer A. Grøn, Thisted Gymnasium (tysk 3 r a + b), sløjdinspek
tør Keld Pedersen, København (sløjd 1 r a + b).

Inviteret censor i 3 r: Skolebestyrer A. J. Riis, Ålestrup.
Til studentereksamen indstilledes 58 elever, som alle bestod, og til real

eksamen 38 elever, som alle bestod.
Med nysproglig studentereksamen dimitteredes følgende: Åge Albrecht- 

sen, Kirsten Andersen, Maja Andersen, Leo Bech, Margrethe Bove-Nielsen, 
Eva Christensen, Ellen Dalsgård, Karen Durup, Herdis Eriksen, Bodil Fog- 
Poulsen, Anny Hansen, Thomas Hansen, Hans Henriksen, Inger Jensen, 
Stig Jensen, Mary Kristensen, Birthe Lund, Rita Mogensen, Knud Nielsen, 
Bente Oksen, Gerda Pedersen, Inger Pedersen, Niels Teglskov, Solveig Ve
stergård, Inge Wittrup.

Med matematisk-fysisk studentereksamen dimitteredes følgende: Leo An
dersen, Erik Christiansen, Jette Horn, John Kold, Christen Lassen, Hans 
Nielsen, Niels Nielsen, Poul Smed, Jens Sørensen, Jørgen Sørensen, Erik 
Thomsen, Erik Andersen, Karen Christensen, Torben Egekvist, Jens Han
sen, Jørgen Hyldgård, Kaj Jensen, Torben Kold—Hansen, Klaus Nielsen, 
Svend Schou.

Med matematisk-naturfaglig studentereksamen dimitteredes følgende: Car
sten Christensen, Kresten Dalum, Dorrit Hansen, Hanne Jensen, Margit Lar- 
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sen, Karsten Nielsen, Peter Nielsen, Kurt Pedersen, Åse Poulsen, Jerry Rune, 
Palle Vegger, Anne-Marie Worup, Alice Østergård.

Med realeksamen dimitteredes følgende: Kirsten Christensen, Freddie Erik
sen, Hanne Hansen, Lene Hosbond, Tommy Jespersen, Liselotte Jessen, 
Grete Johansen, Kim Larsen, Elin Laursen, Ole Madsen, Kirsten Nielsen, 
Ivan Poulsen, Birthe Rask, Johannes Rasmussen, Else Sund, Conny Søren
sen, Hugo Villadsen, Else Ågesen, Kirsten Bøjer, Leif Christensen, Signe 
Gundersen, Oluf Jakobsen, Anna-Marie Jensen, Anni Jensen, Peter Jensen, 
PouhErik Jensen, Poul Kristensen, Sven-Erik Kristensen, Ellen Larsen, 
Anne-Grethe Laursen, Marianne Laustsen, Anton Nielsen, Leif Olesen, Uffe 
Otte, Inge Pedersen, Flemming Sørensen, Jane Sørensen, Ruth Østergård.

Ved studentereksamen opnåede 4 elever gennemsnit mellem 10,0 og 9,1, 
2 mellem 9,0 og 8,6, 11 mellem 8,5 og 8,1, 23 mellem 8,0 og 7,6, 7 mellem 
7,5 og 7,1, 11 mellem 7,0 og 6,6.
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SKOLENS ELEVER
1. sept. 1968 var elevantallet 421, 1. maj 1969 er elevantallet 417

3 ns a
Klasselærer: Dy

1. Bendsen, Ulla (Ravnkilde)
2. Bohl, Merete (Års)
3. Brundin, Kate (Nørager)
4. Christensen, Jørn Viborg (Års)
5. Iversen, Vagn (Boldrup)
6. Jensen, Bodil Marie (Haverslev)
7. Morell, Vibeke (Nørager)
8. Mose, Grethe Bak (Farsø)
9. Mousten, Else Kathrine 

(Hvalpsund)

10. Nielsen, Lone (Vegger)
11. Nielsen, Margit Dorthea (Alstrup)
12. Pedersen, Elisabeth Årup

(LI. Binderup)
13. Pedersen, Jytte Højen (Skovsgård)
14. Sørensen, Betty Års)
15. Sørensen, Gerda (Albæk)
16. Sørensen, John Erling Hougård 

(Rønge)
17. Vinther, Åse (Fjelsø)

3 ns b
Klasselærer: Jø

1. Birch, Jens Christian (Ålestrup)
2. Bundgård, Anna-Birgitte (Astrup)
3. Eggertsen, Anna Marie

(Knudstrup)
4. Fibiger, Ebbe (Hornum)
5. Fredsgård, Ole Jørn (Brøndum)
6. Greve, Helle (Ålestrup)
7. Hovgård, Anita Nymann (Hornum)
8. Jensen, Leo Anker (Vindblæs)

9. Kristiansen, Birthe Bjerre (Års)
10. Lauritsen, Inge (Års)
11. Madsen, Ella Højbjerg (Sjøstrup)
12. Nielsen, Bent Nørtoft (Ranum)
13. Nielsen, Else Marie (Løgstør)
14. Pedersen, Ester Skovhus (Suldrup)
15. Petersen, Hanne (Arden)
16. Sørensen, Ulla Antonia (Ålestrup)
17. Østergård, Inger Merete (Bygum)

3 mf x
Klasselærer: KC

1. Bove-Nielsen, Mogens Heine 
(Løgstør)

2. Feddersen, Åge Kielskov 
(Sønderup)

3. Hansen, John (Løgstør)

4. Jørgensen, Ingelise Strauss 
(Løgstør)

5. Jørgensen, Knud (Års)
6. Keiding, Peter (Overlade)
7. Michelsen, Karen Bekker (Løgstør)
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8. Mikkelsen, Marie Søndergård 
(Sjøstrup)

9. Munk, Knud Erik (Borup)
10. Nielsen, Jytte (Løgstør)
11. Nielsen, Poul Erik (Vilsted)

12. Nielsen, Poul Rytter (Vilsted)
13. Nielsen, Thomas Hede (Hornum)
14. Svenstrup, Frank (Løgstør)
15. Viborg, Frank (Løgstør)

3 mf y
Klasselærer: Wa

1. Christensen, Kristian Rokkedal 
(Kølby)

2. Holm, Mogens (Års)
3. Jensen, Kurt (Ålestrup)
4. Nielsen, Flemming Sondrup 

(V. Hornum)

3 mn
Klasselærer: Ha

1. Christensen, Arne Sigurd
(St. Aistrup)

2. Christensen, Lars Bjørn 
(Haverslev)

3. Christensen, Preben Boye (Hvam)
4. Jacobsen, Lars Vestergård 

(Støvring)
5. Jensen, Ole Brandt (Hobro)
6. Jensen, Svend Erik (Rold)
7. Kjeldahl, Inger (Krastrup)

5. Nielsen, Grethe Marie Drejer 
(Guldager)

6. Riggeisen, Nanna Marie 
(Overlade)

7. Studstrup, Henning (Års)
8. Sørensen, Peter Chr. Rold (Mejlby)

8. Kvistgård, Birthe (Ålestrup)
9. Mygind, Preben (Skårup)

10. Møller, Axel (Suldrup)
11. Nielsen, Birthe Marie (Frejstrup)
12. Pedersen, Niels Vagn (Suldrup)
13. Qvist, Palle (Års)
14. Rindsig, Jette (Boldrup)
15. Svenstrup, Bjarne (Løgstør)
16. Svenstrup, Ejner (Haverslev)
17. Søndergård, Bente (Års)

2 ns a
Klasselærer: Bi

1. Bertelsen, Peter Worup (Års)
2. Bjerregård, Britta (Ålestrup)
3. Bonderup, Lene Thornvig 

(Hornum)
4. Dalum, Inge (Haverslev)
5. Ebbe, Annevig (Fjerritslev)
6. Ellingsøe, Inger Årup (Vesterbølle)
7. Frederiksen, Marie Hedegård 

(Lundby)
8. Hansen, Lene Annie (Års)
9. Jacobsen, Ruth Kirstine (Nibe)

10. Johansen, Birthe (Hemdrup)
11. Jensen, Poul Erik (Nibe)
12. Jensen, Anni M. Grøndahl (Nibe)
13. Knudsen, Dorte (Rodsted)

14. Knudsen, Elsebeth Bernt 
(Sebbersur.d)

15. Kristensen, Ilse Hannah (Nørager)
16. Rasmussen, Signe Randi (Sørup)
17. Simensen, Annette Krøldrup 

(Barmer)
18. Stefansen, Tove Schermer (Farsø)
19. Storvang, Flemming (Løgstør)
20. Sørensen, Anette (Nibe)
21. Sørensen, Mona Wamberg 

(Salling)
22. Sørensen, Thyra Elkjær 

(Hvalpsund)
23. Thomasen, Krista Havbæk 

(Hvalpsund)
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2 ns b
Klasselærer: Fr

1. Andersen, Gerda Smith (Ålestrup)
2. Christensen, Anna-Grethe (Års)
3. Christensen, Frans Theut 

(Ålestrup)
4. Engedal, Birthe Susanne (Års)
5. Engemann, Gudrun Klit 

(Slemstrup)
6. Fisker, Bodil Bjerre (Overlade)
7. Fjorbach, Inger (Nørager)
8. Giversen, Hanne (Års)
9. Hansen, Annette Gløvermose 

(Vegger)
10. Hjortkær, Lars (Års)
11. Holmberg, Ellen (Simested)
12. Kristensen, Anne-Marie (Nørager)
13. Larsen, Karen (Langdal)

2 mf x
Klasselærer: St

1. Andersen, Leif Fyligraf (Nørager)
2. Bach, Thorkild (Mejlstrup)
3. Christensen, Ellen J. Tandrup 

(Nørager)
4. Christensen, Leo Mark (Støvring)
5. Christensen, Poul Regnar Stensg. 

(Nørager)
6. Hansen, Hans (LI. Binderup)
7. Jensen, Peter Chr. (Løgstør)
8. Kjersgård, Jes Tømmerby 

(Nørager)

14. Marnow, Ditte Margrethe 
(Ålestrup)

15. Nielsen, Lene (Års)
16. Nielsen, Sonja Winther (Ranum)
17. Nikolajsen, Lisbeth (Ranum)
18. Olesen, Anne-Marie (Års)
19. Pedersen, Anne Holm (Ranum)
20. Pedersen, Else Marie (Løgstør)
21. Simonsen, Jakob Jørgen (Haubro)
22. Svendsen, Jette Kjeldgård 

(Ålestrup)
23. Sørensen, Karen (Østerbølle)
24. Sørensen, Kristian Skriver Bak 

(Suldrup)
25. Thuen, Anne (Gundestrup)

9. Knoblauch, Niels Ole (Hornum)
10. Lassen, Hans (Nørager)
11. Mouritzen, Jørn (Skivum)
12. Poulsen, Emil (Grynderup)
13. Stensgård, Axel Jørn (Stenild)
14. Sørensen, Ole (Års)
15. Sørensen, Vitta Staun (Nibe)
16. Thøgersen, Hans Chr. (Nørager)
17. Wiborg, Jørgen (Smorup)

2 mf y
Klasselærer: Ro

1. Byrialsen, Kaja Kirstine (Fjelsø)
2. Børresen, Elise (Års)
3. Jeldtoft, Kirsten Lundbak (Salling)
4. Jensen, Jens Chr. (Løgstør)
5. Jensen, Kirsten Mørck (Vegger)
6. Jensen, Niels Hejler (Løgstør)
7. Jensen, Ove (Rold)
8. Kvist, Ingelise (Skørbæk)
9. Laustsen, Niels Jørgen Nielsen 

(Års)

10. Marcussen, Eigil (St. Binderup)
11. Nielsen, Niels Kraghede (Ålestrup)
12. Nielsen, Poul Kirketerp (Løgstør)
13. Pedersen, Svend Åge (Salling)
14. Skovhus Jørgen Damborg (Blære)
15. Sørensen, Jens Ingvard (Strandby)
16. Sørensen, Peter Overgård (Løgstør)
17. Vogel, Peter Conrad (Ålestrup)
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2 mf z
Klasselærer: Be

1. Andersen, Konrad Chr.
(Sebbersund)

2. Andersen, Palle (St. Aistrup)
3. Bækgård, Viggo (Nibe)
4. Dam, Else Marie (Nibe)
5. Jensen, Lars Gaunø (Nibe)
6. Mikkelsen, Lars (Farsø)
7. Nielsen, Birgit (Ulstrup)
8. Nielsen, Niels (Ranum)
9. Nielsen, Preben (Nibe)

10. Otte, Svend Jensen (Ravnkilde)
11. Pedersen, Per Hånsbak (Løgstør)
12. Pedersen, Poul Holm Kold

(Salling)
13. Sigvardsen, Torben Bent (Haubro)
14. Skøt, Finn (Alestrup)
15. Svenstrup, Peer (Års)
16. Sæderup, Ida (Løgstør)
17. Sørensen, Kaj (Nibe)
18. Sørensen, Søren Ullits (Nibe)

2 mn
Klasselærer: Bø

1. Bertelsen, Esben Klitgård (Års)
2. Boyding, Børge (Sønderup)
3. Fog-Poulsen, Erik (Nibe)
4. Hecquet, Eva Marie (Torstedlund)
5. Jacobsen, Jes (Løgstør)
6. Jensen, Lis Gudrun (Hvam)
7. Jensen, Svend Lynge (LI. Rørbæk)
8. Labansen, Martha Johanne Marie 

(Grønland)
9. Lassen, Jørgen Randrup (Sjøstrup)

10. Michelsen, Lisbet Møller 
(Hvalpsund)

11. Mousten, Annemette (Hvalpsund)
12. Nielsen, Niels (Guldager)
13. Nordtorp, Ulla Giversen 

(Ålestrup)
14. Nøhr, Morten (Sjøstrup)
15. Rasmussen, Bodil (Mosbæk)
16. Åstrup, Herdis (Brøndum)

1 s a
Klasselærer: SI

1. Andersen, Anne Mette (Farsø)
2. Andersen, Ester E. Skovhus 

(Løgstør)
3. Andersen, Eva Marie Ømark 

(V. Hornum)
4. Andersen, Henning Skytte (Års)
5. Auken, Eva (Års)
6. Bang, Marie (Ranum)
7. Borup, Ulla (Arden)
8. Brodersen, Lene (Hornumbro)
9. Christensen, Margit (0. Ørbæk)

10. Jacobsen, Jens Ellung (Års)
11. Jensen, Charles Lindberg (Salling)
12. Jensen, Poul-Erik (Vegger)
13. Jespersen, Tommy Charles Jensen 

(Blære)

14. Johansen, Bodil (Hemdrup)
15. Johnsen, Kirsten (Løgstør)
16. Kræfting, Hanne (Farsø)
17. Madsen, Ellen Bang (Fandrup)
18. Melchiorsen, Kirsten (Års)
19. Myrup, Børge (Års)
20. Nielsen, Ulla Anette Søholt

(V. Hornum)
21. Olsen, Jørgen (Sørup)
22. Pedersen, Karin Elise (Års)
23. Poulsen, Ellen Solveig Sønderg.

(Salling)
24. Vestergård, Birthe (Gøttrup)
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1 s b
Klasselærer: WH

1. Andersen, Bodil Holst (Ladelund)
2. Borup, Jane (Haverslev)
3. Børresen, Marie-Louise (Rebstrup)
4. Dall-Hansen, Inge (Fjerritslev)
5. Diness, Inge (Støvring)
6. Eskelund, Signe (Haverslev)
7. Hansen, Birgitte Ugilt (Nørager)
8. Hansen, Birthe Sandfeld (Tandrup)
9. Haugård, Karen Margrethe 

(Haverslev)
10. Jacobsen, Marie Louise (Torsted)
11. Jensen, Betty Kristiane (Nørager)
12. Jensen, Birgit Holm (Vestrup)
13. Jensen, Jakob Morten Kjeldal 

(Nørager)
14. Jensen, Peter Bek (Støvring)

1 m x
Klasselærer: Wi

15. Johansen, Vera Lilian (Arden)
16. Klug, Birthe (Fjerritslev)
17. Kristensen, Tove Margrethe 

(Nørager)
18. Nielsen, Ellen (Skårup)
19. Overgård, Ulrik Laursen (Kølby)
20. Pedersen, Hans Chr. Munk 

(Blære)
21. Pedersen, Mona Kastrup

(St. Binderup)
22. Rahbek, Ulla (Fjerritslev)
23. Rolighed, Jens Sandal (Brusholm)
24. Sloth, Conny Norrel 

(Fjerritslev)
25. Thomasen, Karna Rind (Rold)

1. Ammundsen, Inge (Løgstør)
2. Bødstrup, Niels Lundgård (Års)
3. Carstensen, Jørgen (Løgstør)
4. Christensen, Birgit C. Halskov 

(Løgstør)
5. Christensen, Henning Kosack 

(Farsø)
6. Christensen, Leif Højslet (Ranum)
7. Eriksen, Freddie Erik (Haverslev)
8. Hansen, Helge (Ranum)

1 m y
Klasselærer: Br

1. Clausen, Allan Bach (Salling)
2. Hunskjær, Bodil Margrethe 

(Fjerritslev)
3. Jensen, Arne (Års)
4. Jensen, Per Hermann (Nørager)
5. Jensen, Søren (Ranum)
6. Jørgensen, Anne Pernille M. 

(Fjerritslev)
7. Kloster, Carsten (Ranum)
8. Kristensen, Marianne (Hyldal)
9. Kristensen, Poul Erik (Arden)

10. Larsen, Kim Thyge (Arden)

9. Jacobsen, Susanne (Års)
10. Jarlskov, Finn (Skals)
11. Kristensen, Jens (Løgstør)
12. Laustsen, Else Bjerregård 

(Aggersborg)
13. Mikkelsen, Peter (Gundestrup)
14. Nielsen, Lene (LI. Binderup)
15. Nielsen, Tove Nørgård (Års)
16. Sørensen, Jonne Sund (Års)
17. Vestergård, Jens (Rørbæk)

11. Lassen, Jens Ole (Strandby)
12. Laursen, Anne-Grethe (Suldrup)
13. Lund, Per Jacob (Sønderup)
14. Madsen, Alice Bang (Fandrup)
15. Michelsen, Arne (Farsø)
16. Morell, Preben (Ranum)
17. Pedersen, Djon Weggerby (Ranum)
18. Pedersen, Kristian Bak (Ranum)
19. Poulsen, Niels (Farsø)
20. Rasmussen, Karen Margrethe 

(Giver)
21. Sørensen, Villy (Farsø)
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1 m z
Klasselærer: Al

1. Andersen, Esben (Ullits)
2. Hansen, Peter Evald (Arden)
3. Jensen, Birgit (Boldrup)
4. Jensen, Inge (Hornum)
5. Larsen, Ulf Thyge (Arden)
6. Marcussen, Thorkild Kjeldgård 

(St. Binderup)
7. Møller, Jens Chr. (Ålestrup)
8. Nielsen, Anne Lisbeth (Borup)
9. Nielsen, Bent Færch (Sønderup)

10. Nielsen, Poul Grøn (Nørager)

3 r a
Klasselærer: Rø

1. Christensen, Anne Birgithe L. 
(Sjøstrup)

2. Christensen, Inger Marie (Vestrup)
3. Christensen, Marianne Stevn 

(Østrup)
4. Engelbrechtsen, Niels Peter 

(Hyllebjerg)
5. Frederiksen, Lene Telling 

(Vognsild)
6. Holm, Niels Møller 

(Mølgårds Mark)
7. Jensen, Bert Pugholm (Østrup)
8. Jensen, Børge Bladsgård 

(Vognsild)

11. Nielsen, Poul Torben (Alestrup)
12. Nielsen, Thomas Mølgård (Arden)
13. Olesen, Alex (Ladelund)
14. Riis, Jens Lynderup (Ålestrup)
15. Schmidt, Erik Berg (Arden)
16. Sørensen, Jens Yde (Års)
17. Sørensen, Keld Ringgård (Års)
18. Thomsen, Niels Holmgård

(St. Arden)
19. Thuen, Lissi (Gundestrup)
20. Østergård, Jens (Bygum)

9. Jensen, Hanne Bach (Hornumbro)
10. Jensen, Orla Kragh (Østrup)
11. Kjærsgård, Finn Bach (Års)
12. Kristensen, Kirsten (Østrup)
13. Larsen, Asger (Hyllebjerg)
14. Larsen, Bodil Helene (Vestrup)
15. Michelsen, Kirsten Jytte (Års)
16. Pedersen, Rita Krigger (Års)
17. Poulsen, Anne Kirstine (Års)
18. Poulsen, Carsten Dalsgård

(Østrup)
19. Sørensen, Dorit Klysner (Morum)
20. Sørensen, Kirsten Holm (Vognsild)
21. Ågesen, Ebba (Årup)

3 r b
Klasselærer: VN

1. Bach, Inge (Rold)
2. Borella, Kirsten (Skivum)
3. Christensen, Britta Irene 

(Sønderup)
4. Fischer, Lene-Jensigne (Skivum)
5. Haldrup, Bente (Blære)
6. Jensen, Karen Højgård (Blære)
7. Jensen, Minna (Års)
8. Klitgård, Lis (Blære)
9. Kristensen, Børge Skovhus (Blære)

10. Kristensen, Poul Erik Lund 
(Skivum)

11. Larsen, Kaj (Blære)
12. Larsen, Lone (Langdal)
13. Nielsen, Ruth Wøldike (Strandby)
14. Pedersen, Ulla (Suldrup)
15. Rasmussen, Åge (Mosbæk)
16. Rolighed, Lars (Brunholm)
17. Skovhus, Anne Marie (Blære)
18. Sørensen, Bodil Søndergård 

(Hornum)
19. Thomasberg, Anders Andersen 

(Kjeldal)
20. Vegger, Per Bugge (Farsø)
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2 r a
Klasselærer: JN

1. Bjerglund, Henning Hjort (Års)
2. Bloch, Martin (Blære)
3. Buus-Jørgensen, Marianne 

(Løgstør)
4. Christensen, Anna (Vognsild)
5. Frølich, Signe (Års)
6. Fyllgraf, Finn (Sjøstrup)
7. Hedegård, Jette Birgit (Ullits)
8. Jensen, Arne Pugholm (Østrup)
9. Jensen, Børge Pugholm (Østrup)

10. Jensen, Helle K. Kjær (Ullits)
11. Jensen, Joan (Vognsild)
12. Jensen, Ketty (Hyllebjerg)
13. Jensen, Peter Vilhelm Højgård 

(Blære)

14. Johansen, Lilli Ørndrup 
(Troelstrup)

15. Larsen, Kirsten (Langdal)
16. Lund, Lars (Hvalpsund)
17. Madsen, Bodil Højbjerg (Sjøstrup)
18. Mosbæk, Lars (Års)
19. Mølvig, Eva (Ålestrup)
20. Nielsen, Annemarie (V. Hornum)
21. Nielsen, Kjeld Bo (Blære)
22. Nielsen, Per Fyllgraf (Blære)
23. Noe-Nygård, Povl (Trængstrup)
24. Nordtorp, Lis Giversen (Ålestrup)
25. Pedersen, Ruth (Tandrup)
26. Pedersen, Søren Engel (Flejsborg)
27. Spliid, Axel Monrad (Blære)

2 r b
Klasselærer: Sm

1. Andersen, Berit Else (Års)
2. Andersen, Nils Testrup (Suldrup)
3. Bach, Kirsten (Rold)
4. Bjørnshave , Thomas (Års)
5. Bojesen, Inger Marie (Hornum)
6. Hammer, Poul (Års)
7. Henriksen, Marianne Thisted 

(Års)
8. Jensen, Birgit (Års)
9. Jensen, Egon (Giver)

10. Jensen, Jytte (Astrup)
11. Jørgensen, Laila Venås 

(Rostrup)
12. Jørgensen, Niels Jørgen (Kjeldal)

13. Knoblauch, Hanne (Hornum)
14. Kristiansen, Erik Bjerre (Års)
15. Larsen, Bjarne (Giver)
16. Møller, Lars Stausholm 

(Løgstør)
17. Norre, Niels (Hornum)
18. Otte, Jørn (Brunholm)
19. Ravn, Poul Erik (Års)
20. Søndergård, Bjarne (Års)
21. Sørensen, Bente Kirstine 

(Rostrup)
22. Sørensen, Hans Ole (Års)
23. Sørensen, Jens Skriver Bak
24. Sørensen, Sonja (Rold)

1 r
Klasselærer: Ra

1. Andersen, John (Skivum)
2. Brændstrup, Lis (Blære)
3. Christensen, Else (Vognsild)
4. Christensen, Hanne Haubro 

(Svoldrup)
5. Gundersen, Anders (Katby)

6. Haldrup, Holger (Blære)
7. Hansen, Lisbeth Trads

(Jelstrup)
8. Jensen, Allan Krøyer (Vognsild)
9. Jensen, Birthe Helene V.

(Strandby)
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10. Jensen, Elsebeth (Østrup)
11. Jensen, Jytte Elfrida (Støvring)
12. Jensen, Mona (Skørbæk)
13. Jensen, Per Chr. Holm

(Vestrup)
14. Jensen, Poul (Skivum)
15. Jensen, Svend Erik Nygård

(Jenle)
16. Jepsen, Karl Ove (Blære)
17. Kjær, Karen Margrethe (Skørbæk)
18. Larsen, Kirsten (Års)
19. Møller, Karin Stausholm

(Løgstør)

20. Møller, Søren (Suldrup)
21. Nielsen, Bodil Dencker (Skivum)
22. Nielsen, Per Bruno Justesen 

(Blære)
23. Orbesen, Per (Års)
24. Pinstrup, Hedvig Margrethe 

(Skørbæk)
25. Rasmussen, Henning (Mosbæk)
26. Sørensen, Inge N. Nørager 

(Skivum)
27. Tonnisen, Torben (Blære)
28. Wulff, Tage (Giver)

17



SKOLENS LÆRERE

Rektor A. Ussing-Jepsen (1960) - U-J:
fransk 2 ns a; 
tilsyn ved fællessang 3 g............................................................... 9 timer

Årsvikar J. Albeck - Al:
historie 2 ns a, 2 ns b, 2 m x, 2 m y, 2 m z,
1 m x, 1 m z; 
dansk 1 m z ................................................................................... 25 —

Adjunkt T. Bergstein (1961) - Be:
matematik 3 mf x + y, 2 ns b, 2 mf z, 
fysik 3 mf x + y, 2 mf z, 1 m x................................................ 25 -

Adjunkt F. Bisgård (1963) - Bi:
danSk 3 ns b, 3 m x, 2 ns a, 2 m x; 
engelsk 3 ns a, 2 ns a, 1 m z......................................................  28 -

Adjunkt, frk. K. Brevig (1968) - Br:
fransk 3 ns a, 3 m y, 2 ns b, 2 m x, 1 s a,
1 m y, 3 r; 
historie Isa ................................................................................ 29 -

Adjunkt O. Bøggild (1962) - Bø:
biologi 3 ns a, 3 ns b, 2 mn, 2 r a, 2 r b, 1 r; 
geografi 2 m y, 2 m z, 1 s a, 1 r................................................ 26 -

Lektor K. Christiansen (1963) - KC:
kemi 3 m x, 3 m y, 2 m x, 2 m y, 2 m z, 1 m x,
1 m y, 1 m z;
fysik 3 mn, 2 mf x, 2 mf y, 1 m z; 
matematik 2 ns a.......................................................................... 32 -
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Adjunkt K. Dybdahl (1960) - Dy:
dansk 3 my, 2 ns b, 2 m y; 
tysk 3 ns a, 2 ns a, 1 s a, 3 r a.................................................. 27 -

Timelærer fru R. Fleng - Fl:
musik 2 ns b, 1 s b, 1 m y, 1 m z, 
2 r a, 2 r b, 1 r............................................................................ 11 -

Adjunkt J. Freil (1962) - Fr:
tysk 3 ns b, 2 ns b;
russisk 3 m x, 2 m x, 1 m x + s a;
gymnastik 3nsa + mx, 2nsa + mx + mz, 
lsa + mx + mz, lsb + my......................................... 31 —

Timelærer fru K. Freil - Fr:
gymnastik 2 nsa + mx + mz, lsa + mx + mz.... 6 -

Adjunkt H. C. Harder (1960) - Ha:
biologi 3 mn, 3 mf x + y, 3 r a, 3 r b;
geografi 3 mn, 2 ns a, 2 ns b, 2 m x, 
1 s b, 3 r a, 3 r b ....................................................................... 27 -

Adjunkt N. K. Houmøller (1968) - Ho:
matematik 1 s a, 1 m y; 
fysik 2 mn, 1 m y........................................................................ 12 -

Adjunkt H. Jørgensen (1964) - Jø:
engelsk 3 ns b, 2 ns b, 2 m y, 1 s b, 1 m y;
gymnastik 3 ns b + m y, 2 ns a + m x + m z, 
2 ns b + m y................................................................................ 29 -

Timelærer K. E. Melchiorsen - Me:
religion 3 ns b, 3 m x, 2 ns b, 2 m x, 2 m z;
oldtidskundskab 1 s b, 1 m z; 
historie 1 sb ................................................................................ 10 -

Lærer J. Nielsen (1967) - JN:
matematik 3 r a, 3 r b;
dansk 2 r a, 2 r b;
gymnastik lsa + mx + mz, 3 r, 2 r, lr........................ 32 -

19



Lærer V. Nielsen (1967) - VN:
matematik 1 r;
fysik 3 r a, 3 r b, 2 r a, 2 r b, 1 r;
geografi 2 r a, 2 r b;
historie 2 r a, 2 r b, Ir;
religion 2 r b, 1 r;
bogføring 3 r................................................................................  34

Timelærer H. Noe-Nygård - NN: 
religion 3 ns a, 3 m y, 2 ns a, 2 m y............................ 4

Timelærer J. Preisler - Pr:
kunstforståelse 3 g;
formning 3 ns a, 3 ns b, 3 m x, 3 m y, 2 ns a,
2 ns b, 2 m x, 2 m y, 2 m z, 2 r a, 2 r b, 1 r.................... 18

Lærer J. L. Rask (1967) - Ra:
engelsk 3 r a, 3 r b, 2 r a, 2 r b, 1 r;
tysk 2 r a, 2 r b, 1 r; 
latin 2 r.......................................................................................... 36

Timelærer fru J. L. Rask — JR:
engelsk 2 m x, 2 m z, 1 m x; 
musik 2 m x, 2 m z, 1 s a, 1 m x.......................................... 16

Årsvikar J. Romstad - Ro:
fransk 3 nsb, 3 m x, 2 m y, 2 m z,
1 s b, 1 m x, 1 m z; 
tysk 1 m x..................................................................................... 30

Lærerinde frk. A. Rønn (1966) — Rø:
dansk 3 r a, 3 r b, 1 r;
historie 3 r a, 3 r b;
religion 2 r a; 
gymnastik 1 s b + m y, 3 r, 2 r, Ir..................................... 32

Lektor E. Siej (1961) - SI:
engelsk Isa;
latin 3 ns a, 3 ns b, 2 ns a, 2 ns b, 1 s a, 1 s b;
oldtidskundskab 2 ns a, 2 ns b, 2 m x, 2 m y, 
2 m z, 1 s a................................................................................... 30
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Lærerinde fru E. M. Smith (1967) - Sm:
matematik 2 r a, 2 r b;
gymnastik 3 ns a + m x, 3 ns b + m y, 2 ns a+ m x + m z,
2 ns b + m y, 1 s a + m x + m z......................................... 27 -

Lærer M. Stryhn (1964) - St:
matematik 3 mn, 2 mf x, 2 mf y, 2 mn, 
1 s b, 1 m X, 1 m z ................................................................... 28 -

Adjunkt E. Sørensen (1962) - Sø:
historie 3 ns a, 3 ns b, 1 m y;
samfundskundskab 3 ns a, 3 ns b;
dansk 3 ns a, 2 m z;
oldtidskundskab 3 ns a, 3 ns b, 3 m x, 3 m y, 
1 m X, 1 m y................................................................................ 24 -

Timelærer A. Wagenblast - Wa:
historie 3 m x, 3 m y; 
samfundskundskab 3 m x, 3 m y............................................. 8 -

Årsvikar H. C. Wiwe - Wi: 
dansk 1 s a, 1 s b, 1 m x, 1 m y..................................... 16 -

Adjunkt fru K. Winkler Harrit (1962) - WH:
musik 3 ns a, 3 ns b, 3 m x, 3 m y, 2 ns a, 2 m y;
fællessang 3 g; 
tysk 2 m X, 1 s b, 3 r b............................................................... 18 -

Pr. 1. august 1968 ansattes cand, philol, frk. K. Brevig som adjunkt, 
cand, philol. J. Romstad som årsvikar og kunstmaler J. Preisler som time
lærer. Også som timelærere ansattes pastor K. E. Melchiorsen, Års, og fru 
N. G. Kristensen, Hvam. Fru N. G. Kristensen fratrådte pr. 1. januar 1969 
og erstattedes af cand. mag. fru K. Freil. Samtidig ansattes fru Serup, Års, 
til at varetage musikledsagelse ved pigegymnastik.

Som årsvikarer ansattes stud. mag. J. Albeck og stud. mag. H. C. Wiwe.
Under fru E. M. Smiths orlov varetoges hendes gymnastiktimer af fru 

T. Egekvist, Pisselhøj, Års. Hendes øvrige timer læstes af kollegerne.
Lærerrepræsentanter i samarbejdsudvalget er: adjunkt F. Bisgård, adjunkt
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J. Freil, adjunkt H. Jørgensen og rektor.
De forskellige hverv på skolen har været fordelt således:
Administrativ inspektor: adjunkt K. Dybdahl.
Bibliotekar: lektor E. Siej.
Indre inspektor: adjunkt J. Freil.
Ydre inspektor: lærer M. Stryhn.
Kvindelig inspektor: lærerinde A. Rønn.
Tilsynet med samlinger: adjunkt H. C. Harder (naturhistorisk-geografisk 

samling), adjunkt T. Bergstein, lektor K. Christiansen, lærer Vagn Nielsen 
(fysisk-kemisk samling).
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FAGENES UGENTLIGE TIMETAL

3ns 3mf 3mn
Religion........................ 1 1 1
Dansk (med skrivning) 4 4 4
Engelsk........................ 5
Tysk ............................ 4
Fransk ........................ 4 42) 42)

2) Valgfrihed mellem fransk og russisk.
’) Valgfrihed mellem fransk og bogføring.
4) Latinlæsende elever har en time mindre i dansk, legemsøvelser, sang og form

ning.
6) Valgfrihed mellem musik og formning.
6) Valgfrihed mellem fællessang og kunstforståelse.

Russisk ...................... 42) 42)
Latin ............................ 3
Oldtidskundskab .... 1 1 1
Historie ........................ 3 3 3
Samfundslære.............. 1 1 1
Geografi...................... 2
Biologi ........................ 4 4 7
Kemi ............................ 2 2
Fysik/naturlære ......... 4 2
Matematik/regning ... 63
Legemsøvelser ........... 3 3 3
Sang/musik ............... 15) 15) 15)
Formning .................... I5) l5) 15)
Kunstforståelse ........... I6) 16) 16)
Fællessang .................... I6) 16) 1«)
Bogføring ...................
Husgerning eller . sløjd
Fællestimer.................. 1 1 1

2ns 2mf 2mn Is Im
1 1 1
3 3 3 4 4
5 29 21) 4 41)
4 2<) 21) 3 4i)
3 32) 32) 42) 42)

32) 32) 42) 42)
2 5
11111
3 3 3 3 3

12 2 2
4

2 2 2
4 2 3

3 5 3 2 5
3 3 3 3 3
25 ) 25) 25) 2 2
25) 25) 25)

3r 2r Ir
1 1

5 6 5
5 3 4
4 4 4
43)

44)

3 2 2

2 2 2
2 2 2

2 3 2
5 6 6
2 3 2

1 1
1 1

43)
7

I alt............................... 36 36 36 31 31 31 33 31 34 34 34

’) Valgfrihed mellem engelsk og tysk.
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AF ÅRETS ARBEJDE
Fællestimerne

Oplæsning af forfatteren Finn Søborg.
Gennemgang af eksperimentalfilm ved fotografelev Ole Misfeldt Jensen. 
Elevrådsproblemer ved stud, polit. Hans Schiønneman.
Foredrag af kunstmaler Ole Schwalbe.
Filmforevisning ved Jan Preisler: Jørgen Roos’ film »Knud«.
Koncert ved Ålborg By-Orkester.
Foredrag med demonstrationer af jazzskribenten og -musikeren Steen 
Nielsen.
Oplæsning af forfatteren Per Højholt.

Studiekredse
Dramatik og instruktion ved skuespiller Henning Ziebrandtsen,

Aalborg Teater.
Foto ved kunstpædagog Jan Preisler.
Korsang ved adjunkt fru K. Winkler Harrit.
Elementær psykologi ved lærer Arne Hansen, Års.
Kirkearkitektur ved adjunkt O. Bøggild.

Sang og musik
I samtlige klasser er morgensangsrepertoirets nye numre indøvet.
I r
Den elementære nodelære, dur, mol, takt og rytme er gennemgået. Daniell 
Helides spillehæfter 2, 3 og 4 er benyttet til sang og instrumentspil. Enkel
te letfattelige musikværker er gennemgået.

2 r
Lettere nodesatser indført i elevhæftet og spillet på xylofon, guitar og blok
fløjte. Der er arbejdet med blokfløjtespil alene, og et antageligt resultat er 
nået. En del programmusik er gennemgået.
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I s b, 1 my og 1 m z
Der er gennemgået en del fremmedsprogede sange. Den elementære node
lære, dur, mol, takt og rytme er gennemgået. Flere kanons og lettere to
stemmige satser er nået i 1 s b og forsøgt i 1 m y og z. »Kanonsang i sko
len«, »Højskolesangbogen« samt »Fællessang« har været de mest benyttede.

Med forårskoncerten for øje blev forsøgt samarbejde mellem de tre 1 g- 
klasser og 2 ns b om indøvelse af tre danske forårssange, en svensk, en en
gelsk og en fransk folkevise. Kantaten er indøvet i alle klasser.

Musiktimen har formet sig som en gennemgang af de forskellige musik
former med støtte af J. Floris: »Musikoplevelse«. Der er lyttet til værker 
af: Haydn, Mozart, Beethoven, Brahms, Badh, Buxtehude, Handel, Schu
bert, Smetana, Dvorak, Saint-Saéns, Tjaikofski, Sibelius, Gade, Carl Niel
sen og Kuhlau.

2 ns b
Musikken gennem tiderne er i store træk gennemgået fra primitiv tromme
rytme og lurblæsning over gregoriansk kirkesang, middelalderens vokal- og 
instrumentalmusik og madrigaler til baroktidens og Wienerklassicismens me
re sammensatte former, hvor der er lyttet til større værker af Buxtehude, 
Bach, Händel (bl. a. »Messias«), Haydn, Mozart, Beethoven, og fra roman
tikken: Schubert, Brahms, Gade (bl. a. »Elverskud«) til 1900-tallets kom
ponister: Debussy, Britten, Carl Nielsen m. fl.

Der er øvet melodier til mange nyere danske og fremmedsprogede sange, 
en del kanons og mindre to- og tre-stemmige satser. Instrumenter har været 
benyttet til sammenspil og ledsagelse af sange.

Isa
Forskellige tre-stemmige sange instuderet. Gruppearbejde med rytme og no
delæsning; gennemgang af forskellige klassiske kompositioner.

1 m x
Der er lyttet til enkelte stykker af klassisk musik, især fra romantikken og 
impressionismen. Gruppearbejde er udført med rytme og nodelæsning, især 
igennem blokfløjtespil og rytmeinstrumenter. Lettere kanoner indstuderet.

2 m x
To-stemmige sange indstuderet. Folkesange og danske sange sunget, til ti
der ledsaget af guitar. Gruppearbejde med nodelæsning, simpel harmonise
ring, klaverspil, rytme og sammenspil. Elevforedrag om forskellige komponi
ster og enkelte af deres kompositioner, såvel soul- som beat-musik.

25



2 ni z
Danske sange og forskellige folkesange sunget. Elevforedrag om forskellige 
komponister og deres kompositioner, men mest om jazz- og beat-musikkens 
udvikling. Blokfløjte, klaver, guitar og rytmeinstrumenter brugt til at op
arbejde nodelæsning, rytme og sammenspil.

Øvrige gymnasieklasser
2 m y
Danske, norske, svenske, tyske, engelske og franske sange efter »Fællessang« 
og »Kvikke viser«. Yderligere engelske sange efter »Musik i skolen«, de 
fleste en-stemmigt.

Musikkens udvikling fra gregoriansk sang til Beethoven er gennemgået 
formalt og stilistisk. Barokken er belyst særlig grundigt med henblik på det 
stilistiske.

2 ns a
En-stemmig sang som 2 m y. Der er dog arbejdet mere intenst med tre
stemmige korsatser efter M.S. og med kunstsange (Bach, Schubert, Brahms). 
Musikgennemgang som 2 m y.

3 g
Engelske, danske, norske, svenske, tyske og franske sange efter »Fællessang«, 
»Kvikke viser«, »Højskolesangbogen« og »Concinamus«. Der er i fælles
sangstimerne indøvet tre- og fire-stemmige korsatser efter »Gymnasiesang- 
bogen« og M.S.

Beethoven, romantikken, impressionismen, Carl Nielsen, Bartok og Stra
vinsky er gennemgået stilistisk og formalt. Jazz- og beat-musik er blevet be
lyst, særlig tydeligt i 3 m x.

Et frivilligt kor på 12 medlemmer, hovedsageligt fra 2 g, har arbejdet i 
en studiekreds.

I øvrigt kan følgende musikdata fremhæves:
Ved translokationen sang elever fra 1 og 2 g Povlsens og Sennels kan

tate: »I Himmerlands dale« for tre-stemmigt kor.
Blokfløjteorkester. Sopran: Else Marie Pedersen, 1 s a, Leo Christensen, 

1 m X, og Ulla Pedersen, 2 r b. Altfløjte: Ellen Christensen, 1 m x. Tenor
fløjte: Jens Grønager, 1 m x, og Poul Regnar Christensen, 1 m x. Basfløjte: 
Ilse Kristensen, Isa. Cello: Jane Grønager (som gæst). Ved flygelet: Dorte 
Knudsen, Isa. Dirigent: fru R. Fleng.

Den 26. oktober deltog det frivillige kor i et fællesarrangement på Århus 
Statsgymnasium med to fællesopgaver og en særopgave.
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Til juleafslutningen dirigerede fru Fleng 1. del: Elever fra 1 s b og 2 ns b 
sang tre-stemmigt »Ære være Gud i det høje« af Ludvig Gebhardi (1787), 
og Buxtehudes julekantate »Nun freut euch ihr Frommen« for to-stemmigt 
kor og to-stemmigt blokfløjteorkester med klaverledsagelse. Blokfløjte blev 
spillet af: Poul Regnar Christensen og Ellen Christensen, 2 m x, Ilse Kri
stensen, 2 ns a, Ulla Pedersen, 3 r, Karin Stausholt og Hedvig Pinstrup, 1 r. 
Ved flygelet: Birgitte Hansen, Isa.

2. del ledede fru Rask. Isa sang »A Legend« af Tschaikowskij. 2 m x 
og z sang en amerikansk folkesang »I wonder as I Wander«.

3. del var under ledelse af fru Winkler Harrit. 2 ns a sang to sange af 
J. S. Bach ledsaget af klaver og cello. Læge Bjørnshave spillede cello. Yder
ligere sang 2 ns a Mendelssohns »Hebe deine Augen auf« tre-stemmigt. Det 
frivillige kor sang Sibelius’ »Ecce novum gaudium« tre-stemmigt. 3 g sang 
»Joy to the world« af Händel fire-stemmigt.

Den 11. februar havde vi besøg af kapelmester Jens Schrøeder og Ålborg 
By-Orkester. Programmet var: Brahms: Ungarsk dans nr. 5, Schubert: Sym
foni nr. 8, I sats, Rossini: Ouverture til Wilhelm Tell, Grieg: 3 stykker fra 
Peer Gynt-suiterne, Strauss: Ouverture til »Zigeunerbaronen« og Pizzicato
polka.

Den 1. april forårskoncert. Det forventes, at 3 g, 2 ns a, 2 m x, 1 s a, 
isb, 1 m y og 1 m z optræder med hver et par numre under ledelse af de 
respektive musiklærere. Også det frivillige kor vil medvirke.

Der blev holdt to musikalske hyggeaftener, én i december og én i februar 
med gennemsnitlig 35 deltagere.

2 m x besøgte Nordjysk Musikkonservatorium i Ålborg i januar.

Erhvervsorientering
Undervisningen er foregået efter den sædvanlige plan, d.v.s. med ti timer i 
2 r og 2 g samt to timer i 3 r, 1 g og 3 g.

I realafdelingen benyttes bogen »Fremtid med plan«. I 2 r er der særlig 
arbejdet med en gennemgang af erhvervshovedgrupperne med realeksamen 
som baggrund. Yderligere har spørgsmålet realist eller student været drøf
tet. De mere praktiske problemer knyttet til erhvervsvalg og uddannelse har 
været henlagt til 3 r. Elever i realafdelingen har også i det forløbne skoleår 
haft anledning til at deltage i arrangementet »Erhvervsoplysning ved fag
folk« i Ålborghallen den 30. og 31. oktober.

Timerne i 1 g benyttedes til drøftelser af grenvalg ud fra bogen »Gren
valget«. I 2 g har bogen »Studie- og erhvervsvalget« været anvendt som 
grundbog. Som supplement benyttedes erhvervskartoteket i pjecesamlingen.

De to timer i 3 g benyttedes til belysning af studiefinanciering og ad
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gangseksaminer. Størsteparten af eleverne i 3 g deltog i studieorienterings
dagen den 19. november, hvor der var anledning til at overvære undervis
ning ved universitet og en lang række uddannelsesinstitutioner i øvrigt. Den 
18. februar havde Skolen i lighed med tidligere år besøg af en studenter
gruppe udsendt af Arbejdsdirektoratet i samarbejde med Amts-arbejdsanvis- 
ningSkontoret i Ålborg.

Ekskursioner

Historie i 2 g
Ekskursionerne med 2 g fandt sted i dagene 15., 16. og 18. september. Vi 
så Borremose, Fyrkat, jættestuer ved Mariager, Spøttrup, kirkerne i Skarp 
Salling, Vester Torup og Tømmerby, Blichermuseet i Lysgård og skibssæt
ningerne ved Tømmerby.

Geografi i 2 g
a) Vindblæjs Hede, b) Aggersund Kalkværk, c) Nørrekær Enge, d) Bulbjerg, 
e) Fur, f) Viborgegnen.

I dagene 21.-29. september foretog 3 ns a og 3 ns b en ekskursion til Lon
don under ledelse af adjunkterne H. Jørgensen og F. Bisgård.

Den første dag var vi på to sight-seeing-ture henholdsvis med bus og båd 
for at få et førsteindtryk. I de følgende dage foretog vi en nøjere gennem
gang af en del væsentlige seværdigheder, herunder Tower, British Museum, 
Buckingham Palace, St. Pauls Katedral, Westminster Abbey og Madame 
Tussauds vokskabinet.

To gange aflagde vi besøg i teatret, hvor vi i Victoria Palace så »The 
Black and White Minstrel Show« og i Apollo Theatre »The Beggar’s Opera«.

I arrangementet indgik en heldagstur til Oxford under ledelse af en guide. 
Her så vi St. Catherine’s College, der er tegnet af den danske arkitekt Ro
bert Jakobsen; men endnu mere beundrede vi de gamle universitetsbygnin
ger. På tilbagevejen fra Oxford gjorde vi ophold i Eaton, hvor vi blev vist 
rundt på Windsor slot.

Ind imellem de obligatoriske arrangementer var der lejlighed for eleverne 
til at gå rundt på egen hånd, hvilket ikke mindst blev benyttet til besøg på 
Londons danserestauranter og talrige pub’er.

Det var en vellykket tur, idet den både var fornøjelig og lærerig.

SPORT

Drenge. Før vi beskæftiger os med skolens idrætsliv i dette skoleår, er der
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grund til at kaste blikket tilbage på foråret 1968. Her lykkedes det for første 
gang skolens gymnasiehold at erobre pokalen i fodboldturneringen, forelø
big for et år (der spilles mod Grenå, Hobro og Randers kommunale Gym
nasium). Endvidere vandt realafdelingens fodboldhold over Kommunesko
lens med 4-2 og fik ligeledes pokalen overdraget for et år.

Men tilbage til dette skoleår. Skolemesterskabet i atletik i september havde 
atten deltagere. Pokalen vandtes af Jens Østergård, 1 g, med Jens Lund, 
2 r, på andenpladsen. Regionsstævnet i atletik foregik denne gang i Hobro, 
hvor vore placeringer blev: gruppe I nr. 7, gruppe II nr. 3, gruppe III nr. 4 
og gruppe IV nr. 4. I gruppe II satte Jens Østergård ny stævnerekord i høj
despring med 1,70 m.

I oktober afvikledes de tre første kampe i fodboldturneringen. Efter sejre 
over Hobro (9-1 efter fejende flot spil) og Grenå (3-1) samt uafgjort mod 
Randers (2-2) ligger holdet på førstepladsen med gode chancer for at be
holde pokalen endnu et år.

I november stod vi selv for arrangementet af regionsstævnet i gymnasie
skolernes landsbasketballstævne. Ældste gruppe blev nr. 2 (tabte kun til 
Ålborghus), medens yngste tabte alle tre kampe efter flere spændende kampe, 
kampe.

I juleferien deltog elever fra 1 g og realafdelingen i Ålborg amts basket
ballturnering for 8.-10. skoleår og med stor succes, idet holdet efter over
bevisende spil vandt alle sine kampe og modtog den udsatte vandrepokal.

I januar blev skolens handicapturnering i basketball med deltagelse af 
seksten klassehold vundet af 3 mn.

Af arrangementer, som finder sted efter redaktionens afslutning, kan næv
nes basketball- og håndboldstævne for de nordjyske gymnasier, handicap
turnering i håndbold, fodboldkampen mod Kommuneskolen, returkampe i 
gymnasiefodboldturneringen samt mærkeprøver i gymnastik og basketball.

Der er i år uddelt 60 skoleidrætsmærker, heraf én guldfakkel.

Gruppe I (18 år)
Skolerekorder i atletik

100 m løb ............... . .. . 11,8 Kristian Blak Nielsen . . 1965
Højdespring........... . .. . 1,65 Ole Bøge ...................... . 1964
Længdespring .... . .. . 6,29 Jørn Christiansen......... . 1966
Spydkast (600) .... . .. . 47,29 Stig Jensen.................... . 1966
Kuglestød (5,5) . .. .... 10,95 Stig Jensen.................... . 1966
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Gruppe II (17 år) 
100 m løb ..... 12,2 Bjarne D. Clausen.......... 1965
Højdespring.................... 1,70 Jens Østergård ................ 1968
Længdespring.................. 5,87 Jens Østergård ................ 1968
Spydkast (600)............... 44,20 Jerry Ulf Rune................ 1966
Kuglestød (5,5).............. 10,74 Jens Østergård ................ 1968

Gruppe III (16 år) 
80 m løb ...... 9,5 Charles L. Jensen............ 1968
Højdespring .................... 1,55 L. Fyllgraf - Pr. Nielsen 1967
Længdespring.................. 5,44 Jens I. Sørensen ............. 1967
Spydkast (600)............... 41,53 Jens Oluf Jensen ............. 1965
Kuglestød.......................... 11,72 Børge Jensen.................... 1968

Gruppe IV (15 år) 
80 m løb ........ 10,5 Frits Andersen ................. 1964
Højdespring.................... 1,50 Niels Holm .................... 1968
Længdespring..................... 4,96 Lars Rolighed ................ 1966
Spydkast (400)................. 46,60 Asger Larsen................... 1966
Kuglestød ........................ 12,52 Børge Jensen................... 1967

Piger. Kr. Himmelfartsdag den 23. april 68 åbnede gymnasieskolernes 19. 
idrætsstævne i Holstebro. I løbet af de dage, stævnet varede (23.-25. maj), 
viste de ca. 2000 deltagende elever, hvad man havde arbejdet med i gym
nastiktimerne på landets forskellige gymnasier. Hvert hold havde fået til
delt en opvisningstid på 20 min., og desuden var der mulighed for delta
gelse i boldspil og stafetløb.

1 r 67/68 deltog i stævnet og klarede sig udmærket. I stafetløb blev hol
det nr. tre af fem deltagende. I basketball vandt 1 r over Efterslægten, men 
tabte til Rønne.

Stævnet sluttede lørdag aften med dans i Holstebrohallen.
Det regionale idrætsstævne blev i år holdt i Hobro den 17. september 68. 

For ældste gruppes vedkommende gik det ikke så godt, idet holdet blev hen
vist til sidstepladsen.

Yngste gruppe klarede sig bedre, idet man opnåede en placering som nr. 
fire af syv deltagere.

7 . februar 1969 var vi atter i Holstebro, denne gang med basketball. Bå
de yngste og ældste hold deltog. Yngste hold vandt først over Holstebro 
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20-2, men tabte derefter til Randers, som blev puljevinder. Ældste hold 
vandt over Holstebro med 33-0, hvilket gav en finaleplads ved finalestæv
net i København i fastelavnsferien.

Til pigerne er der i år blevet uddelt 40 idrætsmærker, som fordeler sig 
således:

Guld med emalje........................ 4 Sølv 13
Sølv med emalje 10 Bronze 11
Guld .............................................. 2

Religion
3 a og 3 y (H. Noe-Nygård)
Jeg har regnet Det ny Testamente for klassens hovedemne. I Poul E. Ander
sens Bibelen og dens verden har vi brugt afsnittet om NT som en ledetråd, 
vi har dog forholdt os ret frit til. Vi har lejlighedsvis læst i idehistorien (Lund, 
Pihl, Sløk) og Sv. Å. Bays historiske tekstsamlinger Den romersk-katolske 
kirke og Den evangelisk-lutherske kirke, hvor vi fandt det frugtbart i for
bindelse med det, vi behandlede. Efter en hastig gennemgang af den histo
riske baggrund brugte vi tid til en kort indføring i nogle af de problemer, 
den nytestamentlige forskning arbejder med, først og fremmest i evangeli
erne. Her har vi haft god hjælp af Madsen: Evangelierne synoptisk sam
menstillede.

I øvrigt har vor sammenlignende læsning i NT været samlet om visse em
nekredse, bl. a.: Jesu liv, død og opstandelse. Jesu forkyndelse (herunder 
især lignelserne og ud fra Matt. 5 forholdet til GT og loven).

Jesu undere. Hvem var han? (belysning af nogle af de historiske begreber, 
man har prøvet at forstå Jesus igennem, Messias, Menneskesønnen, Herrens 
tjener, Ordet (logos), Guds Søn, Vor Herre). Dåb og nadver med sideblik 
til omverdenens mysteriereligioner (lighed og forskel) og med kort overblik 
over nadverforståelsens og dåbsforståelsens historie.

Vi agter at fortsætte med historiske glimt af kirkens udvikling fra old
kirken og fremefter ud fra idehistorien og Johs. V. Sørensen: Kampen om 
kristendommen. Det bliver meget begrænset, hvad vi her når ud over, hvad 
vi allerede har behandlet i anden sammenhæng.

Lejlighedsvis har materiale fra litteraturen været inddraget.

2 a og 2 y
Som klassens hovedemne har jeg betragtet Det gamle Testamente med sær
ligt henblik på idehistorien. Vi har ud over Bibelen og idehistorien støttet os 
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til Poul E. Andersen Bibelen og dens verden. Frem for fuldstændighed har 
vi tilstræbt fordybelse i nogle emnekredse.

Den bredeste behandling har uden sammenligning skabelsen og synde
faldet fået, idet vi her har inddraget materiale fra en række andre religioner 
og livssyn og gjort flittigt brug af idehistorien (Udviklingslæren, Darwin, 
George G. Simpson, Teilhard de Chardin - synet på det ondes oprindelse, 
Rousseau, Voltaire, Freud, Fromm, Marx, Toynbee, Konrad Lorenz). Af 
andre steder, vi er standset op, kan nævnes Abraham, Moses, de ti bud hi
storisk placeret (vi brugte en time på at drøfte krig), Deboras sang, Saul og 
David, nogle få centrale tekster. Vi agter at standse op ved profeterne (Amos, 
Hoseas, Esaias, Jeremias, Hjemkomstprofeten) og Job. Når vi mere, da 
nogle salmer og Prædikeren.

Fra tid til anden har stof fra samtidens litteratur været inddraget for at 
prøve at sætte tankerne i relief og provokere samtale om stoffet.

I 2 a medførte et spørgsmål fra klassen en ret udførlig gennemgang af 
nadverens baggrund og oprindelse og en kort oversigt over nadversynets 
historie.

3 ns b, 3 mf x + mn, 2 sb, 2 mx, 2 mz (K. E. Melchiorsen)
Samtlige klasser:
Tekstlæsning: Kirkeårets evangelieperikoper.

I tilknytning hertil samtaler eller diskussioner om aktuelle kirkelige spørgs
mål, etiske emner og religiøse problemer. (Reference: K. E. Løgstrup: Den 
etiske fordring).

Poul E. Andersen: Bibelen og dens verden (Religion 2), pp. 88-98 (Over
leveringerne om Jesus og de ældste menigheder, Det nye Testamentes skrif
ter (Evangelierne)). (Reference: Bent Noack: Det ny Testamente).
3 ns b
Kursorisk gennemgang af relevante afsnit af Erik Lund m. fl.: De europæ
iske ideers historie med henblik på introduktion til Søren Kierkegård.
2 sb
Åge Bertelsen: Vejledning i Det gamle Testamente, pp. 9-41 (Folkets hi- | 
storie).

Religion 2, pp. 75 ff. (Jesu samtid) + pp. 102-125 (Jesu liv og virk
somhed).
2 m x
Religion 2, pp. 33-74 (Israels politiske og religiøse historie).
2 m z
Søren Holm: Religionerne, pp. 12-51 (Primitiv religion, Ægyptisk religion, 
Babylonisk religion, Persisk religion).
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Åge Bertelsen: Vejledning i Det gamle Testamente, pp. 71-100 (Religio
nens historie).

Formning
I løbet af efteråret 1968 blev formningslokalet indrettet som værksted, for- 
uddisponeret for visse funktioner, nemlig keramisk praksis, maleri, grafik, 
stoftryk samt arbejde med kunstforståelse ved hjælp af audivisuelle hjælpe
midler, håndbøger og tidsskrifter.

I 3 g er det praktiske formningsarbejde fulgt op af opgaver af proportions
mæssig, perspektivisk og farveteoretisk art. Endvidere er kunsthistoriske em
ner blevet taget op til diskussion.

I de øvrige klasser er hovedvægten lagt på det personlige formsprog og 
med individuel vejledning. I den keramiske praksis er dels arbejdet med fri 
skulpturel arbejden med ler, dels arbejdet med opdrejning af emner på dreje
skive. Glasurteknik er gennemgået i teori og praksis.

I maleriet er arbejdet med olie-, lim- og akvarelfarver. Eleverne er end
videre blevet indført i elementær grafisk praksis, nemlig linoleumstryk og 
serigrafi. Endvidere har en del elever arbejdet med stoftryk.

Med fysiklærernes velvilje har det i år været muligt at benytte fysikafde
lingens mørkekammer. Her har en del elever arbejdet med elementær foto- 
og mørkekammerteknik.

For samtlige elever er en del kunst- og eksperimentalfilm blevet forevist.
Undervisningen i formning og kunstforståelse har dog endnu ikke fundet 

sin endelige form. For at undervisningen kan siges at være tilstrækkelig, vil 
det være ønskeligt, om der i tilknytning til formningslokalet indrettes et mør
kekammer, og til den grafiske undervisning vil en raderpresse være et nød
vendigt redskab.

Biblioteket
Det systematiske kartotek er i dette beretningsår kun kommet et hanefjed 
videre.

Udlånet fra hovedbiblioteket og faglokalerne var i perioden 1. april 1968 
til 31. marts 1969 på i alt 1963 bind.

I samme periode voksede bogbestanden med 1232 bind til i alt 10.003 
bind. Pr. 1. april 1969 var tallet på løbende tidsskrifter ca. 100.

Blandt særlige boganskaffelser kan noteres:
John Walker: A Critical Pronouncing Dictionary (1826), J. H. H. Broch- 

mann: 40 Latinske Salmer (1901), Peter Skautrup: Det danske sprogs hi
storie (4 bd.), Cambridge Shakespeare i paperback (39 bd.), Dan. Bruun: 
Danmark. Land og Folk (4 bd.), Nuffield Biology Texts (5 bd.), Sv. Møller 
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Kristensen: Fremmede digtere i det 20. årh. (3 bd.), Danmarks gamle Folke
viser (11 bd.), Sadoul: Filmens verdenshistorie (3 bd.), Verdenskunstens Hi
storie (Gyldendal) (12 bd.), Benno von Wiese: Die deutsche Lyrik. Interpre
tationen (2 bd.), Sandvad: The World of Music, E. Nielsen: De danske Ed
derkoppers Biologi (1928), Peder Hald: Keramikkens teknik, Erik Lassen: 
Keramik, Georg Jacobsen: Noget om konstruktiv form i billedkunsten, Otto 
Norn: Jydsk granit, Lewinson-Lessing: Meisterwerke aus der Eremitage, G. 
Franceshi: Træskulpturer i danske kirker.
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GAVER TIL SKOLEN

Tidsskrift- og boggaver (282 bind) er modtaget fra følgende institutioner og 
enkeltpersoner:

Den amerikanske Ambassade, Det franske Institut, Det tyske Kulturinsti
tut, Dansk-sovjetisk Samvirke, Niels Bohrs Institut, Foreningen »Norden«, 
Dansk-russisk Samfund, Gyldendals Forlag, Munksgårds Forlag, Teknisk 
Forlag, The American Library (62), boghandler Edward Andersen (Års), 
boghandler Otto Høyer (Ars), købmand Svend Rasmussen (Års), lærer 
Johannes Bengtsson, læge Laurentius Holm (Brabrand), rektor Ussing-Jepsen 
(2), lektor Siej (149), adjunkterne Bisgård (7), Bøggild (27), Dybdahl (10), 
Preisler (2), Rask (3), Sørensen, eleverne Kirsten Jeldtoft og Bjarne Sven
strup (3), tidligere lærere Hinrup og Dagfin Wagner og fra tidligere elev H. 
Chr. Fleng.

Den naturhistorisk-geografiske samling har modtaget fra eleverne Åge 
Feddersen, 3 m x: 28 Grønlandskalendere, Niels Nielsen, 2 mn: geologisk 
materiale, Bente Søndergård, 3 mn: et sæt visdomstænder, fra Aggersund 
Kalkværk: diverse forsteninger.

For disse gaver takker Vesthimmerlands Gymnasium hjerteligt.
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STUDENTEREKSAMENSOPGIVELSER

Dansk
3 ns a Njal og branden på Bergtorshvol; Røverstuen; udv. af Andersens 

eventyr; Kirk: Fiskerne.
Efter Falkenstjerne og efter Ferlov m. fl.: Germand Gladensvend; 
Ebbe Skammelsen; Hver har sin skæbne; Far, verden, far vel; Om 
mig selv; Op! al den ting; Den kedsom vinter; Rungsteds lyksalig
heder; Smeden og bageren; Mannheim; Guldhornene; Strandbak
ken ved Egeløkke; Bekendelse; Jens Hansen; Posthuset i Hirschholm; 
En sommernat; Tidlig skilsmisse; Johannes Climacus; Det uendeligt 
små og det uendeligt store; To verdener; Sakuntala; Hum Galge
bakke; Frøkenen; Ekbatana; Jens Højby (efter Dansklærerforenin
gens udg.); Kirstens sidste rejse; Henrettelsen; Skibsdrengens fortæl
ling (efter Tranebog); Høstoffer (efter Tranebog). - Fredmans ep. 
nrr. 3, 58; udv. af Minnen; Gammalt porslin; udv. af Röda rummet; 
Giftermål på besparing; Den gamla goda tiden; Skalden Wennerbom; 
En kopp te; Farmor och Vår Herre; Hissen som gick ner i helvete; 
Till de folkhemska. - Pan; Fra hjembygdens sanger; Ordene; Skal
den; Af Huset i mørkret.

3 ns b En landsbydegns dagbog; Ved vejen; Vildanden.
Efter Falkenstjerne og efter Ferlov m. fl.: Thrymskvadet; Germand 
Gladensvend; Ebbe Skammelsen; Far, verden, far vel; Samfundsfor
holdene på Anholt; Her vil ties; Rungsteds lyksaligheder; Arendse; 
Guldhornene; I kveld blev der banket; Waldemar den Store; Beken
delse; Kunstneren mellem oprørerne; En Sjæl efter døden; Posthuset 
i Hirschholm; Tidlig skilsmisse; Adam tager sit parti; Klokken; En 
jøde; Phantasterne; Det uendeligt små; Marie Grubbe (slutn.); En
gelske socialister; Jeg hører i natten den vuggende; Ørneflugt; Con- 
fiteor; Bekendelse (Stuckenberg); Den druknede; Røg; Kongens fald;
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Kirstens sidste rejse; På Memphis station; Henrettelsen; Torden i 
syd; Fiskerne; Skorstensrøg; Den druknede mand. - Epilog vid ma
gisterpromotionen; Idyll och epigram, 1; Landshövdingen; Dressyren 
börjar; Giftermål på besparing; Tal vid Nobelfesten; En kopp te; 
Det är vackrast när det skymmer; Hissen som gick ner; Kallocain; 
Strändernas svall; Vad suckar leksakslådan. — Bergens beskrivelse; 
17. maj 1843; Gutten og Fanden; Kristin Lavrandsdatter; Huset i 
mørket; Nederlaget.

3 m x En landsbydegns dagbog; Ved vejen; Vildanden.
Efter Falkenstjerne og efter Ferlov m. fl.: Sønnetabet; Germand Gla- 
densvend; Agnete og havmanden; Far, verden, far vel; Om at gruble 
udi religions-sager; Her vil ties; Rungsteds lyksaligheder; Arendse; 
Guldhornene; I kveld blev der banket; Waldemar
den Store; Bekendelse; Kunstneren mellem oprørerne; En Sjæl efter 
døden; Posthuset i Hirschholm; Tidlig skilsmisse; Adam tager sit 
parti; Klokken; En jøde; Phantasterne; Det uendeligt små; Marie 
Grubbe (slutn.); Engelske socialister; Jeg hører i natten den vug
gende; Ørneflugt; Confiteor; Bekendelse (Stuckenberg); Den druk
nede; Røg; Kongens fald; Kirstens sidste rejse; På Memphis station; 
Henrettelsen; Torden i syd; Fiskerne; Skorstensrøg; Den druknede 
mand. - Epilog vid magisterpromotionen; Idyll och epigram, 1; 
Landshövdingen; Dressyren börjar; Giftermål på besparing; Tal vid 
Nobelfesten; En kopp te; Det är vackrast när det skymmer; Hissen 
som gick ner; Kallocain; Strändernas svall; Vad suckar leksakslådan. 
- Bergens beskrivelse; 17. maj 1843; Gutten og Fanden; Kristin Lav
randsdatter; Huset i mørkret; Nederlaget.

3 m y Gunløg Ormetunges saga; Erasmus Montanus; Vej vejen; Nattevagt. 
Efter Falkenstjerne og efter Ferlov m. fl.; Sønnetabet; Hagbard og 
Signe; Havbor og Signelil; Ebbe Skammelsen; Lystig vise; Far, ver
den, far vel; Den yndigste rose; Den kedsom vinter; Rungsteds lyk
saligheder; Guldhornene; Perspektivkassemandens billeder; De tvende 
kirketårne; Indl. t. Påskeliljen; De levendes land; Posthuset i Hirsch
holm; Sjælland; Kunstneren mellem oprørerne; Bekendelse; Natter
galen; Klokken; Adam tager sit parti; Indl. t. Hovedstrømninger; 
Udv. af Fru Marie Grubbe; Frøkenen; Ørneflugt; Røg; Graven i 
sne; De blå undulater; Skorstensrøg. - Tal vid Nobelfesten 1817; 
Landshövdingen; Gammalt porslin; Dressyren börjar; Giftermål på 
besparing; En konstteori; Orgier; Hissen som gick ner i helvete;
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Dvärgen; Kallocain; En man och hans samvete. - Gamle Noreg; 
Et rimbrev; Mit følge; Haugtussa; Møte ved milepelen.

Engelsk
3 ns a Macbeth, 3. og 5. akt. - Two Centuries: Elegy Written; The An

cient Mariner; Ode to the West Wind; To Autumn; Grantchester; In 
Time of War. - The British Spirit: Prefectship; Rebuilding the Hou- j 
se of Commons. - Facts and Fiction 1: The American Negro. - | 
The Mirror pp. 16n-22, 32-40m, 590-64, 85-103. - Death of a Sa
lesman (Penguin) pp. 90ø-96n. - Dickens Reader pp. 3-14, 74m- 
85, J06m-114.

3 ns b Macbeth I, II 1-2, III 2, 4, IV 2-3, V 1. - Death of a Salesman I, 
Requiem. - Dickens Reader pp. 50-57, 68-88. — Aspects of Brit. 
Life and Thought: The Voyagers to the Moon; May 1945; Thoughts 
on the Unicorn. - Two Centuries: The Tyger; The Ancient Mari
ner; The Task III; Elegy Written in a Country Churchyard; Endymi
on; Ode on a Grecian Urn; Autumn; Prayer Before Birth; Ode to 
the West Wind; The Pylons; Tintern Abbey; Ars Poetica; Chicago; 
Song of Myself.

2mx Salinger: Catcher in the Rye kapp. 2, 7, 16, 22, 24, 25, 26. — Ef
ter Fifty Great American Short Stories (Bantam): The Harness; By 
the Waters of Babylon. - On England and the English: Mr. Know- 
All.

2my Greene: The Quiet American (Penguin) pp. 9-25, 90-106, 153-163, 
185-187. - Salinger: Catcher in the Rye kapp. 12, 22, 24, 26. - 
On England and the English: Mr. Know-All. - Facts and Fiction I: 
Travels with Charlie.

2 m z Som 2 m x.

Tysk

3 ns a Die Räuber II 3, V 2. - Hermann und Dorothea VI, VII, IX. - 
Unterm Birnbaum kapp. 14—15. - Efter Ring-Hansens Neuere Deut. 
Erzähler: Das dicke Kind. - An Schwager Kronos; Prometheus; Der 
Taucher; Der Ring des Polykrates. - Efter Kulturgeschichtliche Le
sestücke: Das Vergessen von Vorsätzen.
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3 ns b Maria Stuart II 3, III 4, IV 10-12, V 7. - Urfaust (Reelam): Nacht 
1-248, Abend 530-656, Garten 925-1053, Gretchens Stube 1066- 
1105, Marthens Garten 1106-1235, Nacht pp. 63-64, Kerker pp. 
65-68. - Frisch: Homo Faber (Suhrkamp) pp. 2519-3426, 55-593, 

15127-15326, 18416-18715, 23027-252. - Maifest; Prometheus; Erl
könig; Der Taucher; Bachmann; Anrufung des grossen Bären; Ce
lan: Todesfuge. - Efter Kulturgeschichtliche Lesestücke: Wie das 
deutsche Volk verführt wurde. - Børnsen: Streiflichter aus Deutsch
land pp. 5, 25.

2 ns a Nathan der Weise 1838-65, 1904-2060. — Der Taucher; Die Kra
niche des Ibykus. - Wickert: Der Klassenaufsatz pp. 8-25. - Efter 
Deutsche Prosa aus 150 Jahren: Zwei Männer; Die Panne pp. 141 
-169.

2 m x Efter Ring-Hansens Neuere deutsche Erzähler: Es blieb nur eine 
Spur im Schnee; Der Mantel; Episode am Genfersee. - Wickert: Der 
Klassenaufsatz (Reclam).

Latin

3 ns a Bel. Cal IV, VI 11-28. - In Cat. I. - Efter Nielsen og Krarups La
tinsk læsebog (1960) pp. 117, 132-135, 139- 143. - Catul c. III, V, 
LXXXV. - Ovid: Pyramus og Thisbe.

3 ns b Hynding: De bello Gallico pp. 27-34; De bello civili pp 38-44. — 
Catul c. III, V, LXXXV. - Horats c 1, 22; III 13. - Pyramus og 
Thisbe. - In Cat. I. - Efter Nielsen og Krarups Latinsk læsebog som 
3 ns a.

Oldtidskundskab

3 ns a Antigone. - Iliaden 1; Odysseen I, VI. - Heredot (Hastrup og Hjort- 
sø) 5. el. 6. udg. pp. 7-27, 31-34, 49-59, 75-95. - Platon: Apolo
gien (Foss og Krarup) 7. udg. pp. 22-61. - Kunstværker efter Bund- 
gaard (B) og Bruhn og Hjortsø (KK): Vasemaleri B 15 f, KK 94, 
96, 97, 98, 99; skulptur KK 26, 42 ab, 44, 45, 46 a, 114, 37 ab, 38 
116, 117; arkitektur Mykene KK 18, 19, 21, IV, Delfi B 29, KK 
XX, Olympia KK 59, XIV, XV, XVI a + b, Akropolis KK 61, 62, 
63, 67, 70, 73, 77-80, XVIII, XIX.
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3 ns b Som 3 ns a.

3 m x Medea. — I øvrigt som 3 ns a.

3 m y Som 3 m x.

Historie
3 ns a Efter Gads lærebogssystem for gymnasier og seminarier: Rom I pp. 

186-252; Norden 1047-1331, II pp. 111-143; De europæiske stor
magter og USA ca. 1814-1890, III pp. 310-350, 366-390, 395- 
402, 410-440; 1914-1945 (verdenshistorie og Norden), IV 1 pp. 181- 
357. - Efter Niels Andersens Familie- og samfundskundskab: Det 
enkelte menneske pp. 12-20; Familien pp. 20-57; Statsforfatning og 
statsforvaltning pp. 71-140; Borgernes rettigheder og pligter pp. 141 
-156; Arbejdsmarkedets parter pp. 171-176; Bygge- og anlægsvirk
somhed pp. 197-202; Omsætning, banker og sparekasser pp. 217- 
219, 222-231; Danmarks deltagelse i internationalt samarbejde pp. 
234-248; De sociale udgifter pp. 294—300. - Udvalg af den yngre 
Plinius’ brevveksling nrr. 2-6, 21-22. - Ørberg: Fra jernbyrd til 
retsplejelov nr. 18. - Arbejderkår og arbejderbevægelse 1871-1914: 
I 1, II 3, 8, 9. - Kilder til modstandsbevægelsens historie pp. 18-24, 
78-82, 111-116, 164-165. - Danmarks historie i billeder, 6. udg., 
nrr. 57, 65 ab, 86, 88, 96, 97, 102, 143, 144, 302, 315, 316, 331, 
333.

3 ns b Som 3 ns a.

3mx Efter Gads lærebogssystem for gymnasier og seminarier: Norden 
1050-1300, II pp. 111-143; Europæisk højmiddelalder, II pp. 53- 
110; Europa 1814-1890, III pp. 310-350, 366-375, 384-390, 395- 
402, 410^-40; Versailles til 1945 (verdenshistorie og Norden), IV 1 
pp. 181-357. — Efter Niels Andersens Familie- og samfundskund
skab, 1965: Familien pp. 20-57; Statsforfatning og statsforvaltning 
pp. 71-140; Borgernes rettigheder og pligter pp. 141-156; Grund
træk af samfundsøkonomien pp. 249-300. - Udvalg af den yngre 
Plinius’ brevveksling nrr. 2, 5, 6, 21, 22. — Ørberg: Fra Jernbyrd 
til retsplejelov nrr. 18, 19, 20. - Muller: Frederik den Store, 1961, 
afsnittene I, II, IV. - Kilder til Danmarks historie efter 1660, V, nrr. 
4, 22. - Hofer: Nationalsocialismen, 1963 nrr. 14, 34, 35, 110, 111, 
116, 123, 124, 126, 127, 129, 130. - Danmarks historie i billeder
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v. Andrup m. fl., 7. udg., nrr. 57, 65, 79, 86, 88, 102, 131, 143, 144, 
203, 220, 234, 235, 236, 316, 323, 324, 333.

3 m y Som 3 m x.

Geograji

3 mn 1. P. Chr. Matthiesen: Befolkningens vækst, 1965; Ilsøe m. fl.: Bli
ver de rige rigere og de fattige fattigere? 1963; 2. Egil Christensen: 
Handelsgeografi, 1965; 3. Kampp og Ågesen: Det danske kultur
landskab.

2 ns a Hellner: Geografi for sprogligt gymnasium; Gjellerups skoleatlas II; 
Handelsvare: Hvede. - Ekskursioner: Fur, Vindblæs Hede, Agger
sund Kalkværk, Bulbjerg, Bygholms Vejle, Viborgegnen.

2 ns b Som 2 ns. a.

2 m x Hellner: Geografi for matematisk gymnasium; Gyldendals reliefat
las. Valgfrit Emne: Menneskeliv under arktiske vilkår (eskimoer og 
nordboer). — Ekskursioner som 2 ns a.

2 m y Som 2 m x. - Ekskursioner: Vindblæs Hede, Nørrekær Enge, Agger- 
sund Kalkværk, Bulbjerg, Fur, Viborgegnen.

2 m z Som 2 m y.

Isa Hellner: Geografi for sprogligt gymnasium, 1963; Gjellerups skole
atlas II.

1 s b Som Isa.

Biologi
3 ns a Munk: Biologi for sprogligt gymnasium, 1964.

3 ns b Som 3 ns a.
3 mf x Munk: Biologi for matematisk gymnasium, 1964.
3 mf y Som 3 mf x.

3 mn Munk: Biologi for matematisk gymnasium, 1964; Gråe: Biokemi for 
gymnasiet, 1966; Opgaver og øvelser i biokemi; Cytologi efter udle
veret duplikeret hæfte; speciale: Genetik med særligt henblik på men
nesket, udleveret duplikeret hæfte; Frydenberg og Spärek: Arv og 
race hos mennesket, 1963.
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Kemi
3 mx Andersen m. fl.: Kemi 1 pp. 35-40, 54-65, 74-79; Samme: Kemi 

2 pp. 10-51, 56-70, 86-104, 163-173, 189-210, 213-217.

3 m y Som 3 m x.

Fysik
3 mf x Andersen m. fl.: Fysik 1 pp. 22-30, 101-124. Fysik 2 pp. 9-34, 44 

-83, 98-102, 109-111, 121-136. Fysik 3 pp. 48-58, 76-79, 88-96, 
103-107, 160-171. T. Bergstein: Speciel Relativitetsteori pp. 13-16, 
23-29. - Øvelser: Petroleums varmeudvidelseskoefficient bestemt 
med dilatometer. Bestemmelse af modstandstemperaturkoefficienten 
for kobber og konstantan. Lysets brydning i et prisme. Sfærometer- 
forsøg. Det skrå kast. Viskositet. Varmeenhedens mekaniske ækviva
lent. Stødet. Elastiske svingninger og torsionssvingninger. Det fysiske 
pendul. Lydens hastighed i luft, vand og CO2. Jordmagnetismens ho
risontale komposant. Trioden. Joule’s lov. Goniospektroskopet.

3 mf y Som 3 mf x.

3 mn Andersen m. fl.: Fysik 1 pp. 22-30, 41-57, 84-89. Samme: Fysik 
2 B pp. 33-59, 63-73, 114-120. Samme: Fysik 3 B pp. 13-35, 46 
-56, 66-75. - Øvelser: Gay - Lussacs 1. lov. Isens smeltevarme. 
Vands fordampningsvarme v. 100° C. Fixersalts afkølingskurve. 
Mættede dampes tryk. Modstandstemperaturkoefficienter. Bosers 
faldmaskine. Det vandrette kast. Ilts standardmassefylde. Det elasti
ske stød. Magnetisk feltstyrke.

Matematik

3 mf x Kristensen, Rindung: Matematik I pp. 71-109, 126-174, 299-326. 
Samme II pp. 28-38, 70-77, 92-145, 200-222. Samme III pp. 1-13, 
42-59, 79-104.

3 mf y Som 3 mf x.

3 mn Kristensen, Rindung: Matematik I pp. 52-125, 142-146, 161-167, 
264-271, 299-312, 319-322. Samme II pp. 11-14, 28-43, 52-59, 
62-68, 84-95, 119-120, 128-142, 158-166. Samme: Sandsynlig
hedsregning pp. 1-27, 38-42.
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2 ns a Poul Mogensen: Matematisk orientering I pp 71-93, 129-145, 156— 
169. Samme II pp. 36-49, 55-68, 92-109, 121-133, 147-165.

2 ns b Poul Mogensen: Matematisk orientering I pp. 55-99, 133-145. Sam
me II pp. 17-30, 36-63, 92-100, 102-109, 147-155. Endvidere op
gives notater til følgende emner: Grænseværdi. Kontinuitet. Differen
tiabilitet. Differentialkvotientens geometriske betydning. Regnereg
ler for differentiation. Ubestemt integration. Regneregler for ube
stemt integration. Bestemt integration. Regneregler for bestemt inte
gration. Integralformlen for areal. Permutationer og kombinationer. 
Binomialformlen. Pascal’s trekant.
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REALEKSAMENSOPGIVELSER

Dansk
3 ra Steinbeck: Rutebil på afveje (Tranebog), Remarque: Intet nyt fra 

vestfronten (Tranebog).
Efter Gregersen m. fl.: Læsebog for realskolen 3: Aria; Kirkeklok
ken; Gartneren og herskabet; Af Fru Marie Grubbe; Irene Holm; 
Kongen falder; Bolettes termin; Guernica; Før Cannae; Marmorduen.

3 r b Scherfig: Den forsvundne fuldmægtig, Remarque: intet nyt fra vest
fronten.
Litteraturprøver som 3 r a.

Engelsk
3 r a Efter Brier og Young: The Tortoise 5: The Man who knew how; 

Colder than Charity; The Rainmaker; The Fly; The Crisis.

3 r b Efter Rigø og Reinvard: Come Along for 3. real: A Retrieved Re
formation; Mr. Know All; Animal Farm; Carry On Mr. Barnes; 
Alas, Poor Maling; By the Waters of Babylon.

Tysk

3ra Gregor: Die Brücke (Haase 1967) pp. 71-96; Kästner: Die ver- 
schwundene Miniatur (Gyldendal 1965) pp. 15-47.

3 r b Dürrenmatt: Der Richter und sein Henker (rororo) pp. 32—36, 88- 
96, 110-118; Gregor: Die Brücke (Haase 1967) pp. 7-8, 14-17, 
62-71, 75-96.

Fransk
Efter Koefoed: Le Franyais sans Souci: Les aventures de M Filloux; 
La famille Dupont (Danmarks Skoleradio).
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Historie
3 ra Buchreitz og Rosing: Historie for realklasserne 3, 1963 pp. 29—186. 

Kierkegård m. fl.: Borger og samfund, 1962, af petitafsnit dog kun 
pp. 62-64.

3 r b Som 3 r a.

Geografi
3 r a Kellner m. fl.: Geografi for realafdelingen 3. Region: den arabiske 

verden.
3 r b Som 3 r a.

Biologi
3 r a Dragsholt og Frederiksen: Liv og livsformer.
3 r b Som 3 r a.

Naturlære
3 ra Højgård: Vor tids fysik for 3. real, 1963, pp. 8-18, 29-42, 44-59, 

64—85, 87-103, 105-127.
3 r b Bo m. fl.: Realskolens fysik og kemi 3.

Matematik
3 r a Nygård og Vester-Petersen: Regning og matematik for realafdelin

gen 3, pp. 131-152, 160-209. Valgfrit emne: Andengradspolynomiet 
og andre rationale funktioner efter Nygård og Risom Pedersen: Em
nelæsning i matematik 3.

45



SKOLENS DAGBOG
Som omtalt andetsteds har vi i år påbegyndt undervisning i formning og 
kunstforståelse. Dette har betydet, at vi først nu rigtig har kunnet udnytte 
de i gangene placerede montrer til udstilling af elevarbejder.

Der har i øvrigt på skolen været afholdt to maleriudstillinger i samar
bejde med Vesthimmerlands Kunstforening: i september vistes billeder af 
Jan Preisler, Johs. t’Hart og Alfred Friis, og i februar arrangeredes en stor 
udstilling af værker fra Kunstnernes Efterårsudstilling 1968 (Charlottenborg).

Skolen havde til årsafslutningen modtaget elevpræmier for faglig dygtig- I 
hed, flid eller interesse fra: Det franske Institut, Den amerikanske Ambas
sade, Det tyske Kulturinstitut, Dansk-sovjetisk Samvirke, Foreningen Nor
den, Teknisk Forlag, Munksgårds Forlag, Gyldendals Forlag, Niels Bohrs 
Institut, boghandlerne E. Andersen og O. Høyer, Års, foreningen Vesthim
merlands Gymnasiums Venner samt en anonym gave på 100 kr.

Skolen vil gerne hermed udtrykke sin taknemmelighed over for giverne, j 
Præmierne tilfaldt: dimittenderne Åge Albrechtsen, Kirsten Andersen, Leo

Andersen, Maja Andersen, Thomas Hansen, Jørgen Hyldgård, Anni Jensen, 
Sven-Erik Kristensen, Marianne Laustsen, Knud Nielsen, Jane Sørensen, 
Jens Sørensen, Niels Teglsikov, Solveig Vestergård samt eleverne Kirsten 
Bach, Ellen Christensen, Åge Feddersen, Bente Haldrup, Ellen Holmberg, 
Kurt Jensen, Ulf Larsen, Eigil Marcussen, Lisbet Michelsen, Hanne Peter- j 
sen, Axel Spliid, Tove Stefansen, Frank Svenstrup, Hans Thøgersen og Inger 
Østergård.

Tove Stefansen fik den årlige bogpræmie fra Alliance Franøaise.
Ole Kragelund og Lene Gregersen tilbringer skoleåret 1968/69 i Amerika 

som stipendiater.
19. -26. august: adjunkt E. Sørensen udstiller i montrene effekter hjem

bragt fra en Grækenlandstur.
20. august: besøg af studenter fra det internationale studentercenter i Hald.
30. august-3. september: Foreningen Norden viser Grønlandsudstillingen 

på gymnasiet.
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27. september havde skolen besøg af fagkonsulenten i historie, lektor 
H. Quortrup.

9. december forældremøde. Folketingsmand Gustav Holmberg, Siemested, 
holdt foredrag om emnet: Skal vi have forlænget undervisningspligt?

21. december juleafslutning. Elevkor under ledelse af fru Winkler Harrit, 
fru R. Fleng og fru J. Rask medvirkede. Juletalen holdtes af pastor K. E. 
Melchiorsen, Års.

Seks flidspræmier på 50 kr., skænket af foreningen Vesthimmerlands 
Gymnasiums Venner, tildeltes følgende elever: Inger Marie Christensen, 
Preben Christensen, Inger Ellingsøe, Orla Jensen, Hans Lassen og Jakob 
Jørgen Simonsen.

Lørdag den 8. marts skolefest. Elever fra 2 g opførte Arnold Weskers 
»Livets rødder«. Instruktør: skuespiller Henning Ziebrandtsen fra Ålborg 
Teater.
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FO RENINGSLIVET

Vesthimmerlands Gymnasiums Venner.

På den ordinære generalforsamling den 9. december 1968 afgik efter tur 
Skoleinspektør H. Birch, Alestrup, og pastor P. Breiner Henriksen, St. Rør
bæk. Da pastor P. Breiner Henriksen ikke ønskede genvalg, nyvalgtes fru 
læge Eskelund, Haverslev.

Foreningens bestyrelse er herefter:
formand, skoleinspektør H. Birch, Vestergade, Ålestrup,

tlf. 08 64 11 17,
kasserer, fru landinspektør Orbesen, Jyllandsgade 33, Års,

tlf. 08 62 10 21,
sekretær, fru læge Eskelund, Haverslev pr. Arden,

tlf. Haverslev 3,
tandtekniker Bent Jensen, Rådhusgade 23, Løgstør,

tlf. 08 67 13 84,
rektor A. Ussing-Jepsen, Ars, 

tlf. 08 62 13 13.
Revisorer er kæmner Åge Christiansen og købmand Sv. Rasmussen, 

begge Års.

Regnskab for tiden 1. september 1967 til 30. november 1968:

Kassebeholdning fra forrige år.................... 232,03
Bankbeholdning fra forrige år.................... 8.618,69
Postgirobeholdning fra forrige år...............  361,88 9.212,60

Kontingent fra forrige år............................. 110,00
Kontingent fra indeværende år.................... 3.050,00 3.160,00

Renter fra bankkonto.................................... 563,35
Renter fra postgirokonto ............................ 3,43 566,78
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PostgiiToporto ................................................. 8,49
Frimærker ...................................................... 180,00
Duplikering..................................................... 57,20 245,69

Ekskursioner .................................................. 1.200,00
Flidspræmier, tilskud ................................... 900,00
Kørselsgodtgørelse, Ziebrandtsen...............  300,00
V. G. Basketballklub..................................... 200,00
Blomster ......................................................... 329,00 2.929,00

Kontant beholdning 30/11 1968 ............... 123,03
Girobeholdning .............................................. 59,62
Bankbeholdning ............................................ 9.582,04 9.764,69

Balance ........................................................... 12.939,38 12.939,38

Formuefremgang: 552,09 kr.
50 % af kontingentet, i alt 1.580,00 kr. er indsat på den særlige konto 

til legat- og kunstfond (iflg. § 2 i foreningens love). Der indestår nu 7.661,48 
kr. på kontoen.

Regnskabet revideret og fundet rigtigt.

Ars, den 9. december 1968.

Age Christiansen. Sv. Rasmussen.

Foreningens medlemstal er pr. 1. januar 1969 300. Medlemstallet er for
blevet konstant, medens skolens elevtal er stigende. Det ville være af værdi 
for skolen, hvis flere forældre ville blive i foreningen, også efter at deres 
børn er dimitteret. Det ville give større kontinuitet i foreningens arbejde, og 
det ville fremme en af dens vigtigste opgaver af mere langsigtet karakter: 
opbygningen af et kunstfond. På basis af de således fremkomne midler 
skulle der blive mulighed for en henvendelse til Statens Kunstfond om støtte 
til udsmykning af bagvæggen i hallen.

Elevforeningen Hebe
21. marts arrangerede Hebe sammen med elevrådet en teatertur til Ålborg. 
Stykket hed »En tjener og to herrer« med Preben Uglebjerg i hovedrollen. 
Turen blev en vældig succes.

6. april fejrede foreningen sin fem-års fødselsdag syv dage på forskud. 
Musikken blev leveret af »The Whispers«. Der var ca. 175 deltagere.

49



29. april. En aften med »Norsk lyrik«. Trods den dårlige tilslutning for
stod foredragsholderen, hr. Wagner, at holde sine lyttere i ånde.

20. juni afholdtes afskedsfest for studenterne i »Pavillonen«. Musikken 
leveredes til manges tilfredshed af »Powers« fra Hobro.

24. august. Efter sommerferien bød Hebe de nye elever velkommen. Vel
komstfesten blev afholdt på skolen. Tilslutningen var over al forventning, 
idet ca. 265 deltog. Musikken blev leveret af »The Sleep-Walkers«.

12. september. Underholdningsaften med folkesangeren Per Dich. De ca. 
100 fremmødte fik en uforglemmelig oplevelse.

14. november. En fornøjelig aften med hr. Stryhn. Der blev vist lysbille
der, hvortil der blev knyttet adskillige morsomme kommentarer. Ca. 60 
mødte op.

20. december løb den traditionelle julefest af stabelen. Hos alle (ca. 350) 
var humøret højt hele aftenen. Musikken leveredes endnu engang på glim
rende vis af »The Whispers«. Mange gamle elever var mødt op.

23. januar. Generalforsamling. Den nye bestyrelse fik følgende sammen
sætning: formand: Dhjon Pedersen, næstformand: Jørn Simonsen, kasserer: 
Niels Ole Knoblauch (tidligere kasserer), sekretær: Bjarne Søndergård, refe
renter: Jens Yde og Jens Rolighed, revisorer: lektor E. Siej og Anne-Grethe 
Laursen.

Elevrådet

Der blev som sædvanligt holdt valg til elevrådet i oktober. En gruppe 3 g’ere 
opponerede mod valgproceduren; det resulterede i nedsættelsen af en ar
bejdsgruppe, der gik i gang med at udarbejde nye vedtægter. Disse blev i 
januar godkendt af eleverne og i samarbejdsudvalget. De nye vedtægter læg
ger elevrådsarbejdet i fastere rammer, samtidig med at de tilstræber en de
mokratisering, idet der er åbnet mulighed for repræsentation ved tre elever 
fra hver klasse, altså det første skridt på vejen til fuldstændigt elevdemokrati. 
Årets gang:
Skolefesten den 16. marts forløb udmærket. Musikken blev leveret af Kings
ton.

I april arrangeredes en Vietnam-indsamling med et magert udbytte.
20.—21. april sendte elevrådet to repræsentanter til et kursus på Ålborg- 

hus Statsgymnasium. Formålet med mødet var at orientere om Det frie 
Gymnasium, og til det havde man hentet to medlemmer af Højmark-grup
pen, der har udarbejdet planen for Frigymnasiet.

Først i oktober valg af elevråd.
Faglokalerne åbnedes forsøgsvis efter anmodning fra elevrådet. Det står 

nu enhver frit at læse i bøgerne i faglokalerne.
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2.-3. november var to elevrådsrepræsentanter i Ballerup til et socialpsyko
logisk seminar. Et udbytterigt kursus.

I december vedtoges en elevskat på 5 kr. for gymnasiaster og 3 kr. for 
realister til dækning af elevrådets udgifter.

Op til jul støttede elever og lærere Biafra-sagen ved at give en dagløn, de 
havde tjent på en dag, der var givet fri af skolen. I alt kom der 11.460 kr. 
ind. Et meget fint resultat.

Ålborghus Statsgymnasium havde ti-års jubilæum, og elevrådet havde to 
repræsentanter ude at overvære begivenheden.

Grønnegården, der tidligere var forbeholdt 3 g, åbnedes nu også for 3 r.
En arbejdsgruppe, der fik til opgave at revidere elevrådsvedtægterne, blev 

nedsat.
Fælleskøbsordningen trådte i kraft. Enhver elev i gymnasiet kan nu ved 

køb af rabatplade få rabat på mange forskellige varer. Ordningen gælder 
dog endnu kun for nogle butikker i de større købstæder.

Arbejdsgruppen fremlægger et forslag til vedtægtsændringer. Det vedtages.
For at de nye vedtægter kunne træde i kraft så hurtigt som muligt, blev 

der afholdt nyt elevrådsvalg 1. februar. Der indvalgtes 49 repræsentanter.
5. februar valgte man formand. Niels Ole Knoblauch blev genvalgt.
Elevrådet konstituerede sig den 10. februar: næstformand: Kristian Sø

rensen, kaserer: Anne-Grethe Laursen, sekretær: Inge Diness.
Endvidere nedsattes en række udvalg:
Forretningsudvalg: Niels Ole Knoblauch, Kristian Sørensen, Jens Chr. 

Møller, Jørn Mouritzen, Hans Ole Sørensen.
Samarbejdsudvalg: Niels Ole Knoblauch, Jens Chr. Møller, Jørn Mou

ritzen, Hans Ole Sørensen, Jens Chr. Birch.
Kunstudvalg: Kirsten Johnsen, Pernille Jørgensen, Freddy Eriksen, Han

ne Knoblauch, Inge Bach, Jørgen Skovhus.
Bogudvalg: Jørgen Simonsen, Niels Ole Knoblauch, Jørgen Mouritzen, 

Henning Bjerglund.
Morgensangsudvalg: Randi Rasmussen, Bent Nørtoft, Lene Bonderup, An

nette Hansen, Kirsten Johnsen, Hans Thøgersen, Jens Rolighed.
Skolefestudvalg: Hans Ole Sørensen, Jens Rolighed, Hans Thøgersen, Hen

ning Bjerglund, Inge-Lise Kvist, Kirsten Johnsen, Jens Chr. Jensen, Niels 
Ole Knoblauch, Per Holm Jensen, Lars Mosbæk, Søren Møller, Kristian 
Sørensen, Pernille Jørgensen, Anne-Grethe Laursen, Hanne Knoblauch, Inge 
Bach, Randi Rasmussen, Annette Hansen, Lars Rolighed.

Gymnastikundersøgelsesudvalg: Jørgen Olesen, Hans Thøgersen, Inge 
Bach, Hanne Knoblauch, Niels Ole Knoblauch, Lars Mosbæk, Inge Diness.

Public-Relation: Jørn Mouritzen, Niels Ole Knoblauch, Inge Diness.
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Aret igennem har der været repræsentanter til regionsmøderne, som er 
blevet holdt med jævne mellemrum, i den nyoprettede region Nordjylland. 
På møderne har man diskuteret problemer vedrørende elevrådsarbejdet, og 
man har udvekslet erfaringer.

I fastelavnsferien var formanden og en elev i 1 g til elevrigsdag i Køben
havn.
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FORSKELLIGE MEDDELELSER

Skolens opbygning
Vesthimmerlands Gymnasium består for tiden af en realafdeling og et fem- 
sporet gymnasium. I 2 g deles den matematiske linje i en matematisk-fysisk 
og en matematisk-naturfaglig gren.

Skolen kan tilbyde undervisning i russisk, der kan vælges i stedet for 
fransk på såvel den sproglige som den matematiske linje.

Eleverne på den matematiske linje skal vælge mellem engelsk og tysk.
Der er yderligere mulighed for i 2 og 3 g at vælge mellem musik og 

formning/kunstforståelse.
Realafdelingen giver i tilslutning til folkeskolens 7. skoleår gennem tre 

etårige klasser en fortsat almendannende undervisning, der slutter med en 
prøve (realeksamen).

Gymnasieafdelingen giver i tilslutning til 2. realklasse gennem tre etårige 
klasser en fortsat almendannende undervisning, som tillige giver det nød
vendige grundlag for videregående studier og slutter med en prøve (stu
dentereksamen).

Realeksamen vil efter skoleloven af 1958 være særdeles velegnet for ele
ver, der vil ud i erhvervslivet eller ind i etaterne. Studentereksamen giver 
adgang til studier ved universiteterne og de højere læreanstalter.

1 Den nysproglige studentereksamen kvalificerer til følgende uddannel
ser på universiteterne: studiet af sprog og historie til skoleembedsek
samen, det juridiske og det statsvidenskabelige studium samt til det 
teologiske studium (dog med en tillægsprøve i græsk). Den giver yder
ligere et godt grundlag for uddannelser på seminarier og handelshøj
skoler, ligesom den vil være velegnet for den, der ønsker at uddanne 
sig til bibliotekar, arkivar eller journalist.

II Studentereksamen på den matematisk-fysike gren vil være en forud
sætning for optagelse på Polyteknisk Læreanstalt (dog giver nu den 
matematisk-naturfaglige studentereksamen adgang til kemi-linjen), på 
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Ingeniørakademiet samt for landinspektørstudiet. Den vil også være et 
godt grundlag for andre tekniske uddannelser (databehandling), for ud
dannelser til cand. scient, (skoleembedseksamen i matematik og fysik), 
cand, polit, cand, oecon., cand, scient, pol. (samfundsfag) samt for 
det medicinske studium og uddannelsen til forstkandidat.

Ill Naturfagsgrenen vil være et godt grundlag for uddannelse til læge, 
tandlæge, dyrlæge, farmaceut, cand. scient, i naturfag, biokemiker, in
dustri- og hospitalslaborant, sygeplejerske; men også den matematisk
fysiske gren kan benyttes som grundlag for disse uddannelser.

O ptagelsesbetingelser
Vesthimmerlands Gymnasium er i udpræget grad en oplandsskole, som gerne 
modtager elever fra hele det område, der naturligt er skolens. For gymna
sieafdelingens vedkommende yder hjemstedskommunen som bidrag til sko
lens drift et beløb pr. elev svarende til 10 pct. af udgiften pr. elev i stats
skolerne.

Alle skolens elever, indenbys som udenbys, har gratis skolegang og gra
tis undervisningsmateriale.

Optagelse i realafdelingen er betinget af, at vedkommende elev er i be
siddelse af en sådan modenhed og kundskabsfylde, at det kan forventes, 
han kan følge undervisningen på tilfredsstillende måde og tage realeksa
men på normal tid (tre år). Han må have fulgt undervisningen i ét frem
medsprog i 6. skoleår og to fremmedsprog og matematik i 7. skoleår. 
Søger en elev optagelse i realafdelingen på en anden skole, f. eks. en gym
nasieskole, skal midlertidigt afgangsbevis og en udtalelse fra den hidtidige 
skole fremlægges. Efter forudgående samråd med »Amtsudvalget for op
tagelse af elever i 1. realklasse« træffer skolens leder den endelige beslut
ning om optagelse. Når en elev af den afleverende skole er karakteriseret 
som »måske egnet« eller »ikke egnet«, kan han kun optages efter en prøve. 
Den afholdes dog kun, såfremt forældrene ønsker det. De skriftlige opgaver 
til denne prøve og en eventuel mundtlig prøve skal godkendes af amts
udvalget.

I henhold til §§ 21 og 22 i lov om folkeskolen er matematik og fransk 
valgfri fag i 3 r, og latin er valgfrit i 2 r.

Med hensyn til valgfri fag i 3 r, matematik og fransk, fastslår undervis
ningsministeriets bekendtgørelse af 20. februar 1967, at skolen har pligt 
til at sørge for, at eleverne kan få undervisning i disse fag. Det er foræl
drenes ønske, der er afgørende for, om en elev skal deltage i undervis
ningen eller ej. Forældre, der ønsker, at deres barn skal deltage i den valg
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fri undervisning, skal inden undervisningens påbegyndelse give skolens le
der skriftlig meddelelse herom. Elever, der deltager i undervisningen i et 
valgfrit fag, fritages for prøve i faget, hvis forældrene skriftligt over for 
skolens leder fremsætter ønske derom. Ønske om fritagelse fremsættes se
nest den 20. marts i det skoleår, ved hvis afslutning prøven holdes.

Elever, der fritages for prøve i valgfri matematik eller fransk, får ikke 
årskarakter i faget.

Ifølge § 14 i lov om gymnasieskoler skal elever, der ønsker optagelse i 
gymnasiets sproglige linje underkaste sig en prøve i latin. Elever, der del
tager i latinundervisningen, kan træde tilbage fra denne undervisning, når 
forældrene fremsætter skriftligt ønske herom. Hvis tilbagetræden sker se
nere end tre uger før prøven, anses eleven for at have indstillet sig til prø
ven uden at bestå.

Er eleven privat forberedt, må prøven aflægges ved et gymnasium. Den
ne prøve afholdes normalt i slutningen af juni eller umiddelbart efter som
merferien; men den kan dog i særlige tilfælde udsættes til den 31. oktober. 
I så fald optages ansøgeren i 1 g under forudsætning af, at prøven bestås 
inden for den angivne frist.

Den henstilles indtrængende, at alle, der søger optagelse i gymnasiets 
sproglige linje, sørger for i tide at skaffe sig den fornødne undervisning i 
latin.

Vedrørende latinprøven stilles følgende krav:
Eksaminanden må grundigt have lært den elementære latinske gramma

tik, ligesom han må have kendskab til de almindelige syntaktiske regler og 
til et mindre, centralt ordforråd.

Til prøven kræves læst en elementarbog (forskole) samt mindst 20 sider 
sammenhængende læsning, lette stykker af latinske forfattere, der er bear
bejdet efter formålet. I den almindeligst benyttede latinske læsebog (Mik
kelsen) svarer det til hele første afdeling og de første 32 kapitler af anden 
afdeling. Latinprøven kan tages ved enhver skole med realafdeling, hvis fa
get er optaget på undervisningsplanen. I så fald behøver man til prøven 
kun at eksaminere i de 20 sider sammenhængende tekst.

Optagelse i 1 g forudsætter, at eleven skønnes at være i besiddelse af de 
nødvendige evner og en rimelig modenhed, således at det kan forventes, at 
han vil kunne gennemføre undervisningen på normal tid. Yderligere skal 
ansøgeren have bestået den statskontrollerede oprykningsprøve fra 2 r eller 
realeksamen med tilfredsstillende resultat. Elever fra 10. klasse kan optages 
i 1 g, når de ved en optagelsesprøve på den gymnasieskole, hvor optagelse 
søges, godtgør, at de i modenhed og kundskab står på samme trin som de 
elever, der optages fra realafdelingen.
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I henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse af 15. dec. 1966 
er retningslinjerne for en elevs optagelse i 1 g disse:

§ 4. En elev, der af den hiditidige skole er betegnet som »egnet«, skal i 
almindelighed optages i 1. gymnasieklasse. Kun i de tilfælde, hvor en som 
egnet betegnet elev ved den skriftlige optagelsesprøve fra 2. realklasse (den 
skriftlige realeksamen) har opnået mindre end 6 i gennemsnit af fagkarak
tererne i diktat, dansk stil, regning og matematik eller har fået karakteren 
03 eller 00 i et af disse fag, skal han - såfremt forældrene stadig ønsker 
ham optaget i 1. gymnasieklasse - underkastes en optagelsesprøve på den 
gymnasieskole, hvor optagelse primært søges. For de elever fra 3. real
klasse, der har bortvalgt faget matematik, indgår den ved oprykningsprøven 
efter 2. realklasse opnåede karakter i skriftlig matematik.

Stk. 2. En elev, der af den hidtidige skole er betegnet som »måske eg
net«, og som ved den skriftlige oprykningsprøve fra 2. realklasse (den skrift
lige realeksamen) opnår resultater, der som helhed skønnes bedre end sko
lens standpunktsbedømmelse i de samme fag i marts, og som ikke i et af 
de i stk. 1 nævnte fag har fået karakteren 03 eller 00, optages i alminde
lighed uden yderligere prøve.

Stk. 3. En eleve, der af den hidtidige skole er betegnet som »måske eg
net«, og som ved den skriftlige oprykningsprøve fra 2. realklasse (den skrift
lige realeksamen) ikke opnår resultater, der som helhed skønnes bedre end 
skolens standpunktsbedømmelser i de samme fag i marts, eller som i et af 
de i stk. 1 nævnte fag har fået karakteren 03 eller 00, underkastes - så
fremt forældrene stadig ønsker ham optaget i 1. gymnasieklasse — en optagel
sesprøve på den gymnasieskole, hvor optagelse primært søges.

Stk. 4. En elev, der af den hidtidige skole er betegnet som »ikke egnet«, 
bør i almindelighed ikke optages i 1. gymnasieklasse. I tilfælde, hvor ele
ven ved den Skriftlige oprykningsprøve fra 2. realklasse (den skriftlige re
aleksamen) har opnået et resultat, der som helhed skønnes væsentligt bedre 
end skolens standpunktsbedømmelser i de samme fag i marts, kan han - 
såfremt forældrene stadig ønsker ham optaget i 1. gymnasieklasse - under
kastes en optagelsesprøve på den gymnasieskole, hvor optagelse primært 
søges.

Stk. 5. Der vil endvidere kunne afholdes optagelsesprøve for elever, 
hvor udvalget i særlige tilfælde skønner, at der kan være anledning hertil.

Stk. 6. Det ved afgørelser i henhold til ovenstående bestemmelser nødven
dige skøn foretages for samtlige gymnasieskoler af udvalgets forretnings
udvalg.

Stk. 7. Udvalget skal godkende formen for optagelsesprøverne. Rektor 
afgør efter drøftelse med de lærere, der har medvirket ved prøverne, om 
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eleven under hensyn til prøvernes forløb, den hidtidige skoles udtalelser og 
standpunktsbedømmelser samt de foreliggende resultater fra oprykningsprø
ven fra 2. realklasse (realeksamen) skal kunne optages i en 1. gymnasie
klasse.

Ungdommens uddannelsesfond

I henhold til cirkulære af 11. november 1961 om Ungdommens Uddannel
sesfond er foretaget uddeling af de tildelte midler i overensstemmelse med 
de i cirkulæret angivne retningslinjer. Uddelingen varetages dels af et cen
tralnævn i undervisningsministeriet og dels af et stipendienævn knyttet til 
hver skole.

Der er til gymnasieelever over hele landet 7 mill. kr. til rådighed. Det 
understreges fra ministeriets side, at den hjælp, der ydes, skal være en vir
kelig hjælp; man er derfor standset ved et minimumsbeløb på 1.000 kr.

Ved Vesthimmerlands Gymnasium uddeltes i år 263.050 kroner. De 
blev fordelt til 116 elever i portioner på 1.000-4.500 kr. Vi har så
ledes haft den glæde at kunne hjælpe mange af vore elever. Enhver elev 
kan få stipendium, hvis han er studieegnet, hvilket blot betyder, at ansøge
ren antages at kunne gennemføre studiet på normal tid. Når ansøgeren er 
fundet studieegnet, sker afvejelsen af, om han anses for trængende, alene 
på grundlag af en vurdering af forældrenes økonomiske forhold i den pe
riode, for hvilket stipendiet tildeles. Det er hensigten med de 7 mill. kr. 
fra Ungdommens Uddannelsesfond, at ingen kvalificeret elev af økonomi
ske grunde må hindres i at blive student. Af samme grund kan der ydes 
særlig trængende elever et forskud på et stipendium, som normalt uddeles 
i december måned.

Ifølge loven om Ungdommens Uddannelsesfond er der også stillet penge 
til rådighed for 8. og 9. klasserne og realklasserne, således at staten refun
derer 75 pct. af kommunernes udgifter til dette formål.

Karaktergivning
Der sendes standpunktskarakterer til hjemmet to gange årligt, i december og 
i marts.

Den anvendte karakterskala ser således ud:
13: gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præstation.
11: gives for den udmærkede og selvstændige præstation.
10: gives for den udmærkede, men noget rutineprægede præstation.
9: gives for den gode præstation, der ligger lidt over middel.
8: gives for den middelgode præstation.
7: gives for den ret jævne præstation, der ligger lidt under middel.
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6: gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende præstation.
5: gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation.

03: gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfredsstillende 
præstation.

00: gives for den helt uantagelige præstation.
For at bestå realeksamen eller studentereksamen kræves, at summen af 

samtlige karakterer er mindst 5,5 gange karakterernes antal, og at summen 
af de to laveste karakterer plus gennemsnittet af de øvrige karakterer er 
mindst 13. Eksamen er kun bestået, hvis disse krav er opfyldt såvel års- 
karaktererne som for eksamenskaraktererne.

Oprykning i højere klasser

Afgørelse om elevers oprykning i højere klasser træffes af lærerrådet i over
ensstemmelse med reglementet af 23. juli 1920 for skolerådene ved statens 
højere almenskoler. Alle lærere deltager i rådets forhandlinger og afstem
ninger om elevernes forhold, dog kun for så vidt angår de klasser, hvor 
de underviser. Er mindst % af stemmerne for opflytning eller oversidden, 
er sagen afgjort dermed. Ellers træffer rektor afgørelsen i selve lærermødet.

Hvis en elsv står i fare for ikke at kunne oprykkes i næste klasse ved 
Skoleårets afslutning, vil der senest efter lærerrådsmødet i marts tilgå hjem
met meddelelse herom. Såfremt en sådan meddelelse ikke er tilgået hjem
met, bør skolen kun undlade oprykning, hvis elevens standpunkt ved fast
sættelse af årskaraktererne på en af skolen uforudseelig måde er forringet 
væsentlig, samtidig med at oprykningsprøven giver et så dårligt udfald, at 
eleven ikke synes at have mulighed for at bestå studentereksamen på den 
normale tid, eller hvis eleven siden karaktergivningen i marts har forsømt 
usædvanlig meget.

Det betragtes almindeligvis som noget forsmædeligt at skulle gå en klasse 
om. Det er en fordom, vi gerne Skulle overvinde. Det er forståeligt, at den 
elev, der ikke kan oprykkes, i første omgang føler skuffelse derved. Heldig
vis går den som oftest hurtigt over, da omgængeren næsten altid befinder 
sig bedre i den nye klasse. Han har en fornemmelse af, at nu magter han 
tingene, og det hele ser lysere ud.

I enkelte tilfælde kan standpunktet være så dårligt, at skolen må tilråde 
udmeldelse. Det er vanskeligt og ansvarsfuldt at træffe beslutninger som 
disse. Afgørelsen træffes efter grundig overvejelse af, hvad der tjener ele
ven bedst. Dette er jo i øvrigt i al skolegerning det afgørende synspunkt.
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FRITAGELSER, FORSØMMELSER M. M.
I almindelighed kan kun sygdom begrunde, at en elev fritages for at møde 
på skolen. Det kan tillades eleverne at konsultere deres læge i skoletiden, 
hvis det er umuligt at gøre det uden for denne. I så fald må skriftlig an
modning derom forelægges rektor.

Tandlægebesøg og aflæggelse af køreprøve kan ikke finde sted i skole
tiden, men henvises til ferier og fridage.

Kun ved ganske særlige lejligheder (begravelse, sølvbryllup og lignende i 
den nærmeste familie) kan der gives tilladelse til at forsømme skolen; skrift
lig, motiveret anmodning herom må senest to dage i forvejen være rektor 
i hænde.

Skolen henstiller indtrængende til forældrene og elever over 18 år kun 
at anmode om fritagelser, når det er strengt nødvendigt. Kun således kan 
skolearbejdet gennemføres solidt og med godt resultat.

Efter fravær på grund af sygdom skal eleven den første dag, han atter er 
i skolen, medbringe en skriftlig meddelelse om sygdommens art. Det er ord
førerens pligt at sørge for, at denne meddelelse medbringes ved mødekon
trollen i 5. frikvarter.

Ifølge cirkulære af 20. juli 1967 kan elever, der er fyldt 18 år, selv af
give erklæring til skolen om årsagen til deres forsømmelser. Denne særbe
stemmelse medfører imidlertid ikke nogen begrænsning af disse elevers for
pligtelse til at følge undervisningen, når der ikke foreligger lovlig grund for 
forsømmelsen.

Hvis skolen konstaterer, at en 18-årig elev misbruger sin ret til selv at 
skrive sygeseddel, kan den kræve, at han prøves i alle fag ved oprykningen 
til 2 og 3 g. I særlige tilfælde er skolen berettiget til at kræve lægeattest selv 
for kortere forsømmelser.

En elev, der på grund af ildebefindende eller af anden årsag møder ufor
beredt, skal i hver enkelt time meddele læreren dette.

Den elev, der på grund af sygdom ønsker at forlade skolen, skal indhente 
tilladelse hertil hos rektor eller en af lærerne. Det er elevens pligt person
ligt at sørge for, at hans fravær noteres i dagbogen.

Fritagelse for legemsøvelser kan indrømmes efter skriftlig anmodning fra 
hjemmet - for elever, der er fyldt 18 år, fra eleven selv - for én uge ad 
gangen, dog højst i fire sammenhængende uger. I tvivlstilfælde forelægges 
sagen for skolelægen.

Fritagelse ud over fire uger kan kun tilstås efter fremlæggelse af læge
attest, der skal udfærdiges på en af skolen udleveret, autoriseret blanket.

Gymnastikdragt er obligatorisk.
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ORDENSREGLEMENT

1. De elever, der ikke er bundet af ankomsttider for bus og tog, møder i 
god tid om morgenen. Alle skal benytte skolens hovedindgang ved Jyl- 
landsgade.

2. Skoletiden er fra kl. 8.15 til kl. 14.10. Kl. 8.10 ringer det første gang, 
hvorefter eleverne begiver sig til centralgarderoben. Her afleveres over
frakker, madkasser og lignende. Når det ringer anden gang, går ele
verne straks til det klasseværelse, hvor undervisningen finder sted. Bø
gerne medbringes i tasken. Denne stilles i frikvartererne i det særlige 
stativ ved hver enkelt elevs plads i centralgarderoben. Også eleverne 
fra 1. og 2. realklasse anbringer deres tasker i centralgarderoben, når 
de ikke i den efterfølgende time skal være i deres hjemmeklasse.

3. Morgensangen finder sted i samlingssalen i første frikvarter. Elever, 
der har fri i første time, skal møde i så god tid, at de kan deltage i 
morgensangen.

4. Første ordensduks er den elev, der står først på klassens elevliste. Hans 
funktionstid er en uge. Er han fraværende, træder næste elev i funk
tion. Ordensduksen skal medbringe dagbogen fra time til time og sørge 
for, at den bliver forevist læreren.

5. Det er forbudt at forlade skolepladsen i frikvartererne uden tilladelse 
fra ydre inspektor. Dette gælder dog ikke i frokostfrikvarteret. 3 g må 
i alle frikvartererne opholdt sig i grønnegården.

6. I frokostfrikvarteret spiser eleverne deres mad i frokoststuen. Elevrå
det har tilsyn med, at ingen uorden finder sted med madpapir og fla
sker.

7. I eventuelle fritimer må eleverne opholde sig i elevrummene, i frokost
stuen eller på skolepladsen. Forlader de skolens område, skal de være 
tilbage ved frikvarterets begyndelse.

8. Det er tilladt eleverne i gymnasiet og 3 r at ryge. Rygning inden døre 
må kun finde sted i elevrummene. Elevrådet tilser, at der ikke forurenes 
med tændstikker, cigare.tstumper og lignende.
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9. Kortspil må kun finde sted i fritimerne og efter skoletid og kun i elev
rummene; det er forbudt at spille om penge.

10. Beskadigelse af inventar må straks meldes til indre inspektor. Skader, 
der er påført forsætligt eller ved grov uagtsomhed, medfører erstat
ningsansvar.

11. Penge og andre værdisager må ikke efterlades i overtøj, tasker og lig
nende i centralgarderoben eller på gangene, men må afleveres på adm. 
inspektors kontor. I modsat fald kan skolen intet ansvar påtage sig for 
disse ting.

12. Udmeldelse af skolen må ske skriftligt; adresseforandring og navnefor
andring skal straks meddeles adm. inspektor.

REGLER FOR BEHANDLING AF DE LÅNTE BØGER
1. Bøgerne skal være forsynet med solidt og helt omslag.
2. Der må kun anbringes noter efter lærerens anvisning og kun med bly

ant.
3. Når en bog leveres tilbage til skolen, skal den være fri for omslag, ind

læg og blyantsmærker.
4. Hæfter, mapper og lignende må kun anvendes til fagligt arbejde. Når 

nyt hæfte ønskes, må det udskrevne forevises for faglæreren.
5. Tegnerekvisitter til matematikundervisningen i realafdelingen udleve

res til låns og skal afleveres i hel og forsvarlig stand.
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SKOLEÅRETS AFSLUTNING
De skriftlige afgangsprøver finder sted i perioden 5.-16. maj.

De mundtlige prøver til studentereksamen afholdes i maj-juni. Disse prø
ver er offentlige.

Dimission og translokation vil finde sted lørdag den 21. juni kl. 10. Der 
er mødepligt for eleverne. Forældre, gamle elever og medlemmer af for
eningen Vesthimmerlands Gymnasiums Venner er velkomne til at over
være afslutningshøjtideligheden.

Det nye skoleår begynder mandag den 11. august kl. 10.
De resterende fridage og ferier i kalenderåret 1969 falder på følgende 

måde:
Bededagsferie lørdag den 3. maj.
Pinseferie lørdag den 24. maj til tirsdag den 27. maj.
Grundlovsdag torsdag den 5. juni.
Sommerferie mandag den 23. juni til lørdag den 9. august.
Efterårsferie mandag den 20. oktober til lørdag den 25. oktober.
Juleferie mandag den 22. december til lørdag den 3. januar 1970.
Alle de nævnte dage er inclusive.
I september og november vil der blive givet månedslov; men nogen be

stemt dato kan ikke angives på indeværende tidspunkt.
Års, i april 1969.

A. Ussing-Jepsen.
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DIMITTENDHOLDET 1968

Studenter

Albrechtsen, Åge, Randersvej 202, Århus N., stud. mag. (dansk), Århus 
Universitet.

Andersen, Kirsten Smith, Sdr. Ringgade 153, Århus C., stud. mag. (dansk), 
Århus Universitet.

Andersen, Maja Bisgård, Roskærgård, Blære, husassistent i England, agter 
at uddanne sig til bibliotekar i København.

Bech, Leo Hundahl, Guldsmedgade 202, Århus, stud. mag. (engelsk), År
hus Universitet.

Bove-Niclsen, Margrethe, Ryesgade 3, Århus C., stud, theol., Århus Uni
versitet.

Christensen, Eva Bay, Vognsild, servitrice, agter at uddanne sig til journalist.
Dalsgård, Ellen, g. Jacobsen, Råhede pr. Hviding, lærerstuderende ved Ribe 

Statsseminarium.
Durup, Karen Marie, Elmeallé 12, Ålborg, uddanner sig til tresproglig kor

respondent ved Ålborg Handelshøjskole.
Eriksen, Herdis, Morelvej 26, Skovlunde, uddanner sig til tresproglig kor

respondent ved Handelshøjskolen i København.
Fog-Poulsen, Bodil, g. Tjade, Provstebakken 44, Åbyhøj, ekspeditrice, agter 

at uddanne sig til lægesekretær ved Skovvangsskolen, Århus.
Hansen, Anny Bisgård, Nordjysk Handelskollegium, Stolpedalsvej 61, Has

seris, Ålborg, tresproglig korrespondentstuderende, Ålborg Handelshøj
skole.

Hansen, Thomas Kjær, Otto Rudsgade 343, Århus N., stud, theol., Århus 
Universitet.

Henriksen, Hans Breiner, Præstegården, Rørbæk, Hobro, på CF-delingsfører- 
skole i Herning, agter at uddanne sig (stud, mag.) ved Århus Universitet.

Jensen, Inger Irene Vestergård, Nordjysk Handelskollegium, Stolpedalsvej 
61, Hasseris, Ålborg, korrespondentstuderende ved Ålborg Handelshøj
skole.
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Jensen, Stig, Gislumvej 46, Års, soldat på FSN Karup, agter at uddanne sig 
til cand. mag. (samfundsfag) ved Århus Universitet.

Kristensen, Mary Skovhus, Nørregade 22, Ranum, lærerstuderende ved Ra- 
num Statsseminarium.

Lund, Birthe Jensen, Nr .Uttrup, tresproglig korrespondent ved Ålborg Han
delshøjskole.

Mogensen, Rita, Søtoften 18, Gentofte, stud. mag. (tysk), Københavns Uni
versitet.

Nielsen, Knud Steffen, Sølvgade, København, stud. mag. (italiensk, dansk), 
Københavns Universitet.

Oksen, Bente, Gadevangsvej 87, Hillerød, hospitalslaborantelev, Frederiks
borg Amts Centralsygehus.

Pedersen, Gerda, Koli., Kærvej, Ranum, lærerstuderende ved Ranum Stats
seminarium.

Pedersen, Inger Årup, Willemoesgade 263, Århus N., stud, jur., Århus Uni
versitet.

Teglskov, Niels, Ternevej 14, Risskov, stud, scient, pol., Århus Universitet.
Vestergård, Solveig, Bredkær Tværvej 35, Egå, husassistent, agter at ud

danne sig til lærerinde ved Ålborg Seminarium.
Wittrup, Inge, Willemoesgade 263, Århus N., jurastuderende ved Århus Uni

versitet, agter at påbegynde læreruddannelse ved Ranum Statsseminarium 
august 1969.

Andersen, Leo, Ryesgade 31, Århus C., stud. mag. (historie), Århus Uni
versitet.

Christiansen, Erik Søe, Gravensgade 63, Ålborg, stud, ing., Ingeniør-Akade
miet, Ålborg.

Kold, John Julius Hersom, Rævehøjvej 36, v. 1503, Lyngby, stud, polyt., 
Danmarks tekniske Højskole.

Lassen, Christen, J. L. Heibergsvej 3, Åbyhøj, stud, theol., Århus Univer
sitet.

Nielsen, Hans Hasle, Rævehøjvej 36, v. 1502, Lyngby, stud, polyt., Dan
marks tekniske Højskole.

Nielsen, Niels, Arden GI. Kro, Arden, ØK-elev (eksport), Holbergsgade 2, 
København.

Smed, Poul Martin, »Ny Hvarregård«, Hobro, stud, oecon., Århus Uni
versitet.

Sørensen, Jens Carsten Kjær, Maglebo 8 st. th., Kastrup, stud, ing., Dan
marks Ingeniørakademi.

Sørensen, Jørgen, Vinkelvej 4, Nibe, stud, ing., Danmarks Ingeniørakademi, 
Ålborg.
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Thomsen, Erik Rask, GI. Skørping, Skørping, CF-soldat, vil muligvis ud
danne sig til bygningsingeniør i Ålborg.

Andersen, Erik, Sundholmsvej 852, København S., stud, ing., Polyteknisk 
Læreanstalt.

Christensen, Karen Anker, Red Lane Farm, Limpsfield, Surrey, England, 
husassistent, agter at uddanne sig til lærerinde ved Hjørring Seminarium.

Egekvist, Torben, Stolpedalsvej 61, Hasseris, Ålborg, lærerstuderende, Ål
borg Seminarium.

Hansen, Jens Chr. Gamborg, Buddinge Hovedgade 114, Søborg, stud, polyt., 
Danmarks tekniske Højskole.

Hyldgård, Jørgen Gade, Toft Sørensens Vænge 5, Hvidovre, stud, ing., Dan
marks Ingeniørakademi.

Jensen, Kaj, Marselisvej 19, Århus, stud. mag. (fransk), Århus Universitet.
Kold-Hansen, Torben, Birkedal 5, Lyngby, stud, ing., Ingeniørakademiet, 

Lundtofte.
Nielsen, Klaus, Moltkesvej 1, Ålborg, stud, ing., Danmarks Ingeniørakademi, 

Ålborg.
Schou, Svend Erik, Emdruphuse 232, København 0., stud, ing., Danmarks 

Ingeniørakademi, København.
Christensen, Carsten Skovgård, Engvej 7, Ranum, lærerstuderende, Ranum 

Statsseminarium.
Dalum, Kresten, 796556 Dalum, Nørre Uttrup Kaserne, soldat, agter at 

læse biologi i Århus.
Hansen, Dorrit, Gjellerup Kollegiet, Lottesvej 1, Brabrand, discipel på År

hus Svane Apotek, agter at uddanne sig til farmaceut på Danmarks far
maceutiske Højskole, København.

Jensen, Hanne Bek, Gjellerup Kollegiet, Lottesvej 31, vær. 4, Brabrand, 
stud, med., Århus Universitet.

Larsen, Margit, Birkevej 4, Nr .Nisum sem.by, Lemvig, lærerstuderende.
Nielsen, Karsten Lanng, Vind pr. Holstebro, lærervikar, agter at uddanne 

sig til lærer ved Ranum Statsseminarium.
Nielsen, Peter Kajhøj, Langelandsgade 125, Århus C., revisorassistent, ag

ter at læse til H.D. ved Århus Handelshøjskole.
Pedersen, Kurt Myrup, Hvidkildevej 121, København NV., stud. med. vet., 

Den kongelige Veterinær- og Landbohøjskole.
Poulsen, Åse Haugård, Nygade 12, Ranum, lærerstuderende, Ranum Stats

seminarium.
Rune, Jerry Ulf, Edwin-Rahrsvej 56, Brabrand, stud. mag. (samfundsfag og 

legemsøvelser), Århus Universitet.
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Vegger, Palle Bugge, Søndre Ringgade 252, Århus C., stud, med., Århus 
Universitet.

Worup, Anne-Marie, Myggenæsvej 23, Århus N., stud. mag. (fransk), År
hus Universitet.

Østergård, Alice, Egebæksvej 124, Højbjerg, laborantelev, Ålborg Kom
munehospital.

Realister
Christensen, Kirsten Anette, Møllevej 9, Års, handelsstuderende, Handels

skolen for Han Herred og Vesthimmerland.
Eriksen, Freddie, Haverslev pr. Arden, gymnasieelev.
Hansen, Hanne Kastrup, Mejlstrup pr. Års, 'kontorelev, Fa. Morten Nielsen, 

Farsø.
Hosbond, Lene Schiønning, »Vestergård«, Østrup pr. Års, husassistent, ag

ter at uddanne sig på kontor eller til barneplejerske.
Jespersen, Tommy, Blære pr. Års, gymnasieelev.
Johansen, Grete, 10260 Rathbun Way, Birch Run 48415, Michigan, USA, 

elev på High School i Michigan. Udvekslingsstudent gennem Y.F.U.
Larsen, Kim Thyge, Arden, gymnasieelev.
Laursen, Elin, Vestrup pr. Års, ekspeditrice.
Madsen, Ole Mølgård, Himmerlandsgade, Års, radioteknikerelev, Års.
Nielsen, Kirsten Smed, Langacherstrasse 122 b, Hurliberg, Schweiz, hus

assistent, agter at uddanne sig til sygeplejerske.
Rask, Birthe Lisbeth, Sjøstrup pr. Års, handelselev, Års Handelsskole.
Rsamussen, Johannes Lund, Nyborggade 64, nr. 3, Århus C., centralmekani- 

kerelev ved Jydsk Telefon A/S, Telefonskolen, Århus C.
Sund, Else Marie Kjær, Kildevangsallé 14, Viby J., husassistent, agter at 

uddanne sig til sygemedhjælper.
Villadsen, Hugo, Himmerlandsgade 40, Års, lærling i herreekviperingsfor

retning, Års.
Ågesen, Else Marie, Skovvej 21, Gentofte, husassistent, agter at uddanne sig 

til børnehavelærerinde.
Bøjer, Kirsten, Vibevænget 44, Farsø, husassistent, agter at uddanne sig til 

børnehavelærerinde i Års.
Christensen, Leif, Mosbæk pr .Års, landbrugsmedhjælper, agter at uddanne 

sig til tømrer.
Gundersen, Signe, Støvring Højskole, stuepige, agter at udanne sig til børne

havelærerinde.
Jakobsen, Oluf Tonny, Asgårdsvej 3, Thorsvang, Horsens, studerende ved 
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Bygningsteknisk Værkstedsskole, Horsens, vil uddanne sig til teknikum
ingeniør.

Jensen, Anna-Marie K., Vestergade 13, Ålestrup, husassistent, agter at ud
danne sig til ekspeditrice.

Jensen, Anni K. Hald, Ågade 6, Ålestrup, elev ved Post- og Telegrafvæsnet.
Jensen, Peter Laurits, Skivum Sønderhede pr. Vegger, kontorelev.
Jensen, Poul-Erik, Vegger, gymnasieelev.
Kristensen, Poul, »Skeldal«, Giver pr. Års, marinekonstabel, København.
Kristensen, Sven-Erik, Brogade 101, Vejle, typograflærling.
Larsen, Ellen Kathrine, Ejdrup pr. Vegger, kontorelev.
Laursen, Anne-Grethe, Suldrup, gymnasieelev.
Laustsen, Marianne, Tøjmagasinet, Vegger, handelsskoleelev.
Nielsen, Anton D., Skivum pr. Vegger, uddanner sig til landmand.
Olesen, Leif, Gatten pr. Løgstør, radioteknikerelev.
Otte, Uffe, Brunholm, Suldrup, uddanner sig til landmand.
Pedersen, Inge, Vestergade 27, Suldrup, trykkerimedhjælper, agter at ud

danne sig til ekspeditrice.
Sørensen, Flemming Søgård, Flejsborg pr. Løgstør, landbrugsmedhjælper, 
agter at uddanne sig til befalingsmand i hæren, Konstabelskolen i Oksbøl.
Sørensen, Jane Birgitte Eggertsen, Jyllandsgade 68, Suldrup, butikselev, agter 

at uddanne sig til prokurist.
Østergård, Ruth, Gatten pr. Løgstør, ekspeditrice.
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