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SKOLEÅRET *1933-84
Med udgivelsen af årsskriftet er der lejlighed til at kaste et blik tilbage på sko
leåret, der gik.
Årsskriftet fungerer endvidere som introduktionsskrift til de nye elever, som især 
vil have glæde af de mange praktiske oplysninger, som årsskriftet indeholder.

AFSKED med ANNA og HARRY NIELSEN.
1983 blev året, hvor to markante personligheder gennem en lille menneskealder, pe
delparret Anna og Harry Nielsen, på grund af alder måtte tage afsked med skolen.

Som pedel hørte Harry til blandt de sjældne. Hans store loyalitet og pligtopfylden- 
hed over for skolen var forbundet med en fortræffelig evne til at samarbejde med 
alle de grupper og enkeltpersoner, som han kom i berøring med.
Harrys beskedenhed, temperament og lune og en ganske stor portion menneskekundskab 
gjorde hans forhold ikke mindst til eleverne ideelt. De respekterede ham og holdt 
af ham, fordi de følte, at han kunne lide dem og forstod deres problemer.

Sammen udstrålede Anna og Harry Nielsen menneskelig varme, humør og en aldrig svig
tende lyst til at give en hjælpende hånd.
Hobro Gymnasium og HF-kursus er Anna og Harry Nielsen megen tak skyldig for en uhy
re trofast og loyal indsats på den arbejdsplads, som de begge holdt af.

Vi ønsker jer et rigtigt godt otium - det fortjener I!

Hobro Gymnasium og HF-kursus sender i 1984 2 HF-klasser og 5 3g-klasser ud i verden. 
Samtidig mærker vi nu også i Hobro den vigende tendens i tilgangen til gymnasiet. 
Dertil kommer en tiltagende tendens til amtsprotektionisme, som i Århus amt har ført 
til beslutningen om at henvise 2o elever fra Mariager Fjord-området til Randers, 
selv om samtlige elever har ønsket at gå på Hobro Gymnasium, således som langt de 
fleste elever fra Mariager kommune har foretrukket det, siden gymnasiets start i be
gyndelsen af 196o'erne.

En energisk og viljefast forældrekreds ønskede ikke 
med Århus amtskommunes beslutning.

uden sværdslag at affinde sig

I skrivende stund er det endnu ikke afklaret, om en klar tilkendegivelse fra under
visningsministeren til amtsborgmesteren i Århus amt vil føre til en ændring af den 
herfra trufne beslutning, således at eleverne selv får lov til at vælge, hvor de vil

Mariagersagen, som Randers Amtsavis så den d.23.maj 1984
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Medens vi de to sidste år har optaget 2 HF-klasser, 2 sproglige og 4 matematiske Ig- 
klasser, må vi derfor nok indstille os på, at vi efter sommerferien skal byde vel
kommen til 2 HF-klasser, 2 sproglige og 2 matematiske lg-klasser - altså noget, der 
ligner en halvering af skolens matematikerafdeling. Hobro Gymnasium og HF-kursus har 
dermed i alt 2o klasser.

Til gengæld kan vi den 13.august 1984 præsentere de nye elever for en skole, som ef
ter en tiltrængt udvidelse og en gennemgribende ombygninger giver mulighed for at 
tilbyde en tidssvarende undervisning i dejlige omgivelser.

Tilbygningen rummer i underetagen en helt moderne naturfagsafdeling bestående af 5 
store laboratorier med tilhørende speciallaboratorier og et fælles samlings- og præ
parationsområde.

Overetagen består af 5 normallokaler med 3 hjælperum og et mindre fællesareal til e- 
leverne.

Udflytningen af naturfagsafdelingen har givet plads til 7 nyindrettede klasselokaler 
hvorefter det har været muligt at inddrage en del tidligere klasselokaler til bibli
otek, EDB-lokale, studievejlederkontorer, pædagogisk værksted, mødelokale, arbejds
rum til lærerne, udvidelse af lærerværelse og administration, pedelkontor samt loka
ler til Hobro-Nørager Forberedelseskursus.

Endelig har elevernes opholdsarealer fået en meget tiltrængt udvidelse og ansigts
løftning (se omslag). Inddragelse af den tidligere atriumgård ved centralgarderoben 
har givet plads til et stort, lyst og smukt fællesområde, som sammen med tilbygnin
gen udgør den væsentligste fornyelse af Hobro Gymnasium og HF-kursus. Også elevkan
tinen er blevet udvidet og gennemmoderniseret med deraf følgende forbedrede mulighe
der for at betjene vore mange sultne elever.

Byggesagen er nu i alt væsentligt afsluttet, men ikke uden en del besværligheder un
dervejs.

Først sprang den nytiltrådte borgerlige regering fra det lovede starttilskud på 1,5 
mill, kroner i håb om, at byggeriet dermed måtte opgives.

Et meget ansvarsbevidst og ordholdent amtsråd i Nordjylland fastholdt imidlertid be
slutningen om at igangsætte den planlagte til- og ombygning, men en række besparel
ser undgik vi ikke, før byggeriet kom i gang den 25.marts 1983.

Det vådeste forår i mands minde gjorde byggestarten overordentlig besværlig for 
håndværkerne med deraf følgende forsinkelser, som dog senere blev indhentet i det 
pragtfulde sommervejr.

Kort før færdiggørelsen af tilbygningen røg murerentreprisen ind i en konkurs. Hånd
værkerne foranstaltede blokade på byggepladsen, som lå stille i en måneds tid, ind
til en ny murermester tiltrådte.

Trods denne forsinkelse lykkedes det i kraft af smidig og dygtig ledelse og megen 
forståelse og samarbejdsvilje fra håndværkernes side at gøre byggeriet færdigt til 
tiden.

Enkelte ting gled ud af byggesagen i den indledende sparerunde, men det er ting, der 
forhåbentlig kan løses i de kommende år.
Jeg vil gerne på dette sted rette en varm tak til Nordjyllands amtskommune - politi
kere såvel som embedsmænd - for godt samarbejde og ihærdig støtte i forbindelse med 
Hobro Gymnasiums til- og ombygning.
Vi glæder os nu til indvielsen af den "nye" skole den 5.september 1984.

VELKOMMEN til et nyt skoleår mandag den 13.august 1984.

Jørgen Freil
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ONSDAG DEN 2S. MARTS 1584

Forældre i Mariager vrede på Århus amt:
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HVORLEDES STYRES SKOLEN ?
HVEM BESTEMMER HVAD?

Erfaring viser, at eleverne ved meget lidt om, hvordan skolen indgår som en større 
helhed i samfundet, d.v.s. hvorfor har vi gymnasier og HF-kurser, og hvem bestemmer, 
hvorledes disse skal virke? - Kort sagt spørgsmål som: Hvad skal eleverne læse (pen
sum)? - Hvem udformer eksamensbestemmelserne og eksamensopgaverne? Hvilke indflydel
sesmuligheder har eleverne? Hvilke beføjelser har rektor? - o.s.v..
For at afhjælpe dette manglende kendskab til skolens samfundsmæssige placering følger 
nedenfor et diagram, der illustrerer de vigtigste organer, der har betydning for Ho
bro Gymnasium og HF-kursus's virke:

I det følgende skal de organer, der fremgår af diagrammet, omtales nærmere:

I Danmark er det ved lov bestemt, at vi har gymnasier og HF-kurser, og at alle, der 
har evner, skal have mulighed for at tage studentereksamen eller HF-eksamen. Denne op
gave varetages i fællesskab af undervisningsministeriet og landets amter.
Di rektoratet for gymnasieskolerne og HF, der hører under undervisningsministeriet, er 
ansvarlig for,at undervisningen og eksamen forløber korrekt. Dette sikres ved,at hvert 
fag har en bekendtgørelse over undervisningsområde og eksamensbestemmelser. For at sik
re et ensartet eksamensniveau over hele landet udfærdiger direktoratet de skriftlige 
eksamensopgaver, kontrollerer pensumopgivelserne og udarbejder en landsdækkende eksa-- 
mensplan.
Amterne - for Hobro Gymnasium og HF-kursus1 vedkommende Nordjyllands Amt - skal sikre, 
at de fornødne gymnasier og HF-kurser er til stede til at imødekomme behovet (antal
let af egnede elever og kursister). Amterne står således for afholdelsen af drifts-og 
anlægsudgifter, d.v.s. udgifter til reparationer og vedligeholdelse, ny-og ombygninger, 
inventar, undervisningsmateriale og lønninger. Amtet ansætter også lærerne, dog efter 
rektors indstilling. ..........L.
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Rektor har den daglige ledelse af skolen. Han/hun er desuden pædagogisk ansvarlig o- 
verfor di rektoratet - undervisnings og eksamen skal foregå i overensstemmelse med gæl
dende regler - og økonomisk ansvarlig overfor amtet; de bevilgede penge skal bruges 
korrekt.
Skolerådet består af et medlem af amtsrådet, 2 forældrerepræsentanter, 2 lærere, 2 e- 
1 ever samt en repræsentant for det teknisk-administrative personale. Skolerådet for
midler samarbejde mellem skole og hjem, men kan også medvirke ved behandlingen af man
ge forhold på skolen, f.eks. ombygning, lokaleforhold.
I skoleåret 1983-84 havde rådet følgende medlemmer:

Ove Poulsen (Hadsund) (amtsrådsmedlem) Vagn Sparle og
Ole Bent Larsen (lærerrepræsentanter)

Inger Vedel (formand) og (forældrene- Anders Christensen og
Steen Vester-Christensen præsentanter) Ole Ørskov (elevrepræsentanter)
Jørgen Freil (rektor) Knud Christensen (repræsentant for det

teknisk-administrative 
personale)

Lærerrådet består af skolens fastansatte lærere. Det afgiver indstilling eller høres 
om alle væsentlige forhold i forbindelse med skolens arbejde.
Lærerrådets forretningsudvalg har for skoleåret 1984/85 flg. medlemmer:

Kaare Stissing Jensen (formand)
(indtil aug.84 Vagn Sparle)
Kirsten Heide (næstformand)
Jens Peter Hansen (sekretær)
(indtil aug.84 Inge Dinéss)

Lærerforsamlingen består af samtlige lærere ved skolen og drøfter - under ledelse af 
rektor - elevernes forhold i relation til deres standpunkt, fortrinsvis i forbindelse 
med karaktergivning.
Fællesudvalget består af rektor (formand), formanden for lærerrådet, 3 lærere (valgt 
af lærerrådet) samt 4 elever (valgt af eleverne). Udvalget træffer afgørelse i mange 
væsentlige sager, der forudsætter et samarbejde mellem elever og lærere, f.eks. ved
rørende afholdelse af introduktionsdage, emneuge, fællestimer og studiekredse samt 
(efter samråd med skolerådet) i sager, der vedrører elevernes trivsel f.eks. facili
teter, fritidsaktiviteter og fællesarrangementer, såsom skolefester, skolekomedier, 
idrætsstævner m.v..
Fællesudvalget havde i skoleåret 1983-84 følgende medlemmer:

Jørgen Freil (formand)
Vagn Sparle
Wivian Borg 
Ove Haarup 
Jesper Vigh-Nielsen (lærerrepræsentanter)
Anders Kjærsgaard 
Kim Nymark Olesen 
Karin Ribe 
Neel Bertelsen (elevrepræsentanter)

Elevrådet består af én repræsentant fra hver klasse. Dets opgave er at varetage ele
vernes interesser indadtil overfor skolens ledelse og udadtil overfor offentligheden.

Foranstående diagram med efterfølgende forklaring skulle således gerne give et ind
blik i, hvorledes ikke så få institutioner, råd m.v. er involveret i skolens virke!

Kaare Stissing Jensen
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11983 DIMITTEREDES FØLGENDE 
STUDENTENTER OG HF-KURSISTER

SPROGLIG LINJE (49): 
a
Anne Marie Skøtt Andersen 
Lise Nørgaard Andersen 
Britta Lisbeth Bager 
Helle Bakmand 
Jeppe Barkmann
Joan Holleufer Frederiksen 
Thomas Freil 
Kirsten Heimann 
Charlotte Schon Jacobsen 
Bente Juulsgaard Jensen 
Vibeke Jensen
Marianne Bisgaard Jørgensen 
Berit Bruhn Madsen
Lars Hedegaard Mortensen 
Finn Flemming Muld 
Agnete Funder Nielsen 
Marianne Nedergaard Risager 
Lone Schødt 
Tina Simonsen 
Helle Søndergaard 
Anne Ingeborg Sørensen 
Mette Sørensen 
Annemette Zinck
b
Kate Andreasen
Annemarie Christensen
Mette Møller Christensen 
Lene Damtoft
Kirsten Fribert
Kari Geneser
Marianne Greisen
Lotte Hofman Hansen 
Vibeke Bruun Hansen 
Leif Brandt Iversen 
Pia Hellmund Jensen 
Niels Holm Lorenzen 
Gitte Nielsen
Svend Aage Færch Nielsen 
Dorthe Kjær Olsen
Hanne Thostrup Pedersen 
Vibeke Møller Pedersen 
Susanne Riis
Hanne Ferslev Sauer
Nette Elisabeth Simonsen 
Jytte Skovhus
Lene Mai Thielemann 
Tove Thomassen 
Elin Thystrup
Søren Lucas Wahl green 
Helle Winther

MATEMATISK LINJE (7o): 
x
Annette Aggerholm 
Christian Andersen 
Kirsten Bødker 
Mette Christensen 
Henning Christiansen 
Marianne Dahl-Jensen 
Bo Eriksen
Kirsten Brøgger Jensen 
Torben Jul
Alex Bisgaard Kristensen 
Lone Filtenborg Larsen 
Bibi Nielsen
Else Hartmann Nielsen 
Kaare Nielsen 
Mogens Nielsen
Mogens Nyborg Nørgaard 
Anita Helle Pedersen 
Henrik Sloth 
Bent Stougaard
Mogens Rosenb.Svenningsen 
Jens Søndergård-Pedersen 
Erik Thuesen 

y 
Hans Henrik Albek 
Gitte Wulff Andersen 
Henrik Bloch
Steen Thoug.Christensen 
Tina Christensen 
Birgit Grøn

3b - årgang 1983

Helle Hedegaard
Charlotte Bötscher Jensen 
Claus Skaarup Jensen 
Jens Mikael Jensen 
Jon Wolff Madsen 
Gert Nielsen 
Jette Mørk Nielsen 
Michael Moesgaard Nielsen 
Peter Axel Nielsen 
Hanne Petersen 
Karsten Brandt Rasmussen 
Kurt Rasmussen 
Bo Juhl Søndergaard 
Hanne Sørensenfgift Persson) 
Michael Therkelsen 
Andreas Vedel

z
Gitte Marianne Andersen 
Henrik Kaare Andersen 
Karin Andersen 
Søren Bertelsen 
Steen Ulrik Bie 
Lene Borre
Bente Kjeldahl Christensen}
Gitte Christensen
Lars Hedelund Christiansen
Kurt Østergaard Frandsen 
Lars Thorbjørn Bech Hansen\ 
Lars Henriksen 
Brian Kongsvad Ingvardsen 
Bente Toft Jensen
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Jan Dahl Jensen 
Gitte Juul Johansen 
Lars Jørgensen 
Jens Lunden 
Carsten Lund Nielsen 
Charlotte Holm Nielsen 
Hans Sloth Olesen 
Per Pugholm Olsen 
Jens Hermann Pedersen 
Michael Bøgh Majland Rasmussen 
Bettina Søltoft 
Hans Christian Thorsen

HF-KURSUS (36):
P
Peter Andersen
Walther Christensen
Anne Graversen
Jytte Strandberg Hansen 
Minna Birgitte Hansen 
Per Bernhard Hemmingsen 
Bibi Klingenberg 
Heidi Børglum Madsen 
Birgitte Lunde Nielsen 
Mette Nielsen 
Anette Nordstrøm 
Lis Birgitte Norup

Lisbeth Myrhøj Sørensen 
Dorthe Vistesen 

q 
Henrik Andersen 
Anne Elisabeth Ardilsø 
Keld Jensen Bonde 
Anne-Mette Bonnerup 
Gitte Faber Christensen 
Bente Fisker 
Peter Graversen 
Eva Grøn 
Dorte Winther Hansen 
Christian Egelund Holgaard 
Herle Margrethe Jensen 
Tonny Skovgaard Jensen 
Kari Merete Kristensen 
Ruth Dora Larsen 
Karin Mikkelsen 
Lene Nielsen 
Annette Frejmann Olesen 
Preben Dalsgaard Pedersen 
Annette Gudlaug Sigurdsson 
Jette Sørensen 
Mette Grønlund Aaby

3a
Niels Andreasen
Hanne Rubak Assman 
Anette Barslund 
Lone Bie
Torsten Cilleborg Hansen 
Lene Haid 
Elin Jensen 
Thomas Jønler
Charlotte Kirketerp 
Annette Ring Kristensen 
Dorthe Landsfeldt 
Tine Lautrup
Dorte Hanghøj Madsen 
Judith Nielsen
Lone Benedikte Gr.Nielsen 
Annette Ibsen Pedersen 
Anne Mette Risberg 
Tina Marianne Steffensen 
Anita Trap
Lone Vinding 
3b
Lotte Dalsgaard
Tina Halkjær 
Kirsten Hall 
Mona Heiselberg

Jeanette Helmer 
Jens Fridal Henningsen 
Kirsten Højen 
Marianne Heilskov Jakobsen 
Nils Bjarne Jensen 
Vibeke Kokhauge 
Inge Juliane Kristensen 
Lone Bech Kristensen 
Peter Laursen 
Anette Nielsen 
Lone Mai Nielsen 
Charlotte Riis 
Gitte Simonsen 
Jette Sondrup 
Hanne Seedorff Sørensen 
Tine Sørensen 
Helle Thougaard 
Lene Hagen Vernersen 
Marianne Østergaard 
3x 
Lars Foged 
Gunhild Margrethe Glavind 
Carsten Drasbæk Jakobsen 
Gitte Rod Jensen 
Kim Jensen

Pia Storm Kaihof 
Anders Kjærsgaard 
Anne-Mette Kjøge 
Jan Kent Kristensen 
Finn Søholm Larsen 
Morten Kold Larsen 
Peter Lauritzen 
Jens Norling Mathiassen 
Nils Sommer Pedersen 
Svend Jørgen Steenfeldt 
Eva Stokvad 
Rikke Udby 
Ulla Moth Ulstrup 
Majbritt Vad 
Rina Aagaard Wacker 
Henrik Winther 
Ole Ørskov 
3y 
Bent Bregendahl 
Asger Due Christensen 
Georg Christensen 
Mogens Holst Christensen 
Ove Dalum 
Annemette Fog 
Claus Gårde Henriksen
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Karen Irene Jacobsen 
Birgitte Kudahl Jensen 
Susanne Knudsen 
Lene Kristoffersen 
Hanne Krogh
Inge Anette Langdahl 
Brian Hans P. Mikkelsen 
Klaus Kolding Mikkelsen 
Jørgen Peter Hj .Nielsen 
Kathrine Maltha Nielsen 
Morten Fr.Sch.Pedersen 
Lars Riis Pedersen 
Marianne Trads Pedersen 
Jens Karl Thybo 
Sten Vammen 
3z 
Christian Adamsen 
Kirsten Albek 
Jes Guldbrand Andersen 
Morten Andersen
Flemming Bugge Christensen 
Lone Gertsen
Marianne H.Mejlby Hansen 
Palle Jensen 
Peter Jensen 
Helle Johnsen
Vibeke B.Jul-Rasmussen 
Anette Murm.Krist ensen 
Charlotte Riis Kristensen 
Bo Bentzen Larsen 
Tove Hauer Larsen 
Ole Thorup Madsen 
Lone Steen Mikkelsen 
Claus Nielsen
Hans Jørgen N.Nielsen 
Lars Østrup Nielsen 
Minna Elna Nielsen 
Peter Nymand
Hanne Krag Pedersen 
Anne Gerd Raffn
Hanne Tordrup Rasmussen 
Susanne Vestergaard 
2a
Hanne Bloch Andersen 
Inge Nørgaard Andersen 
Pia Degn Andersen 
Susanne Anette Andersen 
Lene Brøndum 
Lotte Eskildsen
Bo C.Hasseriis Hansen 
Christina Nellem.Hansen 
Pia Hansen 
Anne Gitte Jensen 
Lone Jensen
Gitte Marie Jørgensen 
Morten Bjørn Larsen 
Grete Mortensen
Søren Helmer Nielsen 
Tina Just Nielsen 
Vibeke Schiønning Olsen 

Susanne Gert Pedersen 
Morten Brandt Rasmussen 
Ulla Ri isberg 
Tommy Skødt 
Lykke Sørensen 
Lise Grønlund Aaby 
2b
Tine Tolstrup Andersen 
Anders Aag.Christiansen 
Eva Mette Garn-Jensen 
Susanne Hall 
Annette Bauer Hansen 
Annette Lund Jakobsen 
Birthe Ømark Jensen 
Søren Væver Jensen 
Jette Skov Knudsen 
Helle Bisg.Kristensen 
Nana Kühnel 
Charlotte Martens 
Anette Melin 
Bente Mortensen 
Lone Mortensen 
Lene Pedersen 
Susanne Marie F.Poulsen 
Louise Skjødsholm 
Martin Søndergaard 
Hanne Munkøe Sørensen 
Jeanette Sørensen 
Vibeke Würtz 
2x 
Lotte Kau Andersen 
Grith Bertelsen 
Henrik Bjarnskov 
Anni Borre
Lotte Wittrup Christensen 
Kristian Domino 
Jeanette Grøn 
Inge Heimann 
Peter Aarup Iversen 
Michael Steen Jensen 
Brian Kristensen 
Steen Kristensen 
Allan Laursen 
Kim Madsen 
Dorte Blicher Moss 
Anders Duedahl Olesen 
Karsten Poulsen 
Lene Poulsen
Didi Marie Louise Rosdahl 
Karsten Elkjær Sørensen 
Peter Holm Sørensen 
Grace Rosita Vedel 
2y 
Bo Andersen 
Jette Bonde Andersen 
Lise Møller Andersen 
Birgitte Marie Bonnerup 
Lars Vinther Bredahl 
Solveig Still.Christensen 
Anette Marianne Fedder 

Britta Frederiksen 
Søren Krøyer Gundersen 
Helle Knudsen Hansen 
Lone Hansen 
Kim Lykke Jensen 
Orla Jensen 
Jan Juul Kristensen 
Jesper Glückstad Kristensen 
Bodil Madsen 
Helle Nielsen
Henrik Støvring Nielsen 
Lars Nielsen
Jette Nyborg Nysum
Heidi Bundgaard Sørensen 
Charlotte Orholt Vilslev 
2z 
Jacob Bech Andersen 
Anne Palsgaard Bach 
Leif Paul Christensen 
René Jensen Dahl 
Elisabeth Vagner Dalby 
Claus Degn
Lone Bisgaard Jensen 
Paw Jensen 
bo Minik Jørgensen 
Helle Madsen 
Torben Petersen 
Ingvar Rasmussen 
Marianne Gebauer Sveistrup 
Charlotte Enemark Thomsen 
Morten Weiss Tønder 
Anne-Mette Vester-Christensen 
Flemming Wigard 
Ebbe Thyge Wæhrens 
Anders Zinck Østergaard 
Claus Østergaard 
2u
Keld Albrektsen
Annette Mark Andersen 
Karen Marie Bjerrum 
Peter Christensen 
Morten Freil 
Inger Huus
Inger Merete Drasbæk Jakobsen 
Kitt Krogslund Jensen 
Torben Hall Jensen 
Kenneth Holm Johansen 
Kenneth Nederg.Justesen 
Bo Bøgh Lassen
Peter Ladefoged Møller 
Birgitte Nielsen 
Claus Holm Nielsen 
Claus Valentin Nordstrøm 
Konni Nørlem 
Henrik Sand 
Poul Schmidt 
Claus Michael Schrøder 
Mads Kjærgaard Sørensen 
Merete Sørensen 
Susanne Horsø Sørensen 
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la 
Susanne I.Ahlefeldt-L-Bille 
Lise Bendixen 
Pia Bie
Anne-Mette Østergaard Gade 
Charlotte Hansen 
Unni Gry Herman sen 
Anne-Mette Stenum Jensen 
Rikke Frank Jørgensen 
Signe Lindhardt Koefoed 
Christian Korsgård 
Karsten Torbjørn Langdahl 
Eva Mikkelsen 
Jesper Sevelsted Mikkelsen 
Lisbeth Bildsøe Møller 
Mads Reich.Gammelm.Ni el sen 
Jarl Hermann Paulsen 
Annette Scheving Pedersen 
Dorthe Lindberg Pedersen 
Lene Haurslev Pedersen 
Marianne Rasmussen 
Pia Richter 
Annie Skammelsen 
Hanne Smedegaard 
Susanne Damgaard Steffensen 
Anette Therkelsen 
Arne Aagaard Wacker 
Karina Zaar 
Ib 
Anette Nørris Christensen 
Jette Knudsen Christensen 
Karen Møller Christensen 
Hanne Bragh Frederiksen 
Morten Leth Jacobsen 
Helle Kjærgaard Jensen 
Jesper Fynbo Jensen 
Marianne Jensen 
Pia Munch Jensen 
Helen Keller Johnsen 
Bo Larsen 
Birgitte Lauritzen 
Flemming Friche Madsen 
Anne Meyer-Chris tensen 
Annette Nielsen 
Jakob Axel Nielsen 
Lene Friis Palm 
Helle Maj Redder 
Karin Ribe 
Dorthe Risgaard 
Lone Linnemann Skov 
Lisbeth Storgaard 
Rikke Søndergaard 
Ina Henriette Nyv. Sørensen 
Lise-Lotte Medum Thimm 
Søren Urup 
Ix 
Jens Bech Andersen 
Flemming Jan Bermann 
Ole Bjarnskov 
Maria Steen Christensen 
Søren Eskildsen 
Pia Thostrup Hedegaard

Susanne Helbo 
Vibeke Hjorth 
Jens Hyrup Jensen 
Thomas Jul Jensen 
Helle Munk Larsen 
Line Lundum Matthäi 
Helle Steen Mikkelsen 
Tina Hougaard Møller 
Annette Nedergaard 
Berit Langfeldt Nielsen 
Gitte Pugholm Olsen 
Jesper Rasmussen 
Poul Sloth 
Lene Stevnhoved 
Lene Stisen
Niels Søndergaard-Pedersen 
Alex Sørensen 
Helle Wulff-Andersen 
ly 
Jan Bruun
Charlotte Hartvig Elgaard 
Martin Grud 
Michael Hansen 
Anette Henriksen 
Irene Holm
Henrik Spåbæk Jakobsen 
Karin Jensen 
Uffe Jespersen 
Birgitte Knudsen 
Birte Kristensen
Nils Langgaard-Sørensen 
Kirsten Kjeldsen Madsen 
Ole Norling Mathiassen 
Henrik Blegvad Mogensen 
Kate Munk 
Inger Elise Møller 
Hanne Fredlev Nielsen 
Dorrit Nørgaard 
Jens Henrik Ovesen 
Charlotte Poulsen 
Peter Schmidt 
Lone Smedegaard 
Jan Sørensen 
Jeanette Thaysen 
Iz 
Jette Andersen 
Vita Buur Andersen 
Neel Bertelsen 
Niels Henrik Cilleborg 
Sonny Eintsen 
Bettina Th.Brahe Hansen 
Berit Heiselberg 
Betina Tange Jensen 
Frank Grundahl Jensen 
Jørn Rod Jensen 
Niels Klitgaard 
Helle Kristensen 
Pia Karen M.Kristensen 
Martin Kruuse 
Peter Møller 
Dorthe Nielsen

Lone Dalgaard Otte 
Birgitte Ovesen 
Susanne Studsgaard Pedersen 
Vivi Sommer Pedersen 
Jens Kristian Kløve Pedersen 
Henrik Stadsgaard 
Michael Sørensen 
Kirsten Grønlund Aaby 
Dorte Hjorth Aagaard 
lu 
Ole Andersen 
Elida Hald Christensen 
Thomas Detlefsen 
Ellen Merete Dige 
Jørgen Frederiksen 
Liselotte Henriksen 
Jørgen Johansen 
Laila Kjeldsen 
Pia Bach Kristensen 
Mads Peter Lybeck 
Jan Borresen Moss 
Søren Møller 
Dorthe Lisette Nielsen 
Per Nørgaard 
Rie Benedikte Pagh 
Hanne Grethe Pedersen 
Helle Holt Pedersen 
Tina Marianne Pedersen 
Lone Serup 
Mie Kirkegaard Vinge 
Hans Børge Sinding Vistisen 
2p 
Pia Charlotte Andersen 
Hans Martin Brinch 
Peter Jensen Bøgh 
Loni Cruz del Rio 
Anders Hvirvelkær 
Gitte Højgaard 
Solveig Ruvald Jensen 
Hanne Ketley 
Birgitte Mark Larsen 
Ann Lindemann Nielsen 
Bente Nielsen 
Inge Nielsen 
Kim Veng Nielsen 
Susanne Bak Nielsen 
Henrik Olesen 
Hanne Ottobrøker 
Ulla Vibeke Pedersen 
Annette Rasmussen 
Tina Bækkely Rasmussen 
Berit Richter 
Vibeke Schmidt 
Lars Andersen Sørig 
Claus Ugilt Østergaard
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2q
Gitte Kuhr B jer rum 
Anders Christensen 
Birgitte Christiansen 
Brigitta H.Christophersen 
Dorthe Cilleborg
Bo Damm
Tina Hackenberg
Anders Drechsler Jensen
Helle Aabye Jensen 
Peter Jensen
Inge Just esen
Charlotte Kastrup
Annette Asp Kristensen 
Vivi Gaardbye Kristensen 
Dorte Melgaard Larsen 
Lisbeth Larsen
Anette Lütkemeyer
Kim Nymark Olesen
Susanne Steenberg Olesen 
Hanne Sørensen
Torben Lund Sørensen
Bente Torndahl
Søren Thostrup Østergaard

lp
Gerner Raj Andersen 
Tina Andersen
Helge Borup
Annette Hald Christensen 
Bente Risg.Christiansen 
Jette Dybro Frederiksen 
Niels Chr.Friis Hansen 
Pernille Provst Hansen 
Pia Lindskov Hansen 
Mimi Iversen 
Annette Jensen 
Hanne Møller Jensen 
Kaja Anita Jonasen 
Kent Hyldgaard Kallestrup 
Lone Jytte Lund Kristensen 
Lotte Marlene Nielsen 
Lene Nørregaard Olesen 
Marianne Pedersen 
Mona Petersen 
Anders Pilgaard
Sussie Anne-Marie Rytter 
Susanne Julie Svendsen 
Linda Majbritt Sørensen 
Lone Sommer Sørensen 
Jannie Tranum

li
Jesper Ole Andersen 
Helle Bach 
Bente Christiansen 
Alice Futtrup 
Jan Gøttsehe 
Lisbeth Svendborg Hansen 
Susanne Gude Hansen 
Jens Heidmann
Lena Grønborg Henriksen 
Birthe Hyldgaard Jakobsen 
Lene Jansen 
Helle Holm Jensen 
Lone Jensen 
Pia Jensen 
Lotte Bundgaard Johansen 
Christian Vesterby Knudsen 
Hanne Lisbeth Kristensen 
Iben Louise Abild.Larsen 
Anita Lassen 
Susanne Schytte Markussen 
Birgit Nielsen 
Marianne Bak Nielsen 
Svend Erik Pinstrup 
Per Bach Poulsen 
Annette Klitgaard Sørensen 
Betina Lilly Sørensen 
Helle Elisabeth Nyv.Sørensen
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ELEVERNES FORDELING PÅ KLASSETRIN, HJEMSTAVNSKOMMUNER OG AMTER pr.31.december 1983:

NORDJYLLANDS AMTSKOMMUNE: ÅRHUS AMTSKOMMUNE: VIBORG AMTSKOMMUNE:

3.gymnasieklasse:
Arden kommune 10 Mariager kommune 23 Møldrup kommune 1
Hadsund - 25 Ål estrup 1
Hobro 50
Nørager 3
2.gymnasieklasse:
Arden kommune 14 Mariager kommune 15 Møldrup kommune 6
Hadsund - 30 Ål estrup 1
Hobro 63
Nørager - 2
Skørping 1
1.gymnasieklasse:
Arden kommune 12 Mariager kommune 15 Møldrup kommune 3
Hadsund - 43 Purhus 1 Tjele 4
Hobro 68 Ål estrup 3
Nørager 1
2.HF-klasse:
Arden kommune 6 Mariager kommune 2 Tjele kommune 1
Hadsund - 12 Alestrup 1
Hobro 19
Nørager 3
Års 1
1.HF-klasse:
Arden kommune 11 Mariager kommune 6 Ålestrup kommune 1
Hadsund - 6 Randers 1
Hobro 19
Nørager 8
Ars 1
I alt 408 63 22
SAMTLIGE ELEVERS FORDELING PÅ HJEMSTAVNSKOMMUNE OG AMTSKOMMUNER:
NORDJYLLANDS AMTSKOMMUNE:
Arden kommune ............................................................... 53
Hadsund -   116
Hobro -   219
Nørager -   17
Skørping -   1
Års -   2 i a!t 408 elever
ÅRHUS AMTSKOMMUNE:
Mariager kommune ......................................................... 61
Purhus -   1
Randers -   1 i alt 63 elever
VIBORG AMTSKOMMUNE:
Møldrup kommune ........................................................... 10
Tjele - ........................................................... 5
Ål estrup - ........................................................... 7 i alt 22 elever
På HOBRO GYMNASIUM OG HF-KURSUS var der således pr. 31.december 1983 -

i al t 493 el ever
Desuden har en amerikansk elev - fra 24.februar 1984 - fulgt undervisningen i 1.gym
nasieklasse - sproglig linje.



- 12 -

SKOLENS PERSONALE
Studie- Bjarne Albrechtsen (A): en-da 
lektor Lerbakkevej 11, 95oo Hobro (tlf. (08) 52 31 06)

Adjunkt Steen Bach (Ba): fy-ma - studievejledning /HF 
Kirkedalsallé 23, 95oo Hobro (tlf. (08) 52 06 8o)

Lektor Mette Bendixen (B) : da-ge 
Gettrupvej 5, 95oo Hobro (tlf. (08) 52 11 98)

Adjunkt Jens Ove Birch (Bi): ge-id
Skovvej 18, 95oo Hobro (tlf. (o8) 52 52 24)

Adjunkt Wivian Borg (WB) : en
Lerbakkevej 11, 95oo Hobro (tlf. (08) 52 31 06)

Adjunkt Ole Carstensen (C) : bi-id
Finlandsvej 19, 95oo Hobro (tlf. (08) 52 26 18)

Adjunkt Bodil Brander Christensen (BC) : sf-ps (kvotaansat pr.1/8-83)
Ravnkildevej 4, st.th., 922o Ålborg Øst (tlf.(o8) 15 61 o3)

Adjunkt Sigrid Berit Dinesen (B) : mu/hi (kvotaansat pr.1/8-83) 
Skovvej 29A, 95oo Hobro (tlf. (o8) 52 5o 31)

Adjunkt Henrik Damsgaard (Da): da-fo 
Kirkedalsallé 52, 95oo Hobro (tlf. (08) 52 15 75)

Adjunkt Inge Dinéss (ID): en-fo
Randersvej 13o,Handest,899o Fårup (tlf. (06) 45 24 61)

Adjunkt Kaj Edlund (KE): fy-ke 
Ranunkelvej 77, 95oo Hobro (tlf. (08) 52 46 25)

Adjunkt Ellen Erbs (EE): en-re
Teglgårdsvej 3o,Hersom,95oo Hobro (tlf. (06) 69 oo o9)

Rektor Jørgen Freil (JF): ty-id-ru
Nedre Strandvej 55, 95oo Hobro (tlf. (08) 52 5o 74)

Adjunkt Henrik Strange Hansen (SH) : hi-ru (kvotaansat)
Sdr.Allé 18, 95oo Hobro (tlf. (08) 52 44 79)

Adjunkt Jens Peter Hansen (JH) : fy-ma
Enebærvej 23, 95oo Hobro (tlf. (08) 52 58 86)

Adjunkt Kirsten Heide (He): ty-fo 
Tranevænget 5, 95oo Hobro (tlf. (08) 52 25 o3)

Adjunkt Vagn Wiemer Hendel (VH): hi-re-ol
Samsøgade 83, 8ooo Århus C (tlf. (06) 19 45 3o)

Adjunkt Agner Hessner (H j: fr
Jernbanegade 52, 95oo Hobro (tlf. (08) 52 53 84)

Adjunkt Ove Haarup (OH): hi-sf 
Finlandsvej 28, 95oo Hobro (tlf. (08) 52 4o 68)

Lektor Elis Iversen (Iv) : ma 
Oxendalen, 955o Mariager (tlf. (08) 54 14 27)

Adjunkt Annette Kanstrup Jensen (KJ): fr-re
Ranunkelvej 73, 95oo Hobro (tlf. (08) 52 39 99)

Adjunkt Kaare Stissing Jensen (Je): sf-id 
Bellisvej 3, 95oo Hobro (tlf. (08) 52 29 2o)
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Adjunkt

Adjunkt

Adjunkt

Adjunkt

Adjunkt

Adjunkt

Adjunkt

Adjunkt

Lektor

Adjunkt

Lektor

Lektor

Adjunkt

Adjunkt

Adjunkt

Adjunkt

Adjunkt

Adjunkt

Lektor

Lektor

Studie
lektor

Lektor

Adjunkt

Adjunkt

Adjunkt

Poul Henning Grundahl Jensen (PJ): da-fo (kvotaansat 1/8-83) 
Nyringen 33, 824o Risskov (tlf. (06) 21 5o 51)

Thor Bjørn Bach Jensen (TJ): ma-fy
Markedsgade 41, 956o Hadsund (tlf. (08) 57 16 48)

Knud Jørgensen (Jø) : da-hi - studievejledning/gy
Skovvej 24, 95oo Hobro (tlf. (08) 52 52 73)
Birgit Koefoed (BK): en-id (kvotaansat)
Ranunkelvej 83, 95oo Hobro (tlf. (08) 52 38 38)

Asger Landsfeldt (L): mu-da
Finlandsvej 16, 95oo Hobro (tlf.. (08) 52 23 57)

Ole Bent Larsen (La): da-re
Bøgevej 6A, ,95oo Hobro (tlf. (08) 52 3o 62)

Henrik Ringbæk Madsen (RM) : hi- studievej ledning/gy
Kirkedalsallé 33, 95oo Hobro (tlf. (08) 52 24 94)

Kirsten Madsen (KM): hi-ol-id
Kirkedalsallé 33, 95oo Hobro (tlf. (08) 52 24 94)

Ingrid Martirisen (Ma): ru-en
Fuglevænget 5o, Klejtrup, 95oo Hobro (tlf. (08) 54 66 62)
Lone Rasmussen Mærsk-Møller (LM) : da-id (ansat pr.1/8-83)
Bellisvej lo, 95oo Hobro (tlf. (08) 52 59 39)

Gert Mølgaard (GM): ma-fy
Kirkegade 8A, 955o Mariager (tlf. (08) 54 12 19)

Jørgen Møller Nielsen (N) : ma-fy
Fjordgade 13, 89oo Randers (tlf. (06) 42 73 9o)
Rita Nielsen (RN): da-id
"Soltoft",Fælledvej 8,955o Mariager (tlf.(o8) 54 lo 47)

Søren Munthe Nielsen (SN) : ke-ge (ansat pr.1/8-83 - årsvikar)
Marstrandsgade 12,st., 8ooo Århus C (tlf. (06) 19 3o 71)

Johannes Nilsson (JN) : ty-la
Birkholmvej,Gi.Skørping,952o Skørping (tlf.(o8) 39 19 72)

Kaj Nissen (KN) : bi-ge
Beltoftsgade 2, 95oo Hobro (tlf. (08) 52 52 26)

Aase Schjøtz-Christ ensen (S-C): hi-fr - studievej ledning/gy
Nordamvej 33, 9632 Møldrup (tlf. (66) 69 17 28)

Bent Selchau (BS/ ma-fy
Solbakken lo, 95oo Hobro (tlf. (08) 52 34 76)

Erik Skjødsholm (Sk): da-re-ol
Amerikavej 8, 95oo Hobro (tlf. (08) 52 18 72)
Vagn Spar le (Sp): ma-fy
Hadsundvej 5o,Fladbjerg,955o Mariager (tlf. (08) 58 3o 81)
Ib Juhl Søndergaard (Sø): en-la-ol
Vibevej 19, 95oo Hobro (tlf. (08) 52 o3 52)
Henning Thomsen (T): ke-ma
"Langdalsgård",Hedegårdsvej 6,956o Hadsund (tlf.(o8) 56 62 94)
Jesper Vigh-Nielsen (JV): en-ty
Hostrupvej 11,st.tv.,95oo Hobro (tlf. (08) 52 59 67)

Michael Wulff (Wu): bi
Svinget 4, 952o Skørping (tlf. (08) 39 16 72)

Anders Ørberg (AØ) : mu-fr (ansat pr. 1/8-83)
Skovvej 29A, 95oo Hobro (tlf. (08) 52 5o 31)
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Pedel Knud Christensen
Amerikavej 1, 95oo Hobro (tlf. (08) 52 59 54)

Pedel- Tage Jensen
medhj. Hodalsvej 19, 95oo Hobro (tlf. (08) 52 19 48)

Sekre- Else Gildsig
tær Sallingvej 25, 95oo Hobro (tlf. (08) 52 08 37)
Sekre- Benthe Budolfsen
tær Finlandsvej 1, 95oo Hobro (tlf. (08) 52 19 6o)

I efterårssemestret 1983 havde skolen følgende lærerkandidater:
cand.mag. Tove Brejbjerg Christensen (da-fo)
cand.phil. Vagn Jensen (hi)
cand.mag. Jacob Eskelund (en-ty)
cand.scient.Esben Møller (ge) 
cand.mag. Kaj Haupt (da-hi)

I forårssemestret 1984 har skolen følgende lærerkandidater:

cand.mag. Lisbeth Amund Basballe (fr-sf) 
cand.scient.Peter Svane Kibsgaard (fy) 
cand.scient.Else Lyhne (ma-fy)

Følgende har haft vikariater på skolen i 1983-84:

cand.mag. 
cand.mag. 
cand.mag. 
adjunkt

Karen Funk (fr)
Jens Allan Mose (mu)
Tage Møller (sf) 
Tove Mogensen (ps)

Som langtidsledige har været ansat:

Kirsten Jacobsen 
Marie Mikkelsen 
John Hosbond
Susanne Jensen
Marianne Jensen 
Johannes Betzer
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Lærerstaben

HOBRO

GYMNASIUM og HF-KURSUS

Bjarne Albrechtsen 
engelsk - dansk

Steen Bach 
fysik-mateniatik-studievejleder/HF

Mette Bendixen 
dansk - geografi

Jens Ove Birch 
geografi - idræt

Wivian Borg 
engelsk

Ole Carstensen 
biologi - idræt
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Bodil Brander Christensen

engelsk - formning

Jørgen Freil 
tysk - idræt - russisk

Henrik Damsgaard 
dansk - formning

Kaj Edlund 
fysik - kemi

Henrik Strange Hansen 
historie - russisk

Sigrid Berit Dinesen
musik - historie

Ellen Erhs 
engelsk - religion

Jens Peter Hansen 
fysik - matematik
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Kirsten Heide 
tysk - formning

Ove Haar up 
historie - samfundsfag

Kaare Stissing Jensen 
samfundsfag - idræt

Vagn V/iemer Hendel 
historie - religion - oldtidskundskab

Poul Henning Grundahl Jensen 
dansk - formning

Agner Hessner 
fransk

Annette Kanstrup Jensen 
fransk - religion

Thor Bjørn Bach Jensen 
matematik - fysik
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Knud Jørgensen 
dansk - historie - studievejleder/gy

Birgit Koefoed 
engelsk - idræt

Ole Bent Larsen 
dansk - religion

Henrik Ringbak Madsen 
historie - studievejleder/gy

Asger Landsfeldt
musik - dansk

Kirsten Madsen

Ingrid Martinsen 
russisk - engelsk

Lone Rasmussen Marsk-Møller

historie - oldtidskundskab - idræt

Gert Mølgaard 
matematik - fysikdansk - idræt
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]ørgen Møller Nielsen Rita Nielsen 
dansk - idræt

Søren Munthe Nielsen
kemi - geografimatematik - fysik

Kaj Nissen 
biologi - geografi

Åse Schjøtz-Christensen 
historie - fransk - studievejleder/gy

Johannes Nilsson
tysk - latin

Bent Selschau 
fysik - matematik

Erik Skjødsholm 
dansk - oldtidskundskab - religion

"Vagn Sparle 
matematik - fysik



- 2o -

Ib Juhl Søndergård 
engelsk - latin - oldtidskundskab

Henning Thomsen 
kemi - matematik

Jesper Vigh-Nielsen 
engelsk - tysk

Michael Wulff
biologi

Anders Ørberg 
musik - fransk
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TIL DE NYE ELEVER
For at besvare nogle af de mange spørgsmål, I har om skolens - og snart jeres - hver
dag og for at forebygge evt. problemer, vil vi lave en introduktion af skolen for jer. 
I kan læse om forløbet af sidste års arrangementer andetsteds i årsskriftet (skolens 
dagbog).
Introduktionsarrangementerne strækker sig i år over de to første skoledage, som i slut
ningen af august og september vil blive fulgt op af en to-dages hyttetur for hver klas
se til "Krogen" og "Knolden" ved Valsgård.
Programmet for de to første skoledage:

Mandag den 13.august kl. o9.3o:
De nye elever møder i samlingssalen. Ved indgangen skal i have en 
liste med navnene på jeres klassekammerater og faglærere.
Fra kl. lo.oo til 12.oo er der samvær med klasselærer og tutorer
i et klasseværelse. (Tutorer er ældre elever, der meget gerne 
stiller deres erfaring om gymnasiet til rådighed.)
Her vil I få dikteret skema, blive præsenteret for hinanden. Der 
vil være forskellig underholdning, og der vil blive arrangeret en 
rundgang på skolen med jeres tutorer.

Tirsdag den 14.august kl. o8.oo - o8.45:
"Tutortime". I denne og senere tutortimer kan I snakke elev til 
elev om skolens hverdag. Fra kl. o8.55 til 13.3o er der "Sociale 
aktiviteter". Det lyder teknisk, men er blot en mindre højtidelig 
måde at ryste jer sammen på. Vi har givet hver klasse en aktivi
tet, hvor I skal lave noget fysisk sammen - boldspil, folkedans - 
samt en aktivitet, hvor I skal lægge jeres fantasi sammen og få 
noget ud af det (f.eks. lave en collage).

GOD FORNØJELSE! Introduktionsudvalget

FRIVILLIGE AKTIVITETER

IDRÆT:
Som et supplement til den obligatoriske idrætsundervisning er der mulighed for at del
tage i den frivillige idræt, som foregår på tværs af klasserne. Undervisningen finder 
sted lige efter skoletid, og efter den foreløbige plan vil der i skoleåret 1984-85 
blive tilbudt følgende aktiviteter:
Mandag - badminton og muskeltræning (i motionscentret), onsdag - svømning og fredag - 
basketball og volleyball. Disse forskellige idrætstilbud foregår i det nye idrætscen
ter, som ligger lige overfor gymnasiet.
I årets løb arrangeres der en række stævner og turneringer, hvor der bl.a. er mulig
hed for at dyste med andre gymnasier i forskellige discipliner. Sidste år deltog vi 
bl.a. i følgende turneringer: Gymnasieskolernes landsturneringer i badminton, basket
ball, håndbold og volleyball, fodboldturneringer mellem Grenå, Randers og Hobro, den 
lokale DDGU-vol1eybal1 turnering og en basketballturnering for Hobroskolerne.
Udover disse stævner bliver der afholdt interne klasseturneringer i både basketball, 
fodbold og volleyball, hvor man spiller om skolemesterskabet.
På morgenmøder og ved opslag vil I blive underrettet om de forskellige aktiviteter.

Rita Nielsen
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MUSIK:
Uden for de almindelige musiktimer kan gymnasiet tilbyde frivillig musik efter skole
tids Det drejer sig først og fremmest om koret og orkestret, som holder prøve henholds
vis tirsdag og torsdag eftermiddag.
Koret er ikke kun for de få udvalgte, men henvender sig til sangglade over en bred kaiji 
Vi arbejder fortrinsvis med rytmisk musik, 
men har selvfølgelig ikke rytmiske skyklap
per på. Til syvende og sidst er repertoiret 
en fælles afgørelse i koret. I år vil vi 
stræbe efter at i nstudere et eller flere 
numre sammen med vores orkester.
Orkestret, som vi kalder 'mini'-bigbandet, 
består af en normal rytmegruppe (klaver, 
trommer, bas, guitar) plus en række blæse
re og et par sangere (i nogle tilfælde he
le koret!). Vi spiller jazz, rock, soul og 
anden rytmisk musik, når blot blæserne kan 
komme til orde. Vi får naturligvis brug for 
nye folk efter sommerferien - og kunne des
uden tænke os en større rytmegruppe. Der 
findes alt fra conga-trommer til koklokker 
og mulighederne inden for latinamerikansk 
og afrikansk musik er uendelige.
Udover kor. og orkester tilbydes .1 også mu
ligheden for at danne mindre grupper, hvad 
enten I er begyndere el1er viderekomne, - 
blokfløjtespillere, sangduoer, jazzkvartet- 
ter eller rockorkestre. I får så et øvetids
punkt og eventuelt lidt vejledning fra mu
siklærere, hvis det er nødvendigt.
Sidste skud på stammen indenfor den frivil
lige musik er samba-gruppen, der har huse
ret på skolen i foråret med dans og rytmer. 
Mon ikke 'sambisterne1 spirer frem igen næ
ste forår?
Til sidst skal understreges, at den frivillige 
heder: Ved forskellige arrangementer på skolen 

musik kan vise flaget ved mange lejlig- 
(juleafslutning, forældreaften o.lign.)

- ved morgensamlinger og endelig ved den årlige forårskoncert.
Forårskoncertens program finder du andetsteds i bladet. Det giver en idé om, hvor al
sidigt det frivillige musikliv på skolen er. Anders Ørberg

FORMNING:
Frivi11ig formning vil som noget nyt køre som små kurser af et par måneders varighed 
hver (2 timer én eftermiddag om ugen). Kurserne er bevilget til HF'ere, men også gym- 
nasieelever er velkomne. Kurserne er således for alle - uanset forudsætninger og klas
setrin - og man vælger selv det/de kurser, man har lyst til at følge.
Da vi endnu ikke er færdige med tilrettelæggelsen af kurserne, er følgende kun et ek
sempel på, hvordan en 'køreplan' kunne se ud:
Batik - fra august til efterårsferien, keramik - fra efterårsferien til jul, tegning - 
fra jul til vinterferien, foto - fra vinterferien til påske.
Den endelige køreplan bliver slået op efter sommerferien.

Henrik Damsgaard
Inge Dinéss

Kirsten Heide 
formningslærere
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ELEVAKTIVITETER
ELEVRÅDET:
Hobro Gymnasium og HF-kursus har ligesom de fleste andre gymnasier et elevråd, der skal 
varetage elevernes interesser overfor lærerne og skolens ledelse. En af elevrådets for
nemste opgaver er derfor at formidle elevernes ideer og initiativer omkring skolens 
dagligdag og så vidt muligt sørge for, at disse føres ud i livet. Det er dog nok de 
færreste elevrådsrepræsentanter, der vil påstå, at vi har brugt mange resourcer på den
ne opgave, og elevrådet er snart reduceret til et organ, der udelukkende formidler læ
rernes initiativer til eleverne. Der er hovedsagelig to årsager til denne udvikling, 
og den ene er den totale mangel på initiativer fra elevside, hvilket kan begrundes i 
elevrådets manglende forståelse for - og evne til - at informere eleverne om de mulig
heder, der er i et elevråd. Den anden'årsag er, at det er en meget tidkrævende proces 
at få en sag kørt igennem hele beslutningssystemet, og det afskrækker mange fra at ta
ge et initiativ.
Ser man på det år, der er gået, så har der dog været en positiv udvikling, for det he
le startede mildt sagt i kaos. Det er efterhånden ved at være tradition, at man kører 
træt efter et år som elevrådsrepræsentant, og det betyder, at der er 2o nye, der skal 
sættes ind i arbejdet, hvilket også var tilfældet i år.
Udover andre aktiviteter har vi selvfølgelig arbejdet i alle de udvalg, hvor eleverne 
er repræsenteret, og(mit samlede indtryk er, at der - omstændighederne taget i betragt
ning - er gjort gode fremskridt i forhold til de foregående år. En idé til det nyeelev- 
råd ville være at få arrangeret en fællestime med de faglige organisationer GLO og DGS, 
således at man gennem disse kan få struktureret arbejdet for eleverne og gennem et 
stærkt lokalforeningssamarbejde kan få øget elevindflydelsen og elevdemokratiet.
GOD ARBEJDSLYST i det nye skoleår med forhåbning om mange strålende initiativer!

Niels Andreasen, 3a
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PARENTESEN:
Parentesen er en elevforening, hvis opgave er at stå for afholdelsen af forskellige ar
rangementer udenfor skoletiden. Dette drejer sig først og fremmest om de såkaldte paren
tesfester, d.v.s. fester, hvor alle nuværende og tidligere elever kan deltage. Til dis
se fester er der altid levende musik, leveret af mere eller mindre kendte orkestre. Til 
festerne er der salg af øl og sodavand. Umiddelbart før festerne har klasserne mulighed 
for at reservere et klasselokale til spisning. Disse fester plejer at være vældig stem
ningsfulde, og alle opfordres til at deltage. Parentesen forsøger at afholde 5 af disse 
fester i løbet af et skoleår.
Udover de gængse parentesfester arrangeres der hyggeaftener med bl.a. kagekonkurrence, 
folkedans og en række andre underholdende indslag.
De sidste 3 skoleår har Parentesen hvert år arrangeret en koncert med et større navn 
fra den danske rockscene. Hidtil har det været Gnags, Sneakers og TV2. Parentesen vil 
også i det kommende skoleår forsøge at afholde et lignende arrangement.
Parentesen fungerer ved hjælp af en bestyrelse på lo medlemmer. Der vælges hvert halve 
år 5 nye medlemmer, således at der hele tiden er lo bestyrelsesmedlemmer, hver med en 
periode på et år. Dette valg foregår på en morgensamling. For Parentesen

Niels Andreasen, 3aHEUS:
HEUS er det lokale skoleblad. Det har eksisteret i tyve år, altså lige så længe som Ho
bro Gymnasium (H.G.) og er faktisk blevet en institution.
I løbet af de år har bladet selvfølgelig ændret sig; men det har altid været "Hobro Gym
nasiums mere eller m-indre officielle organ" 
og som sådan et afvekslende indslag i gymna- 
si el i vet. I det forløbne år har der været 
mange problemer med og megen kritik af HEUS. 
Trykkekvaliteten har ikke været særlig frem
ragende, redaktionens arbejdsindsats - in
klusive min egen - mangelfuld (for nu at si
ge det pænt), økonomien dårlig og indlægsak
tiviteten, med nogle få undtagelser, enormt 
lille.
Netop dette pr. tradition evige klagepunkt 
giver anledning til nogle kommentarer. HEUS 
skulle gerne være elevernes og skolens blad, 
ikke redaktionens blad. Men det kan ikke la
de sig gøre, så længe folk ikke sender MAS
SEVIS af materiale til redaktionen. I år fik 
vi fremprovokeret nogle indlæg, fordi der 
kom nogle meget yderligtgående artikler i 
bladet. I den forbindelse kom der megen kri
tik af bladet, hvilket vi for øvrigt mener 
er både sundt og naturligt (stol aldrig på 
en journalist).
Tidligere havde vi fået vide, at vi var alt 
for apolitiske og uden brod, og at vi var 
platte og lavkomiske. Nu fik vi at vide, at 
vi stadig var platte og lavkomiske, og at 
vi desuden var blevet ekstrempolitiske og 
sekteriske. Jamen, hvis der er så meget at 
klage over, så brug 
Hvis skolens elever 
åben invitation til 
det, som passer dem.

dog den mulighed for indflydelse, der er. Skriv selv indholdet! 
er ligeglade med bladet og ikke gider skrive i det, så er det en 
en lille redaktionsklike om at overtage bladet og kun komme det i

Men trods alt dette må man håbe, at der stadigvæk vil være så 
at det vil blive videreført næste år, forhåbentlig med friske 
Det ville være trist, hvis et trods alt afvekslende indslag i 
ve ødelagt på grund af manglende interesse.

stor interesse for HEUS, 
kræfter og bedre indhold, 
gymnasielivet skulle bl i-

På redaktionens vegne
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
MØDEPLIGT OG FORSØMMELSER:
Der er mødepligt i gymnasiet og HF, og skolen har 
pligt til at føre nøje regnskab over elevernes 
forsømmelser. Lærerne fører regnskab over forsøm
melser i hver enkelt af klassens timer. Ved ud
gangen af hver måned opgøres de samlede forsøm
melser for hver enkelt elev samt evt. forsømme
lighed med aflevering af skriftlige opgaver. 
Mødepligten er indført og fastholdt for at sik
re, at alle deltagere i undervisningen kan få 
mest muligt ud af den.
Såfremt eleven/kursisten deltager i undervisnin
gen indenfor mødepligtens rammer, regnes en del 
af eksamenspensum for afløst af deltagelsen, og 
der er derfor i de fleste fag stærkt reduceret 
eksamenspensum. Denne forudsætning brister, hvis 
fraværet bliver for stort.
Mødepligten er altså i lige så høj grad en møde
ret, idet den sikrer eleverne retten til at gå 
til eksamen med nedsat pensum - for gymnasielevernes vedkommende tilmed i et begræn
set antal fag.
Forsømmelsessedler til angivelse af årsagen til evt. fravær er fremlagt i forkontoret. 
I tilfælde af sygdom af længere varighed er skolen meget interesseret i at modtage 
meddelelse herom, og det tilrådes, at man afleverer lægeattest, erklæring fra hospi
talet o.lign..
Der er grund til at understrege, at forsømmelser i blot et enkelt fag kan medføre, at 
eleven slet ikke vil kunne indstilles til eksamen eller i samtlige fag må gå til eksa
men på særlige vilkår (gymnasieelever) eller som selvstuderende (HF-kursister).
Overhold mødepligten - for din egen skyld! Det fører til det bedste skoleforløb.
Ministeriets bestemmelser vedr. mødepligt og forsømmelser findes for gymnasiets ved
kommende i et cirkulære om evaluering og meddelelser til hjemmene af 1.2.1980 og for 
HF1 s vedkommende i meddelelse angående mødepligt af 5.8.1974.
Uddrag af cirkulære af 1.2.198o (gymnasiet):
"Skolen skal føre regnskab med elevernes forsømmelser (herunder manglende udførelse af 
arbejdsopgaver, der indgår i undervisningen). Dersom en elevs forsømmelser antager et 
sådant omfang, at rektor nærer betænkelighed overfor elevens mulighed for fortsat at 
følge undervisningen, skal rektor underrette eleven herom. Fortsætter en elevs forsøm
melser herefter, skal rektor skriftligt underrette eleven og forældremyndighedens in
dehaver om, at der kan blive tale om at tage forbehold ved elevens tilmelding til ek
samen ved skoleårets slutning.
Umiddelbart før endelig tilmelding til eksamen den 2o.marts drøftes på et lærerforsam
lingsmøde forholdene for de elever, der har modtaget skriftlig advarsel. Såfremt læ
rerforsamlingen finder, at der for en af disse elever i ét eller flere fag på grund af 
elevens forsømmelser vil være betænkelighed ved at tilmelde eleven til eksamen, skal 
rektor i henhold til §7 i undervisningsministeriets bekendtgørelse af 12.marts 1973 om 
eksamensordningen m.v. indsende en erklæring, som giver oplysning om disse forhold, og 
direktoratet afgør da, om eleven kan deltage i eksamen ved skoleårets slutning.
En elev, der ikke har fået direktoratets tilladelse til at deltage i eksamen efter 1 
og 2.gymnasieklasse, kan ikke fortsætte i næste klasse. Dersom der er enighed om, at 
en elev bør fortsætte i næste klasse, drøfter lærerforsamlingen, hvilke råd der skal 
gives den pågældende elev.
Rektor skal skriftligt overfor eleven, eller, hvis denne er under 18 år, overfor for
ældremyndighedens indehaver, referere det eller de standpunkter, der er kommet til ud
tryk under drøftelsen.
Afgørelsen af, om eleven fortsætter i næste klasse træffes af eleven eller, hvis denne 
er under 18 år, af forældremyndighedens indehaver. .............  
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Elever, der ikke har fået direktoratets tilladelse til at deltage i eksamen efter 3; 
gymnasieklasse kan ikke deltage i eksamen på normale vilkår. Direktoratet afgør, om 
disse elever dgitage i eksamen på særlige vilkår -

2) ikke kan deltage i eksamen
En elev, der skal til eksamen på særlige vilkår, får ikke årskarakterer og skal til 
prøve i hele det læste pensum i samtlige fag, der afsluttes i 3.gymnasieklasse.
Eksamenskarakterer og overførte årskarakterer fra 1. og 2.gymnasieklasse bevares til 
eksamen.
Ønsker eleven ikke at gå til eksamen på særlige vilkår på egen skole med egne lærere 
som eksaminatorer, kan direktoratet efter rektors indstilling tildele eleven ret til 
at aflægge den mundtlige del af eksamen på en af de skoler/kurser, der afholder eksa
men for privatister.
Ved vurderingen af, hvilke konsekvenser en elevs forsømmelser bør få m.h.t. indstil
lingen til eksamen, skal skolen tage hensyn til baggrunden for forsømmelserne (sygdpm, 
familieproblemer, økonomiske vanskeligheder m.v.Jog til elevens bestræbelser for trods 
forsømmelser at være rimeligt forberedt."

Uddrag af meddelelse af 5.8.1974 (HF-kursister):
"Der er mødepligt til undervisningen på HF-kurserne.
Overholder kursisterne ikke betingelserne for at gå på kursus, skal der ske indstil
ling til direktoratet om bortvisning og eventuel overførelse til selvstuderende status.
Kursisterne skal orienteres om mødepligten og om, hvilke forholdsregler kursus og di
rektoratet agter at benytte, hvis den ikke overholdes. Det er rektors pligt at sørge 
for mødepligtens opretholdelse. Der føres omhyggelig kontrol med kursisternes fremmø
de, såvel generelt som i de enkelte fag.
Rektor drager omsorg for, at kurserne har en løbende oversigt over hver enkelt kursists 
samlede forsømmelse og forsømmelser i enkelte timer.
Forsømmelighed med aflevering af skriftlige opgaver, stile, rapporter m.m.sidestilles 
principielt med dage- eller timeforsømmelser.
Der er ikke fastsat nogen fast mødeprocent, men skønner kursus, at en kursist ved fort
sat fravær i løbet af kursusforløbet vil komme op på et fravær, der kan begrunde bort
visning, skal rektor give kursisten en mundtlig advarsel. Studievejlederen bør samti
dig gennem en samtale med kursisten forsøge at motivere ham(hende)til at møde til un
dervisningen. Fortsætter fraværet trods den mundtlige advarsel, skal kursisten have en 
skriftlig advarsel i et anbefalet brev.
Hvis heller ikke den skriftlige advarsel har den ønskede effekt, skal der almindeligvis 
ske indberetning til direktoratet. Forinden bør faglærerne og studievejlederen have 
haft lejlighed til at udtale sig og kursisten til at fremkomme med en redegørelse.
For stort fravær eller manglende aflevering af skriftlige arbejder blot i et enkelt fag 
kan medføre bortvisning fra kursus.
Det understreges, at mødepligtsadministrationen i modsætning til tidligere omfatter 
kursusforløbet som helhed. Mundtlig og/eller skriftlig advarsel givet i slutningen af 
1.kursusår har således virkning også for det(de) følgende kursusår.
Indberetning til direktoratet kan have 3 former:

1. Selvstudium.
2. Selvstudium med ret til at følge undervisningen.
3. Fortsættelse på kursus med henblik på forbedring af fremmødet."

FRITAGELSE FOR IDRÆTSUNDERVISNING:
Elever kan - efter skriftlig anmodning - fritages helt eller delvis for een uge ad 
gangen, dog højst i 4 sammenhængende uger. Fritagelse udover 4 uger kan kun opnås ef
ter fremlæggelse af lægeattest på en af skolen udleveret blanket. Attesten sendes af 
udstedende læge til skolens kontor. Udgiften til lægeattesten afholdes af hjemmet. 
For elever, der er fritaget for deltagelse i legemsøvelser, gælder som almindelig re
gel, at de skal overvære timerne. Ved fritagelse udover 4 uger træffer skolen - even
tuelt efter forhandling med elevens hjem - bestemmelse om, hvordan timerne skal anvendes.



REEKSAMINATION - gymnasiet og HF:
GYMNASIET:
1. a. En gymnasieelev, der i et fag ved slutningen af 1.eller 2.gymnasieklasse har 

opnået årskarakteren 5 eller derover, og som ved den afsluttende prøve til 
studentereksamen i faget ved udgangen af 1.eller 2.gymnasieklasse har fået 
karakteren 00, 03, kan forlange at blive underkastet ny prøve i faget i au- 
gust/september.

b. En gymnasieelev, der i et fag ved slutningen af 1.eller 2,gymnasieklasse, hvor 
undervisningen i faget afsluttes, har fået årskarakteren 00 eller 03, kan, 
hvis faget ikke er udtaget til prøve til studentereksamen, forlange at blive 
underkastet prøve i faget i august/september.

2. For en elev, der ønsker sig underkastet ny prøve, er eksamenskarakteren den ved 
reeksaminationen opnåede. For en elev, der i henhold til pkt. 1b ønsker sig prø
vet, medtæller prøven i faget blandt de ti prøver, der kræves aflagt for at man 
kan bestå studentereksamen.

3. Elever, der ved sygeeksamen bliver berettiget til den under pkt. 1a nævnte prøve 
eller som af sygdom forhindres i at aflægge den prøve i august/september, som de 
i henhold til 1a og 1b var berettiget til, kan underkastes prøve i faget ved den 
efterfølgende maj/juni eksamenstermin.

HF:
Man kan indstille sig til eksamen i samme fag tre gange. Det kan ske efter flg.regler:
1. Hvis man har fået karakteren 00 eller 03 ved en prøve ved udgangen af 1.kursusår, 

kan man indstille sig til reeksamination i den førstkommende sygeeksamenstermin. 
Der gøres opmærksom på, at i matematik fællesfag er det den samlede karakter, der 
gælder. Hvis man f.eks. har fået 00 i skriftlig matematik og 6 i mundtlig matema
tik ved udgangen af 1HF, kan man f.eks. nøjes med at gå op igen i den skriftlige 
prøve. - Hvis man går op i begge prøver, kan man kombinere karakterer - opnået 
ved den ordinære eksamen og dem - man har opnået ved reeksamination.

2. Hvis man har aflagt prøve i alle fag, som HF omfatter for en, og ikke bestået ek
samen, kan man indstille sig til ny prøve i et eller flere fag i den førstkommende 
sygeeksamenstermin.
Der gøres opmærksom på, at i engelsk fællesfag, tysk tilvalgsfag, biologi tilvalgs
fag, idræt tilvalgsfag og fysik tilvalgsfag, er det den samlede karakter, der gæl
der. Her foreligger de samme muligheder som ved matematik fællesfag.

3. I andre tilfælde kan man først gå op til ny prøve ved den næste ordinære eksamens
termin. - Der gøres opmærksom på, at alle prøver bliver regnet som en af de tre 
gange, man kan indstille sig til eksamen.
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SKOLEBØGER OG LOMMEREGNERE:
Skolen stiller bøger og lommeregnere til rådighed som lån. Straks efter modtagelsen 
skal eleven skrive navn og klasse på indersiden i bindet af bogen og notere sig numme
ret på lommeregneren.
Bøgerne skal forsynes med omslag. Der må ikke indlægges notesbøger i dem, og det er 
ikke tilladt at tegne eller skrive i dem.
Bortkomne eller beskadigede bøger og lommeregnere erstattes af eleven.
Når elevn går ud af skolen, skal alle bøger afleveres. Omslag, papirlapper o.lign, 
skal være fjernet inden afleveringen.
NB: Ved afleveringen skal vedlægges en liste over bøgerne, forsynet med elevens navn.

Ove Haarup

BEFORDRINGSGODTGØRELSE:
Befordringsgodtgørelse kan ydes til elever, der forbereder sig til studentereksamen 
og højere forberedelseseksamen. Det er normalt en forudsætning for at opnå befor
dringsgodtgørelse, at elevn har valgt nærmeste skole eller kursus. Såfremt eleven af 
det offentlige er blevet henvist eller "fordelt" til en anden skole end den nærmeste, 
har eleven adgang til befordringsgodtgørelse, hvis betingelserne herfor i øvrigt er 
til stede.
Nye elever vil - sammen med meddelelse om optagelse på HOBRO GYMNASIUM OG HF-KURSUS - 
få tilsendt ansøgningsskema. Nuværende elever får skema udleveret på skolen. Nye ele- 
ver skal omgående udfylde disse skemaer tydeligt og nøjagtigt og bilagt foto (str. 3 
gange cm) omgående sende dem til flg.: Elever fra Viborg amt - til Viborg amts tra
fikselskab, elever fra Arhus amt - til Arhus amts trafikselskab og elever fra Nordjyl^ 
lands amt - til Hobro Gymnasium og HF-kursus.

Befordringsgodtgørelse ydes, hvor elevens samlede direkte (nærmeste) skolevej - bereg-» 
net fra bopæl til uddannelsessted - er 11 km eller derover.
I tilfælde af sygdom eller invaliditet kan der ydes vederlagsfri befordring uden hen
syn til afstanden.
Eget befordringsmiddel kan med amtsrådets forudgående godkendelse undtagelsesvis be
nyttes, såfremt befordring med offentligt befordringsmiddel medfører urimelig ulempe 
eller ventetid, samt i tilfælde af sygdom eller invaliditet. Nærmere redegørelse her
for må gives i særskilt ansøgning, der udleveres på skolen/kursus.
Skal såvel offentlige transportmidler som eget befordringsmiddel benyttes, udfyldes 
et ansøgningsskema for hvert transportmiddel. Yderligere ansøgningsskemaer fås ved 
henvendelse på skolens kontor.
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BIBLIOTEKET:
Biblioteksudvalget bestod i skoleåret 1983-84 af Henrik Damsgaard, Henrik Strange Han
sen og undertegnede.
Biblioteket har i det forløbne år ikke kunnet fungere efter hensigten, hvilket skyldes 
ombygningen på skolen. Allerede tidligt i efterårssemestret måtte biblioteket inddra
ges som undervisningslokale. Adgangen til bøgerne blev herved indskrænket betydeligt, 
ja næsten umuliggjort, idet de fritstående reoler blev rykket helt tæt sammen. Efter 
omflytningen til nyt lokale i februar blev biblioteket brugt som midlertidigt lærervæ
relse i li måned.
Biblioteket er flyttet til et større lokale, men har endnu ikke fået den tiltrængte 
udvidelse af reolplads. Højt på ønskesedlen står en reol til aktuelle tidsskrifter, 
idet mange af skolens tidsskrifter fremover vil ligge fremme her og ikke som tidlige
re på lærerværelset, da de også kan være af interesse for eleverne. Bibliotekets be
liggenhed er fortsat central, og dermed er der begrundet håb om, at biblioteket og 
dets nyindrettede læsesal vil blive benyttet flittigt. Nye ordensregler for benyttel
se af biblioteket er ophængt. Johannes Nilsson

KUNST PÅ SKOLEN:
Kunstudvalgets aktivitetsniveau har i det forløbne år været ret lavt, idet byggeriet 
har vanskeliggjort nye ophængninger og udstillinger. Men nu er det overstået, og der 
ligger dermed nogle store opgaver forude:
Tilbygningens klasselokaler skal udsmykkes - det samme gælder Grønnegården. Her fore
stiller vi os, at en vandkunst kunne fuldende rummet. Derfor arbejder vi med et stort 
økonomisk problem, da der ikke er afsat penge til udsmykning på byggeregnskabet.
Men før byggeroderiet for alvor satte ind, havde vi to udstillinger: I oktober udstil
lede den nordjyske billedhugger Lene Rasmussen nogle af sine buster, dyrefigurer og 
tegninger på latingangen. I december udsmykkede Britta Bertelsen fra Mariager hele 
samlingssalen med sine smukke billedtæpper (hvoraf vi købte et).
Som tidligere har vi haft skiftende ophængninger på sproggangen af Louisiana plakater, 
og på historiegangen af forskellige tryk, som er udlånt fra grafisk samling på Hobro 
Bibliotek. Gennem vort medlemsskab af 'Skolernes Kunstforening i Randersområdet1 har 
vi haft 5 forskellige udstillinger på administrationsgangen.
Vores indkøb er foretaget med henblik på elevopholdsrummet i nybygningen. Hertil har 
vi købt et billedvæv af Britta Bertelsen og 4 litografier af Jørgen Jacobsen: "Årets 
cyklus". „ . . ,Kunstudvalget
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MORGENSAMLING:
Morgensamling afholdes tirsdag og fredag i første frikvarter for alle skolens elever 
og lærere.
Om tirsdagen gives forskellige vigtige meddelelser fra talerstolen fra både elever og 
lærere. Vi slutter som regel med en fællessang med varieret musikledsagelse.
Om fredagen arrangeres morgensamlingen af de enkelte klasser på skift.
I år var det 3g, der lagde ud. Derpå fulgte 2. og Ig og til sidst HF.
Der var mange gode og fantasifulde indslag lige fra sketches, musik, dans, lysbilleder 
fra elevrejser til Anders And film!
Deltagelse i morgensamlingen er frivillig.
Men morgensamlingen er en væsentlig nerve i skolens liv. Vil man vide noget om, hvad 
der sker på skolen, er det her, det foregår,og de få, der bliver væk, snydes ofte for 
værdifulde oplysninger og muntre indslag!

Aase Schjøtz-Christensen

STUDIEVEJLEDNING:
Studievejledning i 1.gymnasieklasse og l.HF-klasse er et tilbud om indføring i studie
teknik, en orientering om forholdene på skolen, om grenvalgsmuligheder og for HF-klas- 
sernes vedkommende om tilvalgsfag.
For samtlige klasser gælder tilbudet om individuel rådgivning; endvidere rådgivning om 
personlige og familiemæssige problemer eller spørgsmål vedrørende erhvervs- eller ud
dannelsesvalg.
Den lo.marts afholdtes et møde for Ig-klasserne og deres forældre om grenvalget, der| 
skulle være foretaget senest den 21.marts.
I 2. og 3.gymnasieklasse samt 2HF-klasse lægges hovedvægten på orientering om videre 
studieforløb og erhvervslivet. I den forbindelse har vi haft besøg af studerende og 
erhvervsvejledere fra en række uddannelsesinstitutioner. Eleverne har - af en repræ
sentant fra arbejdsformidlingen - fået orientering om arbejdsmarkedsforhold og ar
bejdsformidling. Afgangsklasserne har haft besøg af en personalechef, der har kommen
teret ansøgninger - skrevet af eleverne - og orienteret om ansættelsessamtaler. Ende
lig er afgangseleverne blevet orienteret om den koordinerede tilmelding til videregå
ende uddannelser.
Studievejledernes træffetider vil blive meddelt ved det nye skoleårs begyndelse!

Steen Bach
Knud Jørgensen
Henrik Ringbæk Madsen
Aase Schjøtz-Christensen 

STIPENDIENÆVNET:
Stipendienævnet varetager kontakten mellem de uddannelsessøgende og Statens Uddannel
sesstøtte (SU).
Nævnet sørger for fordeling af ansøgningsskemaer vedrørende SU, ligesom alle spørgsmål 
til SU skal gå over Stipendienævnet. Nævnet kommer rundt til klasserne med ansøgnings- 
skemaer ved skoleårets start og ved skoleårets slutning. Efter denne tid kan ansøg
ningsskemaer fås ved henvendelse på sekretærkontoret.
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Betingelsen for at søge støtte fra SU er, at man er fyldt 18 år eller fylder 18 år in
denfor skoleåret. Tildeling af støtte kan finde sted måneden efter, at man er fyldt 18 
år. For de 16- til 17-årige er der mulighed for at søge ungdomsydelse gennem bopæls
kommunen.
Indsendelse af ansøgninger i løbet af året samt indsendelse af ændringsansøgninger - 
(der skal indsendes ændringsansøgning, hvis man flytter hjemme fra eller hvis ens øko
nomiske forhold ændres væsentligt) - skal altid ske gennem skolens sti pendienævn, og 
indsendelse sker som regel 1-2 gange om måneden. Ansøgningerne skal anbringes i den 
postkasse, der er anbragt lige under SU-opslagstavlen i central garderoben. Efter ind
sendelse til Statens Uddannelsesstøtte skal man regne med ca. 6 ugers ekspeditionstid.
Sti pendienævnet består i øjeblikket af følgende lærere: Kirsten Heide, Knud Jørgensen 
og Henrik Ringbæk Madsen. Udover lærerne består nævnet af 3 elever, der vælges hvert år.

ØVRIGE STØTTEMIDLER:
Skolen disponerer over nedennævnte rentebeløb, der årligt fordeles af lærerrådet. An
søgninger må være rektor i hænde senest lo.juni.
Stipendierne tildeles fortrinsvis elever, der forlader skolen efter bestået eksamen.

HOBRO BANKS PRÆMIEFOND ...................................... Kr. 3.5oo,oo
ANONYM GIVERS FOND .............................................. - l.ooo.oo
FORENINGEN AF ARBEJDSGIVERE PÅ HOBRO HAVN .. - 3oo,oo
HOBRO BANKS HUMØRLEGAT ...................................... - 5oo,oo

Endelig skal det nævnes, at da foreningen HOBRO GYMNASIUMS VENNER i 1978 havde henlagt 
en formue (nominelt) på kr. 2o.ooo, ophævedes foreningen og formuen blev til HOBRO GYM
NASIUMS VENNERS FOND. Denne skal af rektor og to af lærerrådet udpegede lærere - for 
øjeblikket Vagn Sparle og Ingrid Martinsen - bestyres i overensstemmelse med den ophæ
vede forenings formålsparagraf, der lød:

"Foreningens formål er at støtte Hobro Gymnasium på områder, 
hvortil der ikke på anden måde kan tilvejebringes midler, 
herunder f.eks. støtte til kulturelle formål, uddeling af 
legater og flidspræmier, tilskud til skolerejser samt andre 
formål efter bestyrelsens bestemmelse."

HOBRO GYMNASIUMS VENNER:
Skolerådet besluttede i efteråret - efter en positiv tilkendegivelse fra forældrene 
ved introduktionsaftenen i september - at genoplive foreningen HOBRO GYMNASIUMS VENNER. 
Efter forårskoncerten i april blev der afholdt stiftende generalforsamling med moder
niserede vedtægter og uændret formålsparagraf.
Foruden rektor, en lærer og en elev består bestyrelsen af 4 forældrevalgte repræsen
tanter: Elisabeth Christensen, Hadsund, Chr. Christiansen, Mariager, Åse Smedegård og 
Leif Søndergaard, Hobro. Arskontingent er 5o kr..

STUDIEKORT:
Skolen indførte fra nytår 1983 STUDIEKORT til interesserede elever. Kortene kan benyt
tes til forskellige former for rabat, f.eks. ungdomsrejser, teaterbilletter m.v..

VÆRDIGENSTANDE:
Penge og andre værdigenstande bør ikke efterlades i overtøj, tasker o.lign, i central - 
garderoben. Skolen har ikke en tyveriforsikring, der dækker.

OPRINGNINGER TIL SKQLEN:
Da skolens kontor ikke så sjældent bliver bedt om at viderebringe meddelelser til ele
verne, er der grund til at understrege, at dette kun bør ske i ganske særlige tilfæl
de (sygdom o.lign.). Eleverne har nu deres egen telefon i fællesområdet, som man bedes 
benytte, når man vil i kontakt med eleverne. Nummeret er: (08) 52 06 87.
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KARAKTERSKALA:
HOBRO GYMNASIUM OG HF-KURSUS benytter samme karakterskala som folkeskolen - 13-skalaen.

FLYTNING:
Hvis du flytter - husk da straks at meddele din nye adresse på kontoret. Kontoret har 
udfærdiget blanketter til dette brug; dem vil du kunne finde i forkontoret.

UDMELDELSE:
Udmeldelse må ske skriftligt.

FERIER OG FRIDAGE:
For skoleåret 1984-85 er der fastsat følgende ferier og fridage (de nævnte dage inkl.).

1984: 1985:
Efterårsferie: Vinterferie:

Mandag den 15.oktober til Mandag den 11.februar til
fredag - 19.oktober. fredag - 15.februar.

Juleferie: Påskeferie:
Mandag den 24.december til Mandag den 1.april til
onsdag - 2.januar 1985. mandag - 8.april.

Sommerferie:
Mandag den 24.juni til 
fredag - 9.august

Det nye skoleår (1984/85) begynder mandag den 13.august 1984 kl. o9.3o.

RINGETIDER:
l.time: 08.00-08.45
2. - o8.55-o9.4o
3. - o9.50-10.35
4. - lo.45-11.30
5. - 11.55-12.40
6. - 12.45-13.30
7. - 13.35-14.20
8. - 14.25-15.lo

ORDENSREGLER:
Cykler og knallerter stilles i cykel kæl deren.
Ifølge gældende sikkerhedsbestemmelser skal knallertmotorer 
være slukket i cykel kæl deren, hvor rygning ikke er tilladt.
Der må ryges i kantineområdet og grønnegården - bortset fra 
de første lo minutter af spisefrikvarteret.
Al anden rygning foregår udendørs.
Spisning foregår i kantineområdet, grønnegården og eventuelt 
i salen.
Spisning og drikning i undervisningslokalerne må kun ske 
ifølge aftale med faglærerne.
Enhver har pligt til at rydde op efter sig.
Alle tomme flasker skal anbringes i de opstillede kasser.
Når skolegangen er slut, skal alle stole være sat op.
Opstoling og oprydning i fællesområderne foregår på skift 
mellem klasserne i 5.frikvarter.
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AF SKOLENS DAGBOG
1983:
AUGUST:
Den 8: Skoleåret begynder.
Den 8. og 9: De første skoledage bruges
for 1.klassernes vedkommende til socia
le aktiviteter.
DET NYE SKOLEÅR STÄRTER:

De fleste Ig'ere og iHF'ere synes, det er en stor forandring at komme på gymnasiet. 
Først og fremmest oplever man en stor forøgelse af arbejdsbyrden, da kravene er meget 
store, og fagene for de flestes vedkommende er meget eksamensrettede. Man kommer i 
høj grad til at arbejde sig igennem dette problem på egen hånd.

For at lette denne proces forsøger skolen igennem nogle introduktionsarrangementer at 
fjerne andre, måske helt unødvendige problemer ved overgangen til gymnasiet, proble
mer af mere social art. Det vil sige at vænne sig til de nye lokaler, at få en god 
start på det kammeratlige sammenhold, at undgå at følge sig trykket af den nye situa
tion m.m. .
I år blev skoleåret 1983-84 indledt med to dages introduktion for os nye elever. Den 
første dag var der - foruden en indledning i salen - samvær med tutorer og klasselæ
rere. Her blev vi præsenteret for hinanden og fik lejlighed til at stille evt. spørgs
mål. Bagefter var der rundvisning på skolen med vore tutorer.

Dagen efter var der først en tutor-time, hvor ældre elever tegnede et billede af sko
lens hverdag set med elevernes øjne. Resten af dagen var der sociale aktiviteter af 
forskellig art, såsom folkedans, boldspil samt aktiviteter, hvor vi skulle bruge vores 
fantasi. Formålet med dette var at ryste os sammen på en sjov og kreativ måde.

Den 22.-26: 3mN på ekskursion til LIVØ 
med Michael Wulff.
Turens formål var feltøkologiske under
søgelser af LIVØ og LIMFJORDEN.

Som det ses af indsatte billeder blev 
der også tid til kammeratligt samvær.

Lisbeth, Helle og Lotte 
elever i l.HF - g
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Den 26: ()-fest.
Den 29: Fem lærerkandidater påbegynder 
deres pædagogikum.

Den 29.august til 8.september: Alle Ig- 
klasser og IHF-klasser på hytteture til 
KROGEN og KNOLDEN.

Som en del af introduktionsarrangementerne for de nye elever arrangeres der hytteture 
til KROGEN ved Valsgård og KNOLDEN ved Kielstrup.

For at give eleverne mulighed for at lære hinanden godt at kende, blev der denne gang 
afsat 2 hele dage til turen.

Skolen betalte lejen af hytterne og transporten, medens eleverne selv afholdt udgif
terne til mad.

Der var ingen faste opgaver til turen, eftersom tanken var, at eleverne selv skulle 
bestemme, hvad der skulle foregå; men introduktionsudvalget havde dog lavet et orien
teringsløb, som alle klasser tog ud på.

Det kan klart konstateres, at hytteturene igen var en succes. Klasserne bliver rystet
sammen, og turen er medvirkende til 
en ny skole formindskes.

at den forståelige usikkerhed ved at begynde på

Bjarne Albrechtsen

HYTTETUR!

Ca. en måned efter skoleårets start blev vi - i forlængelse af introduktionsdagene - 
sendt på godt et døgns ophold i en spejderhytte. Det er tredje år, disse hytteture 
bliver lavet og alle gange under stor begejstring hos eleverne.

Vi synes, at vi blev rystet vældigt godt sammen, fordi vi fik lejlighed til at funge
re sammen i en masse situationer, hvor vi ellers ikke ville lære hinanden at kende.
Vi skulle selv sørge for mad, indkøb, rengøring, plan for aktiviteter o.s.v..

Det var en prisbillig måde for os at komme lidt væk fra ræset, der allerede var star
tet, og det kunne måske give ideer om at følge turen op med lignende arrangemeneter
på egen hånd. De 4 X'ere

SEPTEMBER:
Den 7.-9: 3sS på ekskursion til KØBEN
HAVN med Ove Haarup.
Der blev aflagt besøg på Ekstrabladet, Den 13: Rejsegilde på nybygningen. 
Ungdomshuset på Jagtvej (BZ'ere), Po
litigården, Politikkens Hus, Folke
tinget og Københavns Fondsbørs.

Rektor Jørgen Freil taler ved rejsegildet.
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Den 14: Introduktionsaften for alle Ig- 
klasser ned forældre.
Arrangementet blev afviklet på sædvanlig 
vis med fællesmøde i samlingssalen, hvor 
der fra flere sider blev orienteret om 
forskellige forhold vedr. skolen,og hvor 
skolerådets formand fortalte om skolerå
dets arbejde.
Endvidere var der underholdning ved en 
del af skolens elever og lærere.
Efter dette fællesarrangement fordeltes 
man til de enkelte klasseværelser, hvor 
eleverne var værter for deres forældre 
- både hvad angik det kulinariske og det 
underholdningsmæssige.
Introduktionsaftenen blev igen en stor 
succes, hvori der deltog omkring 5oo per
soner - fordelt på elever, forældre og 
lærere.
Den 2o: Møde mellem lærere fra de folke
skoler, der "leverer" elever til gymna
siet - og lærere fra gymnasiet.
Den 26: 2sS på ekskursion med Kaj Nissen: 
Ekskursionen havde relation til faget 
geografi og foregik som en rundtur i 
HIMMERLAND for at se på landskaber og 
bebyggelse. Bl.a. besøgtes Skalsådalen, 
Lille Vildmose og Rebild Bakker.
Den 29: Fællestime med Jens Fink-Jensen 
og Peter Dahl og deres "poesik".
Den 3o: Skolens pedel par - Anna og Harry 
Nielsen forlader skolen på grund af alder 
Anna og Harry Nielsen har været pedelpar 
siden gymnasiet blev bygget på Amerika- 
vej i 1965.
Det populære pedelpar blev dagen igennem 
hyldet og fik overrakt gaver af elever, 
lærere og andre ansatte på skolen.

OKTOBER:
Den 3: Skolens nye pedel par - Kirsten og 
Knud Christensen - bydes velkommen.
Den 3.-7: Gymnasiet har besøg af 8 ele
ver fra VESTBERLIN.
Den 4: 2mN på ekskursion til MIDTJYLLAND 
med Jens Birch og Kaj Nissen.
Ekskursionens emne var landskaber og be- 
byggelse.
Den 4: Fodboldstævne i RANDERS for piger 
og drenge.

NOVEMBER:
Den 1: To pigehold til håndboldstævne i 
ARS. Yngste gruppe vandt deres række.
Den 2: Fællestime med BZ'ere fra KØBEN
HAVN.
Den 8.-11: Terminsprøver for 3g.
Den 14.-17: Gymnasiet har besøg af den 
tyske rejselektor Uta Metzger.
Den 16: Kandidatstipendiat ved Arhus Uni
versitet - Armin - Geertz - holder fore
drag for religionslærerne og klasserne 
2y, 2z og 2p om HOPI-indianerne.
Den 17: Fællestime med Michala Petri- 
trioen.
Den 18: Håndboldstævne/drenge i ARS. 
Yngste gruppe vandt deres række.
Den 21: Fællestime med Andrew John og 
Lissa og Allan Olsen.
Den 22: Fællestime med teatergruppen 
GULDKALVEN, der opfører "Stenen og blom
sten" .
Den 23: 2mN på ekskursion til SILKEBORG 
med Jens Ove Birch og Kaj Nissen over 
emnet by-geografi.
Den 29: Badmintonstævne i RANDERS.
Den 24.-27: 3aN på rejse til LUBECK med 
Kirsten Heide.
I 3aNS læste vi i efteråret uddrag af 
BUDDENBROOKS skrevet af Thomas Mann. 
Romanens levende beskrivelse af en Lü- 
becker-købmandsfamilie i det forrige år
hundrede gav os lyst til at besøge Lubeck.

Under vores ophold fra den 24.-27.novem
ber boede vi i Jugendgästehaus i Meng- 
strasse - samme gade som Buddenbrookhuset 
og Schabbelhaus ligger i. Det førstnævnte 
er i dag indrettet som en bank, medens 
det andet er en restaurant, der dog sta
dig tydeligt viser, hvordan byens rige 
købmænd levede i det forrige århundrede.
Dette fik vi også et vældigt godt ind
tryk af ved - sammen med turistkontorets 
guide - at gå gennem Lübecks ældste kvar
terer og ved at se udstillingerne om Tho
mas og Heinrich Mann i Drägerhaus.
Udover disse mål, som vi hjemmefra havde 
sat os for turen, lærte vi også andre si
der af byen godt at kende. ............ 
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Vi gik meget rundt på markedspladsen og 
i Breitesstrasse, hvor der i anledning 
af julen var opstillet mange boder. Vi 
spiste på forskellige små restauranter, 
så museet i Drägerhaus, var til orgelkon
cert i Dom og besøgte julemarkedet i
Tysklands ældste hospital - Heiligen-
Geist-Hospital. Kirsten Heide
DECEMBER:
Den 2: 3mS på ekskursion til MORUM v/ÄRS 
sammen med Jens Birch og Esben Møller. 
Emne: Økologisk landbrug.
Den 2.-9: 2HF skriver 2.års-opgaver.
Den 6: Forældre/elevkonsultation for 1a, 
1y og 1z.
Den 8: Forældre/elevkonsultation for 1b, 
1x og 1u.
Den 8: Bodil Bech fra amtsankenævnet i 
Ålborg besøger 1HF som gæstelærer i sam
fundsfag.
Den 12: Basketballstævne/drenge i idræts
centret. 3g vandt deres pulje.
Den 14: Fællestime med Rebecca Brüel og 
Troels Trier.
Den 19: 3a havde i l.time besøg af for
standeren for Pinsevækkelsens Højskole i 
Mariager - Jarle Tangsted.
Den 21: Aktivitetsdag i idrætscentret. 
Efter fælles opvarmning - valgfrie akti
viteter: Fodbold, basketball, volleyball 
bordtennis, svømning, rytmisk gymnastik 
og folkedans.
Derefter film i samlingssalen: 
"De fire årstider."
Den 22: Juleafslutning.

1984:
JANUAR:
Den 3.-6: 3xyF på fysikekskursion til KØ
BENHAVN med Thor Bjørn Bach Jensen og 
Gert Mølgaard.
Ekskursionen gik til Observatoriet i 
Brorfelde, København og Skærbækværket 
ved Fredericia.
Ved en usædvanlig stor imødekommenhed fra 
mange offentlige institutioner og lærean
stalter var det lykkedes at sammensætte 
et fyldigt men også krævende program. 
Særlig stor interesse var der for rund
visningen i Radiohuset i Rosenørns Allé 
og for Skærbækværket.

Thor Bjørn Bach Jensen
Gert Mølgaard

Den 6: Skolen har besøg af forvaltnings
chef Mogens Green og amtsskolekonsulent 
Erik Ustrup fra Nordjyllands amtskommune.
Den 9: lp havde besøg af Steen Busch fra 
Århus - forfatter til én af dejæreb.øger 
der bruges på skolen i faget historie. 
Han orienterede om bogens tilblivelse.
Den 9: Vælgermøde i anledning af folke
tingsvalget den lo.januar med repræsen
tanter for partierne A, C, F og Z.
Den 12: Volleybal1 stævne i idrætscentret. 
Ig vandt deres række.
Den 16: Overetagen i nybygningen - der 
rummer fagene dansk, historie og religi
on - tages i brug.
Den 24: 2mS på kemiekskursion til Spritfa
brikkerne i ÅLBORG med Kaj Edlund.
Besøget indeholdt foredrag om De Danske 
Sprifabrikkers organisatoriske opbygning, 
videofilm om fremstilling af pommes fri- 
tes/chips og snaps - samt 
en rundvisning i produktionsanlæggene.

Kaj Edlund
Den 25: 2xzF på ekskursion til SUPERFOS 
med Søren Munthe Nielsen.
Sam valgfrit emne i kemi havde klassen i 
december og januar beskæftiget sig med 
produktion af kunstgødning og mulige for
ureningseffekter herfra.
Besøget på Superfos A/S' fabrikker i FRE
DERICIA var afslutningen herpå. Vi så rå
varelosning på kajen, fabrikkerne og fær
digvarepakningen og -lager. Desuden dis
kuterede vi forurening med 2 af de ansat
te. Søren Munthe Nielsen

Den 25., 26. og 27: Besøg af ca. loo ele
ver fra folkeskolernes 9.og lo.klasser.
Den 25: Kl. 19.oo: Orienteringsmøde om 
optagelse i lg og 1HF.
Den 26: Basketball stævne i ÅRS for 2. og 
3g-piger. 3g vandt deres række og gik vi
dere til semifinalerunden.
Den 3o: Fællestime i 2. og 3.time: Nina 
Rasmussen og Hjalte Tin holder lysbilled- 
foredrag om Sydamerika.
IHF-klasserne har besøg af museumsinspek
tør Gudrun Gormsen, der fortæller om årets 
gang på landet i det forrige århundrede.
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FEBRUAR:
Den 1: 3g-drenge deltager i basketbal 1- 
semifinalestævne i SKIVE. I de afgørende 
kampe trak Skive de længste strå.
Den 2: Volleyballstævne for piger i 1.2. 
og 3g i PADERUP. Ig vandt deres række.
Den 9: 3zF starter de
res fysikrejse til 
LONDON sammen med Bent 
Selchau og Steen Bach. 
Rejsen strækker sig o- 
ver det meste af vin
terferien. Hovedformå
let var et besøg i JET 
-laboratoriet i CULHAM 
Her forskes der i fu
sionsreaktioner, hvil
ket også var indholdet 
for det store valgfri 
emne i fysik i 3zF. 
Under opholdet boede 
vi i London, og vi 
forsøgte at slide sko
sålerne tynde for at 
besøge så mange af 
Londons museer og 
pub's som muligt.

Bent Selchau

Den 13.-17: Vinterferie.
Den 22: Fællestime med den amerikanske 
trompetist Thad Jones og Nordjysk Jazz- 
kvartet.
Den 23: 2mS har i faget samfundsfag be
søg af Jørgen Basballe, der orienterer 
om varmeplanlægningen i Hobro kommune.
Den 24: Skolen har besøg af studielektor 
C.West fra Gentofte Statsskole, som hol
der foredrag om specialundervisning. 
Kolleger fra Støvring og Vesthimmerland 
deltager.
Den 29: Semifinalestævne i basketball 
for 3g-piger i Hobro Idrætscenter. 
3g-pigerne blev vindere og gik videre 
til landsfinalestævnet.
Den 29.februar og 1.marts: 2a på ekskur
sion til KØBENHAVN med Henrik Ringbæk 
Madsen.
Ekskursionen startede med et besøg på In
dustrimuseet i HORSENS. Derefter var vi 
på besøg på teknisk museum i HELSINGØR. 
Vi så boligkvarterer i KØBENHAVN, besøg
te Nationalmuseet for at supplere arbej
det med Danmarks industrialisering. Til 
slut en rundtur i København og besøg i 
Folketinget. „ .. ,Henrik Ringbæk Madsen

Den 4: Lørdag formiddag underholder Thor 
om EDB. Derefter "indvielsesfrokost" i 
nybygningen.
Den 9: Drenge fra 1. og 2g deltager i 
volleyballstævne i STØVRING. 2g vandt de
res række.

3zF fotograferet sammen med Steen Bach foran CULHAM-labor

MARTS:
Den 1: PARENTESEN afholder koncert med 
TV-2.
Den 7.,8. og 9: 3mS på ekskursion til KØ
BENHAVN med Jens Ove Birch.
Turens hovedformål var dansk landbrug - 
med besøg på Landbohøjskolen og i Land
brugsrådet samt Dansk U-landsbistand med 
besøg i U-landsstyreisen. Desuden indgik 
et foredrag i Nationalbanken - samt et 
besøg på Christiansborg og i Folketinget.
Den 7: Studieorienterende møde for 3g og 
2HF.
Den 15: Grenvalsgmøde for lg-elever og 
deres forældre kl. 19.3o.
Den 19: 2b, 2x, 2y, 2z og 2u på studie
rejser.
2b var i ATHEN med Birgit og Vagn Hendel 
for at kigge lidt på "vor kulturs vugge".
I starten var vejret lidt kedeligt og vi 
måtte bestige Akropolis i gråvejr.
Senere tittede solguden Apollon frem - 
specielt i Delfi, som af mange blev be
tragtet som turens højdepunkt.
Det sociale udbytte var stort - 
og fagligt blev det en saltvandsindsprøjt
ning for det daglige arbejde i oldtids
kundskab. Vagn Hendel 



- 39 -

2x var - sammen med Annette Kanstrup Jen
sen og Ove Haarup i NORMANDIET. Turens 
program var centreret om Vikingetid, Re
volution og 2.verdenskrig.
l .dag: Besøg på Calvados-brænderi i Lisi- 
eux. Overværelse af timer på André Mauro- 
is - gymnasiet i Deauville.
Bagefter blev der spillet volleyball med 
de franske gymnasieelever. Piger fra Ho
bro vandt overlegent over de franske pi
ger.
2 .dag: Heldagsudflugt til 
øen Mont St.Michel ved 
Couesnon - flodens munding 
mellem Bretagne og Norman
diet. Denne store granit
blok (9oo x 8o m) var i det 
12.århundrede rammen om et 
rigt klosterliv. Senere er 
øen blevet brugt som fæng
sel - bl.a. under revoluti
onen i 1789.
3 . dag: Byvandring i Cabourg 
og Dives med gruppeopgaver, 
interviews og fælles fro
kost i det grønne.
4 .dag: Udflugt til Bayeux. 
Her opbevares det 71 m lan
ge broderi, der fortæller 
om Wilhelm Erobrerens togt 
til England og slaget ved 
Hastings i lo66. Om efter
middagen besøgte vi museet 
i Arromanches. Denne by er 
en af de mange langs kysten, hvor de al
lierede gik i land den 6.juni 1944.
5 .dag: På hjemturen nåede elever og læ
rere en lynhurtig spadseretur i Paris. 
Her gjaldt det de traditionelle turist
attraktioner: Louvre, Tuileriehaverne, 
Place de la Concorde, Triumfbuen, Eiffel
tårnet, Notre Dame og Latinerkvarteret.

Annette Kanstrup Jensen 
og Ove Haarup

2y og 2z var - sammen med Ole Carstensen 
Kirsten Madsen og Henrik Ringbæk Madsen 
- i PRAGH.
Af praktiske og økonomiske grunde valgte 
de to klasser at rejse sammen.
Formålet var at opleve et socialistisk 
land og at se en af de virkelige perler 
blandt Europas byer.
Eleverne havde - jnden turen - arbejdet 
med Tjekkoslovakiets historie efter 1945 
De havde fået et kendskab til arkitektur 
og socialistisk økonomi.
Vi besøgte et gymnasium, hvor eleverne 
helt frit kunne udveksle synspunkter om 
politik, tøj, mode, popmusik og skolesy
stemer m.m.. ................. 

Vi så et landbrugskollektiv, som ikke im
ponerede de elever, der har tilknytning 
til landbruget, og vi besøgte Theresien
stadt, hvor bl.a. danske jøder under kri
gen var indespærret. Dette besøg gjorde 
et meget stærkt indtryk på alle.

Ole Carstensen, Kirsten Madsen 
og Henrik Ringbæk Madsen

2u fotograferet ved Rigsdagsbygningen

2u besøgte - sammen med Knud Jørgensen - 
BERLIN ØST/VEST.
Vi var på busrundtur med guide i begge 
bydele, hvor vi fik et godt indtryk af 
bydelenes forskellighed. På rundturene 
gjorde vi ophold ved et østtysk histo
risk museum, så et nazistisk henrettel
sessted, besøgte Det Olympiske Stadion 
og fik et meget præcist indtryk af mu
rens betydning.
Vi var på omfattende byvandringer i BER- 
LIN/VEST, hvor vi besøgte en del udstil
linger - bl.a. Berlins Bymuseum, Rigs
dagsbygningen med en udstilling vedr. 
Tysklands historie, et flugtmuseum ved 
muren, et radio/TV-museum o.a. .
Vi fik et godt indtryk af byens udstræk
ning/geografi via besøg i de to bydeles
radio/TV-tårne. Knud Jørgensen

Den 2o.-23: Terminsprøver for 3g.
Den 2o.og 21: "Terminsprøver" for 2HF.
Den 22: 2p - formningsholdet - på ekskur
sion i to dage til KØBENHAVN med Henrik 
Damsgaard.
Vi besøgte Statens Museum for Kunst,
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Glyptoteket, udstillingen "Scandinavian 
Modern Design" på Kunstindustrimuseet og 
udstillingen "Islands skatte" på Louisi
ana. Henrik Damsgaard

Den 29: 2z på ekskursion til AALBORG med 
Erik Skjødsholm.
På Nordjyllands Kunstmuseum blev der ar
bejdet med forskellige opgaver, især i 
tilknytning til udstillingen af Kirsten 
og Axel P.Nielsens samling.
Om aftenen så vi - på Jomfru Ane Teatret 
- Jytte Borbergs historiske skuespil -
"Stella Urania". Erik Skjødsholm

APRIL:
Den 3: Piger fra 3g deltager i finale- 
stævne/basketbal1 i KØBENHAVN ledsaget 
af Jørgen Freil.
Pigerne var tæt på den helt store over
raskelse, men tabte i sidste minut til 
Virum Statsskole, som vandt DM. Vi blev 
nr. 3!
Den 3.-5: TEMA-dage.

I dagene 4.,5. og 6.april afhold
tes TEMA-dage. I de 3 dage sløjfe
des det normale skema, og elever 
og lærere beskæftigede sig på 
tværs af klasser og linier med et 
af emnerne: "Al magt til fantasien" 
"Fred", "Fremtid" og "Sport". Foru
den disse 4 emnegrupper var der en 
revy-gruppe, som lavede en revy til 
skolefesten om lørdagen og en pres
segruppe, der hver dag lavede en 
vægavis, så alle kunne følge med i 
de mange aktiviteter på og udenfor 
skol en.

Hver dag startede med fælles morgen
kaffe, hvorefter man gik ud i de 
forskellige grupper. Da alle 4 emne
grupper var delt op i mindre grupper 
med hver sit særlige tema, var der 
righoldigt udbud af emner - i flæng 
kan nævnes en sambagruppe, flere 
grupper, der lavede udsmykning til 
skolens nye lokaler, en fotogruppe 
(der mest fotograferede sig selv), 
en gruppe, der diskuterede sport og 
politik, nogle, der besøgte eni- 
drætshøj skole, andre der lavede nye 
religioner, en gruppe, der lavede 
spørgeskemaundersøgelser om folks 
holdning til fred, raketter og NATO 
- og mange flere til.

Kravet til alle grupperne var, at gruppens arbejde skulle munde ud i et eller andet 
synligt produkt. I løbet af fredagen begyndte plancher, skulpturer, uro'er og malerier 
at komme op overalt på skolen. Efter frokost, hvor skolen bød på røde pølser (!) og 
sodavand, samledes alle i aulaen. Her lavede sambagruppen et farvestrålende karnevals
indtog, mens de nye religiøse bevægelser gjorde et sidste forsøg på at lede folket ind 
på den rette vej (som de var temmelig uenige oml). Efter endnu en række muntre indslag 
sluttede den officielle del af temadagene; men mange deltog umiddelbart efter i en 
(tværpolitisk) fredsdemonstration ned i byen - iøjne- og iørefaldende anført af samba
gruppen.
For langt de fleste var det en god oplevelse både at beskæftige sig med noget andet 
end det traditionelle undervisningsstof (og gøre det på en anden måde) og være sammen 
med elever fra andre klasser og årgange. De friere former fik nogle til at tage helt 
fri; men generelt var aktivitetsniveauet ikke så lidt højere end til daglig!

Søren Munthe Nielsen
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Den 6: Premiere på årets skolekomedie/ 
revy.
Den 7: Årets skolekomedie/revy opføres 
i forbindelse med årets skolefest.

I overensstemmelse med traditionerne var 
der skolefest den 7.april.
Det blev en virkelig god fest, hvor alle 
med berøring til skolen fik lejlighed 
til at mødes.

Det - der var det særlige ved denne fest 
- var de nye rammer, den foregik i. 
Grønnegården viste sig at være meget vel
egnet til folkedans og lanciers.

Festen var desuden præget af de forudgå
ende 3 temadage: Der var "pyntet" med 
fantasiprodukter, fredsplakater o.s.v.; 
en meget inspirerende sambagruppe dukke
de op med fuld musik omkring midnat. 
Desuden var der i forbindelse med grøn
negården etableret en "HONOLULUBÄR",hvor 
der kunne nydes eksotiske drinks.

Musikken stod DEETAIL og HOBRO-spille- 
mændene for.

Ove Haarup

REVY 1984:
I modsætning til de sidste års meget ambitiøse og manuskriptstyrede rigtige teaterfo
restillinger landede vi i år med en hjemmestrikket lagkagerevy, som var blevet til i 
fællesskab mellem 4o elever og 6 lærere. Vi lagde vægt på at lave så varieret og mun
ter en forestilling som muligt - hvor alles ideer skulle have en chance.
Det blev 5 kvarters medley af sang, musik, lyd, lys, farver, monologer, sketches, 
gags, bid o.a. med eller uden manuskript - som en revy nu engang er. Vi forsøgte at 
komme lidt ud over scenekanten og benytte hele festsalen i revy1ens sammenhæng, så 
ingen skulle føle sig for sikker.
Revy'en tacklede bl.a. emnerne Eldorado(Paradiso), Fremtidsundervisning, Kærlighed og 
Frieri gennem tiderne, besøg på psykiatrisk hospital, auktion over Hobro Gymnasium, 
generationskløftens diskrete charme, en kriminal følj eton med helten Marlowsen på jagt 
efter en bortført skoleleder o.m.a..
Selv om TV og Broadway endnu ikke har ladet høre fra sig, synes revydeltagerne - og 
mindst 3 tilskuere har sagt det samme - at det blev en vellykket, opkvikkende festfo
restilling, der var de mange drøje - men også muntre øvetimer værd! Knud Jørgensen
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Den 5: Martine Petrod gæster 3x ved et 
tværfaglig projekt.
Den 25: Erhvervsvejledning i afgangsklas
serne ved personalechef Chr.Thostrup fra 
Servicesparekassen.
Den 27: Fodboldstævne Hobro - Randers - 
Grenå. Hobro Gymnasiums piger vandt stæv
net.
Den 3o: Forårskoncert.
Efter koncerten stiftende generalforsam
ling for "HOBRO GYMNASIUMS VENNER".

MAJ:
Den 2: Skriftlig eksamen for HF begynder.
Den 7: Skriftlig eksamen for 3g begynder.
Den 16: Afsluttende byggeudvalgsmøde på 
Hobro Gymnasium og HF-kursus.

JUNI:
Den 22: Dimissionsfest for 3g og 2HF med 
pårørende.

Den ny tilbygning ved HOBRO GYMNASIUM OG HF-KURSUS
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FORÅRSKONCERT

Hobro Gymnasium og HF-kursus

mandag den 3o,april 1984 - k1■ 19.3o.

MEDVIRKENDE: Elever og lærere ved HOBRO GYMNASIUM OG HF-KURSUS.

1. Festpræludium (Carl Nielsen) ...........................  Asger Landsfeldt

2. Kom Maj, du søde milde (C.A.Overbeck) .... FÆLLESSANG (se bagsiden)

3. FOLKEMUSIK:
a. Rocky Road (Peter, Paul and Mary) ............  Elever fra lp
b. Nine pound hammer...........................................  Elever fra ly
c. Come bach, Liza ................................................ Elever fra Ig

4. "Feuille Oh!" - Slavesang fra Haiti ............... "Kreolerkoret"

5. FLØJTEMUSIK:
To folkedanse ............................................................. Blokfløjtekvartet.
Duet for to altfløjter ....................................... Dorthe Landsfeldt og Bent Selche
Duet for to tværfløjter....................................... Dorthe Madsen og Bent Selchau

6. Præludium (Rachmaninov) ....................................... Jan Kristensen, 3x

7. Sweet little sixteen .............................................  Minibigband
Master Blaster (Stevie Wonder) .......................
Satin Doll (Duke Ellington) ..............................

PAUSE.

8. Der Neugierige (Schubert) .................................. Henning Thomsen
Skøn er våren (P.Heise) ....................................... og Asger Landsfeldt

9. "De vilde elever" - (frit efter Gnags) ... lu (se bagsiden)

lo. Shine Your Light (Dylan) .................................... Elever fra 2au

11. Ud under åben himmel (Tøsedrengene) ............ Elever fra Ixz

12. Yesterday (Lennon/Mc Cartney) ......................... Niels Andreasen, 3a
Falling in love with you (Presley) ..............og Dorthe Madsen, 3a

13. Son for Guy (Elton John) .................................... Niels Andreasen, 3a
og Jan Kristensen, 3x

14. Dona nobis pacem....................................................... Skolens kor
This is my life (Kim Larsen) ...........................
Forårssamba (Jon Hall) ......................................... - -

15. Don't sit under the apple tree 
(Andrew Sisters) ............................................. "Anduni Sisters"

16. Sentimental journey .............................................. Empty Bottles Bluesband
Blue Monk (Th.Monk) ................................................ - "
Summertime (Gershwin) ........................................... - "

17. AFSLUTNING - SAMBA-OPTOG
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