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SKOLEÅRET 1991/92
Når årets dimittender -113 3g'ere og 47 2hf'ere-om nogle år sender tanker tilbage til deres skoledage på 
Hobro Gymnasium og HF-Kursus, vil selvfølgeliget utal af forskellige minder dukke op. Går tankerne kun 
på eksamenstiden, er en nærliggende erindring - bortset fra distraherende begivenheder som EF-afstem- 
ning, sølvbryllup og EM-fodbold - en næsten uafbrudt række af uger med sol og varme, en cocktail som 
måske nu og da har givet en del flittige elever samvittighedskvaler, når liggestolen i haven var mere tillok
kende end lærebøgerne. Én ting står dog fast: Der er faktisk blevet bestilt meget i denne eksamenstid. De 

mange, mange solide præstationer vidner om, at nutidens elever både kan og vil, når det gælder deres ud
dannelse og planlægning af fremtiden.

Med dette skoleår har vi sagt farvel til den sidste hf-årgang efter gammel ordning og har dimitteret det an
det hold studenter efter gymnasiereformen. Valggymnasiets bæredygtighed må siges at være fastslået. 
Ganske vist er tilrettelæggelsen både af undervisningen og eksamen administrativt besværlig, men refor
mens grundtanke om en række fællesfag kombineret med elevernes helt personlige valg af fag på forskelli
ge niveauer tror jeg, de fleste finder meget tilfredsstillende.

Én begivenhed kaster imidlertid sin skygge over skoleåret 1991-92: Rektor Jørgen Freils tragiske sygdom og 

død. Han blev sygemeldt allerede omkring nytår 1990, men trods lægernes indsats og hans egen optimis
me og livsmod måtte han bukke under i en håbløs kamp først i december 1991. Andetsteds i dette årsskrift 
kan man læse nogle af de ord, der blev sagt ved Jørgen Freils død.

I marts måned vedtog Amtsrådet at udnævne Birger Axen til skolens nye rektor. Birger Axen, som på det 
tidspunkt var rektor ved Gentofte Studenterkursus, tiltrådte først den 1. juni, men vi er ikke i tvivl om, at 
vi i ham har fået en dygtig og dynamisk leder. Vi byder ham hjerteligt velkommen og glæder ostil mange 
års godt samarbejde. Han bliver leder af et gymnasium og HF-Kursus, som i næste skoleår bl iver større end 
nogensinde før: 23 klasser med et elevantal på ca. 570, ét hundrede elever mere, end vi er bygget til.

På dette sted skal også nævnes, at Agnete Sparle, der i en årrække var ansat her som formningslærer, des
værre døde i slutningen af november 1991. Vi er mange, der husker Agnete Sparle som en utrolig dygtig 
og entusiastisk lærer, hvem mange elever fik et nært forhold til på grund af hendes oprigtige interesse for 
dem som personer. Agnete Sparle var gift med lektor Vagn Sparle, som sidste sommer ansøgte om orlov 
fra sin stilling på grund af hendes sygdom. Vagn Sparle har meddelt skolen, at han indtil viderefortsætter 

sin orlov.

Med udgangen af skoleåret 1991-92 siger vi farvel til adjunkt Axel Busck, som efter fem flittige år i Hobro 
nu får sti I ling i Viborg. Også farvel til adjunkt Birgit Hyldahl Jensen, lærer i psykologi og til adjunkt Kirsten 
Madsen, som holder orlov et år for at ledsage sin mand til Indien. Den 1. april holdt pedelmedhjælper Poul 
Pedersen op kort tid efter sin 60 års fødselsdag. Hans af løser er pedel medhjælper Per Vangsgård Petersen.

Den store elevtilgang inden for de to sidste år har medført flere nyansættelser i fast stilling: Henrik Strange 
Hansen, Bjarne Martin, Marianne Hansen Borch, Søren Munthe, Inge Sams Knudsen, Bente Kofoed Han
sen og Tove Møller. Som årsvikarer fortsætter Lis Hansen, Ulrik Thing og Alice Tinning, mens Hans Hen
ning Work ansættes som ny årsvikar pr. 1. august 1992.

Til sidst en tak til redaktionen og til alle dem, der har bidraget med tekst og 
bi I leder ti I dette årsskrift, og velkommen ti I et nyt skoleår på Hobro Gymnasi

um og HF-Kursus.

Ib Jubl Søndergaard 
inspektor og kst. rektor 

til 1. juni 1992
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JØRGEN FREU
1933 - 1991

Mindehøjtidelighed
I anledning af rektor Jørgen Freils død tirsdag 
den 3. december 1991 blev der onsdag kl. 10 
holdt en mindehøjtidelighed i salen på Ho
bro Gymnasium for skolens elever og ansat
te. Ved den lejlighed holdt konst.rektor Ib 
Juhi Søndergaard følgende mindetale:

For over 11 år siden - i august 1980 - stod Jør
gen Freil op på denne talerstol og meldte sig 
som ny rektor på Hobro Gymnasium og HF- 
Kursus. Jeg husker hans første sætninger, som 
tog salen med storm: »Mit navn er Jørgen 
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Freil, jeg er 47 år og underviser i tysk, russisk 
og idræt. Jeg er gift og har fire børn: Tre dren
ge og en pige.«
En af drengene, den mellemste - Thomas -, 
sad i salen ligesom I og var lige startet i 1g.

I går aftes blev jeg ringet op af den ældste 
dreng - Jakob: »Min far er død.«
Alle, ikke mindst hans nærmeste familie, 
havde længe vidst, at sygdommen, to hjerne
svulster i venstre side, næppe ville give Jør
gen Freil lang tid at leve i. Han fik knap ét år 



fra han lige efter nytår ringede til mig og bad 
mig komme. Han ønskede at tage en måneds 
sygeorlov, fordi han ikke havde det godt. Da
gen efter faldt han om med et anfald og blev 
indlagt på Neurologisk Afdeling i Aalborg.
Jørgen Freils tid som rektor blev en god tid, 
både for ham selv og for Hobro Gymnasium 
og HF-Kursus.
Selv søn afen rektor var han nok arveligt bela
stet, men han mødte op med mange nye tan
ker og ideer om skole, som han med utrætte
ligflid arbejdede på atfå realiseret. Personligt 
var han en høj, flot, charmerede mand. Me
get selskabeligt anlagt (på grænsen til det 
snakkesalige), og altid optaget af hvad der 
skete omkring ham. Det var ham en kær for
nøjelse at hygge sig i en kreds af gode venner 
og kolleger. Typisk nok var han altid en af de 
sidste til at gå hjem efter et selskab. Som men
neske var han positiv, engageret, fuld af tillid 
til sine medmennesker og i besiddelse af en 
vældig optimisme, og denne optimisme 
kombineret med stædighed og ærlighed gav 
også resultater. Musisk og kreativ, som han 
selv var, gav han skolen og os alle en salt
vandsindsprøjtning ved de initiativer, han 
tog, og ved den tiltro han havde til, at tingene 
ville lykkes. Kunst, musik (han var selv aktiv 
obospiller), idræt - i det hele taget kreativitet 
var nøgleord for Jørgen Frei I og blev dermed 
også et vartegn for og signalement af denne 
skole. Selv om selvfølgelig mange lærere og 
elever har deres meget store del af æren for 
dette image, var ingen i tvivl om, at Jørgen 
Freil stod bag.
Allerede først i 80'erne var det klart, at sko
len, som blev bygget i 1965, var for lille og 
umoderne, og det er ikke mindst Jørgen Freils 
fortjeneste, at han tidligt gik i forhandling 
med stat og amt om en udvidelse og en om
bygning af det gamle. Vi nåede dermed at 
komme med i Amtets byggeprogram, inden 
kassen blev smækket i, og derfor har vi i dag 
en fint fungerende skole.
Skolen betød uendeligt meget for Jørgen 
Freil. Den var hans andet hjem.
Han sled som et bæst, og ofte blev arbejdsda
gen meget lang. Selv hans kritikere - dem 
havde han også - indrømmede, at han brænd
te for skolen. Han var samtidig ordensmen
neske, perfektionist. Han forlod aldrig skolen 
uden at skrivebordet var totalt ryddet. En ren
gøringsdame, som gjorde rent på kontorerne, 
spurgte mig for mange år siden, om Freil 

egentlig bestilte noget med det tomme skri
vebord. Om mig havde hun derimod meget 
høje tanker - ved synet af mit skrivebord.
Jørgen Freil nød både Amtets og de andre 
rektorers tillid og respekt og var i en del år så
kaldt ordførende rektor i forholdet til vor ar
bejdsgiver Nordjyllands Amt. En tid, der sled 
hårdt på ham på grund af ekstraarbejde og et 
hav af møder og ofte forhindrede ham i atvæ
re, hvor han helst ville tilbringe sin arbejds
tid, på Hobro Gymnasium.
Travlt optaget som han var, vardet heller ikke 
mærkeligt, at han også kunne være glemsom 
og distræt. Han havde et fint arkiveringssy
stem, men også en evne til at lægge tingene 
forkert på plads. Så kom han listende med et 
»Undskyld, du har vel ikke tilfældigvis set...«. 
Det grinede vi tit ad. For nogle år siden skulle 
han til en reception på Vesthimmerlands 
Gymnasium og tog afsted i bil sammen med 
sin kone, som i parentes bemærket er ansat 
på Vesthimmerlands Gymnasium. Efter re
ceptionen tog han hurtigt hjem igen for at 
klare nogle vigtige sager på kontoret her. Han 
glemte blot i skyndingen at tage sin kone 
med hjem. Det har han tit måttet høre for. 
Nok indtog skolen som nævnt en stor plads i 
Jørgen Freils hjerte, men der er ikke den 
mindste tvivl om, at hans nærmeste familie 
havde den allerstørste prioritet. Weekender 
og ferier var klart forbeholdt samværet med 
kone og børn, her i Hobro eller i sommerhu
set i Tversted.
Jeg ved, at hans familie har været ham en fan
tastisk støtte i den svære tid, der er gået forud. 
Altid har de været mindst én hjemme for at 
passe ham, fordi de vidste, at han ikke måtte 
være alene.
I august fortalte han mig, at han var klar over, 
at han aldrig kom til at undervise mere. Han 
ønskede heller ikke at se for mange menne
sker, fordi han ikke kunne tale med dem. 
Sammen med sin kone og sine børn havde 
han det derimod godt, og hans inderlige håb 
var at få lov at leve, hvad han kaldte en men
neskeværdig tilværelse en tid endnu.
Det fik han ikke lov til.
I stedet har han fået fred.

Jeg vil gerne bede alle i salen om at rejse sig 
og mindes Jørgen Freil.

Ib Juhl Søndergaard

3

































lingsmønstre er det første skridt i en fortsat 
bestræbelse på at skabe en bedre verden. 
Derfor er det naturligt, at »internationalise
ring« får en markant placering i de alment 
dannende uddannelsesforløb i disse år. Det 

er med glæde, vi kan tilbyde eleverne på Ho
bro Gymnasium og HF-Kursus, at denne di
mension indlægges i deres uddannelse.

Birger Axen, 
rektor.

Lærerudveksling med Falköping

I slutningen af september 1991 indledte Ho
bro Gymnasium og HF-Kursus et samarbejde 
med Allebergsgymnasiet i Hobros venskabs
by Falköping i Sverige. Det skete ved en 14 
dages lærerudveksling mellem de to gymna
sier, således at Bjarne Albrechtsen (engelsk, 
dansk), Michael Wulff (biologi) og underteg
nede (samfundsfag, fransk) tog til Falköping 
og tilbragte nogle få dage sammen med vores 
udvekslingskolleger Jerry Sjöberg (samfunds
fag, svensk), Sven-Olof Rogestedt (biologi, 
kemi) og Kerstin Bergquist (engelsk, svensk), 
hvorefter disse rejste til Hobro.
Vi overtog nu såvidt muligt hinandens under
visning og fungerede yderligere som gæste
lærere hos andre kolleger. De sidste dage i 
perioden mødtes vi seks lærere i Hobro for at 
udveksle erfaringer og drøfte muligheder for 
fremtidigt samarbejde. Lærerudvekslingen 
blev muliggjort ved hjælp af økonomisk støt
te fra Nordisk Ministerråd.
Hvordan oplevede vi så vores ophold på ÅI le- 
bergsgymnasiet? Først og fremmest blev vi 
mødt med stor interesse og imødekommen
hed hos såvel de svenske kollegersom elever. 
Sprogproblemer, som vel især eleverne hav
de været nervøse for, oplevede vi i hovedsa
gen, var et spørgsmål om at tale langsomt og 
tydeligt, dog var der i faget biologi visse van
skeligheder med konkrete fagudtryk.
Det svenske gymnasium er en »helhedssko
le«, hvilket indebærer, at så godt som alle i en 
årgang kommer i gymnasiet. Dette giver en 
noget anden klassesammensætning end 
den, vi kender herfra. På Allebergsgymnasiet 
går der således ca. 1000 elever fordelt på en 
række forskellige linier så som en humani
stisk linie, en samfundsvidenskabelig linie, 
en økonomisk linie, en naturvidenskabelig 
linie alle svarende til vores gymnasium samt 
en sociallinie svarende til vores HF. Derud

over er der en række tekniske liniersvarende 
til vores EFG-uddannelser samt voksenud
dannelsestilbud. Bortset fra faglærerne i de 
praktiske fag underviser man som gymnasie
lærer på alle niveauer, hvilket var en spæn
dende udfordring af såvel faglig som pæda
gogisk art for os danske gymnasielærere. For
delen ved dette system er, at eleverne alle 
opholder sig inden for de samme fysiske ram
mer og derved lærerat respektere hinanden. 
Undervisningen adskiller sig også fra vores. 
Det svenske skolesystem er således meget 
centralistisk opbygget, og lærerne baserer i 
meget høj grad deres evaluering af eleverne 
på »skrivninger«, det vil sige skriftlige prøver 
udsendt fra centralt hold. Sådanne »skrivnin
ger« afholdes flere gange om året, rent faktisk 
er der så godt som hele tiden elever, der har 
»skrivning«. Dette har som konsekvens/for- 
udsætning, at der i undervisningen ikke er 
megen plads til elev/lærerinitiativer, idet der 
skal opbygges en vis paratviden inden næste 
»skrivning«. En anden konsekvens er, at ele
verne er meget skriftl igt orienterede, da de jo 
ikke skal til nogen mundtlig prøve. Det er så
ledes også vanskeligt at få en faglig diskus
sion i klasserne, da eleverne ikke er vant til 
den mere debatterende undervisningsform. 
Omvendt betyder den svenske undervis
ningsform nok en højere grad af dagi i g velfor
beredthed. Hertil kommer, at den svenske 
gymnasieskole så at sige vælter sig i pædago
gisk meget velbearbejdet undervisningsma
teriale, f.eks. udkommer der årligt en opdate
ret samfundskundskabsbog med tilhørende 
database.
Umiddelbart forekommer de svenske elever 
mere veldisciplinerede og reserverede end 
de danske, hvilket nok til dels kan tilskrives 
skoleformen, men også forholdet mellem læ
rere og elever virker mere formelt. Dette bør 
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ikke opfattes som en negativ vurdering, idet 
vi, som det fremgår af den danske debat, jo 
nok er kommet for meget i den anden grøft og 
måske nok kunne lære lidt af de svenske for
hold.
Skoledagen på Ållebergsgymnasiet former 
sig også anderledes end vi er vant til. Der er 
således ikke faste ringetider, og lektionslæng
den varierer mellem 40 og 60 minutter - alt 
efter fag og niveau. Omkring middag er der 
bespisning (gratis) af eleverne i skolens kanti
ne. Eventuelle mellemtimer tilbringes f.eks. 
på skolens bibliotek, der haren »rigtig« bibli
otekar samt en database, der giver adgang til 
at søge materialer uden for skolens bibi iotek. 

Konklusionen er, at det svenske skole-og un
dervisningssystem grundet andre traditioner 
adskiller sig fra det danske, men at det be
stemt byder på en række kvaliteter, som kan 
virketil inspiration for vores faglige og pæda
gogiske arbejde. Alt i alt var det en spænden
de og inspirerende udveksling, som bør føre 
til, at vores elever i fremtiden får mulighed for 
at komme til Falköping på udvekslingsrejser 
og dermed opleve de sociale og undervis
ningsmæssige forhold der. Der er da således 
allerede taget initiativ til, at en samfunds
fagsklasse til efteråret fortsætter udvekslin
gen.

Lisbeth Basballe

Brev fra Jerry Sjöberg -
o

Ållebergsgymnasiet
Mitt första minne av Hobro Gymnasium går 
cirka 15 år tilbaka i tiden. I samband med en 
nordisk kulturvecka var jag utbyteslärare i 
folkskolan, men på fredag eftermiddag sökte 
jag upp gymnasiet. Tydligt som om det var 
igår kan jag se framför mig en vördnadsbju
dande rektor som fingrade fundersamt i sitt 
jultomteskägg och öppnade skjutdörren till 
sitt skrivebord. Det visade sig innehålla myc
ket exotiska tingfören svensk besökare. Sorti
mentet var imponerande, men med tanke på 
att jag hade lovat att medverka på en dansk
timme nöjde jag mig med ett (eller möjligtvis 
två) glas sherry. Om min egen rektor hade 
bjudit en gäst på något liknande under tjän
stetid, hade skandalen varit fullkomlig, det är 
jag helt klar över. I ett hörn av rektorsexpediti- 
onen låg en stor jakthund ihopringlad. Vid 
min entré lyfte den likgiltigt på ett öga och 
betraktade mig för ett ögonblick men sov se
dan fridfullt vidare. Skrivbordet står idag hos 
pedell, gå in och titta på det någon gång! 
Jag minns också atmosfären i det stora, ljusa 
lärarrummet (min egen skola är nästen helt 
utan fönster), där man tog sig tid ti 11 att sjunka 
ner i sofforna och med en flaska öl i handen 
diskutera igenom veckans vedermödor.
Till en sådan skola längtar man tillbaka, men 

det skulle, som sagt, dröja ända till 1991 in
nan en inbjudan kom via Föreningen Nor
dens lokalavdelingar. Hobro och Falköping 
är vänorter sedan många år. Den här gången 
var samarbetsprojektet mer ambitiöst upp
lagt: Tre lärare från Hobro Gymnasium skulle 
byta tjänst med mig och två af mina kolleger. 
De två som tog risken att spolera timplanerin- 
ger, hemarbete och privatliv under två veckor 
blev Kerstin Bergquist (svenska och engalska) 
och Sven-Olof »Loffe« Rogestedt (biologi). 
Själv undervisar jag i svenska och samhäll
skunskap.
Jag vet att jag också talar för Kersti n och Loffe, 
när jag konstaterar att sejouren i Hobro blev 
en succé för vor del. Det kan knappast vara 
obekant att tiotusentals svenskar varje år re
ser till ert land för att uppleva den behagliga 
danska livsstilen. En ingrediens i den är en 
raffinerad talang i att få gäster att känna sig 
välkomna, att känna sig som hemma. Efter 
några förmiddagar i lärarrummets soffa med 
Jyllands-Posten eller i korridorerna bland ele
verna, tänker man: Detta är min arbetsplats! 
Man njuter av den goda inredningssmaken i 
aulan, entréhallan och innegårdens fantasi
eggande mini-Louisiana.
Men en skolas förnämsta prydnad är elever
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na. Ett hjärtligt tack till er alla, gymnasister 
och HF-kursare i Hobro, för att ni hade sä 
stort tålamod med oss tre under alla timmar
na på det besynnerliga svenska språket. Ni 
var intresserade och nyfikna. Den fina kon
takten med er är vår mest positive erfarenhet 
från tiden i Hobro. Den goda sammenhåll- 
ningen mellan eleverna har vi också i friskt 
minne. En skola skall helst inte vare större än 
er. Man skall kunna samla alla i aulan en gång 
i veckan till en härlig, kollektiv upplevelse. 
Stå vakt om den vi-känslan!
Språket, ja!
Nog är väl deten spegling av ett folks menta
litet. Det danska språket, »intet stålsprog som 
det svenska hvori alle karolinernes klinger 
endnu super gennem luften. Men et sprog så 
blødt og fint i tonen som det sølhvide tin - et 
blødt og bøjeligt stof......«, som Johannes Jør
gensen skriver. »Blødt og bøjeligt«, att möta 
förtretligheter med ett befriande smil, med 
smidiga, obyråkratiska lösningar på pro
blem. Varför hade inte Christian II starkare 
lås, när han höll den svenske adelsmannen 

Gustav Eriksson Vasa fängslad på Kalø slott? 
Christian II, som vi äldre svenskar har fått lära 
oss att kalla Christian Tyrann.
Ack ja, det var då: Det är mer givande att kasta 
blickarna framåt. Kanske blir det med Dan
marks stöd om Sverige om några år tar steget 
ut ur neutralitetens försiktighet, in i den stora 
europeiska gemenskapen. Vi skall tillsam
mans säga ja till Europa, till världen, men inte 
glömma Norden. De nordiska folken har 
mycket att lära resten av världen: Vår strävan 
att lösa problem på fredlig väg, vår omtanke 
om medmänniskan, ting som har byggt upp, 
länder där det är gott att leva.
När detta skrivs, ligger det ännu i gudarnas, 
det vill säga Nordisk Ministerråds, sköte om 
elever från Hobro och Falköping skall kunna 
besöka varandra i höst. För min del ser jag 
gärna fram emot att ännu en gång få träda in 
genom porten till det vänliga gymnasiet vid 
Amerikavej i Hobro!

Jerry Sjöberg

Internationalisering er: 
- lærerudveksling, 

in, Sven-Olof og Jerry på Hobro Gymnasium.



Walker School's exchange visit 
to Hobro Gymnasium

On Wednesday 9th October 1991 we finally 
left! The first visit of students from Walker 
School, Newcastle upon Tyne, England to 
Hobro Gymnasium had begun. The party 
consisted of two teachers Wendy Bond and 
Steve McAnelly and eight students, Kerry 
Rowland, Sharon Fitzharris, Joanne Donald
son, Alison Dickman, Paul Ward, Robert Vin
ton, John Gallacher and Eddie Curran. We 
were travelling to Hobro in the school mini
bus. The students were all a little nervous 
about the visit but Wendy and Steve, who 
had visited Hobro on a teacher exchange two 
years earlier, were able to assure the students 
on the generous hospitality they would rece
ive from their Danish hosts.
Our journey began at 9.15 a.m. (early for Wal
ker Students as school does not normally be
gin until 9 a.m.) and we travelled the 520 km 
to Harwich without any problems. Our ship, 
the Dana Anglia, was waiting and at 17.00 we 
boarded. The sea was calm and our journey 
went smoothly although some of the party 
were tired after a late night in the disco.
We docked at 13.45 on Thursday 9th October. 
Our first impressions were very positive, we 
noticed clean streets, pleasant spaces and 
neat houses with well kept gardens and eve
ryone has a flagpole. We decided to see a bit 
of the countryside so we travelled across to 
Fredericiaand then up the east side of Jutland 
via Vejle, Århus and Randers. As we reached 
the gymnasium nerves began to jangle again. 
What would the reception be like? What 
would our hosts be like? How would their pa
rents feel about an English student staying in 
their home? As we parked the bus a lot of 
people came out of the gymnasium and there 
was a sign above the door saying »Welcome 
Walker«. We were feeling better already. We 
were greeted with smiles and handshakes. 
There was one sad note, one student had to 
drop out at the last moment and the news had 
not reached Hobro, her Danish host looked 
very disappointed.
After some coffee and cake we were taken to 
our homes by our hosts, we felt very wel
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come, and most of us slept very wel I after the 
long journey.
On Friday we spent the day in school. It was 
a new experience for us to be at school for 
07.50. Some of us had to get up very early as 
we were staying up to 25 km from the gymna
sium. We were very jealous of those staying 
in Hobro who did not get up until much later. 
We spent a most enjoyable day at the Gymna
sium; we talked to many people and visited 
some classes. In the morning the Danish stu
dents put on a special assembly, the whole 
school was in the hall which is much bigger 
than any hall we have at Walker School. We 
very much enjoyed and were impressed by 
the musical presentations.
Just after the assembly the press arrived and 
took our photographs outside the school, 
they also interviewed two of us; we were 
amazed to see our pictures in the following 
day's paper.
We spent the weekend with our hosts and we 
did many different activities. Some of us went 
fishing, sailing, walking, went to football 
matches orto the cinema. We all thoroughly 
enjoyed our weekend and thanked our hosts 
for everything.
The following few days were spent visiting 
many famous places, and although the gym
nasium was on holiday many of our hosts tra
velled with us.
Monday was spent in the local area. We spo
ke with the Deputy Mayor of Hobro in the 
morning and presented him with some »Bel
ford Pottery« from a famous pottery in North
umberland. In return the Deputy Mayor pre
sented our school with a beautiful glass vase. 
We then visited a museum which displayed 
the many treasures of Fyrkat, your local Vi
kingsettlement. It was then off to Fyrkat itself, 
we were impressed by the Viking House but 
did not like the smell of smoked wood. In the 
afternoon we visited the Rebild hills. Al
though we had to cut our walk short because 
of the rain, we spent an enjoyable afternoon 
drinking tea and eating Danish Pastries in 
one of your teachers' houses.



On Tuesday we visited the old town in Aar
hus, we thought it a most colourful and inte
resting place. We also had time to do some 
shopping, some of us even went to McDo
nalds! We also went to Moesgård to see Grau- 
balleman. Everywhere we went we were 
amazed at how well everyone spoke English 
and how very helpful everyone was towards 
us.
Wednesday was spent sorting out our assign
ments, taking even more video film in Hobro. 
The high light of the day was our visit to the Ib
sen Gallery - really excellent we thought. 
Unfortunately Thursday arrived all too quick
ly. Our week had flown by, and it was time to 
return to Newcastle. Ourgoodbyes were long 
and sad. All that remained was the journey 
home - or so we thought! It was very windy on 
the coast, and when we arrived in Esbjerg we 
had time to visit the maritime museum. Then 
it was on to the port. We thought it most pe
culiar to see buildings surrounded by sand
bags, however more importantly there was 
no ferry. On enquiringat the terminal we we
re informed that the ship was stuck in the 
North Sea because of extremely rough wea
ther and there would be no sailing until Sa
turday.
After many calls home thanks to Scandinavi
an Seaways we were settled on the »Winston 

Churchill« which was docked nearby. It was 
ironic to think that it is the »Winston Chur
chill« which sails straight to Newcastle du
ring the summer months. So two extra days in 
Denmark.
On Friday courtesy of our friends Wivian and 
Bjarne we crossed to the nearby island of Fa
nø and spent a most pleasant day walking, 
talking and eating.
On Saturday we visited Ribe - a lovely town. 
We did some more shopping though money 
was beginning to run out. In the evening our 
ferry arrived at last and we sailed back to Eng
land.
Finally we would I ike to take this opportunity 
of thanking all our Danish friends for their 
tremendous hospitality and fantastic welco
me. We would like to give extra thanks to tho
se families who hosted all of our party. We 
feel we must also mention two people who 
spent a lot of time and effort on our behalf 
they were Wivian Borg and Bjarne Albrecht
sen, in particularfortheir help when we were 
marooned in Esbjerg.

The Walker School 
Exchange Party

Internationalisering er: 
- elevudveksling. 

3cz modtager elever fra Walker School.



Internationalisering er: - besøg af udenlandske skoler. 
2a's vikingespil på Walker School.

2a's udvekslingsrejse til Newcastle

Hobro Gymnasium og HF-Kursus sendte for 
anden gang i efteråret en klasse til Walker 
School i Newcastle-upon-Tyne.
De heldige var denne gang 2a. Allerede fra 
skoleårets start havde klassen forberedt sig til 
rejsen. Dels ved to gange ugentligt at forsyne 
hele skolen med lækkert hjemmebag for at få 
dækket nogle af udgifterne til rejsen dels 
med at ti legne sig viden om det engelske sko
lesystem, Newcastle og Walker School. Så 
utålmodige og ivrige efter endelig at komme 
afsted forlod 2a Hobro Banegård lørdag den 
26. oktober 1991.
Søndag aften kl. 19 ankom vi til Walker 
School, hvor vi blev modtaget af fire lærere 
samt værtseleverne med deres familier. Vi 
kendte allerede to af lærerne samt nogle af 
værtseleverne, som havde været på udveks
ling i Hobro 14 dage før vores genbesøg.
Vi havde et hårdt program for hele ugen. Sko
legang hver formiddag undtagen onsdag, 

hvor vi var på en heldagstur til Edinburgh. 
Eftermiddagen var afsat til mindre udflugter. 
Walker School er en »secondary school« med 
elever i alderen fra 11-18 år. Stik mod hvad 
man måske kunne forvente, syntes 2a vældig 
godt om at gå i skole. Måske fordi de også fik 
lov til at undervise?
Vi havde forskellige projekter, som vi involve
rede Walker-eleverne i. Vore spanske elever 
underviste i spansk - et sprog, som Walker 
School ikke tilbyder. Desuden havde vi 
fransktimer med én af de små klasser. Det gik 
fint med undervisningen i fransk/spansk. 
Det, som voldte lidt besvær primært i begyn
delsen af vores besøg, var snarere at forstå 
den lokale dialekt - Geordie.
Vores danske »indslag« var et vikingeprojekt. 
Vi havde medbragt vikingedragter, som nogle 
så klædte sig ud i - til Walker elevernes store 
fornøjelse. De engelske elever vidste faktisk 
en del om de danske vikinger. Hovedsageligt 
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fordi den nordlige del af England - især den 
hellige ø Lindisfarne - var et af de første mål 
for de danske vikingers barbariske plyndrin
ger.
Alle vore elever havde individuelle skoleske
maer, primært tilrettelagt efter deres valgfag 
på gymnasiet. De enten deltog i undervisnin
gen eller observerede - det sidste var dog 
knapt så spændende.
Før vi tog af sted, havde vi som sagt talt en del 
om forskellen på det engelske og det danske 
skolesystem, bl.a. om, at disciplinen er stren
gere i de engelske skoler. Det måtte 2a også 
sande. Især til morgensamling, hvor der for
ventes total tavshed - og vé den, som diskret 
hvisker en besked til sidemanden!
Det var derfor oplagt, at der skulle laves en 
dansk morgensamling under vores besøg. 
Som arrangører for dette stod de Walker ele
ver, som netop havde aflagt Hobro et besøg. 
Og de havde sandelig lært noget! Der var fle
re sjove og underholdende indslag.
Som sagt havde 2a individuelle skoleskema
er. 12 afvore elever fik lejlighed til at følge en 
teatergruppe - Theatre in Education - som ta
ger rundt på skoler og spiller teater. Det styk
ke, som var på plakaten hed »Sex, Lies and 
Tricky Bits« - et debatstykke om AIDS. Bagef
ter var der diskussion om stykket og om 
AIDS. Alle var enige om, at det varen stor op
levelse at tilbringe en form iddag med Theatre 
in Education.
Torsdag eftermiddag har Walker School »de
bating dub«. Vi deltog, og i anledning af Hal
loween var debatemnet »overtro«. I England 
er debatklubber meget populære. Det er en 
gammel tradition, som man har taget op 
igen. Denne debattradition er fremmed for 
os danskere, og 2a var da også skeptiske og 
tilbageholdende til at begynde med. Det va
rede dog ikke længe, før de glemte alt om 

sprogbarrieren og deltog livligt i debatten. 
Eftermiddagen var helliget udflugter. Vi be
søgte den imponerende middelalderkatedral 
i Durham, gik i de charmerende gamle gader 
og langs Wearflodens bredder.
Desuden tog vi til frilandsmuseet Beamish, 
som viser Nordengland i begyndelsen af det
te århundrede. Man føler sig absolut hensat 
til den tid, fordi Beamish ikke kun er tomme 
huse, men en levende by, hvor man går i tøj 
fra perioden, arbejder, vasker og bager, som 
man gjorde dengang.
Vi var naturligvis også på sightseeing i New
castle - en stor by med et relativt lille, men 
hyggeligt bycentrum. Tidligere var Newcastle 
en industriby, men grundet nedgangstider for 
skibsværftsindustrien måtte byen i 70'erne 
ændre struktur. I dag er Newcastle en by, som 
stadig fremmer beskæftigelsen inden for ser
vicefagene, og som satser meget på at blive 
Nordenglands kulturcentrum. »Metrocentre« 
- Europas største indkøbscenter med et kæm
pestort indendørs tivoli, er et af beviserne 
herpå.
Vores længste ekskursion gik til Edinburgh. 
Vi besøgte Edinburgh Castle, og på vejen ned 
ad »The Royal Mile« - et whisky-museum, 
hvor vi i små vogne kørte en tur igennem 
whiskyens historie. Alle var enige om, at be
søgeti Edinburgh varden lange køreturværd. 
Efter en oplevelsesrig uge i Newcastle tog vi 
søndag morgen afsked med Walker School 
og værtsfamilierne. Tårer blev fældet, af
skedsgaver givet og adresser udvekslet - alt 
sammen med den blandede følelse af, at nok 
er det rart at komme hjem igen, men en uge 
i Newcastle er for lidt. Taktil 2a foren fin ud
vekslingsrejse.

Annette Kanstrup-Jensen 
Inge Sams Knudsen
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Hobro - Athen

D. 4. nov. 1991 rejser Bent Selchau til Athen 
på 3 ugers udvekslingsbesøg:
jeg varen af de få heldige, der blev udtrukket 
til at deltage i et EF-betalt lærerudvekslings
projekt i skoleåret 1991/92. Min udvekslings
partner blev en græsk lærer, Marianne Tsem- 
berlidou. Jeg skul le altså ti I Athen og undervi
se. Efter nogle bureaukratiske forhindringer 
kom jeg endelig afsted og var så i Athen i tre 
uger. I Athen underviste jeg på to skoler, den 
første med elever i 7., 8. og 9. klasse. Den an
den skole kan sammenlignes med et dansk 
gymnasium. Bygnings-og undervisningsfaci
liteterne viste sig som ventet at I igge langt un
der, hvad vi har vænnet os til i Danmark. Un
dervisningsniveauet er ambitiøst, på flere 
punkter også klart højere end hos os. Det 
gælder i hvert fald matematik og fysik. De re
elle krav er nok ikke væsentligt højere end 
hos os. Jeg kom til at undervise i matematik, 
fysik, astronomi, Danmarks geografi, vikin
gerne og musik. Jeg var også med på to eks
kursioner.
Jeg tror, at jeg fik et rimeligt indblik i græske 
undervisningsforhold. Til min undren ser det 
ud til, at forholdet mellem elever og lærere i 

Grækenland ligner det tilsvarende danske 
meget. På dette punkt er vores nabolande, 
Tyskland og England, meget længere fra os.

Marianne Tsemberlidou var som et led i en 
lærerudveksling gæstelærer på Hobro Gym
nasium og HF-Kursus i perioden 18. februar 
til 6. marts 92. Marianne kommer fra Athen. 
Hendes fag er fysik, kemi og geografi, men 
som gæstelærer fra Grækenland var det na
turligt, at hun først og fremmest fortalte om 
græske forhold. Det blev bl.a. til undervis
ning i græske danse, græske undervisnings
forhold og græske vulkaner. Marianne viste 
sig som ventet at være meget åben og livlig. 
Hun besøgte mange klasser, og rigtig mange 
elever fik lejlighed til at snakke med hende. 
Da 2xog 2z i marts varpå studierejse i Athen, 
hjalp Marianne til med et skolebesøg.
Jeg skal hilse fra Marianne og sige, at hun har 
været meget glad for sin tid på Hobro Gym
nasium og HF-Kursus.

Bent Selchau

Internationalisering er: 
- orientering om Grækenland 

på fransk eller engelsk.



Internationalisering er: 
- at besøge hinandens seværdigheder.

Gymnasieelever 
på studierejse i Europa
Alle 3g-klasser og én 2g-klasse fra Hobro 
Gymnasium og HF-Kursus var sidst i oktober 
på en uges studierejse ude i Europa.

Tre 3g-klasser på studietur til Rom
Tre 3g-klasser havde valgt Rom som rejsemål. 
I løbet af rejseugen besøgte de tre klasser de 
vigtigste kulturminder i Rom: Collosseum, 
Forum Romanum, Vatikanets Museum, Pe- 
terskirken, Det gamle Roms havneby Ostia 
Antika, og Mussolinis idealstad Eur.

3b på skolebesøg - og til italiensk fodbold
Det lykkedes 3b at få aftalt et besøg på en ro
mersk skole, hvor klassen blev gæstfrit mod
taget. På trods af de italienske værters man
gelfulde engelsk fik hobroenserneet levende 
indtryk afen ganske anderledes skole - noget 
præget af »rige folks børn«, der kunne optræ
de ret respektløst overfor nogle af deres lære
re samtidig med, at skolens ordensregler var 
meget stramme.
F.eks. måtte eleverne ikke forlade deres klas
seværelser i de fem timer, de var på skolen! 
Klassens fodboldfans havde held til at få bil

letter til superligakampen på Roms Olympi
ske Stadion mellem Roma og Foggia - en fin 
kamp og en fantastisk oplevelse af folkelig, 
italiensk fodboldfest.
Enkelte af klassens fodboldfanatikere ville 
have mere og overværede midt på ugen kam
pen mellem Napoli og Rom - efter sigende 
også rigeligt sin billetpris på 400 kr. værd!

3y så Paven i Peterskirken
»Ved et tilfælde fik 3y en enestående oplevel
se under et besøg i Peterskirken«, fortæller 
adjunkt Berit Dinesen.
»Vi var meget overraskede over den grundig
hed, vatikanpolitiet lagde for dagen. Metal
søgere og gennemrodning af tasker (dåseco
laer blev nådesløst smidt i skraldespanden) 
m.m. Årsagen til postyret viste sig at være en 
gruppe tyske nonner på pilgrimsrejse. De 
skulle modtages af Paven inde i kirken. Det 
betød, at vi fik chancen for at overvære en far
verig katolsk højtidelighed på nært hold.
Først sanget kor smukt i det dunkle kirkerum, 
og så kom han - flankeret af Svejtsergarden! 
Da han satte foden på højaltret, tændtes 
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hundredvis af projektører, og kirken lå badet 
i lys. Den lille pave nærmest strålede i sit krid
hvide tøj - omgivet af kirkens guld, dybt-røde 
fløjl og mørkt-klædte kardinaler. Virkningen 
på nonnerne var nærmest ekstatisk. De hvi
nede og klappede i begejstring. Med vores 
baggrund i den protestantiske kirke og med 
en respektfuld holdning til religiøse handlin
ger var det overraskende, at katolikkerne op
førte sig som unge til rockkoncert. Men også 
vi var berørte.
Paven holdten tale, og vi - ja, vi varmed i ver
dens centrum den dag«, slutter Berit Dine
sen.

3a i renæssancens finanscentrum - Firenze 
»Studieturen med 3a til Firenze blev en beri
gende oplevelse«, fortæller lektor Ove Haa- 
rup og fortsætter:
»Rejsen havde renæssancen som fagligt te
ma. Vi aflagde besøg i de vigtigste kirkelige 
og verdslige seværdigheder fra renæssancen, 
bl.a. Domkirken og Palazzo Vecchio, der 
blev bygget o. 1300 som regeringssæde for 
bystatens styre.
Vi fik et stærkt indtryk af stormandsfamilier
nes enorme magt i renæssancetiden: Byen er 
meget domineret af de flotte paladser fra den 
tid. Specielt kunne Mediciernes indflydelse 
spores. Vores hotel lå lige ved siden af Palaz
zo Medici-Ricardi og St. Lorenzo kirken med 
Mediciernes pragtfulde gravkapel.
Eleverne havde på forhånd - hver for sig - for
beredt små foredrag om nogle af de bygnin
ger, skulpturer og billeder, vi stødte på. Det 
viste sig at være en god og varieret måde at 
blive guidet rundt i Firenze på.
Studierejsen var også vellykket ud fra en soci
al betragtning. Særligt hyggeligt var besøge
ne på de små spisesteder, som her uden for 
turistsæsonen havde god plads. Tre af aftener
ne var der arrangeret fælles spisning på for
skellige restauranter«, slutter en begejstret 
Ove Haarup.

Hvad Simon oplevede
»Ah, undskyld«, mumler jeg og føler mig 
straks lidt dum, da en gammel græsk dame 
kigger op fra et sted nede ved mine knæ og 
ligner en mellemting mellem et tilbageholdt 
raserianfald og et spørgsmålstegn, som viser, 
at hun i hvert fald ikke har forstået undskyld
ningen. Jeg ville gerne have forklaret hende, 
hvor svært det er at holde øje med små græ

ske kvinders tæer, når man lige er kommet 
ind i den athenske domkirke for første gang, 
men opgiver da hun med en skuldertrækning 
har vendt sig om og igen er begyndt at over
dænge en af kirkens metalkister med våde 
kys. Jeg giver mig igen til at kigge på det af 
ting overfyldte kirkerum for at vurdere om det 
er gyseligt eller bare overdådigt. Jeg tror nok, 
jeg kommer frem til det første, men ikke 
desto mindre er der mange spændende, flot
te ting og billeder. De ville sikkert tage sig 
godt ud hver for sig, men her er stilarterne så 
blandede, at det ligner en marskandiserbu
tik. Da jeg endelig har maset mig gennem 
menneskemængderne for at komme frem til 
en stol, hvorfra jeg har godt overblik og udsyn 
til hele kirken, opdager jeg, at messen er i 
gang og at alle mennesker står op. Jeg bliver 
altså stående, og da jeg ikke helt forstår, hvad 
præsten siger, lytter jeg til hans messende 
stemme som musik, mens jeg iagttager men
neskene i det forholdsvis lille kirkerum. Man
ge grækere styrter rundt for at kysse kister og 
ikoner i stedet for at se på prædikanten. 
Mandskoret støtter præsten med lidt veksel
sang, der lyder særpræget, men ganske flot. 
Vi sætteros ned, mens koret syngeren salme, 
og jeg kigger videre rundt i rummet.
Oppe i loftet sidder Gud og holder øje med 
det hele. Nedenunder kommer Jesus og Ma
ria, disciplene, profeterne, evangelisterne og 
nederst en hel del helgener, jeg ikke kender. 
Ærkeenglen Michael flyver også rundt oppe 
under det kuplede loft og svinger lidt med sit 
sværd, mens han venter på dommedag, hvem 
ved?
Nu begynder nadveren, og alle grækerne går 
op mod tre præster, der står og deler brød ud. 
Jeg går også op mod den lille forhøjning, hvor 
de står, og ser bag ved dem en glasdør til de
res private gemakker, som ligner »Det Aller
helligste«. Jeg får et stykke brød af en præst 
med langt hvidt skæg, der på engelsk spørger 
mig, hvor jeg kommer fra, og begynder at ud
spørge mig om Danmark o.l. midt i nadve
ren. Jeg ser, at grækerne kysser præsternes 
højre hånd og ringen som sidder på den, men 
jeg nøjes med at tage hans hånd. Messen er 
forbi, og jeg går lidt rundt og kigger i den 
halvtomme kirke. Jeg går op og kigger ind ad 
døren, hvor præsterne er gået ind, men bliver 
med det samme ført væk af en lille gammel 
dame, der lyder som om hun skælder ud. Jeg 
opgiver at undskylde mig og stiller mig et 
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sted, hvor jeg ikke står i vejen og ser på græ
kerne for at finde ud af, hvor meget kirken 
egentlig betyder for dem. Det er ikke kun 
præsterne og messen der betyder noget, men 
i særdeleshed de klenodier der står i kirken. 
Ved at iagttage dem et stykke tid ser jeg, at 
grækerne har hver deres yndlingsklenodie, 
som de hele tiden vendertilbage til forat lave 
et specielt og sikkert delvist hjemmelavet ri
tual. Det er enormt interessant at se på disse 
mennesker og deres hengivenhed overforde- 
res religion, men jeg foretrækker nu i de fle
ste tilfælde at gå i kirke på vores egen måde.

Simon Lægsgaard Madsen, 2z

Laterna Magica
Mandag den 23. marts:
Nogle af os tilbragte mandag aften i »The Pa
lace of culture«, et kæmpemæssigt teater, 
hvor forestillingen »Laterna Magica« skulle 
vises. Specielt for denne slags teater var, at vi 
i ca. halvanden time ville blive underholdt 
med en forestilling, hvor hovedvægten var 
lagt på en blanding af ballet, musik, sang, 
film og dias. Og siden »Laterna Magica«-fore- 
stillingen skulle være speciel for Prag, håbe
de de fleste vist på, at den halvanden time vil
le være så interessant, at det kunne forhindre 
én i at falde i søvn efter en trættende og ud
mattende gåtur i Prags gader om eftermidda
gen.
Heldigvis blev dette håb hurtigt bekræftet. 
Åbningen på forestillingen var utrolig impo
nerende og fantastisk godt lavet. Kulisserne i 
forestillingen varen film, der kørte bag skue
spillerne på scenen, der samtidig selv spille
de med i filmen, idet de »kravlede« ind og ud 
af lærredet. Lyseffekterne var utroligt flotte, 
og samspillet mellem dansere/skuespillere 
og det, der foregik i filmen, var fantastisk flot 
lavet. Det var i det hele taget, for de af os, der 
aldrig før havde set en sådan forestilling, ret 
fascinerende!!
Handlingen i stykket var stillet op som i et 
eventyr, og hovedpersonerne var her to klov
ne, dersom i al le andre eventyr måtte en mas
seondt igennem, før de nåede deres mål. For 
nogle afos forblev stykkets handling dog en 
smule uklar, da ikke alle fra starten havde fået 
købt et program, hvor handlingen blev om
talt. Og da der jo ingen tale var i stykket, kan 
man vist godt sige, at det var lidt ærgerligt. 
For selvom hele forestillingen var underhol

dende i sig selv, kunne det jo have været rart 
at kende stykkets handling også!!
Men alt i alt tror jeg aftenen blev ret vellykket 
alligevel. Rart vardet i hvert tilfælde at se no
get anderledes og »utraditionelt« teater sam
tidig med, at hele forestillingen var så flot og 
imponerende.

2a

Barcelona på godt og ondt
Efter at være ankommet til Barcelona i god 
behold blev vi indkvarteret på vores hotel. Al
lerede her væltede indtrykkene ind over os. 
Mette og mig omdøbte for sjov skyld hotellet 
fra at hedde Hotel Cosmos til at hedde Hotel 
Caos. Det var f.eks. en katastrofe af dimensio
ner da et par af pigerne fandt ud af at stikkon
takterne ikke passede til stikkene i deres hår
tørrere!
Vores kvarter var temmelig fattigt i forhold til 
hvad vi er vant til; husene var mere eller min
dre misligholdte og der lugtede ikke lige godt 
alle steder. Jeg blev lidt forskrækket, da jeg så 
at der var udstationeret politi så at sige lige 
udenfor vores gadedør. Ikke at jeg var bange 
for politiet, nej dem blev vi efterhånden fine 
venner med, men bange for den kendsger
ningat det var nødvendigt med politi. Det var 
faktisk påkrævet fandt vi senere ud af da Rik
ke fik sin jakke stjålet og en mand som vi ikke 
kendte, blev stukket ned på Plaza Real; uhyg
geligt!
Som i alle andre storbyer var der ludere, skral- 
despandsrodere, der ganske uanfægtet gik 
rundt og fiskede aviser m.m. op af affaldskur
vene med en pind.
Generelt oplevede jeg fattigdom som et pro
blem foren stor del af befolkningen i den en
de af byen hvori vi befandt os. Man behøvede 
dog ikke at gå langt førend de store luksusvil
laer skød frem. Der var tydelig forskel på rig 
og fattig, på slum og overdådighed. En forskel 
som er langt mere påfaldende i Spanien end 
herhjemme.
Det var set med mine øjne nogle af de mindre 
positive ting jeg har oplevet ved Barcelona, 
måske lige med den tilføjelse at spaniernes 
holdning til tilværelsen er lidt i retning af: 
»Manana« (= i morgen). Hermed mener jeg 
at de ikke tog særligt tungt på om de nu nåe
de det planlagte eller ej. Fx var åbne- og luk
ketiderne i Barcelona alle cirkatider, hvilket 
vi fik at føle en dag vi skulle ind og se Santa 
Maria del Mar(en meget smuk kirke). Vi kom 
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til at vente 1 1/2 time før døren blev lukketop. 
Heldigvis falder tiden ikke nær så lang når 
man tilbringer den på nærmeste beværtning. 
Det er sikkert meget sundt og afstressende at 
have deres indstilling til livet, men for os for
travlede nordboere kan det godt være en 
pine.
Ellers synes jeg spanierne var herlige. Jeg før
te flere samtaler med dem uden at kunne sige 
ret meget andet på spansk end: »No com- 
prendo espanol«. Man kan fint kommunikere 
på fingersprog samt engelsk som de til gen
gæld sjældent forstod.
Andre forunderlige kvaliteter ved Barcelona 
var barcelonensernes spontanitet. Vi skulle 
se folk danse sardana på Domkirkepladsen 
og havde selvfølgelig plantet os på torvet, for
ventningsfulde og i godt humør. Pludselig 
kom en ældre mand hen til os og ville have os 
med ud at danse. Vi var ikke specielt gode, 
men det var smadder sjovt. Der gik rygterom 
at han var hyret af vores rejsekammerater Ole 
Bent og Kirsten; vi troede simpelt hen ikke på 
at manden ganske uopfordret ville lære os at 
danse sardana, men den var god nok, rygtet 
var bare en and.
Barcelonas helt specielle atmosfære med 
Ramblaen (gågaden) og alle dens særheder 
var også forundrende. Alle gadehandlerne 
der ivrigt prøvede på at sælge deres varer, vil

lige til at prutte om prisen. Allede optræden
de der tjente en skilling ved at spille, danse 
og sågar strippe; alt dette var virkelig noget 
for sig. Man kunne ligefrem mærke hvor det 
hele spruttede af liv modsat fx Hobros gåga
de hvor folk nærmest går i deres egen lille 
verden uden de store smil på munden.
De smukke bygninger i Barcelona gjorde og
så deres til at give byen et særpræg. Gaudis 
værker, specielt Sagrada Familia, var hele be
søget værd. Man kunne blive ved med at stu
dere den kæmpe endnu ufærdige kirke for 
hele tiden at opdage nye små detaljer.
En anden ting man endelig ikke må glemme 
erden billige spritus som virkelig var med til 
at sætte kolorit på nattelivet. Nogle afos hav
de en stambar, hvor tjenerne smilede gen
kendende til os når vi kom og sagde: »Una 
cervesa grande por favor.«
Og sådan kunne jeg blive ved med at nævne 
småting der imponerede, chokerede eller 
forargede, men tiden løber desværre hurtigt 
hvilket jeg også fandt ud af dernede. Pludse
lig var ugen gået og man var klar til at vende 
hjem, trætog mættet med alle de mange ind
tryk man konstant blev bombarderet med. En 
herlig men hård tursom gav mig lyst ti I at gen
se Spanien og Barcelona en anden gang.

Christina Sörensen, 3x

3x lærer at danse Sardana.



Barcelona - gammelt og nyt.

Mit indtryk af Barcelona
Det første indtryk jeg fik af Barcelona var: 
»Hold kæften storby«. Der var firsporede vej
baner i hver retning og i det hele taget et 
kæmpe trafiknet. Trafikken var nok det der 
chokerede mig mest. Den var så kaotisk. Folk 
kørte mere pr. instinkt end efter f.eks. lyssig
naler og skiltning. Der var byggepladser over
alt (sel v vores hotel var en byggeplads) og det 
gjorde heller ikke trafikken bedre.
Udover det er det både en utrolig flot og utro*- 
lig beskidt by. Utrolig flot, p.gr.a. de mange 
flotte bygninger, palmer og andre plantevæk
ster. Udadtil er det en meget flot og levende 
by med et evigt menneskemylder, nærmest 
døgnet rundt. Bevæger man sigderimod ned
ad nogle sidegader til f.eks. Rambla'en ser 
man beskidte, smalle gader med tiggere, 
drankere og det der er værre. Det er utroligt 
så hurtigt det skifter. Udadtil ser alting så flot 
ud med flotte parkanlæg og springvand. Men 
under masken kommer det sørgelige billede 
frem af fattige og hjemløse der desperat leder 
efter mad i skraldespandene, og det er måske 
netop det at de er så desperate der tvinger 

dem ud i kriminalitet for at få penge til mad. 
Dog var det ikke så galt med lommetyve som 
vi havde fået at vide. Ingen afos fik stjålet teg
nebøger eller kameraer. Det hænger højst 
sandsynligt også sammen med de mange be
tjente der var overalt. Der er neml ig blevet sat 
20.000 ekstra betjente ind p.gr.a. olympia
den. Ogdog varder ikke mere respekt for po
litiet end at der en aften var knivkamp inde 
midt på Plaza Reial. Der gik dog heller ikke 
mere end et halvt minut før pladsen var over
fyldt med betjentesom hurtigtog effektivt fik 
ryddet pladsen for ballademagere.
En lovlig måde at stjæle penge på var at have 
en souvenirbod. Det var som om de nærmest 
kørte med turistpriser og almindelige priser. 
Turistprisen er nærmest det dobbelte af nor
malprisen. Men de var dog også til at handle 
med. Man kunne prutte om prisen, og det var 
da også ganske fornøjeligt i stedet for bare at 
betale det der står på prisskiltet.
Alt i alt er det en spændende og interessant 
by der er værd at besøge, ikke mindst dens 
natteliv.

Jesper Christensen, 2y
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Betragtninger omkring et udviklet 
samarbejde mellem Hobro 
Gymnasium og Hobro Bibliotek

Med gymnasiereformens indførelse i 1988 
blev der indført opgaveskrivning i 1., 2. og3g. 
Dette forplantede sig meget hurtigt til øget 
aktivitet på det lokale folkebibliotek, hvor lit
teratursøgning og reservering af efterspurgte 
bøger fik en relativ høj vægtning i perioder af 
skoleåret.
Til opgaveløsning er knyttet øgede krav til 
eleverne om selv at finde den relevante litte
ratur.
For at kunne opfylde de krav må eleverne ha
ve et »værktøj«, der sætter dem i stand til at la
ve en fornuftig litteratursøgning. Den situa
tion, som eleverne var i, skabte tanker og øn
sker om at formidle en indsigt i elementær 
emnesøgning til alle 1. års-studerende. En 
indsigt og viden som ville blive til gavn for 
dem i resten af deres studietid.
Derfor etableredes undervisningen i littera
tursøgning for godt 3 år siden. Den består af 
een lektion, hvoreleverne i meget koncentre
ret form får kendskab til en søgemodel, som 
de kan bruge i deres emnesøgninger. Derud
over får de tips og ideer ved arbejde med for
fatterskaber og litteraturtolkningsopgaver.
Et væsentligt indhold i og mål med undervis
ningen er også at bevidstgøre eleverne om, 
hvilke forventninger man fra bibliotekernes 
side kan havetil deres forberedelse, præcise
ring af emne, afgrænsning o.s.v.
Resultaterne af undervisningen står fint mål 
med anstrengelserne.
Det er dejligt at opleve elevernes tilfredshed 
ved selv at finde den litteratur de ønsker skal 
ligge til grund for deres opgavebesvarelser. 
Undervisningen har betydet, at elev og bib
liotek nu samarbejder på et langt højere ni
veau og at det elementære søgearbejde udfø
res af en bevidst elev, der kritisk selekterer i 
det fremfundne.
Udviklingen går stærkt. For eet år siden var 
søgeapparatet udelukkende kartoteker og bi- 
bliografier/kataloger i papirform. I dag har 
Hobro Bibliotek adgangtil EDB-baser, dergi- 
ver hurtigere og mere effektive søgninger i 
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andre bibliotekers bogbestand. F.eks. søger 
vi i basis, som indeholder en registrant over 
folkebibliotekernes inddaterede bogbe
stand. Vi kan begrænse os og søge i Aalborgs 
bogbestand eller vi kan udvide søgemulighe
derne og søge i forsknings- og fagbiblioteker
nes base-ALBA. Vi kan søge artikler i artikel
basen og anmeldelser i anmeldelsesbasen. 
Eleverne er meget søgemotiverede og en god 
undervisning i basesøgning vil være påkræ
vet for at søgningerne ikke skal blive for lang
varige og dermed dyre.
Præcisering, afgrænsning, søgeord, kombi
nationer og fantasi er nøgleord, når bruger
terminaler bliver en realitet.
En tak skal rettes til lærerne, der velvilligt har 
stillet undervisningstimertil rådighed, så un
dervisningen har kunnet indpasses i elever
nes almindelige skema. Også tak for den ven
lige måde, lærerne har taget imod mig på.

Jeg har i efteråret 1991 og foråret 1992 delta
get i et udvalgsarbejde omkring en forbed
ring af betjeningen af gymnasieeleverne og 
en forbedring af samarbejdet mellem gymna
sier og folkebiblioteker i Nordjyllands Amt. 
Vi har i dette arbejde ønsket at få en dialog 
med gymnasierne, så vi sammen kan udfor
me nogle løsningsmodeller.
Dronninglund Bibliotek og Gymnasium har 
en løsningsmodel, som udvalget har »stude
ret«.
I Viborg Amt har gymnasier og folkebibliotek 
i fællesskab lavet et oplæg til debat. Jeg ser 
frem til, at vi også her i amtet sammen kan 
diskutere, hvordan vi kan opfylde gymnasie
reformens krav og udnytte ressourcerne og 
søgemulighederne optimalt.

Ruth Michaelsen 
bibliotekar ved Hobro Bibliotek



Sammen indeni?

På »holdningsdagen« på Hobro Gymnasium 
og HF-Kursus sang vi til afslutning af mit ind
læg en skolesang, hvis omkvæd slutter med 
ordene: »....og enhver er fri, fordi vi er sam
men indeni«. Der blev sunget godt den mor
gen.
I næsten alle sange, som handler om skole, 
og som har fundet vej til f.eks. Højskolesang
bogen eller andre folkelige sangbøger, går 
den tanke igen, at skolen skal være et sted, 
hvor man er sammen, at undervisning er en 
form for samvær, en udviklende dialog mel
lem mennesker.
I den danske skole er der gjort meget for at 
virkeliggøre denne tankegang. De fysiske 
rammerom undervisningen er gode, mange 
hjæl pem idler står ti I rådighed, lærerne bliver 
ordentligt betalt for deres arbejde, og under
visningen er i princippet gratis for eleverne. 
Så langt, så godt: Vi har gode rammer at være 
sammen i.
Rammer om samvær giver bare ikke automa
tisk samvær indeni. Der er tilsyneladende 
store problemer med samværet, både i folke
skolen, i gymnasiet, på hf, på handelsskolen, 
på teknisk skole. Men da vi nu skal gå i skole 
-deter jo en pligt-må vi tage hinanden på or
det, tage hinanden alvorligt, laveen aftale. En 
kontrakt.
Et udkast ti I en sådan kontrakt blev præsente
ret på holdningsdagen. Den blev ikke just vel 
modtaget. Det var for meget af det gode. Jeg 
skylder at sige, at kontrakten (som ved hver ti
mes begyndelse skal underskrives af såvel 
klasse som lærer, og i hvilken det fastslås, at 
her foregår - under gensidig forpligtelse - un
dervisning) var og er ment som en spøgefuld 
alvorlighed. Den blev i 1988 trykt i en bog 
om undervisning og skulle opfattes som et 
billede på nogle overvejelser, lærere kunne 
gøre sig, specielt når de skulle aftale under
visningens form og indhold med eleverne. 
Mange grinede dengang af kontrakten, men 
vi oplevede også en udlænding i fuld alvor 
spørge, om man anvendte kontrakten overalt 
i den danske skole! Vi svarede høfligt nej.
Men svaret kunne have været ja-med en hen- 
visningtil, at vi i Danmark er blevet så profes
sionelle til at gå i skole, at kontrakten er en 

naturlig forlængelse af alt det med rammer
ne, lønningerne o.s.v. Det professionelle lig
ger i, at vi - både som elever og lærere - har 
lært at distancere os fra skolen, samtidig med 
at vi er midt i den.
En analogi ti! professionelle fodboldspillere 
ligger ligefor: Alle kender reglerne for legen, 
men bryder dem raskvæk. Og hvis domme
ren ikke i en række tilfælde lod som om han 
troede på en benspænders uskyld, ville der 
snart være tomt på banen. De spiller et spil i 
spillet. Og det gør vi også i skolen nu og da. 
Vi skal passe på, at det ikke tager overhånd. 
På vejen hjem fra holdningsdagen hørte jeg 
radio i bilen, tilfældigvis en udsendelse om 
skole. Der var interviews med både lærere og 
elever. Anledningen var, at man på en folke
skole havde så store problemer med en me
ningsfyldt afvikling af undervisningen i de 
ældste klasser, at man havde indført en kon
trakt, som eleverne skulle skrive under på: 
Undervisningen skulle følges, eleverne skul
le deltage aktivt. Hvis ikke, ville konsekven
sen i yderste tilfælde være bortvisning. Nogle 
elever udtrykte forundring over, at ikke også 
lærerne skulle skrive under. Det forstår jeg 
godt. Men det faktum, at eleverne kun prote
sterede vagt mod selve kontrakt-tankegan
gen, gjorde et stærkt indtryk på mig. Et eller 
andet var riv-rav-ruskende galt!
Nogle måneder senere så jeg et indslag i TV 
om en kommune, hvor man alvorligt overvej
ede at betale eleverne i de ældste klasser for 
at passe deres skole. Begrundelse: Man kun
ne blive nødttil attage konkurrencen op med 
det erhvervsarbejde, som financierede ele
vernes store privatforbrug, og som ofte kom i 
første række. Hvordan dén kontrakt skulle se 
ud, meldte historien ikke noget om, men sik
ke konsekvenser på længere sigt!
Men hører vi så nogen sige fra - kærligt, men 
bestemt - over for kræfter, som er ødelæggen
de for det, skolen ideelt set kunne og burde 
være? Eller har vi givetop, vi forældre, elever 
og lærere, og besluttet at spille spillet i spil
let?
Det tror jeg ikke. Men det er vigtigt at være 
opmærksom på de tendenser i tiden, som 
samfundsmæssigt og på det personlige plan 
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trækkeri den gale retning. Hvis man med ud
vikling også mener fremskridt, så er den »ud
vikling«, som sker i skolen for øjeblikket, et 
tilbageskridt.
Vi skal holde hinanden fast på at bevare sko
lenssamværskvaliteter. Ikke ved hjælpafkon- 
trakter, aftaler og sanktioner, men gennem 
personlig ansvarlighed, engagement og 
åbenhed. De er en meget vigtig del af forud

sætningerne for samværet indeni og for en
gang måske at kunne realisere drømmen om 
et sted.

- der er stort og smukt
- som bli'r blankt når det bli'r brugt.

Som vi sang den morgen.

Med venlig hilsen Ole Straarup

Åbent hus 29. januar '92.





Så længe mit hjerte slår
På Hobro Gymnasium og HF-Kursus bliver 
der ikke spillet skolekomedie, men teater. Ale
ne det faktum viser, at instruktørerne og de 
medvirkende stiller store krav til deres årlige 
skoleforestilling. To af skuespillerne fortæller i 
dette interview om deres medvirken i årets 
John Mogensen cabaret:

Hvorfor valgte I at deltage?
Bjarke: Det var jo et afbræk i hverdagen, der 
ellers let kan blive kedelig og ensformig.
Poul Martin: Ja, man skal være en inkarneret 
stræber for at kunne gennemleve tre år på Ho- 
broGymnasium og HF-Kursus uden at deltage 
i nogle afde alternative tilbud, gymnasiet er så 
rig på.

Har I nogle forudsætninger for at medvirke?
B: Forudsætninger er så meget sagt. Vel ikke 
mere end alle andre, der har lyst til at gøre en 
indsats, har. Det eneste, der virkelig betyder 
noget, er mod og selvtillid. Som fg'er kræver 
deten del at stille sig op foran en »blodtørstig« 
forsamling, men efter at have været med både 
som fg'er og 2g'er er selvtilliden ligesom på 
plads, og der var da heller ikke nogen tøven 
med at melde sig.
PM: Efter vores deltagelse i »Gøngehøvdin
gen« som lettere begavede, tungt berusede 
svenske soldater (en let rolle?) gav Ole Bent 
udtryk for, at hvis vi var interesserede i at delta
ge igen, kunne han sikkert finde et par roller.

Hvordan forløber opbygningen af stykket?
PM: Umiddelbart virker de første prøver håb
løst kaotiske og tilfældige. Ingen ved, hvor no
gen eller noget skal placeres på scenen. Kun 
de færreste har på det tidspunkt den nødven
dige indsigt i den karakter, de skal skabe. Kulis
ser er der ingen af, og instruktørerne er lige så 
rådvilde som skuespillerne. I skabelsen af ka
rakteren gør Ole Bent meget ud af, at de med
virkendes karakterer skabes i et samarbejde 
mellem instruktørerne og skuespillerne, det 
vil sige at skuespillerne finder ud af, hvordan 
de bedst kan skabe den rette karakter som et 
resultat af deres egen forståelse af personen og 
Ole Bents store ekspertise på området. Stykket 
begynder først at tage form, når alle skuespil
lerne ved præcist, hvordan deres person vil re
agere i de situationer, vedkommende kommer 

i under stykket. De første seks uger arbejdede 
kor, musik og skuespil hver for sig. Da vi syn-, 
tes, at det hele var ved at tage form, og vi havde 
styr på kostumer, replikker og samtlige bevæ
gelser, mødtes vi med orkester, kor, lys og lyd 
og oplevede det ventede mareridt: Alt brød 
sammen! Ole Bent og Berit Dinesen vidste 
præcis, hvordan skuespillet skulle fungere, og 
Anders præcis hvordan musikken skulle spil
les, men atfå det kørt sammen?! Det var en stor 
fordel, at Berit også ledede koret, så konflikter 
med dette kunne undgås. Traditionen tro ram
mer sygdom cabareten ca. en uge før premie
ren. Et utal af halsbetændelser, småforkølelser 
og hjernerystelser!! ramte cabaret-folket, i de 
fleste tilfælde som følge af stress.
En anden tradition består dog i, at alle syge
meldte kommer på benene inden premieren. 
B: Det kan dog lige tilføjes, at de kaotiske til
stande er en vigtig brik i opbygningen af styk
ket. Det får adrenalinen til at pumpe, (mon 
man når at blive færdige til opførelsen?!), og 
det gør, at skuespillerne såvel som orkestret er 
ekstra godt forberedte næste gang de mødes.

Går cabaret-arbejdet ikke ud over forberedel
sen til timerne?
PM: Det er klart, at arbejdsbyrden er overvæl
dende, når både timerne, lektierne, cabaret- 
prøverneogforberedelsernedertil skal passes. 
Det kan derfor næppe undgås, at forberedel
sen til timerne bliver lidt overfladisk i den mest 
heftige periode.
B: Dertil skal der dog siges, at lærerne har væ
ret meget forstående. I den sidste uge op til 
premieren på cabareten var lektiebyrden kraf
tigt nedsat - ja, man kan næppe kalde det en 
byrde. Det kunne nås i bussen, hvis man som 
jeg kommer udenbys fra. Desuden fik vi udsat 
en dansk stil.

Hvordan var det at arbejde med John Mogen- 
sen-cabareten i forhold til »Gøngehøvdin
gen«?
B: Det var noget af en omvæltning. Efter en 
Gøngehøvdingsucces hovedsageligt baseret 
på »falden på halen«-sekvenser skulle vi nu til 
at arbejde med seriøst teater - en stor udfor
dring for de medvirkende skuespillere. I John 
Mogensen-cabareten fik karaktererne en me
get mere nuanceret identitet, end de fik i
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»Gøngehøvdingen«. Der var en skiften mel
lem forskellige sindsstemninger og reaktioner 
efter, hvor sent på natten det var blevet (hvor 
mange øl, der var drukket). Samtidig medførte 
opsætningen af et så utraditionelt stykke til en 
skoleforestilling en vis usikkerhed med hen
syn til publikums respons. Ville socialrealisme 
falde i publikums smag, eller ville folk hellere 
have noget komediespil, der unægteligt er let
tere tilgængeligt? Det er som medvirkende 
svært at svare på, men ud fra klapsalvernes 
længde og intensitet må der umiddelbart kon
kluderes, at stykket faldt i publikums smag. 
PM: Det var klart en større udfordring at arbej
de med dybsindig socialrealisme, hvilket jeg 
helt klart mener, der var tale om i år, end det 
var at arbejde med den glade komedie: Gøn
gehøvdingen. Jeg tror, det var en stor fordel, at 
valget faldt på cabareten som årets forestilling 
oven på den store succes, »Gøngehøvdingen« 
var, da disse to meget forskellige stykker er 
vanskelige - hvis ikke umulige - at sammenlig
ne. Af den grund følte jeg ikke det store pres, 
det er at leve op til en sådan succes. Kravene 
var store i år, men Ole Bent og hans »udtagel
seskomité« fandt blandt de nye nogle virkelig 
talentfulde folk.

Hvad har I fået ud af at medvirke?
PM: Først og fremmest de mange fornøjelser 
ved at deltage i cabareten! Den største af dem 
var uden tvivl at arbejde tæt og intenst sam
men med de mange mennesker, jeg i forvejen 
kendte mere eller mindre godt, men ikke 
mindst at arbejde med de mange jeg ikke 
kendte, og som jeg ikke ville have kommet til 
at kende, hvis det ikke var for min deltagelse i 
John Mogensen cabareten.
B: Derudover fik vi også en dybere indsigt i 
kunstformen: Teater. Personligt har jeg altid 
godt kunnet lide at se teater- der bliver fortalt 
en historie, som fanger publikum i de par ti
mer, det varer. Men nu har jeg fundet ud af, at 
teater er mere end som så. Man kan se et tea
terstykke adskillige gange (eller medvirke i 
det) og få en ny eller dybere indsigt for hver 
gang. Meget fascinerende!
Der hersker ingen tvivl om, at arbejdet med 
cabareten er en af de begivenheder fra vores 
tid i gymnasiet, vi altid vil huske. Vi kan kun 
opfordre andre til at deltage i lignende projek
ter - udbyttet er stort!

Poul Martin Michno, 3y 
Bjarke Hvirring-Rasmussen, 3y



Elevernes fordeling på klassetrin, 
hjemstavnskommuner og amter
Nordjyllands Amtskommune: Århus Amtskommune: Viborg Amtskommune:

3. gymnasieklasse:
Arden Kommune 19 Mariager Kommune 19 Møldrup Kommune 3
Hadsund - 20 Tjele 1
Hobro 45 Aalestrup - 2
Nørager 2
Skørping - 2

2. gymnasieklasse:
Arden Kommune 15 Mariager Kommune 13 Tjele Kommune 1
Hadsund - 34
Hobro 59
Nørager - 1
Skørping - 3

1. gymnasieklasse:
Arden Kommune 21 Mariager Kommune 26 Møldrup Kommune 1
Hadsund - 36 Tjele 1
Hobro 59 Aalestrup - 3
Nørager - 11

2. hf-klasse:
Arden Kommune 1 Mariager Kommune 5 Aalestrup Kommune 4
Hadsund - 6
Hobro 32

1. hf-klasse:
Arden Kommune 14 Mariager Kommune 13 Møldrup Kommune 1
Farsø 1
Hadsund - 21
Hobro 24
Nørager - 5
Skørping - 3
Terndrup - 1
Års 1

I alt 436 76 17

Samtlige elevers fordeling på hjemstavnskommuner og amtskommuner
Nordjyllands Amtskommune:
Arden Kommune................................................................................... 70 elever
Farsø - ............................................................................................ 1
Hadsund - ........................................................................................... 117 -
Hobro - ........................................................................................... 219 -
Nørager - ........................................................................................... 19 -
Skørping - ........................................................................................... 8 -
Terndrup - ........................................................................................... 1
Års - ........................................................................................... 1 -

Århus Amtskommune:
Mariager Kommune............................................................................ 76 elever

Viborg Amtskommune:
Møldrup Kommune.............................................................................. 5 elever
Tjele - ........................................................................................... 3 -
Aalestrup - ............................................................................................ 9 - i alt 529 elever

Hobro Gymnasium og hf-kurus havde således ved skoleårets start 1991 - 529 elever.
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Uddrag af skolens dagbog 
skoleåret 1991/92

1991
AUGUST:

D. 8.: Et nyt skoleår starter med det største an
tal elever i skolens historie-521. Så stort et an
tal elever, at der er oprettet både en gymna
sieklasse og en HF-klasse mere end hidtil.

D. 14.: Skolens 3O-års fødselsdag.

D. 15.-28.: Alle 1. klasser på hyttetur.

D. 19.: Fællestime: Besøg af bulgarsk danse
trup fra Gabrovo. 28 dansere, 7 musikere og 
en forsanger gav en farverig og festlig opvis
ning.

SEPTEMBER:

D. 6.: Som et led i introduktionsarrangemen
terne afholdes idrætsdag for alle nye elever. Vi kommer hinanden ved.



D. 6.: Indvielse af skolens nyanskaffede fly
gel.
Rektor Jørgen Freil og fru Kirsten Freil er gæ
ster ved indvielsen, som indeholderen lille 
koncert, arrangeret ti I lejligheden og fremført 
af Asger Landsfeldt.

D. 8.-9.: 3sm Musik-højniveau på ekskursion 
tjl Århus sammen med Per Vilsbøll.
Århus Festuge stod i Nordens tegn og i den 
forbindelse havde holdet tilmeldt sig et kor
stævne: »Kor i Nord-en-workshop«. I dette 
projekt medvirkede 75 andre øvede korsan
gere. Repertoiret var naturligvis nordiske sat
ser og et udvalg af disse blev præsenteret ved 
en mindre koncert foran trapperne på Århus 
Teater - 3MUS kan faktisk sige, at de har spil
let og sunget på Århus Teater.
Den anden hovedbegivenhed for holdet var 
en lyttekoncert med Istanbul Ekspres på Hu
set i Århus. Her hørtes der Jazz/rock-musik 
krydret med østeuropæiske rytmer tilsat afri
kanske trommerytmer - fusionsmusik når det 
er bedst. (PV)

D. 10.: Besøg af to polske børnehjemsledere 
fra Jelenia Gora. Børnehjemslederne er led
sagere for 30 polske feriebørn, der er på ferie
koloni på Hegedal, arrangeret af Set. Georgs- 
Gilderne i Hobro.

D. 13.: Parentesfest.

D. 18.: I 3. time fællestime med den tyskesan
ger Paul Bartsch sammen med Thomas Fah
nert.

D. 19.: Introduktionsaften for alle 1. klasser 
med forældre.

D. 23. sept. til 2. okt.: Som et led i udvekslin
gen mellem skoler i forskellige lande rejser 
tre af gymnasiets lærere til Falköping i Sveri
ge, hvor de skal undervise i deres normale 
fag. De tre lærere er Bjarne Albrechtsen, Lis
beth Basballe og Michael Wulff.
(Se artikel andetsteds.)

Ig's idrætsdag.



D. 25. sept, til 2. okt.: Tre gæstelærere fra Fal
köping - nemlig Kerstin Bergquist, Sven-Olof 
Rogestedt og Jerry Sjöberg - starter deres be
søg på Hobro Gymnasium og HF-Kursus. De 
underviser i fagene engelsk og svensk, kemi 
og biologi, samfundsfag og svensk.

(Se artikel andetsteds.)

OKTOBER:

D. 2.: 1g-drenge til basketballstævne i Nykø
bing Mors sammen med Ole Carstensen. Det 
var et interessant stævne, idet man mødte 
gymnasier, som normalt ikke mødes.
Resultaterne blev:
Hobro-Struer 26 - 9
Hobro-Morsø 17 - 7
Hobro-Thisted 18-24 (OC)

D. 3.: Besøg af to svenske skolefolk fra Ålle- 
berggymnasiet i Falköping - rektor Oluf Ma
gren og studierektor Stefan Stefansson. Ålle- 
berggymnasiet er det gymnasium, Hobro har 
udvekslingsforbindelse med.

D. 7.: 2-3sm/Samfundsfag på besøg i byretten 
sammen med Ove Haarup. Besøget varet led 
i samfundsfagsundervisningen med emnet 
Kriminalitet. Man overværede afgørelsen i en 
voldssag. Efterfølgende havde eleverne lejlig
hed til at stille spørgsmål til forsvarer og an
klager. Dommer Skouvig gennemgik derefter 
hovedprincipperne i det danske retssystem. 
(OH)

D. 10.-18.: Besøg af elever og lærere fra Wal
ker School i Newcastle.

D. 11.-18.: Efterårsferie.

D. 25.: 3x rejser sammen med Kirsten Huu- 
sum og Ole Bent Larsen til Barcelona.

D. 25.: Pigebaskethold fra Hobro på besøg på 
Vesthimmerlands Gymnasium.

Uge 44: Alle 3g-klasser på studierejser.
(Se omtaler andetsteds i bladet.)

Uge 44: 2a på udvekslingsbesøg i Newcastle.
(Se omtale andetsteds i bladet.)

NOVEMBER:

D. 11.: En engelsk gymnasieelev, som i øje
blikket er au-pair-pige i Danmark, til ekstern 
skriftlig eksamen på skolen.

D. 12.: Elever med faget engelsk-højniveau 
har sammen med Inge Dinéss besøg af Elisa
beth Hiley fra York og Birte Overgaard fra 
VUC-Østhimmerland.

D. 15.: Dawe Cowings, som er lærer på Wal
ker School i Newcastle, gæster gymnasiet.

D. 15.: Parentesfest.

D. 18.: Rektor Jørgen Freil meddeles afsked 
pågrund af sygdom. Fratrædelsen finder sted 
med udgangen af januar.

D. 21.: Fællestime i 3. time: Aal borg Teater vi
seretdemonstrationsprogram indeholdende 
uddrag af teatrets forestillinger.

Scene fra »Cabaret«.

D. 28. kl. 19: Forældre-/elevkonsultation for 
2. og 3g.
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DECEMBER:

D. 2.: 3a og 2b har sammen med Vagn Hen
del besøg af cand.theol Henrik Stubkær.

D. 3.: 2p pä ekskursion til Arhus sammen 
med Henrik Damsgaard.
Ekskursionen blev foretaget i forbindelse 
med et forløb i faget dansk. Man besøgte DR 
Provinsenheden, hvorTV-redaktør Marianne 
Blikfeldt fortalte livligt og konkret om det 
daglige journalistiske arbejde med TV-avi- 
sen. Bagefter demonstrerede kameramand 
Knud Pedersen husets tekniske udstyr og for
talte om arbejdsgangen ved reportage- og 
studieproduktion. Der blev bl.a. lejlighed til 
at se et klipperum i funktion.
Turen rundedes af med et besøg på Århus 
Kunstmuseums permanente samling. (Da)

D. 3.: Elever med faget erhvervsøkonomi på 
virksomhedsbesøg sammen med Kaare Stis- 
sing Jensen.

D. 4.: Gymnasiet modtager meddelelse om, 
at rektor Jørgen Freil afgik ved døden den 3. 
december.
Konst, rektor Ib Juhl Søndergaard sammen
kaldte alle elever og ansatte til en meget 
smuk mindehøjtidelighed i samlingssalen.

D. 5. kl. 19: Forældrekonsultation for 1b og 1y.

D. 6.: Jørgen Freil bisættes fra Hobro Kirke.

D. 9. i 3. og 4. time: Fællestimer, hvor Jacob 
Holdt viste sine lysbilleder om Bolivias bøn
der.

D. 10: Elev-/forældrekonsultation for 1a og 1u.

Uge 50: 3g-eleverne skriver 3.års-opgave.

D. 11.: 1a på ekskursion til Århus sammen 
med Wivian Borg og Henrik Damsgaard.
Ekskursionen var en opfølgning af arbejdet 
med billedanalyse i dansk og »Irland« i en
gelsk. Man besøgte Århus Kunstmuseum og 
var i biografen for at se Alan Parkers film om 
Dublinungdom »The Commitments«.

D. 12.: Pædagogisk Dag (»holdningsdag«) i 
de første 4 timer af dagen, indledt af Ole 
Straarup.

D. 12. kl. 19: Elev-/forældrekonsultation for 
1x og 1z.

D. 17.: 2y harbesøgaf Mike Makris fra Athen.

D. 18.: Gymnasiets kor og bigband på besøg 
på Hobro Nordre Skole sammen med Berit 
Dinesen, Bjarne Martin og Anders Ørberg.

D. 19.: Kor og bigband gæster Hadsund 
Skole.

D. 19.: 3a på ekskursion til Århus sammen 
med Vagn Hendel.

D. 20. dec. til 6. jan.: Juleferie.

1992
JANUAR:

D. 20.: Fællestime i 3. og 4. time, hvor den 
AlDS-ramte Hanne Jensen fortæller om sin 
sygdom.
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D. 23. og 24.: Bjarne Albrechtsen, Erik 
Skjødsholm og Ib Juhl Søndergaard på besøg 
på Ålleberggymnasiet i Falköping:
Som medlemmer afen delegation fra Hobros 
skolevæsen besøgte tre af gymnasiets lærere 
Hobros svenske venskabsby Falköping. Vi 
havde rig lejlighed til at møde vore svenske 
kolleger, af hvilke nogle var gamle bekendte. 
Mange spørgsmål - også med hensyn til pla
ner om udvekslingsrejser - blev drøftet grun
digt og med godt udbytte. Vor viden om det 
svenske gymnasium blev væsentligt forøget, 
og en grundig besigtigelse af skolen gav et 
godt indtryk af de fysiske rammer. Alt i alt et 
særdeles udbytterigt besøg, som også gav et 
indtryk af, hvad omegnen kan byde på af hi
storiske minder og natur. I det klare vintervejr 
var Hornborgasjön et prægtigt skue. Der gad 
man nok se forårets tranedans! (Sk)

D. 28.: En ski-ekskursion forelever med Idræt 
som mellemniveaufag aflyses på grund af 
manglende sne.

D. 29.: Volleyballstævne i Hobro Idrætscen

Jean Claude Flamont i »Enfantillage«

ter for 1g og 2g-elever fra Hobro, Støvring, 
Hasseris og Aalborg Katedralskole under le
delse af Jens Birch, Kirsten Huusum og Rita 
Nielsen.

D. 29.: Orienteringsmøde for kommende 
elever og deres forældre.

Uge 6: 2HF-klasserne skriver 2. års-opgave.

FEBRUAR:

D. 4.: Elever med faget fransk på højniveau 
har fællestimearrangement med work-shop - 
skuespilleren Jean Claude Flamont som op
fører »Enfanti I lage«. Cirka 75 elever fra Vest- 
himmerlands Gymnasium i Års deltager i 
arrangementet.

D. 5.: Overlæge Justesen holder fællestime 
for elever i 2m om strålingsfysik.

D. 5.: Elever fra 3g og 2g med billedkundskab 
på mellemniveau på ekskursion til Randers 
sammen med Henrik Damsgaard, Inge Di- 
néss og Kirsten Lüthje.



D. 6. kl. 19: Valgfagsorientering for 1-klasser- 
ne og deres forældre.

Uge 7: Vinterferie.

D. 18.: Gymnasiets samlingssal danner ram
me for fjernsynsudsendelsen Højlunds For
samlingshus.

D. 21.: Fællestime med orkestret KYS - Køben
havns Yngre Strygere.

D. 26.: 1HF-geografi har sammen med Axel 
Busck besøg af to kurdere.

D. 27.: 2x var sammen med Jens Peter Hansen 
på besøg på Køreteknisk Anlæg i et par fysik
timer.
Formålet med besøget var at måle bremse
længder på både tør og våd vejbane. Eleverne 
blev noget overrasket over, at bremselæng
den kom op på over 100 m på glat bane, på 
trods af at hastigheden kun var 70 km/t. Kun 
de elever, der havde kørekort, fik lov at køre, 
men alle elever blev udsat for en teoriprøve! 
Kørelærer Vagn Mortensen viste os rundt og

sørgede for, at ingen kom til skade under be
søget. (JH)

D. 28.: Anne Marie Jørgensen af fransk her
komst gæster 3sm med fransk på højniveau.

MARTS:

D. 4.: 3sm med samfundsfag på højniveau på 
et to timers besøg i Hobro Byret sammen 
med Ove Haarup.



D. 6.: Direktør Bent Bertelsen gæster på stu
dievejledernes opfordring skolen for at for
tælle afgangseleverne om fremgangsmåder 
ved stillingsansøgninger.

D. 11.: Nordjyllands Amt meddeler, at der nu 
er ansat ny rektor for Hobro Gymnasium og 
HF-kursus.
Det bliver Birger Axen, som i øjeblikket er 
rektor for Gentofte Studenterkursus. Tids
punkt for ansættelsen er endnu ikke fastlagt.

D. 11.: Forpremiere på årets cabaret »Så længe 
mit hjerte slår«.

D. 12.: Birte Jacobsen fra AUC på besøg hos 
elever med samfundsfag for at fortæl le om EF.

D. 12.: Elever med erhvervsøkonomi på be
søg i Kvickly i 1. og 2. time.

D. 13.: Forestilling for 1. og 2.-klasser og deres 
forældre.

D. 14.: Festforestilling for afgangseleverne og 
samlet skolefest for alle skolens elever med 
pårørende.
Forinden havde skolens personale lejlighed 
til at hilse på den ny rektor, idet Birger Axen 
gæstede skolen med henblik på deltagelse i 
skolefesten.

D. 16.: 2y har sammen med Kaj Nissen og Ul
rik Thing besøg af Hans Jørgen Christensen 
fra Randers Kommune, der fortæller om by
planlægning i Barcelona.
Besøget indgik i klassens forberedelserti I stu
dieturen til Barcelona.
Hansjørgen Christensen harsom byplanlæg
ger arrangeret studieture for arkitekter til 
mange af Europas storbyer. Adskillige gange 
har Barcelona været målet for disse rejser, 
dels på grund af de mange arkitektoniske per
ler, og dels fordi byen med det gamle midde
lalderkvarter som kerne i det modernistiske 
byggeri fra slutningen af sidste århundrede er 
en klar anskueliggørelse af byudvikling og 
-planlægning i de forskel lige historiske perio
der. Hans Jørgen Christensens lysbi I ledfored
rag begejstrede både elever og lærere, og un
der selve studieturen varder utallige detaljer 
i Barcelonas arkitektur, der blev nikket gen
kendende til. Et godt og engagerende arran
gement. (UT)

D. 20.: 2a og 2b har besøg af Ilona Steffensen, 
dansk gift, men født i Tjekkoslovakiet.

Uge 13: 2g'erne på studierejser forskellige 
steder i Europa. 2a og 2b i Prag, 2x og 2z i 
Athen og 2y i Barcelona.

D. 24.-26.: 1HF på studierejser. 1q til Lübeck 
sammen med Kirsten Lüthje, og 1pr til Kø
benhavn sammen med Inge Lise Eriksen og 
Alice Tinning:
Turen derover gik godt, ogVi havde alle som
merfugle i maven og mange forventninger til 
storbyen København. Vi blev modtaget på 
den berømte hovedbanegård af vores guide 
Jessie. 10 minutter senere ankom vi til Hotel 
Jørgensen, hvor vi blev indkvarteret. Vores 
guide sørgede for, at vi så mange seværdighe
der i København og omegn. Om aftenen nød 
vi København »by night«. Det var en ind
holdsrig tur med mange gode oplevelser.

Britt, Trine, Janni og Sanne

D. 26.: Pedelmedhjælper Poul Pedersen har 
sin sidste arbejdsdag på Hobro Gymnasium 
og HF-Kursus.

APRIL:

D. 1.: Fællestime i 4. time med Jazzgruppe 
90.

D. 1.: 3mFY på ekskursion til Hadsten sam
men med Steen Bach. Man besøgte firmaet 
Electromatic.

D. 2.: 2sm med faget biologi besøgte sam
men med Kaj Nissen et økologisk landbrug i 
Handest. Landmanden viste rundt og fortalte 
om bedriften og jorden. Det foregik i øsende 
regnvejr; men med gummistøvler og en for
nuftig påklædning overlevede alle at komme 
gennem mudder og kokasser. (KN)

D. 8.: Besøg af litauiske gæster.

D. 10.: Aalborg Symfoniorkester giver kon
cert i salen. Et kor bestående af elever og læ
rere fra skolen synger sammen med Symfoni
orkestret »I østen stiger solen op«.

D. 21.: 3b har i 6. og 7. time besøg af Helle 
Meldgaard fra Dialogcentret i Århus.
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MAJ:

D. 1.: Gymnasiets nye pedelmedhjælper Per 
Vangsgaard Pedersen starter i sit nye job.

D. 1.: Sidste skoledag for 2HF'erne.

D. Z: Elever i 2a, 2b og 2y har sammen med 
Ulrik Thing besøg afen gruppe elever fra Pin
sevækkelsens Efterskole i Mariager. Gæster
ne fortalte om en rejse til Argentina, som de 
netop var vendt hjem fra.

D. Z: Sidste skoledag for 3g'erne.

D. 8.: 1pog 1r har besøg af den guide, der var 
behjælpelig under rejsen til København.

D. 12.: 2x på ekskursion sammen med Axel 
Busck. Ekskursionen var et led i geografiun
dervisningen og omhandlede besøg i Folke- 
centret for vedvarende energi i Sdr. Ydby og 
El-museet i Bjerringbro.

JUNI:

D. 1.: Skolens ny rektor - Birger Axen - tiltræ
der sin stilling.

D. 15.: Årets første student og første HF'er.

D. 19.: Eksamen og årsprøver er si ut, og skole
året afsluttes med aftenfest for dimittender og 
deres pårørende.

Legater
Ved dimissionen 1992 blev der uddelt legater 
til følgende:
Student Anne Mette Berg Sørensen, 3b - stu
dent Mette Meyer-Christensen, 3c - student 
Henriette Mortensen, 3y - student Ivan Bak, 
3z-student Laura Henriette Skouvig, 3a-stu
dent Poul Martin Michno, 3y - student Ras
mus Peter Christoffersen, 3x-student Nicolai 
Lange Mortensen, 3x - HF-kursist Allan Bo 
Mogensen, 2p- HF-kursist Kirsten Steenberg 
Olesen, 2p og HF-kursist Tina Bay, 2q.

Kst. rektor Ib Juhl Sondergaard, Mogens Green, Nordjyllands Amt, rektor Birger Axen, Erik 
Ustrup, Nordjyllands Amt, ved tiltrædelsen den 1. juni.
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