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Holstebro Gymnasium er for tiden indkvarteret på N ørrelandsskolen (bygget 1961), 
men håber, at ministeriet giver byggetilladelse til del nye faglokalegymnasium i 1964.

Skolens telefon: (074) 2 3162.
Rektor privat: (074) 2 31 63.
Skolens adresse: Holstebro Gymnasium,

Nørrelandsskolen, Døesvej, Holstebro.

Rektor træffes normalt 11,15—12,15 samt umiddelbart før kl. 8 
og efter kl. 14,05.

Lærerrådsformand: Adjunkt Henry Smidt.



ÅRSBERETNING
OM

Holstebro Gymnasium
1. SKOLEÅR 1963-64

VED

rektor, cand. mag.

CARL-JOHAN SEVERIN

Johansens Bogtrykkeri, Holstebro



1. Almindelige oplysninger

Linier, grene og valgmuligheder på Holstebro Gymnasium.
Holstebro Gymnasium påbegyndte undervisningen 12. august 1963 

med 2 nysproglige og 2 matematisk-naturvidenskabelige I g’er samt 
2 realklasser. Et tilsvarende antal oprettes august 1964. Skolen er 
fuldt udbygget august 1965 formodentlig foreløbig med 2 nysproglige 
og 2 matematisk-naturvidenskabelige gymnasielinier samt 2 realspor. 
Den kan for tiden tilbyde elever i 2. real valg mellem 1) latin og 2) 
sang, musik, formning samt 1 ekstra dansktime, i 3. real formodentlig 
mellem 1) fransk og 2) håndgerning (piger), formning (drenge), sang 
og musik (alle), i I g matematisk-naturvidenskabelig linie mellem tysk 
og engelsk, i begge I g linierne mellem fransk og russisk, i II—III g 
sproglig linie mellem klassisk sproglig gren og nysproglig gren og i 
II—III g (begge linier) mellem 1) sang og musik og 2) formning og 
kunstforståelse. Samfundsgrenene i II og III g (begge linier) og den 
biologiske gren på den matematisk-naturvidenskabelige linie opret
tes her som de fleste andre steder først senere. Alle valg forudsætter 
en tilstrækkelig stor tilslutning (mindst 5 eller 10 elever).

Optagelse af elever.
I 1. real optages elever fra Holstebro by og opland efter 7. klasse. 

Optagelse søges i februar på særlige skemaer, der udleveres af og af
leveres til elevernes hidtidige skoler.

Eleverne skal have læst 2 fremmedsprog og matematik. Hvis deres 
hidtidige skoler betegner dem som „egnede“ til realafdelingen, opta
ges de, hvis der — som det normalt forventes — ikke er flere ansø
gere, end skolen kan optage. Elever, der får betegnelsen „måske 
egnet“ eller „uegnet“, optages kun efter at have bestået en optagel
sesprøve på gymnasiet. Forældrene kan forlange de pågældende ele
ver prøvet.

I 1. gymnasieklasse nysproglig eller matematisk-naturvidenskabelig 
linie optages elever fra by og opland efter 2. real eller 3. real. Opta
gelse søges i april på særlige skemaer, der udleveres af og afleveres til 
elevernes hidtidige skoler. Ansøgere til den nysproglige linie skal have 
gennemgået latinundervisningen i 2. real. De kan dog optages på 
prøve uden at have fulgt denne undervisning, men skal så inden 1. 
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november til prøve i latin på gymnasiet. Gymnasiet påbegynder i 
august om nødvendigt et kursus i latin for disse elever, men selvstu
dium og evt. privatundervisning vil normalt være nødvendigt i må
nederne før kursets påbegyndelse.

Elever, der af deres hidtidige skoler får betegnelsen „egnet“ til 
gymnasieafdelingen og efter skolernes og amtsudvalgets skøn består 
oprykningsprøven efter 2. real eller realeksamen tilfredsstillende, op
tages. Andre elever optages kun efter at have bestået en optagelses
prøve på gymnasiet.

Fri undervisning. Legater.
Al undervisning på Holstebro Gymnasium er gratis for såvel 

indenbys som udenbys elever. Bøger og undervisningsmateriel stilles 
vederlagsfrit til rådighed. Alle betalingsspørgsmål ordnes mellem de 
respektive kommuner. Undervisningen i realafdelingen er gratis for 
oplandskommunerne, medens de kræves for deres andel af udgifterne 
i gymnasieafdelingen.

Elever, der skønnes at have behov for det, kan få en betydelig 
støtte fra Ungdommens Uddannelsesfond.

Karaktergivning.
Eleverne får karakterbøger med hjem i december, marts og juni. 

Oplysninger om karakterskalaen findes i karakterbøgerne.

Bøger.
Eleverne skal i bøgerne på bindets inderside skrive navn, klasse og 

årstal med blæk og indbinde bøgerne solidt. Mishandlede og bort
komne bøger skal erstattes. Det er kun tilladt at skrive i bøgerne 
efter faglærernes diktat. Eleverne kan købe deres lærebøger til nedsat 
pris.

Forsømmelser.
Når elever atter kommer i skole efter at have været fraværende, 

skal de medbringe en seddel hjemmefra med angivelse af datoerne 
for og årsagen til forsømmelsen. Hvis sygdommens varighed er over 
en uge, skal skolen skriftligt eller telefonisk have besked om syg
dommen.

Ved enkelte sarlige lejligheder
(sølvbryllupper o. lign.) kan en elev få fri, når der forud anmodes 
skriftligt derom. Skolen beder imidlertid hjemmene om kun at lade 
eleverne forsømme, når det er strengt nødvendigt. Gymnasiet og real
skolen kræver meget af eleverne, og det er derfor af stor betydning, 
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at hjemmene medvirker til at lære eleverne stadighed i arbejdet og 
sørger for, at de får den størst mulige arbejdsro. Eleverne kanf. eks. 
ikke påtage sig lønnet arbejde af nogen betydning, medens de går i 
skole.

Fritagelse for gymnastik
kan tilstås efter skriftlig anmodning fra hjemmet. For fritagelse over 
8 dages varighed kræves lægeattest. Forældrene bedes om kun at 
anmode om fritagelse, når det er strengt nødvendigt.

Frivillige arrangementer.
Skolen har frivilligt kor og orkester, frivillig gymnastik og idræt, 

elevråd, skoleblad og forskellige elevforeninger.

Adresseforandring
og ændring af faderens (værgens) stilling bedes meddelt skriftligt til 
skolen.

Ordensbestemmelser.
Eleverne skal være på skolen, inden der ringes ind til første time. 

Udenbys elever må før og efter skoletid opholde sig i nr. 13 og 14. 
Nr. 13 er for læsende, nr. 14 for ikke-læsende elever. Ingen må op
holde sig i lokalerne i frikvartererne uden særlig tilladelse. Der må 
ikke ryges på skolens grund. Ingen må forlade skolen uden tilladelse 
fra rektor eller inspektor. Uden at have fået udstedt cyklekort er det 
forbudt at medbringe cykel på skolen. Cyklerne anbringes på de 
anviste steder.

Eleverne skal benytte nærmeste udgang og indgang i bygningen 
før og efter frikvartererne. Lærebøger må ikke medbringes i skole
gården eller anvendes under spisning og mælkedrikning. Skolen på
tager sig intet ansvar for bortkomne ting, hvorfor værdisager og 
penge ikke bør medbringes.

Eleverne er ordensdukse 1 uge ad gangen i alfabetisk rækkefølge. 
Er ordensduksen syg, træder den næste i hans sted. Ordensduksen 
skal melde enhver beskadigelse af lokaler og inventar til indre in
spektor og sørge for udluftning, lukning af vinduer i dårligt vejr og 
efter skoletid, tilstedeværelsen af kridt, tavleklud o. lign, samt ud
føre andre ham pålagte opgaver. I frikvartererne opholder han sig 
som andre elever i skolegården.

Alle elever skal straks og ubetinget rette sig efter rektors og lærer
nes anvisninger.

Udskrivning af skolen.
Da realafdelingens såvel som gymnasieafdelingens læseplan udgør 

et organisk hele, vil en udskrivning før den afsluttende eksamen 
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(realeksamen eller studentereksamen) betyde en alvorlig forringet 
skolegang. Det henstilles derfor til forældrene, at man lader eleverne 
fuldføre den påbegyndte skoleafdeling, hvis deres standpunkt mulig
gør det.

Elever, der udmeldes uden at have taget eksamen, kan få et af
gangsbevis med en udtalelse om deres standpunkt.

2. Skoleplan for Holstebro Gymnasium

§ 1-
Holstebro Gymnasium består af en gymnasieafdeling opbygget 

efter gældende lov, for tiden nr. 165 af 7. juni 1958, samt en 2-sporet 
realafdeling, ligeledes efter gældende lov, for tiden lovbekendtgø
relse nr. 220 af 18. juni 1958 om folkeskolen.

Skolen danner i henhold til § 4 i folkeskoleloven et samlet hele 
med egen leder.

§ 2.
Skolen følger med hensyn til arbejdsplan, ferier og øvrige fridage 

de bestemmelser, der gælder for statens gymnasieskoler, dog kan 
skolekommissionen efter indstilling fra rektor i særlige tilfælde dis
ponere over to årlige fridage.

§ 3.
Undervisningen er normalt fælles for piger og drenge. Efter ind

stilling fra rektor fastsætter skolekommissionen i overensstemmelse 
med gældende regler, hvor mange gymnasieklasser og differentierede 
hold der skal oprettes.

§ 4.
Optagelsen af elever foretages efter de herom gældende regler, for 

så vidt angår optagelsen af elever i 1. realklasse og i 1. gymnasie
klasse, for tiden undervisningsministeriets bekendtgørelse af 9. febr. 
1961 og 28. januar 1963.

§ 5.
Skolen ledes af en rektor, der udnævnes af kongen. Rektor må 

opfylde de betingelser, der til enhver tid stilles til rektorer for en 
eksamensberettiget kommunal gymnasieskole.

§ 6.
Til hjælp for rektor ansættes og honoreres inspektører og tilsyns

førende samt kontorhjælp efter de for statsskolerne gældende regler. 
Disse hverv overdrages efter indstilling af rektor af skolekommissio
nen til skolens lærere — eller for så vidt angår kontorhjælpen til en 
kontormedhjælper.
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§ 7.
Undervisningen besørges af rektor og så mange tjenestemandsan

satte eller overenskomstansatte lektorer, adjunkter og andre lærere 
og lærerinder, som klassernes timetal kræver.

Herudover kan der ansættes timelærere, dog kun såfremt antallet 
af undervisningstimer ikke gør det rimeligt at oprette en fast stilling.

Lærerkollegiet består pr. 1. august 1963 af rektor, 8 overenskomst
ansatte adjunkter, 1 gymnasielærerinde og 6 timelærere.

§ 8.
Kaldelsen til de faste undervisningsstillinger ved skolen sker i 

overensstemmelse med de herom gældende regler, for tiden undervis
ningsministeriets bekendtgørelse af 22. januar 1962 af skoletilsyns
loven §§ 38 og 39.

For at kunne ansættes som rektor, lektor eller adjunkt kræves, at 
vedkommende opfylder de betingelser, der stilles ved ansættelse i til
svarende stilling ved statsskolerne, jf. lov nr. 165 af 7. juni 1958, 
§ 16, og for at kunne ansættes som lærer, at vedkommende opfylder 
de betingelser, der stilles ved ansættelse som lærer i folkeskolen, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 220 af 18. juni 1958, § 23.

§ 9.
For rektor, lektorer og adjunkter kommer de til enhver tid for de 

tilsvarende tjenestemænd eller overenskomstansatte ved statsskolerne 
gældende lønsatser, regler om aspiranttid, beregning af tjenestealder, 
pligtigt timetal, timereduktion og timeomregning, betaling for over
timer og vikartimer m. m. til anvendelse. Timelærere og vikarer, 
hvis uddannelse svarer til en adjunkts, eller som er stud, mag.’er med 
bestået forprøve o. 1., lønnes ligeledes efter de ved statsskolerne for 
disse gældende regler. Lærere, andre timelærere og vikarer lønnes i 
overensstemmelse med reglerne i lov om folkeskolens lønninger, hvis 
regler også finder anvendelse med hensyn til (stedtillæg), aspiranttid, 
beregning af tjenestealder, pligtigt timetal, timereduktion og betaling 
for overtimer. For så vidt de pågældende var ansat eller forrettede 
tjeneste ved et gymnasium som gymnasielærere, lærere, aspiranter 
eller andre timelærere den 1. august 1958 har de samme timetal, 
timebetaling, overtimebetaling og vikarbetaling som gymnasielærere 
ved statsskolerne. Der tillægges rektor repræsentationstillæg og be
stillingstillæg efter samme regler som ved statsskolerne.

Boligbidrag til rektors tjenestebolig fastsættes i overensstemmelse 
med de til enhver tid gældende regler for folkeskolens tjenesteboliger.

§ 10.
Lærerrådet, der består af rektor, skolens tjenestemandsansatte og 

overenskomstansatte lærere samt timelærere, vælger af sin midte en 
formand, der i forhandlingerne med skolemyndighederne repræsen
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terer lærerne. Om lærerrådets rettigheder og beføjelser henvises til de 
til enhver tid af ministeriet i henhold til gældende lov, for tiden 
undervisningsministeriets bekendtgørelse af 22. januar 1962 af skole
tilsynsloven og bekendtgørelse af 27. januar 1951, fastsatte regler.

§ H.
Den årlige fag- og timefordelingsplan udarbejdes af rektor efter 

forhandling med lærerrådet og indsendes til skolekommissionen efter 
at have været forelagt undervisningsinspektøren for gymnasiesko
lerne og statskonsulenten for folkeskolen og seminarierne til godken
delse. Rektor deltager i den forberedende behandling af skolernes 
budget i udvalget for kulturelle anliggender.

§ 12.
Elevernes opflytning i højere klasser afgøres af rektor efter for

handling med de ved skolen virkende lærere på et møde, der indkal
des af og ledes af rektor under iagttagelse af de regler, som gælder 
for skolerådene ved statens gymnasieskoler, jf. undervisningsmini
steriets bekendtgørelse af 27. januar 1951.

§13.
Er en lærer ved sygdom eller af anden utilregnelig årsag blevet 

ude af stand til at varetage sin gerning, kommer de regler til anven
delse, som gælder for folkeskolens lærere, for tiden reglement af 20. 
juli 1959.

Således vedtaget af Holstebro byråd i mødet den 12. august 1963.

P. b. V.
P. Funder Larsen.

I J. Johansen. 
Godkendes.
Direktoratet for gymnasieskolerne, den 7. septbr. 1963.

P. d. v.
Th. Gimsing.

3. Ferier og fridage i kalenderåret 1964
Juleferie til og med 4. januar. Skolen begynder igen mandag den 6. 

januar kl. 10.
Fastelavnsferie mandag den 10. februar.
Kongens fødselsdag onsdag den 11. marts.
Påskeferie onsdag den 25. marts til tirsdag den 31. marts. Skolen 

begynder igen onsdag den 1. april kl. 8.
Fridag i anledning af dronningens fødselsdag flyttes til lørdag den 

11. april.
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St. bededagsferien fredag den 24. og lørdag den 25. april.
Kristi Himmelfartsdag den 7. maj.
Pinseferie lørdag den 16. maj til tirsdag den 19. maj. Skolen be

gynder igen onsdag den 20. maj kl. 8.
Grundlovsdag den 5. juni.
Sommerferie torsdag den 25. juni til tirsdag den 11. august. Skolen 

begynder igen onsdag den 12. august kl. 10.
Månedslov lørdag den 19. september.
Efterårsferie mandag den 19. oktober til lørdag den 24. oktober.

Skolen begynder igen mandag den 26. oktober kl. 8.
Månedslov mandag den 16. november.
Juleferie onsdag den 23. december til tirsdag den 5. januar 1965.

Skolen begynder igen onsdag den 6. januar 1965 kl. 10.
De nævnte dage er medregnet.

4. Fortegnelse over skolens elever 1963—64

1 sa
1. Fiskbæk, Mads, Østerbrogade 53
2. Hammer, Helge, Møllevang 1
3. Jensen, Bjarne, Allégade 18
4. Jensen Bodil Linde, Struervej 12
5. Johansen, Inge, Blåmunkevej 7
6. Lundby, Edel, „Sønderhattens“, Mejrup
7. Møller, Karen Kjær, Set. Jørgens Bakke 17
8. Nielsen, Agnes Bjerre, GI. Refning, Vinding
9. Nielsen, Mona Gjedbo, Agerfeld pr. Sørvad

10. Pedersen, Grethe, Thorsvej 2
11. Poulsen, Bodil Margrethe, Set. Jørgens Bakke 19
12. Rasmussen, Karen Wehner, Døesvej 83
13. Sejbjerg, Aase, Måbjerg
14. Svendsen, Tove, Nordkap 24
15. Sørensen, Karen Kofoed, Præsteboligen, Grønbjerg st.

I sb
1. Bennedsgaard, Anne-Lise, „Smedegård“, Vemb
2. Boldsen, Margrethe Guss, Lyngbakken 2
3. Colstrup, Bjørn, Engvejen 9
4. Frederiksen, Grethe Ethelberg, Danmarksgade 12
5. Hundevad, Anne Kirsten, Harbogade 5, Ulfborg
6. Kjær, Jytte, Stationsvej 50
7. Knudsen, Karna Keseler, Fredericiagade 43
8. Kristensen, Peter Kr., Struervej 60
9. Nielsen, Birgit Ørts, Stationsvej 48
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10. Nielsen, Kirsten Helen, Skovbakken 27
11. Pedersen, Irene Degnbol, Rudesvej 19
12. Qvistgaard, Karin, Vestergade 5, Vemb
13. Rasmussen, Nell Ellinor Brunshøj, Østergade 42
14. Siersbæk, Anton Falle, Doktorvænget 44
15. Sigh, Jens Kristian Olesen, Vinding pr. Sørvad

1 mx
1. Goul, Aase, „Næsbækgård“, Balling
2. Hedegaard, Vibeke Møller, Balling
3. Jensen, Chr. Overgaard, Blåbærvej 14
4. Jensen, Sven Schaal, Blåbærvej 2
5. Johansen, Lise, Blåmunkevej 7
6. Kirkegaard, Mogens, Langelinie 5
7. Kokkenborg, Jette, Thors vej 54
8. Laustsen, Kristian, Ewaldsvej 5
9. Nielsen, Karen Holm, Døesvej 951

10. Nielsen, Søren Rasmus Kjærshøj, Set. Jørgensgade 4
11. Nielsen, Ulla Munthe, Frejasvej 21
12. Pedersen, Lene Bisgaard, Nordkap 38
13. Poulsen, Morten Gregers, Ørnhøj
14. Poulsen, Ove, „Nygård“, Bur
15. Viinberg, Kerner Villads, Sverigesvej 9, Herning
16. Aaberg, Claus, Hulvejen 9

I my
1. Bendtsen, Vagn Ove, Lindealle 11
2. Frydendal, Else Cathrine, Vind
3. Gammel vind, Asta, Vind
4. Gaardsvig, Kirsten Merete, Nørregade 25
5. Hausig, Carsten, Ringparken 12
6. Jacobsen, Helge, Blåmunkevej 2
7. Jensen, Stella Grethe, Enghavevej 30
8. Lindebjerg, Erik, Set. Jørgens Bakke 10
9. Nagstrup, Jørgen, Dybbølsgade 24

10. Nielsen, Ib Nord, Jernbaneallé 2, Vildbjerg
11. Nørup-Nielsen, Lene, Kilde vej 14
12. Olesen, Hans Jørgen Bruun, Thorsvej 66
13. Skovmose, Julie Kirstine, „Bakgård“, Ulfborg
14. Snerling, Ole, Odinsvej 7
15. Ørum, Claus, Blåbærvej 4
16. Aaberg, Thorbjørn, Poul Andersensvej 10
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1. real a
1. Andersen, Henning, Ringparken 49
2. Andersen, Jonna, Istedgade 38
3. Andersen, Martin Hedegaard, Hans Egedesvej 5
4. Bünger, Hanne, Døesvej 69
5. Christensen, Liss Skjoldborg, Struervej 51
6. Jacobsen, Karin, Hunsballevej 5
7. Jensen, Anne Marie Braagaard, Sønderparken 25
8. Jensen, Birte Bak, Lavhede, Måbjerg
9. Jensen, Kaj Ernst Frich, Hunsballevej 5

10. Kjærgaard, Ole Sondergaard, Grundtvigsvej 15
11. Knudsen, Birgit, Frøjkvej 3
12. Kvistgaard, Jytte, Nordkap 40
13. Larsen, Aase, Ringparken 15
14. Madsen, Svend Overgaard, Åvænget 6
15. Nielsen, Ole Gyrup, „Moesgård“, Vejrum pr. Hjerm
16. Nielsen, Torben, Frejasvej 20
17. Nielsen, Troels Munthe, Frejasvej 21
18. Nielsen, Ulla, Dyssegården 39
19. Pedersen, Alice, Vesterbrogade 13
20. Pedersen, Gurli, Ringparken 11
21. Pedersen, Ilse Møller, Ringparken 15
22. Pedersen, Kurt Møller, Engvejen 6
23. Pedersen, Marius Bjerg, Østerbjerg, Vejrum
24. Ramløse, Carsten Brix, Dyssegården 51
25. Søgaard, Else Margrethe, Beringsvej 1
26. Sørensen, Gerda Elisabeth, Broagervej 32
27. Walter, Bodil Marie, Frejasvej 24

1. real b
1. Christensen, Erik Brødbæk, Knud Rasmussensvej 23
2. Dahl, Jørgen Christian Jensen, Struervej, Måbjerg
3. Friis, Lene, Bisgårdtoft 2
4. Graversen, Svend Kvist, Kvistborg, Måbjerg
5. Højberg, Lise, Sundevedsgade 35
6. Jeppesen, Inge, Engvej 8
7. Johansen, Morten, Poul Andersens Vej 3
8. Johansen, Niels Erik Kjærgaard, Frejasvej 5
9. Jørgensen, Kirsten Skou, Voldgade 5

10. Knudsen, Anne-Marie Fredberg, Frejasvej 27
11. Knudsen, Lars Søren Peter Emil Ørnsø, Vesterbrogade 50
12. Lauridsen, Hans, Sundevedsgade 40
13. Lauritsen, Bente Elisabeth, Vestergade 25
14. Lauritsen, Steen, Mysundevej 39
15. Lindhardt, Else, Vesterbrogade 38
16. Mikkelsen, Charlotte Ingerslev, Nørreparken 45
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17. Mogensen, Inge Lise Skou, Gl. Struervej, Måbjerg
18. Nautrup, Lisbeth, Rendsborggade 37
19. Nielsen, Bernhard, Struervej 74
20. Nielsen, Birthe, Fredensgade 4
21. Nielsen, Bodil Marie, Damgård, Tvis
22. Nielsen, Hans Peder, Lauhede, Måbjerg
23. Nielsen, Kurt, Oversøvej 8
24. Poulsen, Jytte Bundgaard, Blåmunkevej 9
25. Risum, Kirsten, „Stabildal“, Naur
26. Sax, Anne Marie, Frejasvej 2
27. Stenkjær, Inga, Vesterbrogade 11
28. Stoltze, Torben, Doktorvænget 42
29. Sørensen, Grethe Lillelund, Ringparken 14

5. Oversigt over elevtal

Gymnasiet Realafd. Hele skolen Samlet 
elevtal

Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger

Pr. 1. sept. 1963 ......... 26 37 22 33 48 70 118

6. Gymnasiets læseplan 1963—64

Fag

Religion................................
Dansk (1. real + skrivning) 
Engelsk..................................  
Tysk....................................... 
Fransk ....................................  
Latin....................................... 
Oldtidskundskab.................  
Historie..................................  
Geografi................................  
Biologi..................................  
Kemi......................................  
Fysik....................................... 
Regning og matematik......... 
Formning..............................  
Sang og musik.....................  
Legemsøvelser...................... 
Håndarbejde/sløjd...............

Ugentligt timetal i alt

1. real I g
S ni

1 1 1
5 4 4
4 4
4 3 J4

5 5
4
1 1

2 4 4
2 2 2

2
2 3
6 3 5
1
1 2 2
3 3 3
2

34 36 36

Eleverne i I g m læser enten engelsk eller lysk.
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7. Fag- og timefordeling

Rektor, cand. mag. Carl-Johan Severin
Historie Alle klasser

Adjunkter

Cand. polyt. Carl Jørgen Carlsen
Fysik- og kemisamlingen

Kemi
Fysik 

Matematik

Imx-Imy
Imx
Imy - Isb

Cand. mag. Benedikl Gullach
Boginspektor - Geologi- og biologisamlingen

Geologi
Biologi

Fysik
Geografi

Assisterende ved sammensang

I sa - I sb - I mx -1 my 
1. real a - 1. real b 
1. real a - 1. realb 
1. real a - 1. real b 
Isa, mx - Isb, my

Cand. mag. Johan Heje
Indre og ydre inspektor

Engelsk Isa- Isb-Imx- Imy-1 .real b

Cand. mag. Bernhard Kiær
Latin

Oldtidskundskab
Dansk 

Engelsk

Isa - Isb
Isa - Isb - Imx - Imy 
1. real a - 1. real b 
1. real a

Cand. polyt. Andreas Knudsen
Matematik

Fysik
Imx - Isa 
I my

Cand. mag. Bent Lanlow
Administrativ inspektor

Fransk
Tysk

I sa - I sb - I mx - I my 
Isb - 1. real b

Cand. mag. Herbert Pieper
Drengegymnastik

Tysk
Alle klasser 
Isa - 1. real a
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Cand. mag. Henry Smidt
Bibliotekar - Lærerrådsformand

Dansk
Tysk

Isa - Isb -Imx - Imy 
Imx

Gymnasielærerinde Kirsten Severin
Kvindelig inspektor

Pigegymnastik Isa, mx - Isb, my
Matematik 1. real a - 1. real b

TIMELÆRERE

Sognepræst, cand, theol. P. Sevelsled
Religion Alle klasser

Fru Esther Johansen
Håndgerning 1. real a - 1. real b

LÆRERE FRA NØRRELANDSSKOLEN

Lærerinde Edith PK. Dalgaard
Formning 1. real a - 1. realb

Lærer Helge Kristensen
Sløjd 1. real a - 1. real b

Viceinspektør L. M. Tjørnild
Musik og sang Alle klasser

Lærerinde Anna Åby
Pigegymnastik 1. real a - 1. real b

REKTORS SEKRETÆR

Fru Inge Birch Petersen
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8. Meddelser vedrørende lærerpersonalet
Adjunkt, cand. mag. Aage Hansen indkaldtes 1/11-63 til civilfor

svaret. 1/11—1/12-63 vikarierede Direktoratet for Gymnasieskoler
nes faste vikar, cand. mag. Lise Jensen, i stillingen. 1/12 ansattes 
cand. mag. Johan Heje som adjunkt i engelsk og dansk. Adjunkterne 
cand. polyt. Andreas Knudsen, cand. polyt. Carl Jørgen Carlsen, 
cand. mag. Henry Smidt og cand. mag. Herbert Pieper har aflagt 
praktisk pædagogikum ved Struer Statsgymnasium i løbet af skole
året og deltaget i direktoratets kursus i København 4.—16. maj. Ad
junkterne, cand. polyt. Andreas Knudsen og cand. polyt. Carl Jørgen 
Carlsen har desuden undervist i matematik og fysik ved Struer 
Statsgymnasium. Cand. mag. Herbert Pieper forventes indkaldt til 
militærtjeneste sommeren 64. Adjunkt, cand. mag. Aage Hansen ven
der tilbage til skolen først i det nye skoleår. Pr. 1/8-64 er på inde
værende tidspunkt følgende nye lærere blevet ansat ved skolen: Lek
tor, cand. mag. Tage Wilhelm Bentzen, Aarhus Statsgymnasium, som 
lektor i fransk og latin, cand. mag. Jørgen Mejdahl, København, som 
adjunkt i tysk og drengegymnastik. Endnu 1 lektor og 2 adjunkter 
er under ansættelse. Malerinden Jonna Sejg ansættes som timelærer i 
formning og kunstforståelse.

Skolen takker Nørrelandsskolens inspektør og lærerpersonale og 
Struer Statsgymnasiums rektor og lærerpersonale for den hjælp, de 
har ydet vort nye gymnasium i dets første år, og håber på fortsat 
velvilje og støtte.

9. Oversigt over årets arbejde

RELIGION
I sa (Sevelsted): Tolderlund-Hansen: Kirken i dag, s. 7—95.
I sb, I mx, 1 my, 1. real a, 1. real b (Sevelsted): Som I sa.

DANSK
1 sa (Smidt): Litteraturudvalg I ved Chr. N. Brodersen og Sven Møl

ler Kristensen: Sønnetabet. Germand Gladensvend. Ebbe Skammel
søn. Elverhøj. Niels Ebbesøn. Torbens datter. Dronning Dagmars 
død. Thomas Kingo: Hver har sin skæbne. Keed af verden, og 
kier af Himmelen. Ludvig Holberg: Af Peder Paars. Epistola 
CCLVII (Om mig selv). Brorson: Op! al den ting, som Gud har 
gjort. Den yndigste rose er funden. Her vil ties, her vil bies. Am
brosius Stub: Den kiedsom vinter gik sin gang. Rousseau: Af Tale 
om oprindelsen til uligheden. Johs. Ewald: Rungsteds lyksalighe
der.Til min M xxx. Til sjælen. Kong Kristian. Af Levned og menin- 
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ger. Wessel: Gaffelen. Oehlenschläger: Guldhornene. De tvende 
kirketårne. Hauch: Bekendelse. Hertz: Posthuset i Hirschholm. 
Emil Aarestrup: Tidlig skilsmisse. Ludvig Bødtcher: Mødet med 
Bacchus. H. C. Andersen: Nattergalen. Klokken. Litteraturudvalg 
II: H. Drachmann: Engelske socialister. Johs. Jørgensen: Be
kendelse. Johs. V. Jensen: På Memphis station. Hovedværker: 
Ludvig Holberg: Erasmus Montanus. Wessel: Kærlighed uden 
strømper. Oehlenschläger: Aladdin. Kjeld Abell: Anna Sophie 
Hedvig.
Litteraturhistorie i tilknytning til de læste tekster efter Mogens 
Brøndsted og Sven Møller Kristensen: Danmarks litteratur.
Dansk sprog. Hjælpebog for den højere undervisning. Red. af V. 
Vestergaard: Afsnittene vedrørende lydlære, verslære, sproganalyse 
og sprogbeskrivelse samt troper og figurer m. m. er læst således, at 
de behandlede problemer er sat i forbindelse med de læste littera
turtekster.
Svenske tekster efter Svensk antologi ved Folke Roikjer: Karl 
Snoilsky: Inledningssång. Den tjänande brodern. Hjalmar Berg
man: Fransyska stilboken. Pär Lagerkvist: Far och jag. Edith Sö
dergran: Landet som icke är. Hjalmar Gullberg: Den tänkande 
lantbrevbäraren. Hälsning till Danmark.
Månedslæsning: Heinrich Böll: Hvor var du, Adam? Johs. V. Jen
sen: Kongens fald.
Elevforedrag over et udvalg af Holbergs komedier. Klassen har 
læst Selvsyn. Skoleradioudsendelser om årets danske litteratur. 
14 stile.

I sb, 1 mx, I my (Smidt): Som I sa.
1. real a (Klar): Jørgensen og Maltesen: Realskolens Læsebog 1. 

Heraf s. 92—124 og 272—281 intensivt, resten ekstensivt. H. Pon
toppidan: Isbjørnen ved Sv. Norrild (intensivt). Jensen, Noes- 
gaard og Engelbrechtsen: Øvelser i skriftlig dansk s. 1—32 (33— 
39 delvis). Der er skrevet 21 stile. Heraf 3 genfortællinger, der 
senere afløstes af referatstile, således at efterhånden 2 på hinanden 
følgende referatstile (hvoraf den ene blev skrevet færdig på sko
len) afløstes af en diktat og en fristil og derpå atter 2 referatstile 
o.s.v.

1. real b (Kiar): Som 1. real a.

ENGELSK
Isa (Heje): Intensiv læsning: Mogensen og Rosenmeier: A Modern 

English Omnibus, s. 5—18, 67—120. Hunosøe og Mouridsen: 
Extracts from Four Modern Writers, s. 9—60. Ekstensiv læsning: 
B. Jürgensen: American Short Stories. Bisgaard: The Mirror, s. 
65—124. Brier: Engelske stiløvelser. Brier og Rosenhoff: An Eng
lish Grammar. Hjemmestil hver uge. 8 klassestile.
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I sb (Heje): Som I sa.
I mx (Heje): Intensiv læsning: O. Lindum: The Tiger on the Train 

and Other Stories, s. 7—13, 30—34, 40—49. Kjeldsen og Dahl
mann-Hansen: Facts and Fiction 1, s. 27—29, 40—67, 72—92, 
130—42, 155—70. Hunosøe og Mouridsen: Extracts from 
Four Modern Writers, s. 104—47. Ekstensiv læsning: O. Lindum: 
The Tiger on the Train and Other Stories, s. 35—39, 50—72. B. 
Jurgensen: American Short Stories, s. 5—15, 27—48. Hunosøe og 
Mouridsen: Extracts from Four ModernWriters, s. 61—103, 147— 
57. John Steinbeck: The Pearl (Bantam Books) påbegyndt. Skrift
lige øvelser (Briers stiløvelser, referater).

I my (Heje): Intensiv læsning: O. Lindum: The Tiger on the Train 
and Other Stories, s. 7—13, 30—34, 40—49. Kjeldsen og Dahl
mann-Hansen: Facts and Fiction 1, s. 27—29, 40—48, 61—67, 
72—92, 114—42, 155—70. Hunosøe og Mouridsen: Extracts from 
Four Modern Writers, s. 104—40. Ekstensiv læsning: O. Lindum: 
The Tiger on the Train and Other Stories, s. 35—39, 50—-77. B. 
Jiirgensen: American Short Stories, s. 27—48. Hunosøe og Mourid
sen: Extracts from Four Writers, s. 61—103, 140—57. John Stein
beck: The Pearl (Bantam Books) påbegyndt. Skriftlige øvelser 
(Briers stiløvelser, referater).

1. real a (Kiær): O. Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk 3, 1. real. 
Heraf intensivt: Stykke 6 (s. 12), 7, 12, 17, 20, 23, 29, 30, 31, 36, 
41, 42, 48, 57, 59, 63, 65, 66, 68. Resten ekstensivt (dog kun til 
s. 99). Øvelseshæftet er gennemgået, delvis på tavlen. English by 
Schoolradio 1 1963-64 er gennemgået og aflyttet.

1. real b (Heje): O. Friis-Hansen og Chr. Nielsen: Engelsk 3 (ved 
Torben Refn m. fl.) med enkelte overspringelser. English by 
Schoolradio 2, s. 1—19.

TYSK
I sa (Pieper): P. Nydahl: Lebendige deutsche Dichtung, Auslese I, 

ekstensivt: s. 9—30, 53—56, 98—120, 129—139, intensivt: s. 30— 
36, 56—59, 82—86. Th. Mann: Buddenbrooks (udv. v. H. Wink
ler, 6. opl.) ekstensivt: s. 7—46, intensivt: s. 47—79. Deutsche 
Poesie (v. H. Hertig) intensivt: II 1, 2, III 1, 5, IV 4, 5, VIII 1, 
2, 14, 15, 16, IX 1—10. Litteraturhistorie i tilknytning til de 
læste tekster efter E. Holm: Abriss der deutschen Literaturge
schichte. Stiløvelse efter Rossen og Sigtryggsson, Houken og Sten- 
bjerre samt stiløvelser over teksterne. Grammatik efter Kaper samt 
Rossen og Sigtryggsson. En ugentlig stil (oversættelse, genfortælling 
eller referat).

I sb (Lantow): P. Nydahl: Lebendige deutsche Dichtung, Auslese I, 
ekstensivt: s. 56—76, 98 —120, 129—139, intensivt: s. 9—30. 
Hansen og Stærmose: Kulturgeschichtliche Lesestücke (4. udg.) 
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ekstensivt: s. 16—20. Th. Mann: Buddenbrooks (udv. v. H. Wink
ler, 6. opi.) ekstensivt: s. 7—33, 54—65, 71—75, intensivt: s. 33— 
54, 66—71, 75—79. Deutsche Poesie (v. H. Hertig) intensivt IX 
1, 7, 8 samt H. Heine: Deutschland ein Wintermärchen, Caput 1 
(duplikeret). Litteraturhistorie i tilknytning til de læste tekster 
efter E. Holm: Abriss der deutschen Literaturgeschichte. Stiløvelse 
efter Houken og Stenbjerre samt stiløvelser i tilknytning til tek
sterne. Grammatik efter Rossen og Sigtryggsson. En ugentlig stil 
(oversættelse, genfortælling eller referat).

I mx (Smidt): P. Nydahl: Lebendige deutsche Dichtung, Auslese I, 
s. 9—30, 36—59, 129—139. Th. Mann: Buddenbrooks (udv. v. 
H. Winkler, 6. opl.). M. Gregor: Die Brücke. Deutsche Poesie (v. 
H. Hertig) et mindre udvalg. Grammatik efter Kaper: Tysk sprog
lære. Eleverne har afleveret skriftlige opgaver ca. hver 6. uge.

1. real a (Pieper): P. Nydahl: Tysk for realskolen I (intensivt). P. 
Nydahl: Wir lesen Deutsch I, ekstensivt: s. 5—62. Artikler fra Rad 
und Schiene, lettere stiløvelser over teksten, lysbilleder fra tyske 
byer og landskaber.

1. real b (Lantow): P. Nydahl: Tysk for realskolen I, intensivt: s. 
7—121 (undtagen stk. 44 og 65). P. Nydahl: Wir lesen Deutsch I, 
ekstensivt: s. 5—45. Lettere artikler fra Rad und Schiene samt lys
billeder fra tyske byer og landskaber.

FRANSK
I sa (Lantow): Erik Bruun og Th. Roskjær: Ny fransk for begyn

dere, s. 10—64, 72—99. Eric Eggli: La Vie en prose (2. udg.), s. 
61—97.

1 sb (Lantow): Som I sa.
I mx (Lantow): Erik Bruun og Th. Roskjær: Ny fransk for begyn

dere, s. 10—99. Eric Eggli: La Vie en prose (2. udg.), s. 70—76.
1 my (Lantow): Som I mx.

Hans Dalgaard: 30 franske sange har lejlighedsvis været brugt i 
alle klasser. Alle elever har desuden hørt foredrag om Paris (med 
lysbilleder).

LATIN
I sa (Kiær): L. Høeg: Latinsk læsebog f. Gy. I, Cæsar o. a. forf. 

Heraf læst intensivt s. 1 —15 (= 17 ns.). Do.: Noter til do. Hjort
sø & Kisbye-Hansen: Europæisk latin, s. 9—13, 15—56 incl. 
(= 43 ns.) ekstensivt. A. Kragelund: Latinsk sproglære.

I sb (Kiar): Som I sa.

OLDTIDSKUNDSKAB
l sa (Kiter): Østergaard: Iliaden, intensivt. Østergaard: Odysseen, 

VI og XI, intensivt. Sofokles: Kong Oedipus ved Th. Lange, 
intensivt. Aristofanes: Fuglene ved O. Gelsted, ekstensivt. H.
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Hertig: Antikkens Mytologi. Det relevante stof er gennemgået.
I sb, I mx, I my (Kiær): Som I sa.

HISTORIE
(Alle klasser: rektor).

I sa, sb, mx og my: Fælles stof: Håndbøger: Gads historie for gym
nasier og seminarier, bd. 1-—2. Til ca. 1600. Lysbilleder og billeder 
fra Andrup, Ilsøe og Nørlund: Danmarks historie i billeder, og 
Verdenshistoriske billeder, stor udgave. Middelalderen er til dels 
dokumentarisk gennemgået, fortrinsvis på grundlag af Elin Bach: 
Fra senantik til renæssance (1962) og lysbilleder. 16. årh. er gen
nemgået i foredragsform af elever og lærer. Ikke-europæisk histo
rie er overalt behandlet ret indgående. Hvor andet materiale er 
anvendt, har eleverne læst store dele af håndbogen ved selvstu
dium. Klasserne har læst „Tidens Stemme“, som har dannet grund
lag for foredrag og diskussioner i 1-2 timer pr. måned om aktuelle 
politiske, økonomiske og sociale spørgsmål. 2 historiske 1-dages 
ekskursioner i Vestjylland.
Særstof:

I sa. Grækenlands historie er til dels gennemgået på grundlag af lys
billeder og billeder fra Bruhn og Hjortsø: Klassisk kunst, Hellas 
og Verdenshistoriske billeder. Ved gennemgangen af Roms historie 
er lysbilleder og C. M. Rosenberg: Udvalg af den yngre Plinius’ 
brevveksling, 7. udgave benyttet. Danmarks oldtid er gennemgået 
på grundlag af billeder fra håndbogen og Danmarks historie i bil
leder, Danmarks historie i 12. årh. som periode med elevforedrag 
og benyttelse af Jan Steenberg: Kilder til Danmarks historie i 12. 
årh. (1962).

I sb. Grækenlands historie er gennemgået på grundlag af lysbilleder 
og J. A. Bundgaard: „Athen i Storhedstiden“, Danmarks oldtid 
som I sa, Vikingetiden som periode med elevforedrag og benyttelse 
af Jørgen Bjernum: „Kilder til Vikingetidens historie“ (1961).

I mx. Grækenland, Rom og Danmarks oldtid som I sa. Vikingetiden 
som I sb.

Imy. Grækenland som Isb. Danmarks oldtid til dels gennemgået ved 
elevopgaver om fund. Danmarks historie i 12. årh. som I sa.

1. real a: Poul Kierkegaard og Johs. Lomholt-Thomsen: Fra oldtid 
til middelalder. Bd. 1. Billeder fra Hansen, Ilsøe og Jonsen: Ver
denshistoriske billeder, lille udgave, og Nørlyng og Hans Jensen: 
Vort folks historie i billeder, 4. udgave. Desuden en del lysbilleder. 
Elevopgaver i Romerrigets historie.

1. real b: Som 1. real a.
ERHVERVSORIENTERING

(rektor)
I sa, I sb, I mx, I my: Klasserne er blevet orienteret om valgmulig

hederne i II g.
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1. real a og 1. real b: Klasserne er blevet orienteret om valgmulig
hederne i 2. real. Nogle afsnit af arbejdsdirektoratets bog „Student 
eller realist“ benyttedes. Foredrag om og besøg i „Holstebro Spare
kasse“.

GEOGRAFI
Isa (Gullach): Hellner: Geografi for sprogligt gymnasium. Mine

ralogi, eksogen og endogen geologi, historisk geologi. Dierckes atlas.
I sb (Gullach): Som I sa.
I mx (Gullach): Andersen, Frederiksen og Hellner: Geografi for ma

tematisk gymnasium. Mineralogi, eksogen og endogen geologi, hi
storisk geologi. Dierckes atlas.

I my (Gullach): Som I mx.
1. real a (Gullach): Nygaard, Jørgensen og Nørlyng: Geografi for 

realafdelingen 1. Verdensrummet, jordkloden, jordens overflade 
(herunder havet og visse afsnit af landjorden), klima og plante
bælter, jordens befolkning. Christensen og Krogsgaard: Atlas 2.

1. real b (Gullach): Som 1. real a.

BIOLOGI
1. real, a (Gullach): Lange og Leth: Biologi for realafdelingen 1. (2. 

opl.) Søen og mosen.
1. real b (Gullach): Som 1. real a.

MATEMATIK OG REGNING
I sa (Knudsen): Kristensen og Rindung: Matematik I: s. 1—23, 25— 

26, 34—35, 38—40, 46—55, 60—65, 66—67, 68—85, 86—87, 
93—98, 102—104, 110—111, 115, 116—119, 120—123, 132—133, 
135—142, 159, 161—166, 174—178, 208—213, 264—266, 268— 
334.

I sb (Carlsen): Kristensen og Rindung: Matematik I: s. 1—31, 34— 
51, 52—85, 86—87, 93—109, 110—111, 115, 116—119, 120—123, 
128—129, 132—140, 142—151, 154—155, 159, 161 — 167, 174— 
178, 208—213, 264—266, 268—334.

I mx (Knudsen): Andersen, Bülow og Helms: Matematik for Gym
nasiet I: s. 15—78, 127—383. Andersen, Bülow og Helms: Op
gavesamling 1 for Gymnasiet. 1 sæt opgaver om ugen. Erlang: 
Fircifrede logaritmetabeller. Udgave C.

I my (Carlsen): Andersen, Bülow og Helms: Matematik for Gymna
siet I: s. 15—81, 127—-383. Andersen, Bülow og Helms. Opgave
samling 1 for Gymnasiet. 1 sæt opgaver om ugen. Erlang: Fircif
rede logaritmetabeller. Udgave C.

1. real a (fru Severin): C. C. Andersen, S. A. Bo, Gunnar Nielsen og 
Damg. Sørensen: Realskolens regning og matematik. I regning og 
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aritmetik: Fra 1. afsnit til og med 15. afsnit. II Geometri: Fra 1. 
afsnit til og med 12. afsnit.

1. real b (fru Severin): Som 1. real a.

FYSIK
I mx (Carlsen): Andersen, Asmussen, Bostrup og Hansen: Fysik for 

Gymnasiet I. Andersen, Asmussen, Bostrup og Hansen: Fysiske 
øvelser og opgaver I: Øvelser: 1. Faste stoffers varmefylde. 2. 
Isens smeltevarme. 3. Vandets fordampningsvarme. 4. Luftarters 
varmeudvidelse (Gay-Lussac I). 5. Længdeudvidelse for faste stof
fer. 6. Vands kogepunkt ved forskellige tryk. 7. Mættet damps 
tryk ved forskellige temperaturer. 8. Luftarters absolutte og rela
tive massefylder. 9. Afkølingskurver. 10. Elektrokemiske ækviva
lenter. 11. Resistans i elektrolytopløsninger. 12. Måling af spæn
dingsforskel ved kompensation. 13. Et elements konstanter. 14. 
Bestemmelse af resistans ved substitution. 15. Glødetrådes resistans. 
16. Wheatstones bro. 17. Brydning i glasklods. 18. Brydning i 
prisme.

I my (Knudsen): Andersen, Asmussen, Bostrup og Hansen: Fysik for 
Gymnasiet I. Andersen, Asmussen, Bostrup og Hansen: Fysiske 
øvelser og opgaver I: s. 9—17 og opgaver fra alle dele af det læste 
stof. Øvelser: 1. Faste stoffers varmeudvidelse. 2. Luftarters var
meudvidelse. 3. Mættet vanddamps tryk ved forskellige tempera
turer. 4. Vands kogepunkt ved forskellige tryk. 5. Bestemmelse af 
faste stoffers varmefylde. 6. Isens smeltevarme. 7. Vands fortæt
ningsvarme. 8. Afkølingskurver. 9. Elektrokemiske ækvivalenter. 
10. Resistans i elektrolytopløsninger. 11. En luftarts standard
massefylde og relative massefylde. 12. Wheatstones bro. 13. Måling 
af spændingsforskel ved kompensation. 14. Brydning i glasklods. 
15. Brydning i et prisme.

1. real a (Gullach): Kobberø og Rosenberg: Fysik for 1. og 2. real: 
Mekanisk fysik, lyden og lyset.

1. real b (Gullach): Som 1. real a.

KEMI
Imx (Carlsen): Andersen, Asmussen, Bostrup og Hansen: Kemi for 

Gymnasiet I: 1. Indledning. (Grundstoffernes atomteori, ionfor
bindelser, inaktive luftarter, det periodiske system, covalente for
bindelser, grundstoffer, støchiometri) s. 9—34. 2. Vandet og dets 
bestanddele. (Reaktionen mellem vand og syrer, syntese og spalt
ning af vand, hydrogen, oxygen, hydrogenperoxid) s. 35—-53. 3. 
Elektronoverførselsprocesser. (Elektrolyse, galv. elementer, redox- 
processer, iltningstrin) s. 54—73. 4. Halogenerne. (Oversigt, fore
komst, fremstilling, egenskaber, halogenbrinter, metalhalogenider, 
analytisk bestemmelse, oxosyrer) s. 74—87. 5. Protonoverførsels- 
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processer. (Definitioner, stærke og svage syrer og baser) s. 88—93.
6. Svovl. (Forekomst, fremstilling, egenskaber, svovl m. oxida
tionstrin: —2,+ 4,+ 6) s. 94—103.

I my (Carlsen): Som I mx.

FORMNING
1. real a (frk. Dalgaard): 1. lagttagelsestegning: tegneblyant. 2. De

korativtegning: pen, tusch eller blæk. 3. Bogstavtegning. 4. Skrab: 
stearin og tusch. 5. Stregtegning: tusch og redispen. 6. Klip a) 
foldeklip, b) dekorative borter, c) billedklip: papir i 2 farver, saks 
og lim. 7. Sort/hvid maleri: limfarver. 8. Farveteoretiske malerier: 
limfarver og oliekridt. 9. Fra det våde ler til keramik a) pølse
metoden: blåler, b) dekoration: lerfarver eller ornamenter, c) gla
sering: klar glasur.

1. real b (frk. Dalgaard): Som 1. real a.

GYMNASTIK
Drenge: (Alle klasser: Pieper): Fra skoleårets begyndelse til efter

årsferien: atletik, fodbold og håndbold. Realklasserne deltog i Holste- 
bros årlige idrætsdag og vandt sine to fodboldkampe. Af skoleidræts
mærker er der taget 3 guld med emalje, 7 sølv med emalje, 10 guld, 
3 sølv og 8 bronze. Skolen har haft fodboldtræningskampe med 
Nørrelandsskolen og Struer Statsgymnasium. I vinterhalvåret er der 
gennemgået 4 dagsøvelser samt et sjippeprogram og et styrketræ
ningsprogram med forskellige max. og min. krav. I sidste halvdel af 
indendørssæsonen er der arbejdet udelukkende med skolegymnastik- 
mærket, gymnasieskolernes øvelser inden for B-rækken samt øvelser i 
reck. To timer hver måned blev anvendt til basket- og volleyball. 
Herudover har der for eleverne været lejlighed til at deltage i frivil
ligt arbejde efter skoletid i atletik, boldspil og gymnastik. Et udvalgt 
hold deltog i efteråret i et basketballstævne i Års og nu i foråret i 
Viborg. Ligeledes har skolen her i foråret deltaget i et konkurrence
stævne i gymnastikmærkets øvelser i Ringkøbing.

Piger: I sa, I sb, I mx, I my (fru Severin): Sommerhalvåret: Lang
bold i 1 ugl. time. Idræt i 2 ugl. timer. Følgende prøver bestået: 2 
bronze, 4 sølv, 1 guld, 1 sølv med emalje og 4 guld med emalje. 1 
ekstra ugentlig time i idræt.

Vinterhalvåret: 4—5 dagsøvelser, hvor hovedvægten er lagt på 
lette grundøvelser i afslapning og boldøvelser. Musikledsagelse (kla
ver) 2 timer ugentlig i februar og marts. IV2 ekstra ugentlig time i 
volley- og basketbold.

1. real a og b (frk. Aaby): Sommerhalvåret: Boldspil: Langbold. 
Idræt: Følgende prøver bestået: 19 bronze og 6 sølv. Svømning: 2 
tog Den danske skoles svømmeprøve og 8 Den danske skoles fri
svømmerprøve.
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Vinterhalvåret: 2 dagsøvelser sat sammen af passende øvelser taget 
fra Aase Nielsen: Gymnastik for piger I. 2 dagsøvelser sat sammen 
af passende øvelser fra Anne Knudsen: Pigegymnastik 2. 1 dagsøvelse 
fra Gudrun Worm Pedersen: Dagsøvelse for 9.—10. skoleår. Bold
spil: Høvdingbold, volleyball.

HÅNDARBEJDE
l. real a (fru Johansen): Kjolesyning efter købt mønster. Eleverne 

tager selv mål og klipper. I den resterende tid laves der servietter 
med hulsøm og sammentrækssyning.

1. real b (fru ]ohansen): Som 1. real a.

SLØJD
1. real a (Kristensen): Der har været arbejdet med følgende øvelser: 

Sinkning, dyvling, halvskjult sinkning, gering, skrå indskydning, 
gennemstemt tapning, skjult tapning og slidsning, dog således, at 
hver elev kun har benyttet de øvelser, der har været nødvendige 
for at fremstille det ønskede arbejde.
Af fremstillede arbejder skal nævnes: Fodskammel, værktøjsskab, 
sofabord, tebord, taburet, svinglampe og klaverskammel.

1. real b (Kristensen): Som 1. real a.

SANG OG MUSIK
I sa (Tjørnild): Sangstof: Sange af danske og udenlandske komponi

ster, spec. Laub—Carl Nielsen-linien.
Teori: Emne: Tonen og rytmen. Nodediktat. Rytmediktat. Node
læsningsøvelser.
Orkestrets instrumenter. Om musikkens former: Motiv og tema, 
menuet, rondo, suiten, sonateformen, sonate og symfoni.
Musikhistorie: Baroktiden, spec. Bach-Händel, Wienerklassicismen, 
spec. Haydn, Mozart og Beethoven.

I sb, I mx, 1 my (Tjørnild): Som I sa.
1. real a (Tjørnild): Sange, orkestrets instrumenter. Bach og Handel. 

(Efter Aage Hansen „Læs og Lyt“ 1).
1. real b (Tjørnild): Som 1. real a.

FRIVILLIG SANG OG MUSIK
Til I g har der været afsat én ugentlig time til korsang og én 

ugentlig time til orkesterspil.
Ca. 30 elever har deltaget i korsangtimerne, og der er sunget dels 

kanons, dels tre- og firstemmige korsatser med og uden musikled
sagelse.

Da mange af de deltagende sangere ikke før har deltaget i kor
sang, har arbejdet for en stor del gået i retning af at opøve sansen 
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for samklang og almindelig korkultur, og af samme grund har reper
toiret selvsagt kun omfattet ret usammensatte satser.

Koret har deltaget i julekoncert i Holstebro sognekirke og desuden 
selv afholdt en forårskoncert. En stor del af tiden er anvendt til ind
studering af programmet til disse koncerter.

Den til orkesterspil afsatte time har dels været benyttet til blok
fløjtespil og dels til undervisning i violin- og cellospil. Eleverne er 
undervist enkeltvis og på små hold.

Et ensemble af violiner og fløjter har medvirket ved forårskon
certen, og blokfløjterne har sammen med elever fra Nørrelandssko- 
len deltaget i radioens orkesterdyst.

I gymnasiets realafdeling har der til frivillig korsang været an
vendt én time. Repertoiret har omfattet dels tostemmige og dels tre
stemmige sange. Elever fra realafdelingen har sammen med elever 
fra Nørrelandsskolen deltaget i radioens sangerdyst fra kyst til kyst.

Julekoncerten i Holstebro sognekirke den 1. dec. 1963 
og ved afslutningen den 21. dec. 1963.

Gymnasiets program:
Blandet kor: M. Vulpius: Med strålekrans om tinde.

Carl Nielsen: Guds engle i flok.
Franz Schubert: Sanctus.

Blokfløjter: A. P. Berggren: Vær velkommen.
Carl Nielsen: Min Jesus, lad mit hjerte få.
M. Prætorius: En rose så jeg skyde.

Børnekor, blandet
kor og blokfløjter: Jule-evangeliet i ord og toner ved Ulrich Teuber.

Forårskoncerten
onsdag den 22. 
gende program:

april 1964 kl. 20,00. Skolens elever medvirkede i føl-

Kor a’capella: Julius Bechgaard/Chr. Richardt: Forårsvise.
Ad. Riis-Magnussen/Chr. Richardt:
Ved løvspring.
Thorvald Aagaard/L. C. Nielsen: Jeg ser de 
bøgelyse øer.
KnudågeRiisager/Helge Rode:Blandet stemning.

Klaversolo: Chopin/Vals i h-moll. Op. 62 nr. 2. 
Per Lasson/Crescendo.

Duet for to sopraner af F. Mendelssohn-Bartholdy.
Kor a’capella: G. Wennerberg: Här är gudagott att vara.

G. Wennerberg: Herre min Gud, vad den 
månen lyser.
To svenske folkemelodier arr. af Ejn. Kampp.
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Violinsolo:

Fløjter og strygere:

Kor og klaver:

Arcangelo Corelli: Largo-Allegro moderato af 
sonate i a-moll.
G. F. Händel: Adagio non tanto af sonate i F-dur.
W. A. Mozart: Allegro — Menuet (Allegretto).
Adagio af Wienersonate nr. 1.
W. A. Mozart: Glaubt ihr, Beständigkeit.
W. A. Mozart: Ave verum corpus.
G. F. Händel: Kor af „Josva“.

10. Skolelægens beretning for skoleåret 1963 — 64
ved skolelæge Inger Poulsen.

Undersøgelsen af eleverne i Holstebro Gymnasium er foregået efter 
de samme retningslinier som i de andre af kommunens skoler. Også 
her har man valgt at undersøge urinen fra hver elev hvert år for 
sukker og æggehvide, heldigvis har man ikke fundet noget.

Der er undersøgt 62 elever i gymnasieafdelingen og 56 elever i 
realafdelingen, i alt 118 elever, heraf har 7 været til kontrolunder
søgelse, og 18 er henvist til læge. Disse fordeler sig således:

Synsnedsættelse ....................................... 6
Nye briller................................................. 9
Nedsat hørelse ........................................... 2
Platfod (udtalt) ......................................... 1

Med hensyn til vaccinationer er alle på nær én Calmettevaccineret, 
4 er ikke difteri-stivkrampevaccineret og 2 ikke poliovaccineret. Disse 
6 er også henvist til egen læge for at få det ordnet.

Hos 2 drenge og 1 pige er der tidligere konstateret farveblindhed, 
og en er tidligere anmeldt til Invaliderådet for medfødt hjertelidelse 
og en for epilepsi.

Som skolesundhedsplejerske virker fru L. Christensen.

11. Dagbog for 1963—64
1. skoleår.

19. okt. 1962. Holstebro kommune fik tilladelse til at oprette et 
gymnasium.

1963. April. Adjunkt Carl-Johan Severin, Nakskov Gymnasium, ud
nævntes til rektor ved Holstebro Gymnasium med virkning fra 
1. april 1963.

24. maj. Cand. mag. Herbert Pieper, København, cand. mag. B. 
Gullach, København, cand. polyt. C. J. Carlsen, Vejle, og cand. 
polyt. A. Knudsen, Aalborg, ansattes som adjunkter på prøve 
pr. 1. august. Gymnasielærerinde fru Kirsten Severin, Nakskov 
Gymnasium, ansattes som gymnasielærerinde pr. 1. august.
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Nogle af skolens elever på den første skoledag.

24. juni. Holstebro Byråd vedtog arkitekterne J. M. Jespersen og 
H. H. Skaarups første skitseprojekt til Holstebro Gymnasium. 
Gand. mag. Bernhard Kiær, København, cand. mag. Bent Lan
tow, Lyngby, og cand. mag. Henry Smidt, Nærum, ansattes 
som adjunkter på prøve.
Lærerkollegiet holdt det første lærermøde og modtoges af borg
mesteren og viceborgmesteren.

12. august. Cand. mag. Aage Hansen, København, ansattes som 
adjunkt på prøve.
Kl. 10. Skolens 122 elever og lærerne samledes første gang i sko
lens lille sal. Kl. 11,30: Officiel åbningshøjtidelighed for elever, 
forældre, byråd, skolekommission, byens og oplandets skole
ledere m. fl. Borgmester Funder Larsen ledede højtideligheden. 
Skolekommissionens formand, viceborgmester Kaj K. Nielsen, 
kontorchef Gimsing, undervisningsministeriet, adj. Korsgaard, 
Gymnasieskolernes Lærerforening og rektor talte. Man sang „Et 
jævnt og muntert, virksomt liv på jord“, „Hvad solskin er for 
det sorte muld“, „Vi er fæstere her for en tid“ og „Som dybest 
brønd“. Skolens sang- og musiklærerspillede. Mange havde sendt 
blomster og hilsener.
Kl. 13,00: Frokost for indbudte gæster på hotel Schaumburg. 
Borgmesteren, rektor Einar Mathiesen, Struer Statsgymnasium, 
amskonsulent J. Søborg, Gimsing, fhv. borgmester, skoledirek
tør P. Munk-Poulsen, Herning, fhv. borgmester, Irs. N. Bjerre, 
Holstebro, stadsskoleinspektør E. Ruby, Holstebro, sogneråds-
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Reklor taler til eleverne før åbningshøjtideligheden.

to 
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formand Ejnar Pedersen, Ulfborg, rektor Dreyer Jørgensen, 
Herning, skoleinspektør E. Christensen, Tim, arkitekt H. H. 
Skaarup, København, og skoleinspektør Ths. Johansen, Nørre- 
landsskolen, talte.

15. august. Første morgensang.
17. august. Lektor C. V. Henrichsen, København, besøgte skolen for 

at vejlede ved opbygningen af fysik- og kemisamlingen.
22. august. Det nyvalgte elevråd konstituerede sig.
28. august. Holstebro Gymnasiums elevforening stiftedes.
10. sept. Struer Statsgymnasium og Holstebro Gymnasium mødtes 

til den første sportsdyst her i Holstebro. Vore drenge vandt i 
fodbold 4—1, medens pigerne tabte i langbold 50—52.

18. sept. 1. real a og b deltog i Holstebro kommunale Skolevæsens 
sportsstævne og vandt sine 2 fodboldkampe.

4. okt. Struer Statsgymnasium og Holstebro Gymnasium spillede 
returkampe i Struer. Vi tabte både i foldbold (1—6) og lang
bold (36—66).

8. okt. Foredrag for 1. real om sparekasser. Senere på måneden 
besøgte begge 1. real’erne Holstebro Sparekasse.

24. okt. Rektor talte om FN ved morgensangen.
26. okt. Madame Ruyssens, Frankrigs Radio, besøgte skolen og del

tog i nogle fransktimer. Arrangementet blev bragt i stand gen
nem Alliance Franfaise.

31. okt. Adjunkt Aage Hansen blev indkaldt til civilforsvaret.
Cand. mag. Lise Jensen, Vanløse, læste timerne i november.

1. dec. Ansattes adjunkt Johan Heje, Søborg, i stillingen.
Nov. Eleverne solgte 200 lodsedler for Lykke-Lotteriets lokalkomite.

9. nov. Gymnasiedirektoratets faglige medhjælper i geografi og 
biologi, lektor Egil Christensen, København, besøgte skolen og 
overværede undervisningen.

Nov. Lægeundersøgelse af eleverne. 4. nov. I xy, 11. nov. lab. 25. 
nov. og 13. dec. 1. real a og b.

13. nov. Vi deltog med et drengehold i gymnasieskolernes basket
ball-turnering på Vesthimmerlands Gymnasium, Års.

16. nov. Gymnasiedirektoratets faglige medhjælper i pigegymnastik, 
lektor Grethe Halkjær, København, besøgte skolen og overvæ
rede undervisningen.

25. nov. Ved morgensangen indviedes skolens nye fane. Skolekom
missionens formand, viceborgmester K. K. Nielsen, talte for 
kongen. Stadsskoleinspektør E. Ruby for fædrelandet og rektor 
for skolen.

28. nov. Gymnasiedirektoratets faglige medhjælper i latin og old
tidskundskab, lektor Bundgaard, København, besøgte skolen og 
overværede undervisningen.

29. —30. nov. Studienrat A. Wolff, Den tyske Ambassade, Køben
havn, besøgte skolen og deltog i undervisningen.
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Fanen præsenteres.

1. dec. Holstebro Gymnasiums kor sang ved julekoncerten i Hol
stebro sognekirke.

2. dec. Forældredag. Ca. 25 forældre overværede undervisningen, 
og ca. 180 deltog i et aftenmøde, hvor rektor talte om undervis
ningen, og forældrene havde lejlighed til samtaler med lærerne.

21. dec. Juleafslutning. Fællestime på skolen 8—9. Derefter julehøj
tidelighed i kirken ved sognepræst P. Sevelsted og gymnasiets 
kor.

Dec. Følgende bestod 1. del af prøve i praktisk pædagogik ved 
Struer Statsgymnasium: Adj. C. J. Carlsen (hovedfag: fysik og 
kemi), adj. A. Knudsen (hovedfag: matematik), adj. H. Pieper 
(hovedfag: tysk), adj. H. Smidt (bifag: tysk).

3. —11. jan. Adjunkt C. J. Carlsen deltog i Direktoratet for Gym
nasieskolernes kursus i undervisningsforsøg for civilingeniører.

13. jan. Orienterende møde for forældre, hvis børn agter at søge op
tagelse i Holstebro Gymnasiums I g eller 1. real 1964—65, og 
for børnenes lærere og skoleledere. Ca. 300 var mødt.

16. jan. Sønderjysk Forenings rejsesekretær, hr. Rudbeck, holdt fo
redrag og viste film fra Sydslesvig. I g’erne så en historisk film 
om Flensborg. 1. real’erne en film om Eidersted.

5. febr. Generalprøve for folke- og invalidepensionister på årets 
skolekomedie. Ca. 375 gæster.

6. febr. Skolekomedie. Under instruktion af adjunkt Henry Smidt 
opførte I g’ere J. L. Heibergs vaudeville „Nej“ med stor succes. 
Ca. 350 elever, forældre og gæster var til stede. Skoleballet blev
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DEN FØRSTE SKOLEFEST

J. L. Heibergs „Nej” spilles.

Indmarch til ballet.
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indledt med en festlig indmarch.
21. febr. Volleyball- og basketball-returkampe her i Holstebro mod 

Struer Statsgymnasium. Tidligere på året spillede man i Struer.
7. marts. Skolekomedien opførtes for Holstebro Gymnastikforening.
9. marts. Skuespillerinden Ester Torgersen, Oslo, læste op for I g 

og 1. real. Programmet omfattede lyrik fra Bjørnson til i dag. 
Nørrelandsskolens 3. real’er var inviteret.

20. marts. Jysk Akademisk Orkester besøgte skolen med et 35- 
mands symfoniorkester. Interesserede elever overværede orke
sterprøver og generalprøve. Forældre og andre var til koncert 
om aftenen. Der opførtes værker af Joh. Seb. Bach (Koncert for 
violin og obo med strygere), Hugo Diestler („Lied am Herde“, 
kantate for baryton og orkester), Mozart (Ouverture til „Titus“) 
og Schubert (Symfoni nr. 6 i C-dur). Andre skoler var inviteret.

2. —6. april. Optagelsesprøve til 1. real.
2. april. Et hold engelske gymnasiaster, der besøgte Struer Stats

gymnasium, spillede volleyball mod vore piger og fodbold mod 
vore drenge. Vi vandt.

15. april. Skolen deltog med et drengehold i Ringkjøbing amts 
skoleidrætsstævne i Ringkjøbing.

22. april. Skolen deltog med et drengehold i gymnasieskolernes 
udendørs basketstævne på Viborg Katedralskole.

22. april. Forårskoncert (se s. 26) og forårsfest.
Maj. Ekskursioner i historie og geologi.
Maj-juni. Skriftlige og mundtlige årsprøver.
24. juni. Afslutning i kældersalen kl. 8.

12. Elevrådets beretning for året 1963—64. Elevbladet
Efter at elevrådet var valgt, holdtes et konstituerende møde den 

23. august 1963. Her blev Chr. Laustsen formand, Ole Snerling 
næstformand, Bodil Poulsen sekretær. Desuden består elevrådet at 
Bjørn Colstrup, som er repræsentant i elevforeningens bestyrelse, 
Kurt Pedersen og Lisbeth Nautrup.

Formålet med elevrådet er:
1. varetagelse af elevernes interesser over for skolens ledelse,
2. assisterende medvirkning ved afholdelsen af skolens fester og 

andre arrangementer uden for den egentlige undervisning.
Dette har elevrådet søgt gennemført ved afholdelsen af 5 møder 

med tilstedeværelse af rektor og et par af skolens lærere. Man var 
med til at planlægge skoleballet og forårskoncerten.

I øjeblikket arbejdes der på oprettelsen af nogle studiekredse, som 
skal i gang til efteråret i II g.

Desuden har elevrådet fået startet et skoleblad, som man har valgt 
at kalde „Tandja“. „Tandja“ har en fast stab af medarbejdere, som 
består af Lise Johansen, Lisbeth Nautrup, Helge Hammer, Morten 
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Gregers Poulsen, Sven Schaal Jensen, som er kasserer, og ansvarsha
vende redaktør Chr. Laustsen. Det er meningen, at bladet skal ud
komme 6 gange om året til en pris af 6 kr. „Tandja“s budget ligger 
på et så stort beløb som 2500 kr., hvad der kun har ladet sig gøre 
ved en overalt venlig modtagelse af bladet hos byens handlende, som 
støtter bladet ved hjælp af annoncer. Desuden har, navnlig her i star
ten, Vestjydsk Trykkeri stillet sig meget velvilligt over for „Tandja“. 
Foreløbig udkommer bladet i et årligt oplag på 1200 eksemplarer, 
men det skulle gerne snart stige betydeligt.

13. Elevforeninger ved skolen

Elevforeningen „Parnassos“.
Stiftet: 28. august 1963.
Formand: Christian Overgaard Jensen, 1 mx.

Onsdag den 28. august 1963 blev der afholdt stiftende generalfor
samling i gymnasiets elevforening „Parnassos“. De udarbejdede love 
blev vedtaget med få ændringer, og bestyrelsen valgtes endeligt. For
mand blev Chr. O. Jensen. Det er foreningens formål „at samle gym
nasiets elever til månedlige sammenkomster med foredrag om eller 
diskussion af aktuelle emner og problemer, film eller anden under
holdning samt at fremme kammeratskabet mellem eleverne og øge 
kontakten med skolen.“ Desuden har vi fået en ordning, der mulig
gør, at elevernes forældre kan optages som passive medlemmer. Dette 
er af stor betydning, da forældrene så kan komme til foreningens 
arrangementer og derved føle sig nærmere knyttet til skolen. Ved 
alle „Parnassos’“ arrangementer har formanden og bestyrelsen ansva
ret for afviklingen af disse ligesom for eventuelle skader.

„Parnassos" har afholdt følgende arrangementer:
24/8 -63. Fest. „The Spats“ spillede.
15/9 -63. Fællesmøde i Herning.
5/10-63. Fest. „The Spats" spillede.

11/10-63. Foredrag ved sognepræst P. Sevelsted om Kaj Munk. 
27/10-63. Fællesmøde i Herning.
30/10-63. Foredrag ved komponisten Børge Roger Henrichsen om 

„Klassisk og jazzisk".
16/11-63. Fest i Herning.
19/12-63. Julefest. Panserraketten spillede.
18/1 -64. Hyggeaften med adjunkt H. Smidt.
13/2 -64. Foredrag ved malerinden Jonna Sejg om kunstforståelse. 
2/3 -64. Det danske Teater opførte „Halvvejs til himlen“.

14/3 -64. Fest. „The Blue Stars“ spillede.
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Liberale Gymnasiaster.
Stiftet: 6. marts 1964.
Formand: Ove Poulsen, I mx.

Grunden til, at der er oprettet en liberal gymnasieforening her på 
skolen er, at alle politisk interesserede elever bør have en chance for 
at stifte nærmere bekendtskab med politik. De Liberale Gymnasiaster 
er en forholdsvis gammel organisation, men det er først i de sidste 5 
år, der rigtigt er kommet gang i det, og på nuværende tidspunkt har 
LG ca. 1500 aktive medlemmer. LG bygger, som navnet siger, sit 
arbejde op omkring de liberale grundideer, og vi repræsenterer ikke 
nogen partipolitiske synspunkter, men „søger i tilslutning til de libe
rale ideer at arbejde for:
1. at give politiske, kulturelle og sociale oplysninger til gymnasiaster, 
2. at virke for forståelse af de folkelige og nationale fællesværdier, 
3. at sprede oplysninger om mellemfolkelige spørgsmål.“

Endelig bør det kraftigt undestreges, at LG er en fri og uafhængig 
organisation, der ikke er bundet til noget politisk parti. Vi repræ
senterer blot de unge, der kan tilslutte sig de moderne liberale syns
punkter.

Liberale Gymnasiaster har afholdt følgende arrangementer: 
6/3-64. Stiftende generalforsamling i Liberale Gymnasiaster (LG). 
8/4-64. Redaktør Axel Hansen: „Hvad er L. G.?“

Konservative Gymnasiaster.
Stiftet: 1. nov. 1963.
Formand: Morten Gregers Poulsen, I mx.

„Konservative Gymnasiaster arbejder på at samle gymnasiaster og 
ligestillede til en politisk, kulturel og kristelig orientering i overens
stemmelse med de konservative ideer. Desuden skal foreningen ved 
sit program søge at styrke den politiske interesse hos gymnasieung- 
dommen.“

Som det ses af ovenstående, som er foreningens formålsparagraf, 
samler vi de af vore kammerater, der er konservative, i foreningen. 
Dette er dog kun den ene side af KG’s arbejde, idet vi også prøver 
på at øge den almindelige politiske interesse ved at indbyde talere 
af andre politiske overbevisninger til at tale i foreningen. Jeg ved da 
også, at der er stor interesse for KG’s arbejde blandt de mange af 
vore kammerater, der er af en anden anskuelse.

Konservative Gymnasiaster har afholdt følgende arrangementer: 
1/11-63. Stiftende generalforsamling i Konservative Gymnasiaster 

(KG).
13/12-63. KG havde besøg af den russiske kulturattaché Zhduravlev, 

der talte over emnet: „USSR’s stilling i dag og de kom
munistiske synspunkter“. Efter foredraget film.
Ca. 30 deltagere.
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8/2 -64. Fælles fastelavnsfest i Herning for vestjyske konservative 
gymnasieforeninger. Beskeden deltagelse.

10/2 -64. Dommer K. Thestrup MF talte i KG om følgende: „Det 
konservative Folkepartis stilling til aktuelle spørgsmål“. 
Ca. 25 deltagere.

28/2 -64. Ordinær generalforsamling i KG. Derefter holdt KG’s 
landsformand Hans Skov Christensen et foredrag over 
emnet: „Hvad er og vil de konservative gymnasiaster?“ 

10/3 -64. Pastor Harald Søbye, Bloustrød, om „Gruppe 61’s arbejde 
og formål“ i KG. Derefter livlig diskussion. Ca. 60 del
tagere.

Holstebro Gymnasiums badmintonklub.
Formand: Thorbjørn Aaberg.

Klubben, der blev stiftet den 14. januar 1964, har for tiden ca. 30 
medlemmer. Der trænes hver tirsdag efter skoletid. En kamp mod 
Struer Statsgymnasium, spillet den 18. febr. 1964, tabte vi med 9—0.

14. Gaver til skolen
Blomster og hilsener til åbningshøjtideligheden:
Holstebro Skolekommission, arkitekterne Skaarup og Jespersen, 

M.A.A., civilingeniør Aage Ørum, Holstebro, stadsgartner Walbjørn 
Christensen, Holstebro, lærerpersonalet på Nørrelandsskolen, skole
inspektørerne Ths. Johansen og C. A. Langmack, stadsskoleinspektør 
E. Ruby, Holstebro, rektor E. Dreyer Jørgensen, Herning, rektor A. 
Arendal, Tarm, amtmand Aa. Rangel-Nielsen, Ringkjøbing.

Følgende bøger af rektorerne A. Feilberg Jørgensen og Georg 
Buchreitz: „Dänemark, unser Nachbar im Norden“ og „Tyskland, 
vor nabo mod syd“.

Følgende bøger fra Vesttysklands ambassade ved Studienrat Alfred 
Wolff: „Tyskland, vor nabo mod syd“. 2. eks. „Tyskland i dag“, 
„20. juli 1944“ ved Zimmermann og Hans Adolf Jacobsen, „Der 
grosse Duden“. I. Rechtschreibung.

De tyske Forbundsbaners generalrepræsentation i Danmark: Hver 
måned et klassesæt af „Rad und Schiene“.

Malermester S. Kjærshøj Nielsen, Holstebro: „Sprog og Kultur“. 
Udg. af Institut for jysk sprog- og kulturforskning. Komplet samling. 
„Jyske samlinger“. Udg. af Jysk Selskab for Historie, Sprog og Kul
tur. Næsten komplet samling.

Mange forlag har skænket skolens lærerbibliotek store samlinger 
af lærebøger.

Hr. Kaj Kristensen, Fuglsangs vej 7 a, Holstebro: En dobbeltbek
kasin, en stor skallesluger (han), en hvinand (han) og en brunnakke 
(han).
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Hans Lauridsen, 1. real b: Molersten gennemboret af boremuslin
ger. Moler. Cementsten. Klassesæt af søpindsvin. Svend Graversen og 
Hans Lauridsen, 1. real b: Klassesæt af malermusling. Stella Jensen, 
I my: Søpindsvin. Annelise Bennedsgaard, I sb: Mergel.

Forskellige foreninger har stillet billige billetter til kulturelle 
arrangementer til rådighed for skolens elever.

Skolen takker herved for de modtagne gaver, ligesom vi takker 
alle andre, der i årets løb har hjulpet os direkte eller indirekte.

15. Legater og boggaver
Ungdommens Uddannelsesfond 1963—64:

I sa: Mads Fiskbæk, Agnes Bjerre Nielsen, Mona Gjedbo Nielsen, 
Karen Wehner Rasmussen, Aase Sejbjerg.

I sb: Anton Falle Siersbæk, Annelise Bennedsgaard, Jytte Kjær, 
Birgit Ørts Nielsen.

I mx: Kerner Villads Viinberg, Aase Goul, Vibeke Møller Hede- 
gaard, Karen Holm Nielsen.

Imy: Vagn Ove Bendtsen, Carsten Hausig, Erik Lindebjerg, Jør
gen Nagstrup, Else Cathrine Frydendal, Asta Gammelvind, Julie Kir
stine Skovmose.
Ungdommens Uddnnelsesfond 1963—64. Realafdelingen:

1. real a: Anne Marie Braagaard Jensen, Kaj Ernst Frich Jensen, 
Ole Søndergaard Kjærgaard.

1. real b: Grethe Lillelund Sørensen.

Legat fra Ringkjøbing amts skoleråd:
I my: Else Cathrine Frydendal.

Boggave 1963—64:
Alliance Franfaise’s boggave: Bjarne Jensen, I sa.

16. Årsprøver og afslutning
De skriftlige årsprøver afholdes i slutningen af maj, de mundtlige 

i juni.
Afslutningshøjtideligheden finder sted i kældersalen den 24. juni 

kl. 8. Alle, der har interesse for skolen, indbydes.
Det nye skoleår begynder onsdag den 12. august kl. 10.

Carl-Johan Severin.
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Grundplan
til det nye Holstebro Gymnasium, der skal bygges 
med røde sten som et faglokalegymnasium.
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