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ÅRET RUNDT

Dimissionen 1986
Rektor indledte med at tale om den 
mangfoldighed, som kommer til udtryk i 
eksamensresultater, i eksaminernes 
sammensætning og i , hvor forskelligt 
skolen er blevet brugt.
- Der er heller ikke noget overraskende i, 
at I på flere måder har brugt skolen for
skelligt. Nogle har befundet sig bedst ved 
at bruge alle kræfter på en direkte og 
målbevidst indsats for at opnå den eksa
men, som er det egentlige formål med at 
komme her. Andre har brugt mange 
kræfter og evner på fællesskabet ved at 
deltage i elevsrådsarbejde og andre lig
nende aktiviteter, måske i nogle tilfælde 
til skade for deres eget eksamensresul
tat, men forhåbentlig til personlig beri
gelse på anden måde.

- Man må spørge sig selv: Hvad har dette 
års dimittender fælles?
Og rektor fortsatte: I husker sikkert, at vi 
for ikke så længe siden havde en fælles
time, hvor emnet var Amnesty Internatio
nal. Hvis I siden har tænkt over det og 
beskæftiget jer med denne organisation, 
vil I også vide, at dens fundament og 
idegrundlag er at finde i FN.s erklæring 
om menneskerettighederne. I den fast
slås det, at hvert enkelt menneske har 
retten til fuld rådighed over sig selv. Lig
nende tanker kommer til udtryk andre 

steder, bl.a. i den amerikanske uafhæn
gighedserklæring og i vor egen danske 
grundlov. Søger vi længere bagud end 
disse dokumenter - og det er jo en af 
skolens gode vaner, ved I nok - vil vi hos 
romeren Seneca finde det samme udtryk 
i et brev til vennen og eleven Lucilius, 
hvor han siger: Hævd din ret til dig selv! 
Seneca Levede i Rom i det første år
hundrede efter Kristi fødsel d.v.s. på en 
tid og i en by, hvor det enkelte menne
skes frihed og værdighed var begrænset 
af en vilkårlig tyrans hensynsløse selv
hævdelse. Selvom vi ikke regeres af en 
kejser Nero, kunne vi måske alligevel 
have brug for at lytte til Senecas krav: 
Hævd din ret til dig selv! og søge at for
stå, hvad det indebærer. Det er næppe 
tyrannens hensynsløse selvhævdelse, 
der menes.
I de seneste år har man også hævdet, 
fortsatte rektor, at denne hensynsløse 
selvhævdelse trives inden for vor egen 
verden, her i skolen. Man har sagt at 
karakterræs og stræben efter personlig 
succes har skubbet fællesfølelsen til 
side, at konkurrencesamfundet har sat 
egoisme ind i stedet for hjælpsomhed. 
Jeg er sikker på, at dette ikke er en sand
færdig og dækkende karakteristik af sko
lens hverdag. I skolen kan ingen jo få 
succes ved at skaffe andre fiasko, ingen 
kan sejre ved andres nederlag. Skolen er 

ikke en slagmark, hvor der vindes ære og 
berømmelse. Det er heller ikke denne 
form for selvhævdelse, Seneca taler 
om.I stedet for ære og berømmelse -på 
latin gloria- som målet for menneskelig 
stræben sætter Seneca oplysning og ud
dannelse -på latin claritas. Æren, gloria, 
er forbeholdt de få udvalgte. Oplysning 
og uddannelse, claritas, står åben for 
alle, den vindes i fællesskab med andre 
mennesker, og retten til den kan hæv
des, uden at den begrænser andres til
svarende ret. Den er endvidere den nød
vendige forudsætning for frihed og 
menneskelig værdighed. Forstået på 
denne måde er humanisme ikke en sag 
for et enkelt fag. Den er fundamentet for 
al vor virksomhed, og selve skolens eksi
stens er et udtryk for denne humanisme, 
der siger, at oplysning og uddannelse 
giver det enkelte menneske frihed og 
værdighed, den humanisme, der stiller 
kravet: Hævd din ret til dig selv!

Mens dimittenderne rejste sig, dimitte
rede rektor 192 studenter og 85 hf-ere 
med følgende ord: Med håbet om, at I i 
jeres skoletid må have vundet personlig 
frihed og styrke til at hævde retten til jer 
selv, om med ønsket om, at I vil hævde 
denne ret med respekt for næstens og 
fællesskabets tarv, dimitterer jeg jer fra 
skolen til livet.
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Legater og boggaver
Af købmand N. A. Bro og hustrus minde
legat har skolen hidtil kunnet uddele 4 
portioner på hver 3.500 kr. Men legatets 
fundats er nu blevet ændret på 3 væsent
lige punkter. 1. Legatportionernes antal 
er øget fra 4 til 6. 2. Også hf-ere kan 
komme i betragtning; hidtil har det kun 
været studenter. 3. De enkelte legatpor
tioners størrelse er øget fra 3.500 kr. til 
8.000 kr.

Birgit Kjærgaard, 2p, modtog den por
tion, som tildeles en flittig og god kamme
rat efter indstilling fra dimittenderne selv. 
De 5 portioner, som blev uddelt efter ind
stilling fra lærerrådet, tilfaldt Charlotte 
Grønfeldt-Poulsen, 3a, Hanne Lund, 3x, 
Søren Peter Sørensen, 3z, Birgit Laama- 
nen, 2p og Anette Charlotte Nielsen, 2q.

Fra rektor Carl-Johan Severins minde
fond, hvoraf legatportionerne uddeles ef
ter ansøgning, modtog Torben Ejby 
Holm, som er student fra 1980, og som er 
tandlægestuderende, en portion på 
1.000 kr. til et ophold ved University of 
Minnesota. Birgit Hjelm Poulsen, som er 
student fra 1983, og som studerer jura, 
modtog 600 kr. til et ophold ved universi
tetet i Grenoble. Endelig modtog Gitte 
Skød Sørensen, som er student fra 1986, 

600 kr. til et ophold ved konservatoriet i 
Manchester.

Boghandler Hagen Petersens boggave 
blev tildelt Anette Kjær, 3a. Alliance 
Francaises boggave tildeltes Manu 
Barba, 3x. Foreningen Nordens boggave 
tilfaldt Kurt Agerbek Christensen , 3y og 
endelig blev en gave fra firmaet Sound 
and Silence givet til Kurt Ebbensgaard, 
3u.

Prisopgaver
Der var i år udskrevet prisopgaver i histo
rie, musik og matematik. Lone Kjær 
Svendsen, 2r, blev belønnet med en pris 
på 250 kr. for sin besvarelse af opgaven i 
historie: Der ønskes en analyse og en 
sammenligning af de centrale træk i den 
politiske og økonomiske udvikling i Polen 
og Ungarn fra midten af 1950’erne til i 
dag.

I musik var der udskrevet følgende pri
sopgave: Der ønskes en redegørelse for 
samspillet mellem den førte kulturpolitik 
og musiklivets udvikling i Holstebro i pe
rioden ca. 1965-1985. Der indkom ikke 
nogen besvarelse af denne opgave.

Opgaven i matematik lød: Komplekse tal. 
Algebraens fundamentalsætning. Der 
ønskes en redegørelse for talbegrebets 
udvikling og opbygning, med såvel en 
historisk som en algebraisk fremstiling 
førende frem til indførelsen af de kom
plekse tal og bevis for algebraens funda
mentalsætning. Besvarelsen kan even
tuelt indeholde Comal-8o programmer til 
regning med komplekse tal. Til denne 
opgave indkom der heller ingen besva
relser.

Velkomst til nye elever 
1986
Ved modtagelsen af nye gymnasieelever 
og hf-studerende i skoleårets start ud
talte rektor bl.a. Hvad er det for en under
visning, I nu skal møde? På mange må
der vil den nok virke fremmed i 
sammenligning med det, som I kender, 
men den bygger på det, som I har lært 
tidligere, og den skal på det grundlag 
bringe jer op på et nyt trin i viden, forstå
else og færdigheder, så I bliver i stand til 
at gå videre med de højeste teoretiske og 
praktiske uddannelser, hvis det er det, I 
vil, og den skal give jer en så bred almen 
viden om vore historiske forudsætninger 
som enkeltpersoner og som folk og om 
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det samfund, vi lever i i dag, at I også i 
fremtiden vil kunne virke på alle trin i 
dette samfund.

I vil møde en undervisning, der stiller krav 
til jer, og som netop derfor vil give jer et 
stort fagligt og menneskeligt udbytte. 
Gymnasiet både kræver og yder kvalitet.

Gymnasiet og HF er ikke en øvelse i at 
overleve på den billigste måde, det er 
tværtimod en mulighed for at sprænge 
sine egne rammer og befri sig for uviden
hedens angst og lænker.

Introduktionskurser for 
folkeskoleelever
I perioden mellem efterårsferien og jul 
tilbragte ca. 500 folkeskoleelever fra alle 
folkeskolens afgangsklasser i Holstebro 
Kommune 2-3 dage på Holstebro Gym
nasium og hf-kursus.

Introduktionskurserne er et af skolens til
bud om solid og grundig oplysning om 
gymnasiet og hf.

Hver skole i Holstebro Kommune får til
delt en bestemt uge, hvor de kan besøge 
de forskellige ungdomsuddannelser, 
som findes i kommunen, f.eks. Teknisk 

Skole, Handelsskolen, Landbrugssko
len, VUC og gymnasiet og hf. Denne ord
ning skal tilgodese en så smidig afvikling 
af vore introduktionskurser som muligt. 
Folkeskoleeleverne kan vælge mellem 3 
forskellige modeller: De kan tilbringe en
ten 2 dage i gymnasiet, 2 dage i hf eller 3 
dage både i gymnasiet og hf. Besøgene 
er bygget op således, at de elever, der 
vælger de 2 dage i gymnasiet, tilbringer 
en dag i henholdsvis det sproglige og det 
matematiske gymnasium. Der veksles 
mellem timer, hvor folkeskoleeleverne 
deltager i 1 .g-klassernes timer, for der
ved at få indtryk af, hvorledes undervis
ningen i dagligdagen forløber, og timer, 
der tilbringes på særlige hold, hvor sko
lens lærere underviser folkeskoleele
verne alene. Det tilstræbes, at eleverne i 
løbet af de 2 dage undervises i mindst et 
sprogligt, et kreativt, et matematisk-na- 
turvidenskabeligt fag samt et oriente
ringsfag, således at de får indtryk af gym
nasiets vifte af fag. Denne blanding af 
overværingstimer og timer med speciel 
undervisning har vist sig at være en god 
ide og introducerer også glimrende gym
nasiets fagrække og tilbud.

i besøget deltager også skolens studie
vejledere, der orienterer om uddannel
sernes struktur og mulighederne efter 
eksamen. Et meget vigtigt element i be

søgene er mødet med skolens elever og 
kursister, der virker som tutorer, der dels 
viser folkeskoleeleverne rundt på skolen 
dels hjælper dem til rette på stedet og 
besvarer spørgsmål om skolens daglig
dag, lektiemængde, miljø og mange an
dre ting, som kun de kan svare på. Vi har 
opbygget et edbprogram, der sætter os i 
stand til at fremstille individuelle skemaer 
til folkeskoleeleverne, således at de er 
helt klare over dagenes forløb og uddan
nelsernes struktur.

Samme model bruges for de 2 dage i hf 
og det 3-dages kombinerede besøg, som 
især henvender sig til elever, der er i tvivl, 
om de skal vælge gymnasiet eller hf.

Skolen finder, at denne form for vejled
ning og oplysning om vore uddannelser 
er meget værdifuld, og at den bedre end 
besøg på folkeskolerne giver eleverne 
realistiske forestillinger om, hvilke typer 
uddannelser gymnasiet og hf er. Derfor 
planlægger vi også i de kommende år at 
fortsætte med disse besøg.

Forældrekontakt
Det kan diskuteres, i hvor høj grad foræl
drene skal indblandes i deres store børns 
liv og færden på skolen. Det bliver stadig
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drøftet, og resulterede i år i, at kontakten 
med forældrene blev forstærket ved af
holdelse af et aftenmøde i september 
mellem den enkelte 1 .g og 1 .hf-klasses 
elever/studerende, pårørende og lærere. 
Møderne havde et uformelt præg, og der 
blev udtrykt stor tilfredshed med arran
gementet.

Desuden holdes der hvert år i måne
derne omkring jul samtalemøder, hvor 
elever, studerende og deres pårørende 
på forhånd kan ønske tid hos de enkelte 
faglærere. For gymnasiet afholdes der i 
forbindelse med grenvalget et møde i fe
bruar måned, hvor forældrene ligeledes 
er velkome til at orientere sig om de for
skellige grene i 2. og 3.g.

Endelig indbydes forældre ofte til at del
tage i arrangementer, som de enkelte 
hold og deres lærere holder efter studie
rejser i udlandet.
Ud over de nævnte begivenheder, er for
ældrene altid velkomne til at henvende 
sig til rektor og studievejlederne.

Edb og informatik.
Undervisningen af gymnasieeleverne i 
edb og informatik foregår dels ved et 
30-timers kursus i 1 .g og dels indgår det i 
alle fag i 2. og 3.g.

Over en 3-årig periode, sluttende i efter
året 1986, er alle skolens lærere gennem 
et 40-timers kursus blevet kvalificerede 
til at undervise i edb og informatik, og 
mange har desuden suppleret med kur
ser i deres fag, således at de i takt med 
opbygningen af skolens maskinpark og 
samling af programmer og bøger, kan 
give den uddybende undervisning i 2. og 
3.g. I gymnasiet bliver edb og informatik 
ikke et selvstændigt fag, men en dimen
sion, der inddrages, når det føles natur
ligt, i de enkelte fag.

På hf-kurset er der ikke på samme måde 
sket en ændring af bekendtgørelsen 
m.h.t. edb og informatik. Til gengæld kan 
de studerende vælge edb som tilvalgs
fag i 2.hf.

Skolekomedie
En af årets festlige begivenheder, der 
samtidig er en af gymnasieskolens æld
ste traditioner, er skolekomedien. Denne 
gang havde man søgt helt tilbage til det 
europæiske skuespils ældste form, idet 
Aristofanes komedie: Lysistrate, under 
instruktion af Lis Aaboe , Hans Henrik 
Monrad og Frans Pærregaard, blev op
ført i en moderne dansk gendigtning. Det 
er en vanskelig sag at opføre en revy fra 

oldtiden, men forehavendet lykkedes 
over al forventning, således at publikum 
følte alvoren i den gamle komediedigters 
budskab, samtidig med at komediens ko
miske kraft blev bevaret.

Lysistrate blev opført tre aftener, og blev 
takket være elevernes og lærernes store 
indsats en bragende succes.

Studiekreds i kemi
"Metode til bestemmelse af ukendte io
ner i en stofblanding” var hovedtemaet 
for en studiekreds i kemi, som blev af
holdt over 5 eftermiddage i marts og 
april.

Studiekredsen var baseret på, at ele
verne fik demonstreret nogle almene tek
nikker sideløbende med, at de selv fore
tog analyserne. Selv om metoden i dag 
er ”umoderne”, fordi analyserne i nuti
dens laboratorier udføres af helautomati
ske maskiner, afspejler den alligevel den 
kemiske baggrund for analysemeto
derne.

Studiekredsen samlede ihærdigt arbej
dende elever og blev ledet af C.J. Carl
sen, Mogens Falsig, Per Høgiid Jensen, 
Erik Nygaard og Ole Snerling.
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Lejrskole og studierejser 
for 2.G.
Massemedier og reklame var hovedte
maet for 2. a's lejrskole til København. 
Lejrskolen, der blev ledet af Ole Thine- 
sen, omfattede således et besøg i 
TV-byen i Gladsaxe og et besøg på Ber
genholz Reklamefilm a/s. Hos firmaet 
Nielsen, Mikkelsen & Duus fik eleverne 
indblik i, hvordan et reklamebureau ar
bejder. Endvidere omfattede lejrskolen 
et teaterbesøg i Nikolai Kirke samt flere 
museumsbesøg, navnlig Den Hirsch- 
sprungske Samling med mange danske 
guldaldermalerier og Glyptoteket.

2. b’s lejrskolerejse gik til København og 
blev ledet af Lisbeth Thorsen og Anne 
Margrethe Aaboe. Medier og 19. århund
redes kunst var lejrskolens hovedte
maer. Eleverne besøgte således 
TV-byen i Gladsaxe og fik ved et besøg i 
Politikens Hus indblik i moderne blad
virksomhed. Ved et besøg på Den 
Hirschsprungske Samling udarbejdede 
eleverne billedanalyser. Det Kongelige 
Teater var også et vigtigt punkt på pro
grammet. Her overværede eleverne en 
opførelse af ”Tryllefløjten” af Mozart og 
blev den følgende dag vist rundt på tea
tret.

Som forberedelse til en gennemgang af 
Tysklands historie i faget historie og mo
derne tysk teologi i religion gik 2 x’s lejrs
kole til Berlin. Lejrskolen, der blev ledet 
af Lonni Gelsdorf og Gordon Albøge, om
fattede bl. a. et besøg på Der Reichstag, 
hvor Hitlertidens historie og perioden in
den Hitlers magtovertagelse blev gen
nemgået. I Østberlin var eleverne på by
rundtur og besøgte i denne forbindelse 
Pergamonmuseet. I Vestberlin så ele
verne Berlinmuren og en række andre 
væsentlige historiske mindesmærker. 
Eleverne havde endvidere lejlighed til at 
møde tyske gymnasieelever og deres 
lærere. Emnerne for samtalerne var reli
gion, undervisning og dagligdagen for 
unge i Tyskland. Ekskursionen omfat
tede desuden individuelle museumsbe
søg, bl. a. besøg på Dalemmuseerne og 
Museet for Moderne Kunst.

Århus var målet for 2.y’s lejrskole, der 
lededes af Karl Kristian Højberg og Finn 
Lyngholm Christensen. Ekskursionen, 
der fandt sted i Århus’ Festuge, omfat
tede en lang række af Festugens kultu
relle oplevelser. Således oplevede ele
verne teatergruppen ”Den Blå Hests” 
prisbelønnede Lorca-forestilling. På 
Århus Kunstmuseum havde eleverne lej
lighed til at se to udstillinger, en med 
værker af den moderne amerikanske 

maler David Salle og en med Oluf Høst
malerier. Eleverne oplevede en anden 
form for kunst på udstillingen ”Erotic 
Art”. I tilknytning til en gennemgang af 
Danmark i middelalderen i historie be
søgte klassen Vor Frue Kirke, Domkirken 
samt en udstilling om Århus som middel
alderby, og gjorde topografiske studier i 
det gamle Århus. Endvidere omfattede 
lejrskolen besøg på Statsbiblioteket, Na
turhistorisk Museum, Den Gamle By 
samt et besøg på den lokale radiostation 
"Byens Radio”. Efter hjemkomsten biev 
indtrykkene bearbejdet og mangfoldig
gjort i en særudgave af skolebladet.

Udviklingen i bybygning og arkitektur fra 
0.1100 til i dag var temaerne for 2 z’s 
lejrskole til Helsingør og København.
Klassen besøgte den arkæologiske ud
gravning i den forsvundne købstad og 
nedrevne borg Søborg i Nordsjælland, 
hvor udgravningens leder fortalte om 
moderne udgravningsteknik. Byudviklin
gen i bykernerne i Helsingør og Køben
havn blev studeret under byvandringer, 
hvor både det indre af et borgerhus fra 
1700-tallet, snævre baggårde med bin
dingsværk og Rosenborgs herligheder 
blev besøgt. ”Magtens Huse” fra Ro
skilde Domkirke over Karmelitterkloste- 
ret i Helsingør, Kronborg Slot, Fredens
borg Slot, Christiansborg, Københavns
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Universitet, Vor Frue Kirke til Køben
havns Rådhus blev hjemsøgt - og de 
mest ihærdige nåede endnu mere.

Det Kongelige Teater blev både set og 
brugt, idet klassen var til Mozarts ”Trylle- 
fløjten”, der var gennemgået hjemmefra. 
Lejrskolen blev ledet af Kristian Laustsen 
og Henrik Hoffmeyer.

Bornholm var målet for 2. u’s lejrskole, 
som blev ledet af Carsten Abildgaard og 
Erik Nygaard. Formålet var at studere 
det danske samfund i såvel fortid som 
nutid. Med Gudhjem som udgangspunkt 
besøgte klassen Østerlars Rundkirke, 
som er øens største rundkirke med væg
tergang til brug ved forsvar. En oplevelse 
var desuden et besøg i et glaspusten 
samt Gudhjem Museum og klippepartiet 
Helligdommen ved Rø. Ved Allinge- 
Sandvig så klassen Hammershus Slots
ruin. En hel dag var afsat til besøg på 
Christiansø, som ligger 20 kilometer nor
døst for Gudhjem, og som med sin male
riske kasernegade og fæstningsanlæg 
er Danmarks østligste punkt.

Lejrskole og studierejser 
for 3.G.
London
Det overordnede tema for 3 abN’s studi
etur til London var engelsk kultur i videste 
forstand, men i forberedelserne var væg
ten blevet lagt på skolesystemet og klas
sesamfundet. Disse to emner blev da 
også studieturens primære.

Hele gruppen blev indlogeret på halv
pension hos familier i South Wimbledon. 
Da dette område er et typisk middelklas
seområde, kunne eleverne her skaffe sig 
et førstehåndsindtryk af en del af det en
gelske klassesamfund gennem kontak
ten med værterne. Et besøg på gade
markedet i Petticoat Lane søndag 
formiddag og en byvandring i East End 
med besøg på en pub, hvor de øvrige 
gæster konverserede eleverne på Cock
ney-dialekten, gav et levende indtryk af 
arbejderklassen. Overklassen havde 
eleverne ingen kontakt med, men en 
rundtur med guide gennem Mayfair og 
videre til magtens institutioner fortalte 
dog en del om afstanden mellem klas
serne i det engelske samfund.

Holdet tilbragte en hel dag på St. Francis 
Xavier Sixth Form College, en katolsk 

privatskole i det sydlige London. Her 
overværede eleverne undervisningen i 
forskellige klasser og fag, og der var af
sat tid til mere uformelle samtaler, hvor 
bi.a. den forskellige religiøse baggrund 
gav anledning til en del spørgsmål. Det 
generelle indtryk af skolen var dog, at 
den i høj grad ligner en dansk gymnasie
skole. Den mere alment kulturelle side 
blev tilgodeset med to teaterforestillin
ger: Chess i West End og G. B. Shaws 
The Misalliance i The Barbican Centre. 
Eleverne havde læst skuespillet hjemme 
på skolen, så der var ingen problemer 
med af følge med i handlingen. The Bear 
Garden Museum i Southwark er et lille 
teaterhistorisk museum, som bl.a. rum
mer en model af the Globe, det teater, 
hvor Shakespeares værker blev urop
ført. Her fik vi et langt og spændende 
foredrag om engelsk teater til og med 
den elizabethanske periode - en udmær
ket introduktion til den Shakespearelæs- 
ning eleverne skulle hjem og i gang med.

I Old Bailey overværede eleverne en del 
af retssagen mod ”the Fat Man”, en foot
ball hooligan, der var anklaget for drab 
på en tilskuer til en af Chelsea’s hjemme
kampe. Eleverne fik herved et godt ind
tryk af traditionerne i det engelske retssy
stem.
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På National Gallery tog en guide os med 
på en fascinerende vandring gennem 
europæisk malerkunst fra renæssancen 
til romantikken.

Da London var ukendt for de fleste delta
gere, måtte der naturligvis også være tid 
til de mere traditionelle turistattraktioner, 
såsom St. Paul’s Cathedral, Westmin
ster Abbey, Buckingham Palace, Hou
ses of Parliament, British Museum, Ma
dame Tusseaud’s vokskabinet og Hyde 
Park med Speakers’ Corner.

Studieturen blev ledet af Steen Ander
sen og Elisabet Christensen.

Berlin
Berlin var målet for 3 cN’s studierejse i 
oktober. Studierejsen, der blev ledet af 
Inge Halmark Smith og Johannes Le- 
bech, havde som mål at give eleverne en 
indføring i tysk historie og at præsentere 
det tyske skolesystem.

Ved besøg i Rigsdagsbygningen i Vest- 
berlin, hvor en historiker gennemgik det 
3. Riges historie, og Museum für deut
sche geschichte i Østberlin fik eleverne 
et indtryk af de forskellige historietraditio
ner, der findes i de to tyske stater.

Gennem et besøg på Bertha von Suttner 
Oberschule i Vestberlin, hvor eleverne 
blev præsenteret for en gennemgang af 
det tyske skolesystem og selv tog del i 
undervisningen, fik holdet en god indfø
ring i det tyske undervisningssystem på 
gymnasieniveau.
Studierejsen omfattede desuden et be
søg på Nationalgalerie, hvor eleverne af 
en kunsthistoriker fik en særdeles kom
petent gennemgang af ekspressionis
men og impressionismen. For mange 
elever var det den første operaoplevelse, 
da de i Komische Oper i Østberlin over
værede en opførelse af Puccinis Bo
heme.

Budapest og Wien
De musikfaglige 3. g’eres ekskursion gik 
til Budapest og Wien. Et af målene for 
ekskursionen, der blev ledet af Inge 
Svendsen og Kristian Laustsen, var gen
nem besøg på museer og lokaliteter af 
musikhistorisk interesse at give eleverne 
et indtryk af den store betydning, netop 
dette hjørne af Mellemeuropa har haft 
gennem tiderne for den vestlige verdens 
musik. På rejsen til Budapest besøgtes 
således det imponerende barokslot 
Esterhazy i Fertöd, hvor Haydn i mange 
år virkede som hofkomponist. I Budapest 

besøgte eleverne Musikhistorisk Mu
seum, Bartokmuseet og et helt ny Liszt- 
museum. I Wien besøgte holdet Step
hansdomen og Mozartmuseet. Besøget 
på Esterhazy og Mozartmuseet var sær
ligt interessant, fordi eleverne i forbin
delse med en emnegennemgang havde 
arbejdet med bl. a. den wienerklassiske 
musik.

Et andet vigtigt mål med ekskursionen 
var, gennem en række koncerter med 
moderne musik, at introducere en se
nere emnegennemgang af modernis
men. Eleverne fik således gennem be
søg på en musikskole i Budapest et 
indtryk af den særlige Kodalymetodik, da 
de overværede såvel klasseundervis
ning som individuel instrumentalunder
visning i en 7. klasse, bestående af ele
ver på 12-13 år. I forlængelse heraf 
overværede eleverne en skolekoncert 
med 16-17 årige elever fra Bartok Bela 
Secondary School.

Eleverne fik undervejs megen glæde af 
en række korsange, der var instuderet 
hjemmefra. Efter hjemkomsten fulgte 
eleverne ekskusionen op med en udstil
ling på skolen.

I forbindelse med gennemgangen af Mo
dernisme var de musikfaglige i marts på 
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ekskursion til Holstebro Musikskoles 
Elekronmusikstudie, hvor studiets leder 
Jørgen Mortensen med udgangspunkt i 
studiets 1 .-generationsudstyr (enkle si
nusgeneratorer m. m.) demonstrerede, 
hvilken udstyrsmæssig udvikling, der er 
sket frem til computere og synthesizere.

Polen
I oktober var alle skolens samfpndsfag- 
lige 3. g’ere under ledelse af Dorte Fal- 
sig, Henrik Hoffmeyer, Jes Jessen, 
Niels-Jørgen Kjeldgaard Knudsen, Jens 
Mortensen, Jørgen Vestergaard Jacob
sen, Poul Risager og Erik Sønder på stu
dierejse til Polen, med det mål at studere 
og opleve dele af Polens industri og land
brug samt det polske samfundsliv i øv
rigt.

Første stop på turen var Warszawa, hvor 
eleverne bl. a. besøgte bilfabrikken FSO- 
Polski Fiat - som fremstiller personbiler 
som traditionelt samlebåndsarbejde. I 
hovedstaden så eleverne også det 
gamle bycentrum, som er totalt rekon
strueret, efter at det var fuldstændig søn
derbombet ved 2. verdenskrigs slutning. 
Under gåture i byens centrum så delta
gerne mange private gadehandlere, som 
specielt på denne årstid sælger frugt fra 

de mange frugtplantager, som ligger i de 
større byers nærhed. Undervejs fra 
Warszawa besøgte deltagerne den 
kirke, hvor den myrdede præst Popie- 
luszko ligger begravet. Det forekommer 
umiddelbart overraskende, at det polske 
regime tillader en dyrkelse af en politisk 
martyr og yderligere, at der er fri adgang 
for turister. Herfra gik turen mod Krakow, 
hvor vi så det store Lenina stålværk, som 
ligger i den ret nye bydel Nowa Huta. På 
vej til Krakow besøgte de to busser to 
private landbrug af almindelig gennem
snitsstørrelse - ca. 5 ha. Denne brugs
størrelse giver udkomme til en hel familie 
bestående af tre generationer. I Krakow 
så vi også den gamle bydel. Krakow er 
Polens gamle kongelige residensby og 
en lille del af kongeslottet stammer fra 
det 10. århundrede.

Den luftforurening, som deltagerne ople
vede specielt på Lenina stålværket, men 
i øvrigt også inde i Krakow by, var mildt 
sagt voldsom og kunne undertiden give 
åndenød.

På vej fra Krakow til Katowice besøgte 
deltagerne den tidligere koncentrations
lejr Auschwitz/Birkenau, som er indrettet 
til museum. Besøget i denne, den største 
af alle tyske udryddelseslejre, hvor ca. 4 

mio. mennesker blev aflivet, gjorde et 
uudsletteligt indtryk på alle deltagere.

Den aften, på vej ud af Polen, så delta
gerne solnedgangen over det schlesiske 
landskab. På trods af højt, klart efterårs
vejr var dynen af forurening så tyk, at 
solen forsvandt 3-4 soldiametre over ho
risonten.

Færøerne
Samspillet mellem natur og mennesker 
var temaet for de naturfaglige klassers 
studietur til Færøerne i august 1986.

De to klasser boede såvel i Thorshavn 
som i forskellige bygder, og da det var en 
biologisk-geografisk studietur, blev der 
brugt megen tid på naturen. Alle klatrede 
i den geologi, som man havde sat sig ind i 
hjemmefra, der blev studeret fugle, sam
let blomster i forskellige biotoper og fan
get fisk. Da vejret ikke var typisk færøsk, 
men tværtimod var fantastisk dejligt og 
solrigt, blev der brugt mest mulig tid på 
naturiagttagelser. Der blev dog også 
brugt tid på at se på øernes erhvervsliv 
såvel fiskeri som fiskeopdræt, fiskeindu
stri og vodbinderi, landbrug og fårehold 
samt uldspinderi.
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Efter hjemkomsten arrangerede de to 
klasser en fælles udstilling på skolen om 
Færøerne.

De fik på denne måde deres oplevelser 
sat ind i en god faglig sammenhæng.

Studieturen blev ledet af Jes Jessen, 
Niels-Jørgen Kjeldgaard Knudsen, Ole 
Mehl og Karin Thomsen.

Paris
De faglige rammer om 3.F’s studietur til 
Paris i oktober 1986 skabtes af besøg på 
institutionerne Palais de la Découverte, 
Cité des Sciences et de l’lndustrie samt 
Musée National des Techniques.
En af initiativtagerne til Palais de la Dé
couverte, fysikeren Jean Perrin, beskri
ver formålet med institutionen således: 
”Vi vil først og fremmest gøre vore gæ
ster bekendt med den fundamentale 
forskning, som har skabt videnskaben, 
ved at gentage de forsøg, som har ført til 
denne forskning.”

Palais de la Découverte gav holdet 
mange interessante oplevelser, blandt 
andet overværelsen af en række elektro
statiske og elektromagnetiske forsøg, 

udført med apparatur af en helt anden 
størrelse end normalt, samt en undersø
gelse af en anselig model af et kerne
kraftværk. Derimod var besøget i Palais 
de la Décovertes planetarium ikke helt så 
succesfyldt. Der blev talt meget hurtigt 
på fransk. Cité des Sciences et de l’lndu- 
strie er en helt ny institution, der af 
mange opfattes som Mitterands presti
geprojekt. Grundideen er stort set den 
samme, som nævnt ovenfor, dog med 
den forskel, at man her focuserer mere 
på det helt aktuelle og på fremtiden. Det 
sidstnævnte giver sig udslag i et væld af 
EDB-udstyr. Den vel nok væsentligste 
oplevelse i Cité des Sciences et de l’ln- 
dustrie var overværelsen af premierefo
restillingen i centrets planetarium.

Om Musée National des Techniques 
skal her blot nævnes, at det berømte 
Foucault-pendul, der benyttes til at efter
vise jordens rotation omkring sig selv, 
befinder sig her.

Holdet besøgte også en række mere al
ment kendte seværdigheder, heriblandt 
Versailles, hvor eleverne fik lejlighed til at 
studere Ole Rømers springvand nær
mere.

Studieturen blev ledet af Carl Jørgen 
Carlsen og Mogens Dam.

Århus
I begyndelsen af december var 3.g’erne 
på skolens matematisk-kemiske gren på 
en tredages ekskursion til Århus under 
ledelse af Tove Lund og Mogens Falsig. 
På Kemisk Institut på Arhus Universitet 
overværede eleverne en 1. års forelæs
ning og en specialforelæsning om kerne
magnetisk resonans (NMR). Endvidere 
fik eleverne, der også besøgte forsk
ningsbiblioteket på instituttet, præsente
ret den organiske elektrokemis mulighe
der gennem eksperiment og demonstre- 
tet gaskromatografi, massespektroskopi 
og kernemagnetiske resonanseksperi
menter på organiske molekyler.

På Matematisk Institut overværede ele
verne en forelæsning i matematik A og 
en specialforelæsning i kodningsteori og 
i legemers krumme overflader. På Natur
videnskabeligt Museum fik eleverne en 
specialrundvisning og forelæsninger i hi
storisk astronomi og matematikkens ud
viklingshistorie. Eleverne havde også lej
lighed til at afprøve en lang række 
eksperimenter indenfor alle fysikkens 
hovedområder.

Eleverne havde desuden lejlighed til at 
møde tidligere elever fra skolen, der nu
studerer kemi, fysik og matematik. Disse
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kunne fortælle om overgangen fra en 
matematisk-kemisk og matematisk-fy- 
sisk gren til egentlige universitetsstudier i 
fagene.

Ekskursionen omfattede endvidere en 
teatertur: Dickens: Et juleeventyr.

Praktikuge - kemi
I uge 39 var eleverne på skolens mate- 
matisk-kemiske gren på praktikophold i 
kemiske virksomheder. Grenklassen 
blev fordelt på 8 forskellige kemiske virk
somheder: Cheminova, Linds Kemiske 
Fabrikker, Laboratoriet på Centralsyge
huset i Holstebro, Mejerilaboratoriet i 
Holstebro, Grindsted Products Århu- 
safd., Kemisk Værk Køge, Løvens Kemi
ske Fabrikker og De Danske Spritfabrik
kers Ålborgafd.

Klassen havde i nogen tid arbejdet med 
de emneområder, som de enkelte virk
somheder virker indenfor. Det drejede 
sig om meget forskellige emner som 
f.eks. fremstilling af plantebeskyttelses
midler, blodanalyser, nitratindhold i me
jeriprodukter og fremstilling af farvestof 
til tekstilindustrien. Eleverne blev fanta
stisk godt modtaget i virksomhederne og 
fik stillet førsteklasses laboratoriefacilite

ter til rådighed. Det, der nok gjorde det 
største indtryk på eleverne, var den præ
cision, hvormed man arbejder professio
nelt og alle de kontrolanalyser og kontrol
funktioner, man har opbygget på de 
forskellige virksomheder. De følte, at de 
var vendt hjem til et u-land, da de igen 
betrådte kemilokalerne på skolen. Da 
havde de allerede glemt, hvor lidt man 
kan nå på 45 min. i et skolelaboratorium. 
Af de store efterfølgende rapporter over 
opholdet fremgik det, at eleverne opfat
ter dette element af forsøget som meget 
væsentligt. Tak til virksomhederne.

HF-ekskursioner
I november var 2.hf'erne med samfunds
fag som tilvalg på ekskursion i Køben
havn under ledelse af Jens Mortensen. 
Da massemedier i Danmark var hoved
temaet, omfattede ekskursionen besøg 
på den lokale TV-station, Kanal 2, og den 
socialdemokratiske lokalradio, Storkø
benhavns Radio. I Radiohuset havde de 
studerende lejlighed til at høre en kontor
chef fortælle om kriterierne for udvæl
gelse af nyhedsstof. I Kulturministeriet 
gav kontorchef, Niels Jørgen Nielsen, en 
ministeriel redegørelse for forløbet af for
handlingerne om det kommende TV 2.

Endvidere omfattede ekskursionen en 
rundvisning i Politikens Hus.

De hf-studerende med formning som til
valg var i oktober på ekskursion til Kø
benhavn. Ekskur-sionen, der blev ledet 
af Ane Ravn, havde som hovedtemaer 
guldalderkunst og impressionistisk 
kunst. Af den grund omfattede ekskur
sionen besøg på en lang række kunst
museer: Ordrupgaard-samiingen, Sta
tens Museum for Kunst, Den 
Hirschsprungske Samling, Thorvald
sens Museum og Glyptoteket. Endvidere 
så de studerende Nyhavn, Amalienborg 
og Det Kongelige Teater. Ekskursionen 
var en stor kulturel oplevelse, ikke mindst 
takket være de studerendes engage
ment, entusiasme og utrættelighed.
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Elevrådet
Elevrådet er et råd for alle gymnasieele
ver og HF-studerende, hvor alle interes
serede kan møde op, men hver klasse 
skal sende mindst en repræsentant, som 
basis for at elevrådets arbejde kan fun
gere. Dets funktion er at varetage elever
nes interesser, samt at være repræsen
teret i skolens forskellige råd og udvalg 
som fællesrådet, lærerrådet, kantineud
valget, biblioteksudvalget, kunstudval
get og festudvalget.

I dette skoleår har vi arbejdet meget 
ihærdigt for at få elevrådet til at køre godt. 
Vi har bl.a. haft besøg af DGS (Danske 
Gymnasieelevers Sammenslutning) og 
GLO (Gymnasieelevernes Landsorgani
sation) og sendt elevrådsrepræsentan
ter til DGS- og GLO-kongresserne her i 
foråret. Vi har også skrevet til amtet ved
rørende en forbedring af TRA-busforbin- 
delserne og for at få betalt udgifterne for 
de elever, der er ramt af 9-11 km. græn
sen.

Efter den megen debat om emnet for 
Operation Dagsværk fik elevrådet delvis 
indflydelse på gennemførelsen af sko
lens afstemning om elevdeltagelse i 
dette arrangement. Resultatet blev et 
nej. Vi deltog også i Pædagogisk Dag, 

hvor temaet var gymnasieskolens se
kundærydelser.

Inden juleferien besluttede de reste
rende ”Tordenskjolds Soldater" at lukke 
elevrådet på ubestemt tid på grund af 
manglende fremmøde og opbakning fra 
elevernes side. Dette blev markeret med 
en uforglemmelig happening på en fæl
lessamling.

Efter et par måneder, hvor elevrådet for
melt var nedlagt, besluttede vi at genop
tage arbejdet for at sikre nogle rimelige 
vilkår for det kommende elevråds ar
bejde.

Lige nu arbejder vi med følgende sager: 
rygning på skolen, kantinens problemer, 
emnedage og udsmykning af klasserne.

Med ovennævnte beskrivelse af elev
rådsarbejdet i 1986/87 vil jeg absolut op
fordre alle skolens elever til at tage an
svaret op for videreførelse af elevrådets 
eksistens ved at deltage i møderne gen
nem en klasserepræsentant og herved 
få indflydelse på rådets arbejde og aktivi
teter. Elevrådet er nemlig den eneste 
mulighed på skolen - og derfor et vigtigt 
organ - vi elever i fællesskab har for at 
holde os orienteret om de ting, der ellers 
sker hen over hovedet på os - ellers po

pulært sagt ”få en finger med i spillet" og 
på den måde forbedre vore studievilkår.

Birgitte, 3.b.

U-landsfonden
Sydafrikaneren Massi Buko har sat sig 
som mål at få genbeplantet områder i de 
sorte sydafrikaneres reservater. Dette 
projekt er blevet støttet med 3.000 kr. 
Også i det kommende år støttes projek
tet.

For 3. gang er et beløb på 2.500 kr. sendt 
til naturskolen i Serowe i Botswana. Her 
oplæres unge i at passe og pleje naturen. 
Til naturskolen er der knyttet et naturhi
storisk museum. Dette års tildelte beløb 
er brugt til indkøb af undervisningsmate
rialer.

U-landsfonden har gennem flere år støt
tet SOS-byerne, der er oprettet for børn, 
der har mistet deres forældre og nu lever 
i en af de mere end 200 SOS-børnebyer, 
der er skabt i Europa, Asien, Afrika og 
Latinamerika. Fonden har adopteret 4 
SOS-børn, der hver får 100 kr. om måne
den. Korrespondancen med SOS-bør- 
nene: Solange fra Elfenbenskysten, Daly 
fra Bolivia, Evelyn fra Østrig og Asha fra
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Nepal, har sammen med fotos fra SOS- 
byerne været udstillet i kantineområdet. 
Plakater, postkort, kalendere , brugte fri
mærker m.m. er blevet solgt, og det ind
samlede beløb - 4.000 kr. blev sendt til 
SOS-børnebyer i Bolivia.

Parnassos
Elevforeningen ”Parnassos” har som sin 
vigtigste opgave at frembringe lyspunk
ter i en tid fyldt med læsning og terpen. 
Dette gøres bl.a. i form af gymnasiefester 
og filmforevisninger.

I begyndelsen af skoleåret afholdes der 
Parnassosvalg. Alle elever kan stille op 
og afgive deres stemme. Bestyrelsen be
står af 12 elever. I år var det: Thomas 
Gertz 3.Z, Lars Salquist 2.x, Lisa Dalum 
1 .ax, Filip Ejby Nielsen 1 .b, Karina Bach 
Falsig 3.b, Flemming Uldall Madsen 3.y, 
Anne Kathrine Bisgaard Sørensen 2,y, 
Henrik Obel 1.t, Jannie Toft Skammel
sen 3.b, Henrik Schrøder3.z, Per Jensen 
3.V og Søren Møller Nielsen 3.z.
Bestyrelsen træder sammen efter behov 
og planlægger fester, filmaftener m.m.

Ved filmaftenerne, der har været en stor 
succes, er der blevet vist følgende film : 

"To tosser bag tremmer”, ”Krigerne”, 
”Marathon Man", "Monty Python overgi
ver sig altid”, ”Himlen må vente”, "Når 
en morder ringer”, "Dødens drabanter” 
og ”Røven af 4. division”.

Der har været arrangeret en del fester i 
årets løb, både af Parnassos alene og i 
samarbejde med skolens festudvalg. Til 
festerne er musikken blevet leveret af 
diskotekerne ”Black Magic”, ”New Reli
gion” m.fl. samt af forskellige spæn
dende bands: ”8000 C”, ”Look Out”, 
”Pitch”, ”G-Force” og ”Keep it up”, dvs. 
at repertoiret spænder lige fra funk til 
rock'n’roll. Alt dette betyder, at en fest på 
gymnasiet altid er værd at opleve; og den 
hårdt arbejdende bestyrelse vil naturlig
vis prøve at gøre festerne til noget særligt 
- hver gang.

Desuden var Parnassos medarrangør af 
en stor gymnasiefest i Holstebro Hallen 
for alle gymnasieelever og hf-stude- 
rende i Ringkjøbing Amt. Musikken blev 
leveret af Michael Falch med band.

Alle elever kan blive medlem af Parnas
sos ved køb af et Parnassoskort til en 
beskeden pris, der giver rabat ved køb af 
billetter til fester og filmaftener.

Anne Kathrine 2.y.

Tedalbelox.
Skolebladets 4. årgang bestod af 4 ind
holdsrige numre - højdepunktet var det 
gigantiske decembernummer på 40 si
der.

Alt i alt er der blevet lagt op til mange 
emner og temaer: Der har været en fort
løbende kronik, breve fra udenlands- 
4.g’ere, alle mulige diskussioner og sidst 
men ikke mindst utroligt personlige ting.

Det har i år været redaktionens mål at 
gøre indholdet mere sammenhæn
gende.

Desværre fortsætter ingen i redaktionen 
til næste år, da vi alle er 3. g’ere: Jesper 
3.c, Vibeke og Lise 3,b, Peder, Mads og 
David 3.Z. Forhåbentlig vil andre herefter 
samle stoffet sammen til endnu en år
gang Tedalbelox.

Andagtsgruppen
Andagtsgruppen på Holstebro Gymna
sium og hf-kursus, som er tilknyttet det 
landsdækkende KFS-arbejde, har i årets 
løb haft mange aktiviteter. I efteråret var 
nogle af gruppens medlemmer på lands
lederlejr i Kalundborg, hvilket var en så 
stor oplevelse, at nogle også tog afsted 
på Nytårslejr.
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Andagtsgruppen har i vinter haft en litte
raturaften, hvor såvel "almindelige” som 
kristne bøger blev diskuteret. I foråret er 
der arrangeret en lokallejr i Aulum samt 
et besøg af rejsesekretæren i KFS, Niels 
Andersen.

Det vigtigste af alt er imidlertid, at an
dagtsgruppen hver tirsdag og fredag i 
spisefrikvarteret holder andagter i Mu II, 
samt bibelstudier hver fredag efter skole
tid.

Frivillig formning
Frivillig formning er et tilbud til de elever, 
som ikke har formning på deres skema, 
eller som har andre ønsker end dem, der 
er dækket af den daglige undervisning. I 
år har eleverne i frivillig formning arbej
det med tegning, foto, grafik, maleri, ke
ramik, masker og skulptur.

Udstilling af kunst.
På foranledning af Paul Cederdorff op
hænges der skiftende kunstudstillinger 
på skolens gange. I august-september 
var ophængt en vandreudstilling af ud
valgte airbrush-malerier af Jean Voight, 

Libor Wagner, Børge Vernon og Peter 
Madsen Cederdorff. Udstillingen var ar
rangeret af Holstebro Gymnasium for 
gymnasier i Ringkjøbing Amt. I oktober 
var det en pædagogisk udstilling, "Fra 
Kunstnerens Værksted”, fra Frederiks
havn Kunstmuseum og "Nordisk Grafik” 
E fra Galleri F i Norge. December må
neds ophængning bestod af masker og 
akvareller af chilenerne Edouardo Soza 
og Ana Maria Galmez og den blev i ja
nuar afløst af en udstilling fra Sammen
slutningen af Danske Kunstforeninger: 
”Fra Hirsholmene til Prag”, malerier og 
grafik af Erik Skjoldborg. "Plakater" fra 
Cobra-gruppen, arrangeret af Seminari
ernes vandreudstilling var ophængt i 
marts og april og året sluttede med ”4 
vestjyder + 1”, der i maj og juni viste 
maleri, skulptur og grafik.

Studiesamlingen
Skolen har gennem indkøb og gaver op
bygget en samling på over 150 kunst
værker - grafik, maleri og skulptur - der er 
ophængt på gangene og i klasseloka
lerne. Der er i år kommet endnu flere 
kunstværker op i lokalerne, da det lykke
des at aktivere de enkelte fags lærere til 
at gå på rov i samlingen og udvælge 
billeder til faglokalerne.

Skolens kor
80 elever har i årets løb deltaget i det 
frivillige korarbejde under ledelse af Car
sten Abildgaard, Kristian Laustsen og 
Inge Svendsen. Koret, der haft fast øve
tid hver tirsdag i 7. og 8. lektion, har i 
efteråret indstuderet et rytmisk reper
toire. Endvidere har koret arbejdet med 
"Bohemian Rhapsody”, ”Baby! It’s Cold 
Outside” og ”Memory” fra ”Cats”.

Korstævne
Koret deltog d. 30.9. i et korstævne, hvor 
korene fra amtet var repræsenteret med 
omkring 350 sangere. Erling Kullberg in
struerede følgende program: Stevie 
Wonders ”I Wish” og ”Love’s in Need of 
Love Today” samt Anne Linnets ”Barn
dommens Gade”. Programmet blev op
ført ved en koncert om aftenen.

Andre arrangementer
Forårskoncerten i Nørrelandskirken blev 
afholdt d. 7.4., og her blev Haydns "Lille 
orgelmesse” opført.

Den 7.12. medvirkede 2M ved Holstebro 
Kunstforenings julearrangement på Jens 
Nielsen museet.
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Frivillig idræt

Som en god tradition har skolen i forlæn
gelse af den obligatoriske undervisning 
tilbudt eleverne frivillig idræt. I dette sko
leår har der været tale om følgende disci
pliner: Basketball ved Karl Kr. Højberg, 
volleyball ved Bente Sørensen og Dorthe 
Falsig og badminton ved Jens Erik En- 
gelbrett-Olsen.

Basketball: Ud over den normale idræts
undervisning spilles der i to sammen
hængende ugentlige timer. Interessen 
har givet sig udslag i gode resultater, idet 
drengene vandt både gruppe 2 og 
gruppe 3 ved regionsstævnet, mens pi
gernes gruppe 3 gik videre til semifinale- 
stævnet uden kamp. Her tabte pigerne 
efter en heroisk kamp, mens drengene 
ved semifinalestævnet i Randers vandt 
det hele og er klar til årets finalestævne 
på Bornholm.

Volleyball: 2 timer om ugen dyrker ele
verne volleyball. Skolen har deltaget i 
gymnasieskolernes volleyballturnering. 
Såvel pigerne, der var i Silkeborg, som 
drengene, der var i Viborg, sluttede på en 
flot andenplads. Året afsluttedes med en 
klasseturnering, hvor alle på skolen 
havde mulighed for at deltage.

Badminton: Mange elever har benyttet 
sig af muligheden for at spille badminton 
på motionsplan efterskoletid. Den årlige 
badmintonturnering med fri tilmelding i 
alle rækker gav følgende resultater:

Damesingle: Susanne Jensen, 3c.
Damedouble: Lene Madsen, 3c/Tina 
Skadkjær, 3a.
Mixed double: Lene Madsen,3c/ Morten 
Ovman, 1y.
Herredouble: Morten Ovman, 1 y/ Tor
sten Rasmussen, 3u.
Herresingle: Thomas Gummer, 3x.

Alternativ idrætsdag
1 by deltog d. 29.8. på Skive Gymnasium 
i en alternativ idrætsdag, hvor klassehel
heden og glæden ved at dyrke idræt talte 
mere end de individuelle præstationer. I 
stævnet deltog 250 elever fra andre na
bogymnasier. Der blev satset på alsidig
heden, da hver elev skulle deltage i et 
atletiklignende spring/kast, et alternativt 
boldspil og et løb. Desuden måtte alle i 
klassen løbet en 400 meter stafet adskil
lige gange i et kuperet terræn. Af fælles
aktiviteter på tværs af skolerne kan næv
nes fælles opvarmning, folkedans og 
afsluttende spisning og dans.

Personalekursus
Undervisningen var for en enkelt 
gangs skyld skubbet i baggrunden, da 
personalet og nogle indbudte elever, 
kursister og forældre i IV2 dag i de
cember holdt kursus. De centrale em
ner var ”sekundærydelserne” og ”den 
interne og eksterne kommunikation”. 
Vi forsøgte at analysere skolen set 
med brugernes øjne og drøftede mulig
hederne for at forbedre skolens forbin
delse med omverdenen. Modeord som 
”synliggøreise” og ”profilering” blev 
brugt meget, men også undersøgt for 
indhold.
Den interne kommunikation mellem de 
enkelte grupper på skolen: elever, læ
rere, kontor o.s.v. blev endevendt og 
meget af det, der ikke kommer frem i 
den travle hverdag, blev lagt frem til 
drøftelse i en mere åben atmosfære 
end sædvanligt.
Fra de indlagte gruppedrøftelser kom 
en lang række forslag til forbedringer 
af skolen, lige fra ophængning af højt
talere i elevområderne og udsendelse 
at et periodisk blad til forældrene til 
lektiehjælp om eftermiddagen.
Siden kurset er der blevet arbejdet vi
dere med alle forslagene, så det konk
rete udbytte af kurset kan blive så 
stort som muligt.
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KALENDER

August
6. Skoleåret begynder. Skolen 

har i år 193 nye gymnasieelever, for
delt på 3 sproglige og 5 matematiske 
klasser, samt 112 nye hf-studerende, 
fordelt på 4 klasser. Ialt har skolen 
710 elever. I de første dage gennem
føres et introduktionsarrangement 
for de nye elever.
4.-14. 3xyzN og 3uvN på studietur 
til Færøerne.
12.-14. Fotografering af skolens 
elever.
25. Som led i introduktionen af 
de nye elever afholdes klassevis hyt
teture af IV2 dags varighed på Sva
neborgen ved Stubbergård Sø og Tu
ta Vallis ved Vandkraftsøen.
29. 2by deltager i et alternativt 
idrætsstævne i Skive under ledelse 
af Elisabet Christensen, Ole Mehl, 
Bente Sørensen og Karin Thomsen.

September
8.-12. Alle skolens 2.g-klasser på 
lejrskole.
11. Fællestime med et ungarsk 
kor.
15. Fællestime med Henning 
Skaarup fra Statens Informationstje
neste.

16. Klasseforældremøder for
1ax, 1b og 1c.
18. Aftenmøde om skoleråds
valg.
22. Klasseforældremøder for 1y,
1z, 1u og 1v.
25. Klasseforældremøder for
1 p, 1 q, 1r og 1t.
30. Skolens kor under ledelse af
Carsten Abildgaard, Kristian Laust- 
sen og Inge Svendsen deltager i re
gionalt korstævne i Herning.

Oktober
2 .-4. 2hf tilvalg på lejrskole i form
ning.
3 . Studierejserne for 3g- 
klasserne begynder.
6 . 3K’s praktikuge starter.
6 .-10. 40 folkeskoleelever fra Ulf
borg og Spjald besøger skolen som 
et led i oplysningen om ungdomsud
dannelserne.
13 .-14. 25 folkeskoleelever fra Set. 
Jørgens Skole og Vemb Skole besøg
er skolen.
17 . 2-timers fællesarrangement 
om Operation Dagsværk.
30 .-31. 43 folkeskoleelever fra Bir
kelunden besøger skolen.

November
3. 57 folkeskoleelever fra Søn-
derland og Vinding besøger skolen.
4. 1.t på samfundsfagsekskur
sion.
10. Efterårets terminsprøver for
3. g begynder. 59 elever fra Dan
marksgade Skole på besøg.
21. Tilvalgsorientering for 1.hf.
24. 3mS og 3aS afholder Polens
aften for forældre som afslutning på 
studierejse.
25. 2mK på ekskursion.
26. 3aS og 3bs afholder Polens
aften.
27. Der afholdes badminton
stævne på skolen under ledelse af 
Jens Erik Engelbrett-Olsen.

December
4. Fællesarrangement med 
danseteatret ”Uppercut”. Om afte
nen er der konsultationsmøde for hf- 
klasserne.
11. -12. ”Skolen som seviceleveran- 
dør” er emnet for et 2-dages perso
nalekursus.
12. Julefest.
16. Der afholdes Basket-stævne
på skolen under ledelse af Jens Erik 
Engelbrett-Olsen og Karl Kristian 
Højberg.
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Januar
5. Første skoledag i det nye år.
13. Konsultationsmøde for 1.g-
eleverne og deres forældre.
20. 24 elever fra Tim besøger
skolen.
22. Konsultationsmøde for ele
verne i 2. og 3.g og deres forældre.
26. Orienteringsmøde om gym
nasieuddannelsen samler over 300 
interesserede folkeskoleelver og de
res forældre.
29. Orienteringsmøde om hf- 
uddannelsen samler 100 interessere
de. Foruden en generel orientering 
møder gæsterne skolens elever og 
lærere og har lejlighed til at se sko
len.
30. 2.hferne starter på deres op-
gaveuge.

Marts
3. Erhvervsorienterende kon
sultationer i de tre første lektioner 
for eleverne i hf, 2.g og 3.g.
4. Fællestime med "Trio de
Luxe”.
5. Grenvalgsorienterende mø
de om aftenen for eleverne i 1.g og 
deres forældre.
6. 3M på V2-dags ekskursion.
16. Forårets terminsprøver be
gynder.
27. -28. Skolens kor tager på sin tra
ditionelle weekendtur.
31. Premiere på årets skoleko
medie: Aristofanes: Lysistrate eller 
Kvindernes oprør. Stykket opføres 3 
aftener.

Maj
4. Skriftlig eksamen for hf be
gynder.
5. Sidste skoledag for 3.g.
8. Skriftlig studentereksamen
begynder.
13. Sidste skoledag for 1.hf.
19. Sidste skoledag for 1. og 2.g.

Juni
19. Kl. 10: Dimission og translo
kation.
Det nye skoleår begynder onsdag d.
5. august.

Februar
2. Sprogskolen under flygtnin
gehjælpen begynder danskundervis
ning for 2 hold libanesiske flygtnin
ge på skolen.
9. Vinterferien begynder.
20. Fællesarrangement om
AIDS ved Klaus Friis.

April
2. 2F og 1ax på ekskursion til 
Århus.
7. Skolens kor afholder forår
skoncert i Nørrelandskirken.
21. -22. Skolens basket-hold til 
stævne i Roskilde.
30. Sidste skoledag for 2.hf.
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3.a.
S Bundgaard, Jesper
M Hansen, Dorte Hougaard
N Hansen, Lone Damgaard
N Hartvigsen, Tina
S Holst-Jørgensen, Marie
S Jensen, Lise Trabjerg
M Jønsson, Peter Zanchetta
S Knudsen, Birgitte Sanggård
S Lading, Charlotte
S Larsen, Jesper
S Larsen, Thomas Bugge
S Ludvigsen, Jesper Tornvig
S Madsen, Kirsten Helene
M Sandholm, Inge-Lis
S Simonsen, Mette Kildevæld
S Skadkjær, Tina
S Smith, Barbara
N Vistisen, Michael

3.b.
M Amstrup, Luise
M Bloch, Flemming
S Carius, Berit
S Dalhoff, Erik
S Damgaard, Birgitte Schjær Pedersen
M Falsig, Karina Bach
S Grand, Flemming
S Hove, Inger
N Hvidberg, Karen
S Jensen, Astrid Malene Juelsgaard

S Jensen, Hanne Kruse
N Jensen, Kirsten Mølsted Foldager
S Jespersen, Dorthe Brandborg
S Knutzen, Charlotte Clausen 
M Kristensen, Hanne Christina Holmb. 
N Kristensen, Ulla 
M Madsen, Kirsten
N Skammelsen, Jannie Toft 
S Staunstrup, Lene 
M Tang, Vibeke 
N Tinggaard, Lillian Lund 
S Vistisen, Lise 
N Wium-Andersen, Anette

3.C.
N Bach-Mose, Dorthe
S Brandt, Gertrud Merete Reindorff 
N Gullach, Christina Tae Yun 
S Jensen, Jens Malund 
S Jensen, Jytte Grønkjær 
N Jensen, Susanne
S Kaasgaard, Ann Halkjær 
S Kier, Lone
S Kirk, Marianne 
S Knudsen, Stine 
S Lange, Bettina 
N Larsen, Birgit 
M Laugesen, Anna-Marie 
N Madsen, Lene
S Madsen, Lene Brokholm 
S Nielsen, Anette
S Nielsen, Helle Nørtoft

N Nielsen, Jette Mose
S Nielsen, Katja Annebeth Howard 
N Pedersen, Helle
N Pedersen, Randi
S Riege, Jesper Mølbæk
N Smidstrup, Jette
N Sørensen, Helle
S Vestergaard, Søren Brinch 
M Vetner, Eva

3.x.
K Gummer, Thomas
N Hansen, Lene
N Hansen, Torben Schiøler
F Jørgensen, Klaus
F Klausen, Flemming Stougaard
N Nielsen, Charlotte Wedel
N Pedersen, Carsten Erik Borg
F Steensgaard, Kirsten

3.y.
S Broberg, Martin
K Brogaard, Anette Agerholm
K Jacobsen, Claus Jacob Hviid
S Jalk, Thorsten Henrik
S Jensen, Allan Boutrup
K Jensen, Jørgen Peter
K Jensen, Kristian Dahlmann
K Jensen, Thomas Peter Sabroe
S Jensen, Ulla Graugaard 
F Jørgensen, Kristian
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M Kjølbæk, Annette
N Larsen, Flemming Vestergaard
K Larsen, Thomas Hausgaard
S Lund, Lene
S Madsen, Flemming Uldall
S Markussen, Frank
N Morell, Jens
K Nielsen, Carsten Refling
K Nielsen, Lars Park
M Nielsen, Rikke Heine
K Nielsen, Torben Bjerre
N Pedersen, Heidi Rottbøll
K Rasmussen, Lis Fleng
F Rasmussen, Tage Sahl
S Svendsen, Lone Nørgaard
S Thomsen, Lars

3.Z.
N Bæk-Jørgensen, Carl Chr. Sønderbæk
N Christensen, Per Klit
S Fihl, Torben
K Gertz, Thomas Leonard
F Jayatissa, R. A. Hans Lohmann
N Jensen, Charlotte Lund
N Jensen, Lene Odgaard
N Kjær, Lone Husted
N Ladefoged, Karen Margrethe Skov
N Lange, Tina Riis
N Larsen, Lone
N Madsen, Ivan
F Møller-Pedersen, Jesper
N Nielsen, Betina Ostergaard

F Nielsen, Peter Lanng
F Nielsen, Søren Møller
M Nygaard, Jette
N Odgaard, Mads Henrik
N Oppegaard, Laila
N Pedersen, Hanne Marie Korsgaard
S Schrøder, Henrik
N Sidenius, Ulrik
F Skov-Hansen, Peder
S Sognstrup, Hanne
M Svendsen, David Johannes List
N Sønderby, Henrik
M Sørensen, Hanne Engsig

3.U.
N Andersen, Gitte Raal
M Bjerre, Tove
S Dinsen, Rune
N Fleng, Michael Dalby
N Givskov, Torben
M Graakjær, Christina Jørgensgaard
K Grandahl, Dorthe
N Gregersen, Inge Charlotte
N Henriksen, Lene Fonager
S Jensen, Henrik
F Kaidantzis, Patrick
M Korsgaard, Hanne Lindeman
M Ladegaard, Katy
K Nielsen, Joan Anita
F Nielsen, Steen Winckler
N Olesen, Tina Trabjerglund
K Poulsen, Carsten

S Rasmussen, Torsten Bjerre
M Sabroe, Lise
N Simonsen, Åse Ploumann
N Sinding, Marianne
N Steffensen, Maj-Brit Vad
N Sørensen, Tina Marie
N Vejbæk, Jens

3.V.
K Andersen, Pia
K Axelholm, Kristine
S Barba, Kim Brian
S Bojsen, Peter Brandt
N Byskov, Conny Frøjk
N Dahl, Anette
S Degn, Charlotte
N Egerup, Jacob
N Fenger-Grøn, Jesper
N Frandsen, Thomas Christian
M Herforth, Solveig
N Hune, Peter Seidelin
F Hvidegaard, Lars
F Hørdum, Jens
N Jensen, Leif
N Jensen, Lone Bæk
M Jensen, Per
K Kvistgaard, Bettina
M Madsen, Torben Spaabæk
N Miltersen, Mads
N Nielsen, Hanne Trøst
N Petersen, Karen Sejr
S Steensen, Pia
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N Steffensen, Vibe N Jensen, Anni Majgaard F Nielsen, Peter Gammeljord
N Støckel, Annette N Jensen, Dorthe Melton M Nielsen, Susanne Mundbjerg
S Viborg, Knud Erik N Jensen, Jakob Kjeldbjerg N Nyborg, Inge

2.a.
S Jensen, Pia M Nørkjær, Tove
N Knudsen, Helle Stokkendal F Rønne, Torben

M Aaboe, Trine Plaetner S Kristensen, Malene K Salquist, Lars Rasmus
N Andresen, Joan Fuglsig M Nielsen, Karin Elisabeth N Svendsen, Anja Lundkvist
S Blindkilde, Pia S Nielsen, Marianne Søborg N Svenstrup, Vivi
M Christensen, Dorte Bjerregaard S Pedersen, Gitte Vium K Torp, Lars
M Elbrønd, Mette Rosendal N Pedersen, Lene Dahl
S Ernst, Lars Tvetene S Petersen, Helle Hagen
N Hoffmeyer, Ulrik Brock S Spiegelhauer, Morten

2.y.M Jensen, Charlotte Haldager S Stensgaard, Karin
S Kjelsmark, Christina M Stoltze, Susanne Musted N Bjerg, Mogens
M Kofoed, Karen Marie S Thomsen, Dorte Else Heimose N Christensen, Annemette
M Larsen, Lone Stagsted F Dinesen, Palle Geltzer
M Lauridsen, Marianne Daugaard 2.x. N Frederiksen, Gitte Susanne
S Madsen, Ketty F Hansen, Hans Henrik
S Madsen, Marianne Boe F Balle, Christer N Hansen, Marianne Engelbrecht
S Nielsen, Lise Overgaard S Berg, Carl Jacob N Holm, Peter
S Nielsen, Tina Schmidt F Christensen, Lars Winther N Josefsen, Lene Rosenkrantz
N Pedersen, Gitte Øllgaard N Christiansen, Brian N Kjær, Dorte Kusk
S Ruby, Mads N Gjørup-Olesen, Torben F Kjærbo, Martin
S Thomsen, Ulla Nørtoft S Gundersen, Irene Stougaard N Knudsen, Hanne Høgsberg
S Wium-Andersen, Birgitte S Hansen, Michael Vith N Knudsen, Nynne Mailund
S Wium-Andersen, Dorit F Holm, Peder Gahner K Kristensen, Kent Henning Bjerregd.

S Iversen, Katja M Madsbjerg, Hanna Louise
M Jensen, Lene Damgård N Madsen, Christina Hovmøller

2.b. S Larsen, Hanne K Mikkelsen, Jesper Peder
N Larsen, Laila S Nielsen, Jørgen Mann

N Carlsen, Pia N Lyngesen, Birgit Majbritt S Nyborg, Michael Bach
S Darel, Lars N Mortensen, Jesper N Pedersen, Charlotte Østerby
S Hagild, Henriette Ea N Nielsen, Majbritt F Poulsen, Helle Charlotte Hjelm
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K Sørensen, Anna Kathrine Bisgaard
S Sørensen, Mette Brogaard
S Sørensen, Peter Møller
N Sørensen, Torben Ebbensgaard
N Tholsgaard, Carsten
F Wium-Andersen, Kim

2.z.
N Boutrup, Tina
F Brunsborg, John Tonny
K Christensen, Anne Marie Viktoria
F Christiansen, Ove
N Damgaard, Birgitte Virenfeldt
S Garsdal, Stefan
S Grønborg-Pedersen, Hans Peter
F Horup, Esben Thomas
M Jensen, Helle Ørts
F Kepler, Jørgen Asbøll
S Klostersgaard, Margit
K Krag, Thomas Oliver Brøgger
K Larsen, Inger Meldgaard
F Lund, Henrik Hautop
N Lundby, Jette
F Mortensen, Lisbeth Nørremark
F Mortensen, Thorkil Lausten
N Mortensen, Tonny Ingo
F Nielsen, Mette Margrethe
K Nielsen, Niels Christian Ravn
F Pedersen, Gitte
F Pedersen, Lisbeth
F Sidelmann, Morten

F Sunesen, Kim 
N Thomsen, Jane 
K Zederkof, Henrik

2.U.
S Andersen, Lars Elsig
N Hansen, Christina Sofie Diemer
S Jensen, John Damgaard
N Kristensen, Gitte Borg
S Kristensen, Thomas Leerberg
N Lange, Åse
S Lauridsen, Torben
K Laursen, Mona Ramskov
F Mijovic, Alexandra
K Mikkelsen, Hans Futtrup
F Olesen, Niels Erik
K Pedersen, Henrik Guldberg
K Pedersen, Tommy
F Rahbek, Mette
N Rasmussen, Rasmus Riemann
K Sams, Christian Klarner
N Schultz, Helle Sundgaard
N Strunge, Irene
K Sørensen, Lene Lynggaard
N Sørensen, Tom Brian
N Vistisen, Mette
N Wind, Preben Erik
N Ostergaard, Morten

1 .a.
Bidstrup, Lasse Rosenbek
Clausen, Ane-Mette Eriksdatter
Dalgaard, Lisa
Dalum, Lisa
Hagelskjær, Bodil Agerbo
Hansson, Stina
Holm, Jette Sidelmann
Jakobsgaard, Dorte Blume 
Jensen, Carsten Vestergård 
Johansen, Lise 
Kjeldsen, Lene Korsholm 
Koustrup, Niels Vinge 
Kristensen, Annie 
Nielsen, Jesper Ørskov 
Nielsen, Thomas Birk 
Pedersen, Charlotte Solvejg 
Pedersen, Hanne 
Post, Tina Nyholm

1 .b.
Bach, Hannelore
Borum, Pernille Stampe
Brandt, Ingrid Christine Reindorff 
Damgård, Claus Schjær Pedersen 
Daugaard, Astrid Rosengren 
Falsig, Susanne Bach 
Hyldgaard, Brita Toft
Jensen, Ann-Charlotte
Jensen, Lisbeth Aae 
Kirkegaard, Karin Tofte
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Knudsen, Hanne Ager 
Kristensen, Betina Borg 
Lehm, Charlotte Peters 
Nielsen, Anna Marie Højvang 
Nielsen, Claus
Nielsen, Filip Thomas Ejby 
Nielsen, Mette Bess 
Pahuus, Mads
Pedersen, Henriette Qvist
Pedersen, Lene Fleng 
Pedersen, Lotte 
Pedersen, Pia
Petersen, Pia Charlotte 
Schubert, Camilla
Sejersen, Martin Sten
Thejls, Lone
Toft, Rikke
Vittrup, Trine Maria

1 .C.
Amstrup, Rasmus
Balling, Lisa Reno 
Bidstrup, Cecilie 
Christensen, Lene Christina 
Elkjær, Anne 
Hagelskjær, Lis Agerbo 
Henriksen, Janne Brunt
Jayatissa, R.A. Grethe Lohmann 
Jensen, Chanette
Jensen, Joan Lund 
Justesen, Annette 
Kattenhøj, Brian Lund

Kristensen, Gitte Juhl 
Krogsgaard, Marianne 
Mikkelsen, Ann Dalgård 
Monrad, Anne Cecilie 
Nanou, Teresa Tofte 
Nielsen, Marie-Louise Dunker 
Nielsen, Peter Ramsdal 
Pedersen, Martin
Sidenius, Mette
Sprogøe, Mette Amtrup 
Staghøj, Annette
Sørensen, Charlotte Lisby 
Thaysen, Morten Fester 
Thomsen, Hanne Skov 
Winther, Ole Henrik

1.X.
Christensen, Lise Lotte Winther 
Graversgaard, Tommy Lund 
Johansen, Bent Nagstrup 
Madsen, Jørgen Tjagvad 
Nielsen, Jørgen 
Nygaard, Mads 
Steffensen, Rasmus Nørgård

1.y.
Adser-Larsen, Charlotte 
Axelholm, Trine
Bjerre, Sanne Katrine 
Christensen, Dennis Kilian 
Haaning, Lars Nikolaj

Hald, Kim Sundtoft 
Hoffmann, Peter Smidt 
Holdgaard, Michael 
Jacobsen, Lena Barslund 
Jensen, Claus Harkjær 
Kjeldbjerg, Lone 
Kristensen, Margit 
Laursen, Lotte Skoulund 
Lindhardt, Rasmus 
Nielsen, Bo Nystrup 
Nielsen, Casper Toftgård 
Nielsen, Christian 
Ovman, Morten
Pedersen, Ingrid Marie Korsgaard 
Pedersen, Kurt Møller 
Pedersen, Tina Slot 
Raahede, Morten Skytte 
Ravn, Mette 
Smith, Anne
Sørensen, Michael Lisby 
Vincents, Henriette

1.Z.
Aarup, Carsten 
Berg, Torben 
Bregendahl, Mette 
Bülow, Line 
Christensen, Bjarne Forbæk 
Christensen, Jette 
Gross, Sigurd 
Hove, Mads 
Hune, Bo Seidelin
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ELEVERNE

Jensen, Jesper Uhrbrand 
Jensen, Malene Bødker 
Jensen, Malene Rohde 
Jespersen, Dorthe Baunbæk 
Just, Karin Barslev
Klinge, Lone
Larsen, Susanne Gjørup
Madsen, Jens Christian Mosegaard 
Mølbæk, Jesper Klitgaard 
Nielsen, Per Karlsmose
Schultz, Johnny Sundgaard 
Steffensen, Ann Vad 
Steffensen, Sys Vad 
Sørensen, Kirsten Gade 
Thomsen, Jakob
Tornvig, Inge Kejlberg 
Vium, Brian 
Ostergaard, Jane

1.U.
Andersen, Rikke Munk 
Dam, Peter Nielsen 
Eriksen, Karsten Langer 
Ernstsen, Søren Lundgaard 
Hagensen, Inge Skot 
Halgård, Inger Skov 
Halkjær, Anna Cecilia 
Hansen, Mette Sangild 
Hessellund, Finn Kemp 
Hoffmann, Randi 
Jakobsen, Mikkel Vad 
Jensen, Finn Sivebæk

Jensen, Helle
Jensen, Mai Partridge Vandborg 
Kirkegaard, Anne 
Kjær, Jens Husted 
Larsen, Kim Bitsch 
Lauridsen, Alice 
Nielsen, Erland Refling 
Nielsen, Kim Bloch 
Nielsen, Ole Skydtsgaard 
Ottosen, Iver Mølgaard 
Pedersen, Claus Bjerg 
Ritterbusch, Warla 
Svelle, Steffen Ulrik 
Thomsen, Jesper
Ågren, Thomas Lægdsmand

1 .V.
Andersen, Jesper Nørgaard 
Andersen, Kirsten Charlotte Mosg. 
Bertelsen, Steen 
Bloch, Allan
Byskov, Anette
Christensen, Jan Agerbek 
Clausen, Jesper Staun 
Eriksen, Anne Mette 
Jensen, Henriette Hessellund 
Jespersen, Heidi 
Lund, Lars Wilsfort 
Mikkelsen, Kim Søe 
Miltersen, Anna Hyun 
Mogensen, Anders 
Nielsen, Lone Bjerre

Nielsen, Mads Broe 
Olesen, Kim Østergård 
Poulsen, Charlotte Buur 
Pøhl, Lone 
Rasmussen, Morten 
Sinding, Kirsten 
Sognstrup, Helene 
Svenning, Jens-Christian 
Sørensen, Anders Christian 
Torp, Birthe
Troelsen, Britta
Vermuth, Christian 
Hagelskjær, Inger Agerbo

2 .p.
E Andreasen, Merete Skydsgård 
E Bro, Niels Erik
E Christensen, Karen Marie
E Hansen, Thorgej Steen 
E Jensen, Lilly Marianne 
Kirkegaard, Maja 
Lind, Anette Højgaard 
Lorentsen, Helle 
Lorentzen, Lars Halling 
Nielsen, Per Kongsgård 
Nissen, Torben Miller 
Pedersen, Gitte
Poulsen, Henriette Kviesgård 
Randbo, Tone Kristine 
Steffensen, Jane Ledgaard 
Tandrup, Malene 
Thomsen, Lene Højmark
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ELEVERNE

Ulrik, Inge Lykke

2.q.
Andersen, Jeanette
Christensen, Britt
Gaardsted, Charlotte
Handberg, Susanne Margrethe
Ibsen, Zenia Wittendorff
Jakobsen, Tina
Jensen, Bente Dybdahl 
Jepsen, Jørgen Dahl 
Kirkegaard, Anette 
Kristensen, Pia
Larsen, Alan Kennet Lønne
Larsen, Kirsten Marie
Larsen, Mogens
Lauritsen, Birgit Thusholt
Lund, Kirsten
Møller, Karin
Nielsen, Kim
Nielsen, Lene Birgitte
Nielsen, Søren Peter Gjedbo 
Pedersen, Henriette Bruselius 
Pedersen, Kirsten Schøler 
Sørensen, Peder Aksel

2.r.
Andersson, Tinna Gertz 
Bengtsen, Henning Steen 
Christensen, Claus Bundgård 
Frühstück, Bettina Sørensen

Hedegaard, Karen 
Holm, Thomas Eske 
Holst, Dan 
Jensen, Mariann Kragh 
Knudsen, Karin Bjerrum 
Larsen, Annette 
Larsen, Lars Hauer 
Larsen, Lars Henrik 
Meldgård, Kirsten Marie 
Ravn, Liselotte Barlit 
Rørstrøm, John Meidgaard 
Svendsen, Erik Snejbjerg 
Sørensen, Bodil 
Vestergaard, Helle

2,t.
Andersen, Lars 
Braun, Betina 
Bundgaard, Henrik 
Christensen, Lene 
Christoffersen, Bo 
Emborg, Anita 
Hansen, Ellen Margrete 
Hansen,Johnny Bonde 
Lassen, Dorthe Ølgaard 
Lisby, Lisbeth Kjeldgaard 
Lund, Gitte 
Lykkegård, Kirsten 
Nielsen, Eva Bjerg 
Nilsson, Conny Bygvraae 
Riis, Pernille Frederese Reiffenst. 
Simonsen, Jan Ulrik Thestrup

Sinkjær, Lone Kirstin
Spaabæk, Else-Marie
Stensig, Torkil
Sørensen, Charlotte
Thomsen, Anne Katrine
Thomsen, Hanna
Thusholt, Conny
Ågren, Morten

1.p.
Andersen, Dennis Normann 
Cederdorff, Ania Madsen 
Estrup, Niels Peter
Hansen, Jane
Iversen, Camilla Nørregaard
Jakobsen, Mette Stamp
Jensen, Janni Pauline Thermann
Johansen, Tage Kurt
Knudsen, Karin
Krogh, Eva
Madsen, Karin Schjødt
Nielsen, Ole
Nielsen-Brøchner, Anne Sofie
Nymark, Frank Rune
Nørby, Lene
Olesen, Anette
Pedersen, Lotte Blindkilde
Poulsen, Mads Lind
Poulsen, Niels
Sidorenco, Pernille Natascha
Sørensen, Gitte Dalgård 
Sørensen, Tina Kvisgaard
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ELEVERNE

Troelsgaard, Michael
Væggemose, Tina

1.q.
Bjerg, Heidi
Brunebjerg, Knud
Buurgaard, Susanne Cathrine
Carlsen, Inge
Gad, Anna Margrethe
Grove, Helle
Halgaard, Rikke
Jakobsen, Poul Vissing
Jensen, Hanne
Jørgensen, Kirsten
Kamstrup, Chanette Strøm
Kaspersen, Marion Evy Dyhrberg
Lauridsen, Lene
Lindbjerg, Tina
Lund, Ann-Kristin
Lyby, Lena
Madsen, Helle Bjerre
Nielsen, Helle Graakjær
Poulsen, Anne Mette
Rasmussen, Pia
Ravn, Marianne
Sørensen, Mette-Marie Flohr
Tinmahan, Preeti Kumari
Villebro, Peter Munk
Winther, Betina

1.r.
Andersen, Linda Wedel
Andersen, Thorkil Bjerrum

Bak, Pia
Balle, Tinna Færgegaard
Betak, Gerthie
Bidstrup, Bettina
Brandt, Herluf Richard
Clemmensen, Anette Klogborg
Dam, Helle Hallengreen
Egsgaard, Bente
Green, Lars Højgaard
Helgesen, Susanne
Jensen, Annette
Kjær, Thomas
Krohn, Karin Borgholm
Lauridsen, Lene Bak
Nielsen, Inger
Nielsen, Susanne Wennergaard
Nørgaard, Charlotte
Ruby, Mette
Skaaning, Helle
Skalkhøj, Ingrid
Svendsen, Anita Thimm Lykke
Søkilde, Lone
Sørensen, Søren
Thomsen, Lisbet
Christensen, Karin Hafne

1.t.
Andersen, Henriette Brunhøj
Brixen, Line Merrild
Christensen, Marie Pia Holkgaard 
Fogt, Niels Lykkegaard 
Hagensen, Randi Skot

Johannesson, Sune 
Johansen, Jane Sundbæk 
Johansson, Helle Britt 
Jørgensen, Allan 
Jørgensen, Karin 
Jørgensen, Marianne Holm 
Kristensen, Lone Krarup 
K-sch, Bettina 
Lund, Charlotte 
Nielsen, Dorthe 
Nielsen, Lene 
Obel, Henrik
Pedersen, Eva Holmgaard 
Pedersen, IngelisWium 
Potter, Ib Ostergaard 
Rahbek, Tina Nonka Dahl 
Strandby, Vibeke Linde 
Sørensen, Ann Janet 
Sørensen, Bente Kaalund 
Ubbesen, Niels Aksel

Udenlandske elever
Sonja Hagmann-Thomas, Vesttyskland
Lee Hyatt, USA
Heath Kelly, USA
Michelle Scott, Australien
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LÆRERNE

Ole Balslev (OB) 
græsk, latin, old. 
rektor

Carsten Abildgaard (CA) 
musik, historie

Gordon Albøge (CA) 
dansk historie, old.

Steen Andersen (SA) 
engelsk, dansk. 
GL-tillidsmand

Carl Jørgen Carlsen (CC) 
fysik, kemi, 
studielektor

Paul Cederdorff (PC) 
formning

Elisabet Christensen (EC) 
engelsk, idræt

Finn Lyngholm (FC)
Christensen 
latin, historie, old

Mogens Dam (MD) 
matematik, fysik

Jens Erik
Engelbrett-Olsen (JE) 
engelsk, idræt 
studievejleder
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LÆRERNE

Dorthe Falsig (DF) 
engelsk, idræt

Mogens Falsig (MF) 
kemi, fysik

Lonni Gelsdorf (LG) 
engelsk, religion 
studievejleder

Henning Gjellerod (Gj) 
idræt, biologi

Benedikt Gullach (BG) 
biologi, geografi

Niels Hansen (NH) 
fysik, matematik

Henrik B. Hoffmeyer (Hf) 
historie, geografi 
inspektor 2

Kai Horup (KH) 
historie, old 
studievejleder

Mogens Huus (Hu) 
engelsk, tysk

Karl Kristian Højberg (Hø) 
dansk, idræt
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LÆRERNE

Preben Kaunitz Ishøy (Is) 
fransk, russisk

Jørgen Vestergaard
Jacobsen (Ja) 
samfag, historie, bogins
pektor, lærerrådsformand

Per Høgild Jensen (Hg) 
fysik, kemi 
inspektor

Jes Chr. Jessen (JJ) 
geografi

Inga Kjær (IK) 
fysik, matematik

Andreas Knudsen (AK) 
matematik, 
studievejleder

Niels-Jørgen
Kjeldgaard Knudsen (KK) 
geografi, biologi 
AV-inspektor

Kristian Laustsen (KL) 
musik

Johannes Lebech (JL) 
dansk, historie

Tove Lund (TL) 
matematik
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LÆRERNE

Jens Mortensen (Mo) 
engelsk, samt.fag.

Ole Mehl (OM) 
biologi, idræt

Jørgen Mejdahl (Me) 
tysk.
studielektor

Johan Evald 
Mogensen (JM) 
matematik, datalære

Hans Henrik 
Monrad (HM) 
dansk, religion

Bjarne Mørup (Mr) 
musik, tysk 
fagkonsulent

Gerd Schmidt 
Nielsen (GS) 
engelsk, dansk

Jane Leth Nielsen (JN) 
fransk, psykologi

Holger Votborg
Nielsen (VN) 
historie, geografi

Sigurd Nielsen (SN) 
historie, dansk, old. 
studielektor
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LÆRERNE

Finn Obel (FO) 
fransk, tysk, 
studievejleder

Erik Nygaard (EN) 
kemi, fysik

Mette Nyvold (Ny) 
engelsk, fransk

Kirsten Heise Obel (KO) 
fransk, idræt

Hans Knut 
Oesterhelt (Oe) 
tysk, religion

Hildegard 
Oesterhelt (HO) 
biologi, geografi

Frans Pærregaard (Pæ) 
engelsk, latin 
bibliotekar

Ane Marie Ravn (AR) 
dansk, formning

Ingolf Ravn (RA) 
matematik

Poul Risager (Ri) 
samfundsfag, historie
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LÆRERNE

Kirsten Severin (KS) 
idræt, matematik

Henry Smidt (Sm) 
dansk, tysk

Inge Halmark Smith (IH) 
tysk.
studievejleder

Jørgen Smith (JS) 
fysik, matematik

Ole Snerling (OS) 
kemi, fysik

Erik Sønder (ES) 
biologi, idræt 
sikkerhedsrepr.

Inge Svendsen (SV) 
musik, engelsk

Evald Peter
Szewczyk (Sz) 
fransk, tysk

Bente Sørensen (BS) 
idræt, samf.fag.

Anne Hess Thaysen (HT) 
engelsk, dansk
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LÆRERNE

Ole Thinesen (OT) 
dansk, religion

Karin Thomsen (KT) 
biologi, idræt

Lisbeth Thorsen (Th) 
dansk

Lis Aaboe (LA) 
dansk, fransk

Anne Margrethe 
Aaboe (AA) 
matematik

Peter Aaboe (PA) 
fysik, matematik

Karen Christgau
I sin afskedstale til Karen Christgau, der 
forlod skolen efter 22 års tjeneste, ud
talte rektor bl.a.: Karen Christgau har i 
alle disse år undervist i idræt, og utallige 
er de elever, som skylder hende tak for 
en god og inspirerende undervisning, 
præget af venlighed og godt humør. Ka
ren Christgaus evne til at demonstrere 
fysisk krævende øvelser i en alder, hvor 
andre forlængst ville have sagt fra, er 
legendarisk og vækker beundring, lige
som også hendes evne til at forny sig i 
undervisningen. Har Karen Christgau 
været afholdt af eleverne, så har hun i 
ikke mindre grad været det blandt kolle
gerne, som altid har værdsat hendes 
smittende humør og medmenneskelige 
forståelse.
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PERSONALIA

Steen Poulsen
Med udgangen af februar 1987 har 
Steen Poulsen taget sin afsked efter lang 
tids sygdom. Steen Poulsen, der under
viste i engelsk, latin og oldtidskundskab, 
har virket ved skolen siden den 1. januar 
1973. Steen Poulsens timer var altid 
præget af en meget omhyggelig plan
lægning og en streng overholdelse af de 
faglige krav. Både i bedømmelsen af de 
skriftlige præstationer og i gennemgan
gen af stoffet i timerne viste Steen Poul
sen en, efter andres opfattelse, overdre
ven omhu for, at alt skulle være korrekt, 
selv ned til de mindste detaljer. Han var 
fuldt ud klar over dette forhold og beteg
nede sig selv som en pedant. Ud fra 
denne indstilling ydede Steen Poulsen 
en uhyre grundig undervisning, der gav 

eleverne et stort fagligt udbytte, men det 
var tillige en indstilling, der virkede stærkt 
opslidende på ham selv. Steen Poulsen 
var afholdt og respekteret af såvel elever 
som kolleger, og vi beklager alle, at syg
dom har tvunget ham til at opgive lærer
gerningen.

Knud Hagedorn
Henvendt til Knud Hagedron, der forlod 
skolen efter adskillige års virke som år
svikar, sagde rektor: Det er særlig tungt 
at skulle sige farvel til en medarbejder, 
som både har gjort et fortræffeligt og 
samvittighedsfuldt arbejde i en årrække, 
og som altid har stillet sig til rådighed, når 
særlige opgaver skulle løses. Jeg vil sige 
dig tak for god og trofast tjeneste og ud
trykke håbet om, at andre vil kunne få 
brug for din faglige dygtighed.

Vikariater
Ved skoleårets slutning blev der også 
taget afsked med to kolleger, der har på
taget sig lange vikariater.

Iver Rasmussen
Rektor udtalte: Iver Rasmussen harmed 
stor dygtighed og engagement ført psy
kologiholdene frem til eksamen. Skolen 
vil gerne bringe dig en tak, fordi du var til 
rådighed, da det kneb for os, og fordi du 
så dygtig har løst den opgave, som du 
påtog dig.

Britt Pedersen
Rektor sagde: Britt Pedersen har haft et 
helt års vikariat i fransk og har til skolens 
fulde tilfredshed varetaget undervisning i 
to klasser. Også til dig vil jeg gerne på 
skolens vegne rette en tak for din gode 
og beredvillige hjælp.
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PERSONALIA

Inspektion
Skolens inspektor er Per Høgild Jensen 
og inspektor 2 er Henrik Hoffmeyer. Bo
ginspektor er Jørgen Vestergaard Ja
cobsen og AV-inspektor er Niels-Jørgen 
Kjeldgaard Knudsen. Skemalæggere er 
Mogens Dam og Jørgen Smith og biblio
tekar er Frans Pærregaard. Datavejle
dere er Gordon Albøge og Mogens Fal- 
sig.

Studievejledning
Studievejledningen i gymnasiet vareta
ges af Jens Erik Engelbrett-Olsen, Kai 
Horup og Inge Halmark Smith, og i hf af 
Lonni Gelsdorf, Andreas Knudsen og 
Finn Obel.

Studievejlederne er i disse år under vide
reuddannelse. Kai Horup har i dette sko
leår afsluttet direktoratets kursus for stu
dievejledere.

Tillidmænd
Formand for skolens lærerråd er Jørgen 
Vestergaard Jacobsen. GL-tillidsmand 
Steen G. Andersen.

Kontoret
Grethe E. Hansen blev pr. 1. juni 1986 
ansat som kontorassistent som erstat
ning for Mette Hannibal.

Birthe Hansen 
sekretær

Skolerådet
Skolerådets formand er Bent Nielsen, 
Lemvig, udpeget af Ringkjøbing Amts
råd. Skolerådet består desuden af Kir
sten H. Nielsen og Annelise Vandborg 
som forældrerepræsentanter, rektor Ole 
Balslev, lærerrådsformand Jørgen V. Ja
cobsen, Karl Kr. Højberg, valgt af læ
rerne, Anette Støckel, 3v, valgt af gym
nasieeleverne, Anne Katrine Thomsen, 
2t, valgt af hf-kursisterne og Inge Birch 
Pedersen, valgt af TAP.

Karsten Sørensen 
skolebetjent

Finn Hansen 
pedelmedhjælper

Annette Pedersen 
pedelmedhjælper
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TEKNISK-ADMINISTRATIVT PERSONALE

Grethe E. Hansen 
sekretær

Hanne Nielsen 
sekretær

Inge B. Petersen 
sekretær

Gitte Pasgaard Dybdal 
kontorelev

Margit 
Gade-Kristensen 
biblioteket

Jane Damgaard 
kantinebestyrer

Birte Mørup
kantinemedhjælper

Hanne Nielsen 
kantinemedhjælper

Aase Nielsen 
lærerkøkkenet

Anna Sivebæk Jensen 
pædagogisk værksted
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