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FORORD
I sommeren 1990 dimitterer vi det sidste hold studenter efter 
gammel ordning, og fra næste skoleår vil gymnasierefor
men være fuldt ud gennemført.
Eleverne i 1g og 2g har i marts måned afgivet deres valgøn
sker for resten af skoleåret, og vi kan glæde os over, at det 
er muligt at opfylde næsten alle ønsker. Vi kan med andre 
ord med ganske få undtagelser virkeliggøre gymnasierefor
mens hensigt: at lade den enkelte elev selv sammensætte 
sin fag-kombination.
Omkring valget opstod nogen forvirring om fag-bindin
gerne; men alle brikker faldt på plads til sidst.
Også en HF-reform er på trapperne. Den endelige udform
ning er ikke fastlagt, mens dette skrives.
Skolens forbindelser med det omgivende lokalsamfund har 
fået en ny facet: Efter et langt tilløb kom vi i gang med at 
tilbyde kurser og foredragsrækker. Efter tilslutningen at 
dømme opfylder vi dermed et stort behov.
Årsskriftet er både en appetitvækker og en velkomst til nye 
elever, et farvel og tak til dem, der forlader os, og en tak for 
godt arbejde i årets løb til den faste stab.

Ole Balslev
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DIMISSIONEN 1989
- Som i mange andre af livets forhold har vi vænnet os til at 
mene, at succes på en eller anden måde er betinget af 
rigelige - eller i det mindste rimelige - økonomiske ressour
cer, sagde rektor i sin dimissions-tale, som handlede om 
begrebet kvalitet.
- Det er da ubestridelig rigtigt, at vi kan lave en masse mere 
spændende og mere varieret undervisning, hvis der er mid
ler til alt det grej og alle de nye bøger, som vi ønsker os. 
Men dette skal ikke få hverken os eller andre til at tro, at vi 
løser vores opgave dårligere i de såkaldt fattige firsere, end 
vi gjorde det i de ”glade” halvfjerdsere.
I stedet for at jamre over de elendige bevillinger skulle vi 
måske give os til at overveje, om vi får nok ud af dem, eller 
bruger alt vores krudt på at slås om stumperne.
I stedet for at tænke i økonomiske ressourcer skulle vi 
måske tænke i menneskelige ressourcer.
Og så er jeg tilbage ved jer, dertil i dag har været elever, og 
ved os lærere, som har arbejdet med jer, og som skal 
arbejde med dem, der kommer efter jer.
Udnytter vi de ressourcer, vi har? Det er nyttigt af og til at 
spørge, om eleverne er inspirerende, og om de kræver 
kvalitet; men det er et spørgsmål, som eleverne selv skal 
stille; det skal ikke stilles af lærerne som en dårlig und
skyldning for at yde en halvhjertet indsats.
Det er også nyttigt af og til at spørge, om lærerne er in
spirerende, og om de kræver kvalitet; men det er lærerne 

selv, der skal spørge sådan; det spørgsmål skal ikke være 
elevernes baggrund for en klage til rektor.
Undervisningen er en gensidig sag, og hvis man forstår det, 
bliver resultatet også til gensidig glæde og opbyggelse og 
præget af kvalitet.
Med håbet om, at de havde mødt kvalitet i deres skoletid, og 
ønsket om, at de selv ville yde den, hvor de kom hen, 
dimitterede rektor årets studenter og HFere ”fra skolen til 
livet.”

LEGATER OG BOGGAVER
Af købmand N. A. Bro og hustru Pauline Marie, f. Riis’ 
mindelegat uddeltes 6 portioner på hver 8.000 kr.
Martin Silassen 2.r modtog den portion, som gives efter 
indstilling fra dimittenderne til en ”flittig og god kammerat.” 
De øvrige fem portioner tildeltes efter indstilling af lærerne 
tre studenter: Lisbeth Aae Jensen 3.b, Kurt Møller Pedersen 
3.y, og Anne Mette Eriksen 3.v og to HFere: Maybritt Kiel 
Madsen 2.q og Karin Skytte Hansen 2.t.
Fra Carl-Johan Severins Mindefond, hvis legatportioner ud
deles efter ansøgning, modtog stud. mag. Finn Rasmussen 
(student 1982) 1.000 krtil en studierejse til Latinamerika, og 
Kristian Steenstrup (student 1985) 1.000 krtil musikstudier 
ved Northwestern University, Chicago.
Boggaver fra den vesttyske ambassade tildeltes Brian Lund 
Kattenhøj 3.c, Carsten Vestergård Jensen 3.a, Hanne Pe
dersen 3.a og Per Hald Nielsen 2.x.
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Vestjydsk Boghandels boggave tilfaldt Lotte Laursen 3.y, 
og boggave fra Foreningen Norden fik Merethe Johanne
sen 2.t.

CARL-JOHAN SEVERINS MINDEFOND
Hvert år uddeles 1-2 legatportioner af Carl-Johan Severins 
mindefond til studierejseformål.
Legatportionerne tildeles efter ansøgning fra nuværende og 
tidligere elever og studerende ved Holstebro Gymnasium 
og HF-kursus. Ansøgningen skal indeholde en kort beskri
velse af den studierejse, der søges om tilskud til. Legatbe
styrelsen, der består af skolens historielærere og rektor, 
beslutter derefter på grundlag af ansøgningerne, hvem der 
skal modtage årets støtteportioner.
Ansøgningsfristen er 15. april, hvorefter legatportionerne 
uddeles i forbindelse med dimissionen.

PRISOPGAVER
Der var i år udskrevet prisopgaver i musik, kemi, fysik og 
dansk. I musik indkom ingen besvarelser. For en besva
relse af opgaven i dansk, om dansk lyrik i 1980erne, fik Pia 
Klostergaard 3.a og Lise Villefrance Johansen 3.c første 
prisen. En anden besvarelse af opgaven blev ikke indstillet 
til nogen pris.
En besvarelse af kemiopgaven om molekylære struktur
formlers bestemmelse ved kernemagnetisk resonans blev 

præmieret med første prisen. Den var skrivet af Jesper 
Lykke Jakobsen 2.z og Torben Leth Høgh 2.y.
En besvarelse af kemiopgaven om de kemisk-fysiske egen
skaber, der får gasser, væsker og faste stoffer til at fremstå 
som farvede, blev belønnet med anden pris. Den var skre
vet af Jane Østergaard 3.z.
Af prisopgaven i fysik om aerodynamik var der indgivet to 
besvarelser. Den ene af dem, skrevet af Kåre Rasmussen 
1.W, fik første prisen, medens den anden, af Kenneth W. 
Andersen 1.u, blev præmieret med anden pris.
Fortiden erførste pris på 2.000 kr, medens anden priser på 
1.000 kr.

GYMNASIEREFORMEN
Med Gymnasiereformen blev der indført en stribe nye fag. 
På obligatorisk niveau blev der for de sproglige foretaget en 
udskiftning af faget matematik med naturfag. Der under
vises i faget i 3 timer i 1 g og 4 timer i 2g - det er 2 timer mere 
end man havde i matematik.
Formålet med undervisningen er, at eleverne får indblik i 
naturvidenskablige metoder og tankegange og erhverver 
sig så megen viden indenfor matematik, fysik og kemi, at de 
bliver i stand til at deltage i samfundsdebatten også når det 
drejer sig om spørgsmål vedr. energiforbrug, ressourcer, 
forurening, nulvækst, verdensbillede, atomkraftproblema
tikken m.m.
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De øvrige nye fag er alle valgfag på mellemviveau. Det 
drejer sig om filosofi, datalogi, teknikfag, erhvervsøkonomi, 
dramatik, billedkunst og film - og tv-kundskab.
I skoleåret 1989/90 oprettede vi filosofi og billedkunst. I 
skoleåret 1990/91 vil også teknikfag og erhvervsøkonomi 
blive oprettet.
En af årsagerne til at ikke alle disse nye fag er repræsen
teret hos os er, at skolen er underkastet begrænsninger 
vedrørende oprettelse af hold, hvorfor en udvælgelse må 
finde sted baseret på hensyn til antallet af ønsker og nød
vendigheden i at tilgodese de kompetencegivende højni
veaufag.

DEN ØKONOMISKE SITUATION
Frem til begyndelsen af 80’erne fik gymnasieskolerne stort 
set de bevillinger, de ønskede. Alle fornuftigt begrundede 
ønsker til budgettet blev imødekommet, og ansøgninger om 
tillægsbevillinger gik som regel igennem, når der kunne 
dokumenteres et særligt behov. Omkring 1983 skete der 
imidlertid en markant ændring: de bevilgende myndigheder 
- i vort tilfælde Ringkjøbing Amtsråd - skulle reducere ud
gifterne, og skolerne fik pålæg om at finde områder, hvor 
der kunne spares. En meget væsentlig del af de samlede 
driftsudgifter går til personalets løn. Da alle kvalificerede 
ansøgere til gymnasiet og HF skal optages, og da et be
stemt antal klasser udløser et bestemt antal lærertimer, 
bliver der af mulige spareområder kun udgifterne til in
ventar, undervisningsmidler og elevaktiteter.

Da det kun er ca. 15% af det samlede budget, som kan 
røres, bliver den reelle nedskæring her ikke 2% som for
langt af de bevilgende myndigheder, men 13%. Hver gang 
der skal ”spares”, må den samme - stadigt mere redu
cerede frie budgetdel levere hele ”besparelsen”. Dette er 
sket over en årrække, hvor priserne på papir og bøger pr. år 
er steget med mindst 10%.
Nedskæringerne på gymnasieområdet er blevet yderligere 
markante på det seneste, idet Amtet har fået færre penge 
fra Staten til at drive gymnasier for. I virkeligheden har en 
meget stor del af udgifterne til gymnasierne været dækket af 
de statslige bloktilskud; men disse bloktilskud er nu be
skåret, fordi også ministeriet skal spare. Dette har så med
ført endnu større sparekrav til skolerne, stadig kun på den 
efterhånden meget lille del af de samlede budgetter, som 
kan røres.
Samtidig stilles der stadig større krav til eleverne og deres 
forældre om at deltage i finansieringen af undervisningen. 
Allerede længe har eleverne selv skullet betale en meget 
væsentlig del af udgifterne til studierejser og lejrskoler, og 
nu skal de også selv betale for både papir, fotokopier, en 
række ordbøger og lommeregnere. Vi er nået så vidt i ned
skæringer, at det ikke længere er et spørgsmål om standard 
og om personalets fantasi og evne til at få budgetterne til at 
nåsammen. Nu bliver det et spørgsmål om at kunne opfylde 
gældende bestemmelser.

Ole Balslev

Forårsfestival
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EN FORBRUGSKRONES FORDELING PÅ AKTIVITETER
Udgiftsområde Beløb I procent

A Løninger.................................... . 24883082 84.22

B Kurser-efteruddannelse .... 120259 0.41

C Fast ejendom, afg., rep., vedi. . . 2103451 7.12

D Rengøring og vask................... 735681 2.49

E Elevakt., varer, bøger, rep. 
inventar ............................... . 1383802 4.68

F Adm., telfporto, varer, 
abonnement 317973 1.08
Samlede udgifter 29544248 100.00
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VEDLIGEHOLDELSE AF SKOLENS 
BYGNINGER
Tidligere var der på skolens budget afsat midler til større og 
mindre vedligeholdelsesarbejder. Denne budgetandel er 
blevet stærkt nedskåret, hvorfor større vedligeholdelses
arbejder nu må afholdes af en budgetpulje i Ringkjøbing 
Amtskommunes undervisnings- og kulturforvaltning. Større 
vedligeholdelsesarbejder prioriteres derfor af Amtets byg
ningstjeneste i samarbejde med skolen og indgår i den 
samlede plan for vedligeholdelsen af Amtets øvrige byg
ninger.
I 1988 blev der bl.a. foretaget en større tagrenovering til 
180.000 kr. I 1989 blev der ligeledes foretaget vedlige
holdelse på tagflader samt murværk for 140.000 kr. - På 
trods af dette, er de flade tage flere steder konstant så 
utætte, at man kan frygte for tagkonstruktionens tilstand. 
Vedligeholdelsesstandarden er i dag acceptabel, men den 
tåler ikke at blive nedprioriteret i takt med budgetnedskærin
gerne. Den del af vedligeholdelseskontoen, som skolen 
selv disponerer over, er således nedsat fra 290.000 kri 1989 
til 90.000 kri 1990.

ANDRE BRUGERE AF LOKALERNE
Efter normal undervisningstids ophør benyttes skolens lo
kaler af mange andre end dens lærere og elever. For at 
give et indtryk af aktiviteternes mangfoldighed i skoleåret 
1989-90 nævnes her sådanne andre brugere:

VGF 89 (Vestjysk Gymnastikforening)
Holstebro Kommunale Idrætsklub
SISU
Holstebro Karateklub
Pulsen (Centralsygeusets idrætsklub)
Tirsdagsklubben
KFUM Volley
B 71 (Holstebro Basketball)
Toldernes Idrætsforening
Holstebro Gymnastikforening
Amtscentralen for undervisningsmidler
Skjern-operaen
KFUM & K’s Ten Sing-udvalg
AOF
Mejdal børne- og ungdomscenter
Dagplejeformidlingen
Holstebro forældreorganisation
Holstebro Skakklub
Dansk Kommunalarbejderforbund
VTU og NTU tenniskursus
Landsforeningen til bekæmpelse af øjensygdomme og 
blindhed
Holstebro Musikskole
Ringkøbing Amts Regnskabskreds
Holstebro Voksenuddannelsescenter
Skt. Jørgens Skole
Sprogskolen
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SPROGSKOLEN
Ringkøbing Amtskommune har placeret undervisningen af 
flygtninge i centre, bl.a. Sprogcenter Nord beliggende i Må
bjerg.
I skoleåret 1989-90 har sprogcentret benyttet 2 af skolens 
lokaler til denne undervisning.
20 flygtninge i alderen 20-35 er blevet undervist på 2 hold af 
lærerne Ida Hedegaard og Lone Cramer.

INTRODUKTIONSKURSER FOR 
FOLKESKOLEELEVER
I perioden fra september til februar tilbragte ca. 420 folke
skoleelever fra alle folkeskolens afgangsklasser i Holstebro 
Kommune 1 -2 dage på Holstebro Gymnasium og hf-kursus. 
Introduktionskurserne er et af skolens tilbud om solid og 
grundig oplysning om gymnasiet og hf.
Hver skole i Holstebro Kommune får tildelt en bestemt uge, 
hvor de kan besøge de forskellige ungdomsuddannelser, 
f.eks. Teknisk Skole, Handelsskolen, Landbrugsskolen, 
VUC og gymnasiet og HF. Denne ordning skal tilgodese en 
så smidig afvikling af vore introduktionskurser som muligt. 
Folkeskoleeleverne kunne i år vælge mellem 3 forskellige 
modeller: De kunne tilbringe enten 2 dage i gymnasiet, 2 
dage i hf eller 2 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 
derved at få indtryk af, hvorledes undervisningen i daglig
dagen forløber, og timer, dertilbringes på særlige hold, hvor 
skolens lærere underviser folkeskoleeleverne alene. Det 
tilstræbes, at eleverne i løbet af de 2 dage kommer i be
røring med mange af gymnasiets fag således, at de får 
indtryk af gymnasiets vifte af fag. Denne blanding af over
væringstimer 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 studievejledere, der orien
terer om uddannelsernes struktur og mulighederne efter 
eksamen. Et meget vigtigt element i besøgene er mødet 
med skolens elever og kursister, der virker som tutorer, der 
viser folkeskoleeleverne rundt på skolen, hjælper dem til 
rette på stedet og besvarer spørgsmål om skolens daglig
dag, lektiemærigde, miljø og mange andre ting, som kun de 
kan svare på.
Samme model bruges for de 2 dage i hf og det 2-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 vejledning og oplysning om 
vore uddannelser er meget værdifuld, og at den bedre end 
besøg på folkeskolerne giver eleverne realistiske forestil
linger om, hvilke typer uddannelser gymnasiet og hf er. 
Derfor planlægger vi også i de kommende år at fortsætte 
med disse besøg.

Intro-arrangement
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ÅBNE KURSER - PREMIERE MED 
SUCCES
I det forløbne skoleår startede Holstebro Gymnasiums Kur
susafdeling sine åbne kurser. De henvender sig især til 
skolens elever, studerende og deres forældre, men er åbne 
for alle interesserede. Kurserne har tilknytning til de fag, der 
normalt undervises i på skolen. Foredragsholdere og kur
susledere er hovedsagelig skolens egne lærere.
I efteråret tilbød vi to foredragsrækker i samarbejde med 
Folkeuniversitetets Holstebro-afdeling: ”Danmarks Energi
forsyning” og ”Europæisk tænkning fra antikken til i dag”. 
Den første foredragsrække blev aflyst pga. manglende til
slutning, mens der var meget stor interesse for at høre om 
europæisk tænkning.
For Holstebro Gymnasiums Kursusafdeling var det en pre
miere med succes!
Samarbejdet med Folkeuniversitetet fortsatte i foråret med 
kursusrækken ”Det antikke Rom i samtid og eftertid: Monu
mentalbyggeri og politik”, samt en forelæsning ”Insekter - 
små dyr af stor betydning”.
I foråret'startede kursusafdelingen desuden et nyt samar
bejde med AOF i Holstebro. Sammen tilbød vi kursusræk
ken ”Krop og Kultur”, der dog blev udskudt til efteråret 1990. 
Gennem forældrekurserne har gymnasiets lærere mulig
hed for at øse af deres viden på nogle specielle områder - og 
henvende sig til en bredere tilhørergruppe end de elever, de 
underviser til daglig. Et andet formål med kurserne er at 

åbne skolen mere mod omverdenen. Også i den hense
ende har starten på forældrekurserne været en succes, 
som vi i det kommende år vil forsøge at følge op, dels med 
nye forældrekurser, dels med skræddersyede kurser for 
erhvervslivet og forskellige offentlige institutioner.

FORÆLDREKONTAKT
Skolen vil fortsat udgive ”Bladet”, der har til formål at infor
mere om de aktiviteter, der finder sted på skolen og om 
skolens liv iøvrigt. ”Bladet” udkom i 3 numre der indeholdt 
reportager fra ekskursioner, studierejser og fællesarrange
menter, aktuelle interviews og debatter, omtale af nye akti
viteter samt informationer fra skolens administration.
I lighed med de foregående år blev der i år afholdt et aften
møde i september for 1. klasserne, deres lærere og elever
nes pårørende.
Desuden holdes der hvert år i månederne omkring jul sam
talemøder, hvor elever, studerende og deres pårørende på 
forhånd kan ønske tid hos de enkelte faglærere. For gym
nasiet afholdtes der i forbindelse med valgfagsorienterin
gen et møde i februar måned, hvor forældrene kunne orien
tere sig om de forskellige valgfag i 2g og 3g.
Endvidere indbydes forældre ofte til at deltage i arrange
menter, som de enkelte hold og deres lærere holder efter 
studierejser i udlandet.
Endelig skal det understreges, at forældrene altid er vel
komne til at henvende sig til rektor og studievejlederne.
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STUDIEREJSER OG LEJRSKOLER
Gennem en årrække har der været tradition for at gym
nasieklasserne kom afsted på to lejrskoler/studierejser i 
løbet af gymnasieforløbet, idet stamklasserne var på lejrs
kole i 2g, hvor det sociale blev prioriteret meget højt, mens 
grenholdene var på studietur i 3g, hvor det især var den 
faglige fane, der blev hævet.
Med gymnasiereformen og en ubrudt række af besparelser 
på gymnasie- og HF-området har det været nødvendigt 
med en omlægning af disse udadrettede aktiviteter, således 
at man i fremtiden kun kommer på én studietur/lejrskole i 
løbet af gymnasietiden. De fortsatte budgetnedskæringer 
har bevirket, at skolens tilskud til studierejser og lejrskolerer 
faldet væk samtidig med det gamle gymnasium.
I erkendelse af, at to studierejser ville kunne belaste hjem
menes økonomi urimeligt og som konsekvens af de meget 
brogede holdkombinationer i det nye valggymnasium er der 
derfor indført en helt ny model for afvikling af studierejser. 
Der skiftes fremover mellem studierejser for fællesfag i 
foråret i 2g, valgfag i næste forårs 2g og fællesfag i 3g 
halvandet år senere. På den måde vil alle klasser have en 
mulighed for at komme på studietur, samtidig med at alle fag 
får mulighed for at deltage i en sådan ”ud-af-huset-aktivi- 
tet”.
I løbet af efteråret var grenklasserne i den sidste årgang af 
det gamle gymnasium på studietur, fortrinsvis til udlandet. 
Ikke mindre end fire grenhold havde taget forskud på op

toningen i Østeuropa og var i henholdsvis Polen og Ungarn, 
men derudover var der hold på Færøerne, på Öland, i 
London, Rom og København.
I løbet af 3g’ernes terminsprøveuge i marts var reformens 
2g-klasser på studietur i fællesfagene. Endnu en gang var 
målene meget spredte, afhængigt af hvilke fag, der var 
involverede og hvilke emner, man beskæftigede sig med i 
timerne, så der kom postkort til de hjemmeværende fra 
Rom, Prag, Budapest, Warszawa, Krakow og London.
For HF’erne har der været en studietur til Polen (Wroclaw) 
for tilvalgsholdene i samfundsfag, formning og musik samt 
en studietur til Hamburg for tilvalgsholdet i kemi.
Derudover har tilvalgsholdene i idræt, biologi og fysik været 
påendags-ekskursionertil henholdsvis Odense universitet, 
Cheminova og Tange-værket.

PRAKTIKOPHOLD-KEMI
I lighed med tidligere år har de lokale kemiske virksomheder 
og institutioner stillet sig velvilligt til rådighed med praktik
pladser for årets 9 elever på kemigrenen.
Der har været stillet laboratoriefaciliteter, laboranthjælp og 
akademisk vejledning til rådighed for eleverne, og det har 
virkelig været imponerende med den store opbakning og 
interesse fra de implicerede virksomheder og institutioner. 
Dette har bevirket, at eleverne har fået et indgående kend
skab til professionelle arbejdsmetoder, hvilket vi ikke på 
skolfen kan tilbyde dem.
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Skolen skylder følgende virksomheder og institutioner en 
stor tak:
Cheminova: 3 elever har arbejdet med bl.a. NMR og frem
stilling af triestre.
Centrallaboratoriet på Centralsygehuset i Holstebro: 2 ele
ver har undersøgt Salicylsyreindholdet i blod.
Mejerilaboratoriet i Holstebro: 2 elever har arbejdet med 
vitaminer.
Levnedsmiddel- & Miljølaboratoriet i Holstebro: 2 elever har 
arbejdet med vandanalyser og farvestofanalyser.

UDVEKSLINGSELEVER PÅ SKOLEN
Hvad lærer udvekslingseleverne i Danmark?
Det spørgsmål stillede vi i foråret to af de elever, vi har haft i 
dette skoleår: Elizabeth Stinard, 17 år, fra USA, og Saskia 
Berger, 18 år, fra Belgien.
Elizabeth og Saskia var meget enige om, at de først og 
fremmest har lært meget om sig selv, en del om Danmark, 
og lidt mindre rent fagligt. De mener, det skyldes, at de 
kommer fra skoler, hvor streng disciplin og faglig indlæring 
er i centrum.
Som den mest slående forskel på deres amerikanske/belgi- 
ske skole og HG nævner de det venskabelige forhold mel
lem danske elever og deres lærere. Lærerne her behandler 
eleverne som voksne mennesker, der forventes at have en 
selvstændig mening om alting, og også give udtryk for den. 

Noget af det mest overraskende har været, hvor lidt auto
ritet danske lærere udøver, og at eleverne alligevel forbe
reder sig og deltager i undervisnigen!
Selvom Elizabeth og Saskia har nydt de frie og venlige 
forhold på skolen, synes de alligevel, at der mangler lidt 
konkurrence og lidt autoritet. Det ville få nogle elever til at 
gøre sig mere umage, mener de.

KREATIVE LÆRERE
”Skibet er ladet med...” var overskriften for efterårets halv
anden pædagogiske dage, hvor gymnasiets ansatte havde 
sat hinanden stævne for at tænke mere på sig selv og 
hinanden end på eleverne. Men når lærere lader sig in
spirere og lærer noget nyt, kommer det jo som regel ele
verne til gode.
Om eleverne har sporet nogen forskel i lærernes kreativitet 
før og efter mødet med cand. psyk. Steen Clod Poulsen fra 
Pædagogisk Institut ved Københavns Universitet, er uvist. 
Men hans oplæg om kreativitet, der var indledningen til de 
pædagogiske dage, gav stof til eftertanke hos os, der hørte 
på.
Formålet med dagene var bl.a. at få belyst begrebet ”Kreati
vitet”, og at udvikle lærernes kreative ressourcer på tværs 
af faggrænserne.
Vi nåede et godt stykke ad vejen, og morede os undervejs. 
Men allervigtigst: vi fik fornyet lysten og viljen til at give 
kreativiteten bedre vilkår i det daglige arbejde.
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FORÅRSFESTIVAL
Et usædvanligt arrangement løb af stablen lørdag d.17. 
marts 1990: En forårsfestival arrangeret af skolens festud
valg og elevforeningen Parnassos i fællesskab. Om efter
middagen mellem kl. 14 og 18 var der åbent hus for alle med 
tilknytning til skolen - incl. gamle elever, forældre og på
rørende.
Det var faktisk den første forårsdag: Solen skinnede fra en 
skyfri himmel og lokkede ca. 1300 forårsglade deltagere ind 
til festivalen. Lokalerne omkring den åbne gård ved studie
området var indrettet med boder og andre aktiviteter og 
summede af liv: Spåkoner, romersk bar (Thermopolium 
Romanum/ Café di Roma), et særligt rum for børnene med 
legeonkler og farvelade, Aladdins Hule med fakirnumre og 
andre fiksfakserier, bayersk Bierstube med hornmusik, 
Café Allo Allo med franske raffinementer, friske vafler i 
geografilokalet og kantinens hjemmelavede is. Afrikansk 
tam-tam med trommerytmer og et talstærkt dansehold, 
græsk afdeling med mousaka og græsk rødvin, Königliche 
Hofkonditorei med lækre kager, forårscafé, frugtbod med 
punch og amerikansk lotteri.
Idrætslærere tog pulsen og stod til rådighed med konditals
beregning og blodtryksmåling, mens andre holdt afstem
ning om navngivning af gangene.
I festsalen kunne man danse Lanciers, og der var volleyball- 
kamp mod et lærerhold i hallen.
Musiksiden blev varetaget af skolens kor, barokorkestret, 

bigbandet, Musikskolens bigband samt to elevbands: Kam
illa og Co. og Pigebandet. Alt forløb i en utrolig god stem
ning, og det .blev en meget vellykket forårsfestivaleftermid
dag.
Den gode stemning blev bragt videre ind i aftenarrange
mentet, hvor der først var spisning for alle skolens elever, 
lærere og personalet og derefter fest og dans med adgang 
også for gamle elever. Musikken leveredes af to fynske 
bands, Nightflight og Han Cats, samt diskotek New Reli
gion. Kl. 01 lukkedes dørene for Holstebro Gymnasiums 
første forårsfestival - der næppe bliver den sidste.

KANTINE MED NYT PERSONALE
OG NY PROFIL
Holstebro Gymnasiums kantine er organiseret som et fond, 
der drives af en bestyrelse bestående af 2 elevrepræsen
tanter, en repræsentant for det tekniske-administrative per
sonale samt fire lærere.
Til at forestå den daglige drift er der ansat en kantineleder 
og en kantinemedhjælper.
I januar 1990 fik kantinen helt nyt personale. Annette Poul
sen blev ansat som kantineleder og Susanne Kræmmer 
som kantinemedhjælper.
Samtidig med personaleskiftet besluttede bestyrelsen at 
ændre kantinens profil. Det lykkedes allerede i årets første 
måneder gennem ændringer i vareudbuddet og et nyt mad- 
bon-system, der gav smidigere betjening.
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HVOR KOMMER ELEVERNE FRA
Holstebro 375 Ørnhøj 9
Aulum 47 Hodsager 7
Mejdal 42 Linde 7
Ulfborg 28 Borbjerg 6
Mejrup 22 Sevel 6
Haderup 21 Hornshøj 6
Nr. Felding 14 Herrup 5
Skave 13 Vind 5
Tvis 12 Vildbjerg 5
Idom 11 Staby 5
Hvam 11 Ryde 5
Sørvad 11 Sir 4
Vinderup 10 Bur 4

Desuden kommer der enkelte elever fra følgende byer:

ELITEIDRÆTSELEVER I GYMNASIET
Eliteidræt og gymnasieundervisning - det har vist sig at 
være en for stor belastning for unge mennesker. Derfor er 
der blevet skabt en særlig ordning, så elever, der bliver 
godkendt af Team Danmark kan gennemføre et 4-årigt 
gymnasieforløb. I år har 3 elever valgt denne ordning, så de 
både kan dyrke deres svømning i Holstebro Svømmeklub 
og passe deres skole. Efter drøftelse med skolen og svøm- 
meklubben har de valgt at udskyde nogle fag i 1g og sy
stemet bygges videre, så de efter 4 år i gymnasiet tager en 
studentereksamen, der fuldstændig svarer til deres kam
meraters.
De ekstraudgifter, som skolen får i forbindelse med idræts
eleverne betales af Team Danmark.
I næste skoleår har yderligere 4 elever meldt sig og er blevet 
godkendt som eliteidrætselever.

Tim
Lemvig 
Skive

Hogager Brande
Halgård Vemb
Sdr. Nissum Hestbæk
Egelund Råsted Spjald
Falsig Fårbæk Bækmarksbro
Bjergby Grønbjerg Århus
Naur Møborg Struer
Engholm Ringkøbing
Vejrum Bøvlingbjerg
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ELEVRÅDET
På Skoleårets første elevrådsmøde blev det besluttet, at 
man i år ville gå bort fra den kollektive ledelse fra sidste år; 
ikke fordi denne havde fungeret utilfredsstillende, men fordi 
der i år var frivillige til formandsposten.
Af de traditionelle elevrådsaktiviteter kan nævnes den årlige 
elevbog (”sladrebogen”), der i år blev lavet hos et nyt firma, 
hvilket gjorde bogen billigere for køberne.
Der blev også i år udskrevet en konkurrence om logo og 
motiv til skoletrøjerne. Efter nogen snak frem og tilbage 
fandt man frem til vinderforslagene, der blev trykt, ikke blot 
på sweatshirts, men også på t-shirts og fritidssæt.
Noget af overskuddet fra salg af skoletøj og elevbøger er 
blevet anvendt til istandsættelse af et kælderrum, hvor elev
rådet holder café en gang om måneden.
Da det jo som bekendt er blevet elevernes egen sag at 
skaffe sig papir, hæfter, mapper m.m., har elevrådet opkøbt 
skolens restlager af disse artikler, der så bliver solgt til 
eleverne i to spisefrikvarterer om ugen. Dette initiativ gør det 
nemmere og ikke mindst billigere at affinde sig med de 
mange besparelser på gymnasie- og HF-området.
I anledning af kommunalvalget arrangerede elevrådet d. 17. 
november en høring i to fællestimer. Næsten alle partier var 
repræsenteret i panelet, der efter korte oplæg skulle svare 
på spørgsmål fra eleverne. Bølgerne gik så højt, at flere 
spørgsmål kom til at handle ikke blot om partiernes politik 
lokalt, men også på landsplan.

Elevrådet har fungeret godt i år, men der mangler desværre 
stadig opbakning blandt dele af skolens elever. Rom blev jo 
heller ikke bygget på én dag, og det går da heldigvis den 
rigtige vej.

PARNASSOS
I det forløbne skoleår har ledelsen af elevforeningen Par
nassos været sammensat på følgende måde: Ulrik Bis- 
gaard Sørensen 3y (fmd.), Torben Benoni Høgh 3y 
(næstfmd.), Claus Skadkjær2w (kass.), Tomas Malling 3x, 
Steen Tanderup 3c, Marie Slot 3a, Rikke Ager 2b, Jens 
Peter Kongerslevlz, Christian Melton Jensen 1oog Michael 
Kjærgaard 1r.
Foreningen har i løbet af året arrangeret 5 fester, herunder 
julefesten, hvor Bagdad Dagblad spillede og karnevals
festen i februar, hvor Penetrators underholdt.
Herudover har PNA (Parnassos) arrangeret filmforevisnin
ger, nemlig: Ringenes Herre, Bermuda trekanten, Flugten 
fra Alcatraz, 9 1/2 uge og Psycho.
Som noget nyt har PNA også prøvet at stå bag et helt 
anderledes arrangement i år, idet man stod for et fælles
timearrangement og en spilleworkshop med Bagdad Dag
blad i forbindelse med julefesten.
Det har været bestyrelsens intentioner at skabe arrange
menter af så bred en karakter som muligt, da PNA jo er til for 
alle eleverne. Derfor mener bestyrelsen også at kunne se 
tilbage på det forløbne år med tilfredshed samtidig med at 
faklen rækkes videre til næste års Parnassos-ledelse.

Polske og danske elever i Warszawa
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ANDAGTSGRUPPEN
Hver tirsdag og fredag i middagsfrikvarteret mødes en bro
get flok elever og studerende i et kristent fællesskab, med 
sang, bøn og Bibellæsning.
Desuden holdes af og til møder med en taler udefra, som 
bagefter giver anledning til spørgsmål og debat. Andagts
gruppen holder desuden hyggeaftener, med socialt sam
vær og sang. Aktiviteterne foregår sammen med andre 
unge kristne fra Handelsskolen og Teknisk Skole.
Andagtsgruppen er tilsluttet det landsdækkende KFS- 
arbejde (Kristligt Forbund for Studerende).

U-LANDSFONDEN
Også i år har U-landsfonden videreført sin støtte til de fem 
børn fra SOS-børnebyforeningen. Hvert barn har fået til
sendt 100 kr. om måneden og derudover har ”kontakt
klasserne” sendt pengegaver til børnene: 2a til Daly (Boli
via), 2o til Rigzin (Indien), 2z til Asha (Nepal), 2y til Eveline 
(Østrig) og 2w til Solange (Elfenbenskysten). Desuden har 
2c stået for en indsamling til fordel for SOS-børnebyen Tete 
i Mocambique, hvortil der blev sendt 4.220 kr.
I lighed med tidligere år solgte U-landsfonden i december 
varer fra SOS-børnebyforeningen (brevpapir, ”til-og-fra- 
kort” etc.) og fik derved indsamlet 975 kr, der blev sendt til 
SOS-kontoret i København.

Den 18. januar afholdtes et eftermiddagsmøde med SOS- 
børnebyforeningens danske informationschef, J. Flens
mark, som fortalte meget levende om SOS-arbejdet i Dan
mark og den vide verden, bl.a. nævnte han, at den danske 
komite planlægger bygningen af en ny SOS-børneby i 
Rwanda.
I år er U-landsfonden gået med i et nyt projekt, hvor man 
støtter ”CARE Danmark” med træplantning i Nepal, hvor 
behovet for brændsel har medført, at der foldes fem gange 
flere træer, end der plantes. Reduktionen af skovarealer har 
medført store erosionsproblemer, idet mulden skylles væk 
af den rigelige nedbør (ca. 2.000 mm om året). Løsningen er 
bl.a. indføring af ”skovagerbrug”, hvor dyrkning af afgrøder 
kombineres med træplantning.
Den årlige u-landsudstilling kunne ses i hele december og 
januar, og derudover havde U-landsfonden arrangeret en 
udstilling til skolens forårsfestival i marts.

CAFEEN
Ideen til en fredagscafé på skolen var allerede blevet frem
sat i skoleåret 1988-89, men da forslaget først skulle gen
nem diverse udvalg og godkendes der, blev cafeen først en 
realitet i skoleåret 1989-90.
Initiativet til cafeen er taget af elevrådet, der derfor også står 
for styring og financiering. Til disse funktioner er der nedsat 
et cafeudvalg, der så vidt muligt har bestræbt sig på at holde 
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åbent en gang om måneden, nemlig den første fredag i hver 
måned.
Cafeen har til huse i et kælderlokale, så for at skabe endnu 
mere hygge i det grå rum har elevrådet fået lov til at male 
væggene i friske farver samt lægge tæppe på gulvet.
Med de erfaringer, der er indhøstet i cafeens første leveår, 
er det sikkert, at det kan komme til at fungere endnu bedre, 
bl.a. kan repertoiret udvides, så det ikke kun omfatter di
verse drikkevarer. Cafeudvalget håber på mange gode ca
feår fremover og ser frem til, at alle elever støtter initiativet, 
så cafeen fremover kan blive det traditionelle mødested, der 
giver en god start på en ny måde.

STUDIEKREDS I SAMMENSPIL
Som noget nyt har der i år været oprettet en studiekreds i 
sammenspil. Studiekredsen har primært været rettet mod 
1g og 1HF, hvor det traditionelt har været svært at starte 
grupper op, fordi man ikke har kendt så mange fra de andre 
klasser.
Studiekredsen har således skullet fungere som en slags 
fødselshjælper, og efter orientering og foromtale kunne der 
da også oprettes 2 bands med 5-6 elever i hvert. Disse 
grupper har så arbejdet med diverse rocknumre og har i den 
forbindelse stiftet bekendtskab med de problemer og tek
nikker, der gør sig gældende i sammenspil.
At sammenspil ikke er uproblematisk, kan vist alle skrive 
under på, men efter mange øvetimer og diverse omgrup

peringer skete der en fusion af de to oprindelige grupper. 
Bandet havde sin første optræden ved skolens forårsfesti
val d. 17. marts.

SKOLEKOMEDIE
I dagene 14. -16. marts opførtes årets skolekomedie, Dario 
Fo’s ”Kidnapningen”, som i farcens form fortæller om de 
groteske og halsbrækkende forhold, som almindelige men
nesker lever under i et samfund, der har skabt grobund for 
terrorisme.
Forestillingen, som Lis Aaboe, Steen Grønlund Andersen, 
Hans Henrik Monrad, Finn Lyngholm Christensen og Frans 
Pærregaard stod for, blev en smuk succes og gav de age
rende elever rig lejlighed til at vise evner, som ikke altid 
finder anvendelse i den daglige undervisning.

EDB FOR PIGER
I marts/april har en gruppe elever deltaget i en studiekreds i 
tekstbehandling. Det specielle ved denne studiekreds var, 
at udelukkende piger havde adgang.
Når drenge og piger arbejder fælles med opgaver, der løses 
ved hjælp af EDB, er det typisk drengene, som overtager 
maskinerne. Studiekredsen var derfor et forsøg på at give 
pigerne større selvtillid som aktive brugere.
Studiekredsen blev ledet af skolens datavejleder Gordon 
Albøge.
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FILOSOFISK SAMMENREND
Det var oplagt, at det store antal filosoferende elever på 
Holstebro Gymnasium & HF (som har landets største hold i 
det nye gymnasiefag filosofi) var værter, da filosofiholdene 
fra Holstebro, Thisted og Fyn mødtes for at diskutere filoso
fiske anliggender.
Selve arrangementet, som løb af stablen den 9. og 10. marts 
i Nybolejren, blev en stor succes. Fagligt bød weekenden bl. 
a. på 2 foredrag ved henholdsvis mag. art. Henrik Juel, 
RUC, og mag. art. Lisbeth Jørgensen fra Ligestillingsrådet. 
På spørgsmålet om, hvad 90’ernes filosofi ville bringe, 
nævnte de områder som etik, gamle aristoteliske begreber 
og kønsroller.
Om lørdagen var der simuleringsspil, hvis indhold var udfor
met således: ”En krig har udslettet alt liv på jorden. Tag 
afsted i en rumraket, idet I tager de 10 ting med, som I finder 
mest nødvendige! Vend senere tilbage, når liv igen er mu
ligt, og opbyg en ny civilisation. Hvad ville I tage med?” 
Grupperne fremkom med alt lige fra marxisme og alskens 
computerlagrede informationer til det mest elementære 
som ild og vand. Det gav anledning til en spændende dis
kussion.
At det ikke kun var filosofiholdene, der syntes, at en sådan 
weekend var en god idé understregedes af en bevilling fra 
undervisningsministeriet på 3000 kr., hvilket fik eleverne til 
at omformulere den Sokratiske ironi til: ”Det eneste vi ved 

med sikkerhed er, at sådanne bevillinger godt kunne gives 
oftere til lignende formål!”

UDSTILLINGER
Der har i skoleåret været ophængt skiftende udstillinger. - 
Desuden besøgte kunstneren Finn Nielsen, Rudkøbing 
skolen med sin udstilling ”Langeland på langs”. Finn Niel
sen, der selv stillede sine værker op i løbet af 3 dage, havde 
nogle gode samtaler med elever og lærere over emnet 
”kunst- kunstnere- værk”.
Sep.-Okt.
Dansk grafik.
November
Finn Nielsen, ”Langeland på langs”. Maleri, grafik, objekter. 
December
Eduardo Soza-Ana Maria Galmez ”Destruktivismen”.
Januar
Vagn Hasle Nielsen. Malerier.
Februar
Jens Mathiesen. Gouache.
Marts
Mødested Paris - 7 internationale kunstnere.
April
Finsk kunst -maleri og grafik.
April-Maj
Dansk grafik.

Ana Maria Galmez og Eduardo Soza: Dekonstruktivisme (1989)
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FRIVILLIG FORMNING
Mange af eleverne har i vinterens løb deltaget i den frivillige 
undervisning i formning.
Frivillig formning er et tilbud til alle elever, men specielt til de 
HF- og gymnasieelever, der af forskellige årsager ikke har 
formning på skemaet.
Alt efter elevernes ønske er der arbejdet med keramik, 
maleri og grafik.
I dette skoleår har der været nogle længere forløb i model
lering og støbning af masker og portrætbuster i gips, som 
har givet nogle meget smukke resultater.
I sensommeren blev der afholdt en tegneweekend på Venø 
og ved Tvis Kloster.

SKOLENS KOR
Der møder trofast 60-70 elever op til korprøver hver tirsdag i 
8. og 9. time, så skolens kor er stort og samtidig velsyn
gende.
Efter en kop the og en småkage (nogen tager flere!) synges 
der op, d.v.s. stemmerne varmes op, så de kan klare de 
store sanglige præstationer, der venter dem ved det efter
følgende arbejde, som ofte foregår i små separate rum. 
Her træner de forskellige stemmetyper så deres melodier, 
og endelig, i den sidste del af tiden, sættes det hele så 
sammen til en forhåbentlig velklingende helhed.
Koret har i skoleåret 1989/90 deltaget i et stort amtsligt 
korstævne i Ringkøbing og sunget til adventsfest i Holstebro 
sognekirke.

Repertoiret har været meget alsidigt og spænder fra barok 
til rock.
Ved forårskoncerten d. 30. april opførtes Normann Luboffs 
rytmiske korværk ”Look to this Day”.

BAROKORKESTER
Skolens barokorkester har i dette skoleår spillet sammen 1 
time om ugen.
Orkestret besluttede fra starten, at repertoiret dette år skulle 
være af en større sværhedsgrad end året før, og man gik 
derfor i gang med at spille nogle sonater af Handel.
Eksperimentet gik godt, og barokorkestret medvirkede ved 
forårsfestivalen med 3 satser af Handel, ligesom det deltog 
med en lille afdeling ved skolens forårskoncert.

HOLSTEBRO GYMNASIUMS BIG BAND
I det forløbne skoleår har big bandet øvet hver anden ons
dag i 8. og 9. lektion. Det har bestået af 13 elever og de fire 
musiklærere. Orkestret er åbent for alle, der spiller trompet, 
basun, horn, saxofon, klarinet eller tværfløjte og der kræves 
ikke andre forudsætninger, end at man spiller et af de 
nævnte instrumenter. Det er altså ikke nødvendigt, at man 
tidligere har spillet i big band for at kunne deltage her.
Repertoiret består fortrinsvis af standardnumre hentet fra 
swingtidens store navne - Basie og Ellington - men i over
kommelige arrangementer.
Orkestret har spillet ved skolens jubilæumsfest og andre 
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fester og medvirket ved forårskoncerten, hvor det dels spil
lede egne numre og dels akkompagnerede skolens kor og 
et kor bestående af alle 1 .hf og alle 1.g klasser.
En stor del af orkestrets medlemmer er i år afgangselever, 
så vi håber på et godt ”generationsskifte”.

FRIVILLIG IDRÆT
I løbet af skoleåret har mange idrætsaktive og kropsbe
vidste elever deltaget i de forskellige discipliner, der er 
blevet tilbudt på lærer/elevinitiativ. Det har drejet sig om 
følgende discipliner: volleyball, basketball, fodbold, hånd
bold og badminton. Der var ikke tilstrækkelig tilslutning til 
mere individuelt betonede idrætter som f.eks. atletik.

FODBOLD
I den årlige turnering for drenge- og pigehold placerede 
pigeholdet sig på en andenplads. Drengeholdet formåede 
ikke at vinde sin pulje.
10 klassehold deltager i en dobbeltturnering i indendørs 
fodbold, der afvikles i foråret. Vinderen kendes endnu ikke.

BASKETBALL
I gymnasieskolernes basketballturnering deltog HG med 
drengehold i grupperne 1, 2 og 3. Bedst klarede det blan
dede hold (med 3 piger) i gruppe 1 sig, idet det vandt sin 
pulje. I foråret spilles en klasseturnering mellem 5 hold. 
Vinderen er i skrivende stund ikke fundet.

BADMINTON
Endnu engang lykkedes det ikke for skolens hold på fire 
piger og fire drenge at spille sig frem til videre deltagelse i 
landsturneringen. Holdet fra Skive var også i år 1 kamp 
bedre.

VOLLEYBALL
Skolens interne turnering for blandede hold blev vundet af 
lærerne!!!
I landsturneringen nåede drengeholdet (1g, 2g, HF) frem til 
mellemrunden, hvor de blev nr. 2. Pigeholdet (3g) kvalifi
cerede sig efter spændende kampe til finalestævnet i Thi
sted. Her spillede 8 hold fra hele landet i 2 puljer. Hol- 
stebropigerne blev puljevindere og mødte derefter Nr. 
Sundby i finalen. HG’s piger tabte med ære og sluttede 
dermed i turneringen som landets næstbedste gymnasie- 
hold. Flot klaret piger!

HÅNDBOLD
I efteråret deltog et drengehold og et pigehold i gymnasie- 
turneringen. Efter omkamp tabte drengeholdet deres mel
lemrunde med 1 mål. Pigerne nåede efter sejre i de ind
ledende runder frem til finalestævnet i København. 
Danmarksmesterskabet gik ikke til Holstebro i denne om
gang, men den ellers hyggelige tur var et flot punktum efter 
en god sæson.
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AUGUST
9. Skoleåret begynder. Skolen har i år 182 nye gymnasie
elever, fordelt på 3 sproglige og 4 matematiske klasser, 
samt 112 nye hf-studerende, fordelt på 4 klasser. Ialt har 
skolen 749 elever, hvoraf 540 går i gymnasiet, 209 i hf.
Om eftermiddagen holdes reception for 3 25-års jubilarer: 
Jørgen Mejdahl, Sigurd Nielsen og Henry Smidt. I de første 
dage gennemføres et introduktionsarrangement for de nye 
elever, afsluttende med theaften.
22. 3smM og 2smM med Kristian Laustsen, Bjarne Mørup 
og Inge Svendsen overværer generalprøven på Tristan og 
Isolde i Århus.
24. 3sS og 3mS deltager som forberedelse til studierejse til 
Polen i fællesarrangement med Solidaritets-eksperten Wik
tor Drukier.
24. -2.sep. Følgende 3g-klasser på studierejser: 3sK i Rom 
med Finn Lyngholm Christensen og Elisabeth Nedergaard, 
3mK i København med Mogens Falsig og Anne Margrethe 
Aaboe, 3abS, 3cS og 3mS i Polen med h.h.v. Jens Morten
sen og Niels-Jørgen Kjeldgaard Knudsen, Bente Sørensen 
og Johannes Lebech, Poul Risager og Henrik Hoffmeyer, 
3xyN på Færøerne med Jes Chr. Jessen og Karin Thom
sen, 3zuN på Øland med Benedikt Gullach og Ole Mehl.

SEPTEMBER
6. Fællesarrangement for 2hf, 2g og 3g med 2 kinesiske 
forfattere, Ya Ding og Gao Xingjian.
6. -7. Alle skolens elever og ansatte fotograferes.
8. Der holdes INTRO-fest.
12. Skolens kor deltager med 100 sangere i kordag på 
Ringkøbing Gymnasium fra kl.8-22 med kor fra amtets øv
rige gymnasier.
19. Klasseforældremøder for 1a, 1b, 1c og 1y.
25. Klasseforældremøder for 1x, 1u og 1z.
27. Klasseforældremøder for 1hf-klasserne.

OKTOBER
1 .-9. De sidste 3g-studierejser afvikles: 3M i Ungarn med 
Bjarne Mørup og Inge Svendsen, 3mF og 3sN i England 
med h.h.v. Mogens Dam og Ole Snerling, Mette Nyvold og 
Kirsten Obel.
2 .-5. 53 elever fra Tvis Skole besøger skolen.
4 . Gordon Albøge starter introduktion til edb for 1g-klas- 
serne.
6 . Elevernes nye cafe holder åbent for første gang.
9 .-13. 55 folkeskoleelever fra Vinding Centralskole, Vemb 
Skole og Ulfborg Byskole besøger skolen.
12 .-13. Pædagogiske dage for personalet over emnet ”kre
ativitet”.
16 .-20. Efterårsferie.
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24. TV2 sender ”Højlunds Forsamlingshus” over emnet 
”U-landshjælp - misforstået idealisme i et forgældet land?” 
fra skolens festsal.
27. Parnassos holder fest.
30. -3.dec. 45 elever fra Birkelundskolen besøger skolen.

NOVEMBER
1 . Skolens nye kursusaktivitet i samarbejde med Folkeuni
versitetet starter. Første kursusrække har titlen ”Europæisk 
tænkning fra Antikken til i dag”.
2 .-3. Skolen deltager med en stand i ”Faglige Dage”-arran- 
gementet i Holstebrohallen.
6 .-10. 49 elever fra Nørrelandskolen besøger skolen.
8 .-10. Hf-tilvalgsholdene i formning, musik og samfundsfag 
på studierejse til Polen med Carsten Abildgaard, Paul Ce- 
derdorff, Kristian Laustsen, Jørgen V. Jacobsen og Poul 
Risager.
13 .-17. 40 elever fra Danmarksgade Skole besøger skolen.
13 . Terminsprøverne for 3g begynder.
15 . Hf-tilvalgsholdet i idræt på ekskursion til Odense Univer
sitet.
17 . 2 timers valgmøde med kandidater til amtsrådsvalget. 
Parnassos holder fest.
20. Der holdes tilvalgsorientering for 1 hf.
20. -23. Kunstneren Finn Nielsen fra Rudkøbing arbejder på 
skolen med ophængning af sin kunst og dialog med ele
verne.

22. Der holdes badmintonturnering sammen med elever fra 
Skive, VGT og Lemvig.
22. Fællesarrangement med Jorge Holguin Danseteater i 
forbindelse med Odin-teaterets 25-års jubilæum.
27. -30. 30 elever fra Lægaarden Ungdomsskole besøger 
skolen.
27. -1.dec. 3mK’s praktikperiode.
29. Skolens kor deltager i koncert i Skive.

DECEMBER
3. Skolens kor deltager i julekoncerten i Holstebro Kirke.
7. Hf-tilvalgsholdet i fysik på ekskursion til Tangeværket 
med Mogens Dam.
7. Der holdes samtalemøde for hf-klasserne.
11. -15. 80 folkeskoleelever fra Set. Jørgenskolen besøger 
skolen.
15. Fællesarrangement med Bagdad Dagblad. Parnassos 
afholder julefest.
22. Efter den traditionelle juleafslutning tager vi på juleferie.

JANUAR
8. Første skoledag i det nye år.
15. Der holdes stort temamøde om hf-reformen. Samtale
møde for 1g-klasserne.
15. -19. 22 elever fra Sønderlandsskolen besøger skolen.
22. -26. 40 elever fra Skave Centralskole besøger skolen.
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24. 2. og 3.g-klassernes samtalemøde.
25. Amtsrådets U- og K-udvalg besøger skolen.
30. Orienteringsmøde om gymnasieuddannelsen samler 
410 interesserede folkeskoleelever og deres forældre.

FEBRUAR
1. Orienteringsmøde om hf-uddannelsen samler 90 inter
esserede.
2. 2hf’erne starter på deres opgaveuge. Parnassos holder 
fest.
12. Vinterferien begynder.
20. Fællesarrangement med regnskovsgruppen Nepen
thes.
27. Kursusafdelingens foredragsrække om ”Det antikke 
Rom i samtid og eftertid” starter.
28. Der holdes studieorienterende møde for hf, 2g og 3g. 
Om aftenen holdes valgfagsorienteringsmøde for 1 g, 2g og 
forældre.

MARTS
5. Der afholdes volleyballstævne for piger på skolen.
7. Russiske teaterfolk giver koncert i spisefrikvarteret og 
mødes derefter med skolens russiskelever.
9. -10. Mellemniveauholdet i filosofi er på ”filosofi-week
end” i Nybolejren sammen med eleverfra Thisted, Ringe og 
Odense.

14. -17. Årets skolekomedie - Dario Fo’s: Kidnapningen. Bi
ler, brag og blå briller - opføres 3 aftener.
17. Forårsfestival for nuværende og gamle elever, perso
nale og forældre med 1300 deltagere.
19. 2m er til terminsprøve.
22. 2s er til terminsprøve.
22. -31. 2g-klasserne er på studierejser: 2a i Rom med Hen
rik Hoffmeyer og Elisabeth Nedergaard, 2b i London med 
Elisabet Christensen og Holger Votborg Nielsen, 2c i Un
garn med Helene Knap og Inge Halmark Smith, 2x, 2y og 2w 
i Polen med h.h.v. Tove Lund og Ole Thinesen, Steen 
Grønlund Andersen og Hans Højland Hansen, Jes Chr. 
Jessen og Dorte Lind Larsen, 2z i England med Gerd 
Schmidt Nielsen og Anne Margrethe Aaboe, 2u i Tjekkoslo
vakiet med Niels-Jørgen Kjeldgaard Knudsen og Ole Mehl. 
23.-28. 3g’erne er til terminsprøve.

APRIL
5. Fællesarrangement for 2hf og 3g om integrering af sinds
lidende.
9. Påskeferien begynder.
19. Kursusafdelingen arrangerer foredrag af Ole Mehl med 
titlen ”Insekter - små dyr af stor betydning".
24. og 25. Studievejlederne afholder kursus i jobsøgning for 
afgangsklasserne.
30. Forårskoncert i festsalen med deltagelse af alle skolens
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kor og orkestre. Solist er skolens tidligere elev (student 
1985) Dorte Borregaard.

MAJ
4. Sidste undervisningsdag for 2hf.
7. -16. Skriftlig eksamen for hf.
9. Skriftlig eksamen for 2g.
10. Sidste undervisningsdag for 3g.
15-18. Skriftlig eksamen for 3g.
17. Sidste undervisningsdag for 1g.
18. Sidste skoledag for 1 hf.
18. -25.1g skriver danskopgave.
21. Mundtlig hf-eksamen begynder.
25. Sidste undervisningsdag for 2g.
28. Mundtlig eksamen for 3g begynder.
28.-1 .juni. Skriftlige årsprøver for 2g.

JUNI
6. Mundtlig eksamen for 1g begynder.
20. Sidste eksamensdag.
22. Kl. 9:Translokation. Kl.10: Dimission.

Det nye skoleår begynder torsdag d.9.august.





AFGANGSKLASSERNE

3a
S Cederholm, Henriette
S Christensen, Hanne
N Christiansen, Susanne Thordahl
S Hansen, Lise Tidemand 
M Hattens, Anne Lindskov 
M Husted, Hanna Marie 
M Jakobsen, Trine Vad 
M Jensen, Hanne Aaboe 
M Jensen, Kirstine Schjermer 
M Jensen, Lone 
N Jensen, Tina
N Johannesen, Kirsten Stærdahl
S Klausen, Poul Stubkjær
S Mejdal, Laila
M Nielsen, Lars Bo Rosenkvist
K Petersen, Line
S Pirchert, Mette Charlotte
S Poulsen, Pia Klostergaard
S Poulsgaard, Anita
S Rusbjerg, Bente
S Slot, Marie Falkesgaard
S Strunck, Tina Bo 
M Studstrup, Peter

3b
S Berg, Else Kathrine
S Christensen, Lisbeth Sanggaard 
K Christensen, Nikoline Ridder

M Dybdal, Rigmor Gyrithe
N Flechtner, Charlotte
N Holmgaard, Betina
M Jalk, Jakob Christian
M Jensen, Torben Kiel
S Jessen, Sidsel
N Johannesen, Claudia Majgaard
N Kristensen, Mette Damgaard
S Laustsen, Laila
S Mogensen, Pia
N Mortensen, Lene Visholm
N Mortensen, Lone
S Munch, Helle
N Nielsen, Lise-Marie Ann
N Nielsen, Merete Boe
K Olsen, Maj Britt Rosenmeyer
N Pedersen, Vibeke Lund
K Sloth, Søren Jacob

3c
S Gasseholm, Henriette
S Gyntzel, Bente Kathrine
S Hardam, Mette
S Højberg, Peter Egmose
N Jensen, Tina Rindom
S Jepsen, Heidi Lundbeck
S Johansen, Lise Villefrance
N Jørgensen, Lone Bisgaard
S Kristensen, Anne Korsbo
K Kristensen, Jane Weyhe Sylvester
N Larsen, Marianne Thrane

S Markussen, Lars
S Mørup, Christine Elise
K Pedersen, Anna Enø
M Pedersen, Vibeke
S Persson, Gitte
S Rusbjerg, Ryan
S Skau, Helle
S Tanderup, Steen
K Thomsen, Louise
S Wandahl-Bundesen, Silke Mirja
S Weiling, Lone

3u
F Agergaard, Peter
N Bertelsen, Dorte Byskou
K Christensen, Jesper Vinther
S Frederiksen, Jakob Meinertz
N Hansen, Else Holm
N Heede, Lone Marietta
S Jeppesen, Ib Marius Brøde
F Jørgensen, Marianne
S Lykke, Jørn Strange
M Mortensen, Astrid Christine Hauge
S Møller-Nielsen, Charlotte
M Mønsted, Trine
K Nielsen, Christian Lanng
S Nielsen, Claus Leth
S Nielsen, Lene Thygesen
K Pedersen, Kirsten
N Pedersen, Søren Graae
F Simonsen, Claus Ostergaard
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K Særkjær, Brian
K Sørensen, Martin Nybye
N Thomassen, Karina
K Thomsen, Lars Bernstorff

3x
M Aaboe, Solvej
N Andersen, Poul Kristian Mosgaard
S Antvor, Henrik
N Bach, Søren
M Bak, Peter
F Brogaard, Carsten
N Fjordside, Susanne
N Hornstrup, Mette
N Jensen, Dorthe Overgaard
F Jørgensen, Karin
F Jørgensen, Susanne
S Kallesen, Karsten
F Kudahl, Astrid Kristine
F Larsen, Michael Sandfær
S Malling, Tomas
S Nielsen, Per Hald
S Nielsen, Peter Astrup Vestergaard
N Pedersen, Rikke Skindhøj
N Sax, Steffen
N Schilder, Tanja
FTroelsen, Lone Nørgård
F Villumsen, Lars Michael

3y
K Andersen, Jesper Nørgaard
F Andersen, Niels Guss
S Bak, Mikael
N Brødbæk, Tinne
N Gregersen, Charlotte Bøge
N Hareskov, Anette Krog
F Have, Christer Alexander
S Hove, Mads
F Høgh, Torben Benoni Leth
K Jensen, Jannik Rendbæk
S Jensen, Morten
F Kjeldsen, Carsten Korsholm
N Lisbjerg, Tina
S Møller, Carina
N Nielsen, Dorthe
N Poulsen, Malene
N Sejbjerg, Tove Holmgaard
F Sidelmann, Charlotte
K Steffensen, Søren
M Sørensen, Peder Strunck
M Sørensen, Ulrik Bisgaard
M Thesbjerg, Thue Hounsvad
M Thordal-Christensen, Christian

3z
S Andersen, Finn
N Frandsen, Agnes Sønderby
F Gram, Ulrik Kvisgaard
N Grøn, Anne Marie
F Hansen, Tina Frej

F Haulrik, Joakim 
N Hyldgaard, Jan 
F Jacobsen, Jesper Lykke 
F Jakobsen, Berit Doormann 
M Johansen, Katinka Bonde 
N Johansen, Malene Nygaard 
N Kristensen, Mette Nordestgaard 
N Lehmann, Tine
N Nielsen, Casper Toftgård
S Nielsen, Thomas Damgaard
S Olesen, Brian Vestergaard 
N Ovman, Trine
F Pedersen, Kim Kronborg 
N Poulsen, Heidi Frydendal 
M Staun, Charlotte 
F Sørensen, Carsten 
N Thisgaard, Christian

2o
Boel, John
Christensen, Barbara Vester 
Dyrmose, Preben
Gørns, Heike Anna 
Hansen, Lars Levin 
Jacobsen, Lene Susanne 
Jensen, Birthe Merete Wiborg 
Jensen, Christina Abildgaard 
Jensen, Karen-Marie 
Jensen, Klaus Terp 
Jensen, Sanne Ravn
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Johansen, Trine 
Knudsen, Rene 
Kragh, Carsten 
Kristensen, Ole Tang 
Larsen, Hanne 
Mikkelsen, Kenneth Dehn 
Nielsen, Pia Bagger 
Nielsen, Pia Haunstrup 
Olesen, Lise Kruse 
Pultz, Britta 
West, Birgitte

2p
Andersen, Dorthe Trøstrup
Bach, Karsten
Bendt, Mads Kristian
Borg, Claus
Borup-Andersen, Mette 
Bruun, Kirsten Anne 
Christensen, Pia 
Droob, Lotte 
Hansen, Ann Berit 
Hansen, Lars Flohr 
Høgh, Markus Andreas 
Jensen, Linda
Jensen, Trine Elisabeth Krogstrup 
Jespersen, Mogens Laumann 
Kamuk, Anja 
Lassen, Michael
Lauridsen, Tina Hareskov

Lauritsen, Pia
Mikkelsen, Lene Danielle 
Pedersen, Joan Bohl 
Sondergaard, Niels
Sørensen, Flemming Lehbert 
Thomsen, Evy Maul
Vittrup, Torben Filtenborg 
Ostergaard, Henriette 
Berger, Saskia BELGIEN 
Evertsen, Marjoleine HOLLAND

2q
Axelsen, Vivi
Bak, Dorthe
Damgård, Charlotte Bjerre 
Hagensen, Inge Skot
Jensen, Anette Juul
Jensen, Lene Birkkjær 
Jensen,Lone Bang 
Jensen, Mona Birkkjær 
Jepsen, Kirsten
Knudsen, Helle Damgård 
Lilbæk, Tina
Nielsen, Lisbeth Kjær 
Olesen, Ulla Kirkegård 
Olsen, Anne-Mette 
Oppegaard, Mai Britt 
Randbo, Jørgen
Rasmussen, Thomas Schultz

Riemenschneider, Joan Hede 
Steenkjær, Hanne 
Straadt, David Christian 
Sørensen, Rasmus Højlund 
Thorup, Lenette Solvej 

2r
Andersen, Mette Aabjerg 
Andersen, Trine Sidonia Hald 
Christensen, Lene Stens 
Frederiksen, Ivan Fauerholdt 
Jacobsen, Kristian Lindholm 
Jakobsen, Lene 
Jensen, Annette Halkjær 
Jensen, Bibi
Jensen, Charlotte Birkmose 
Jensen, Lone Kousgaard 
Jespersen, Christina Laumann 
Kamstrup, Gitte 
Kristensen, Bo Linde 
Lauridsen, Freddie Ditmar 
Nielsen, Brian Poul Skånning 
Olesen, Susanne 
Pedersen, Kirsten 
Pedersen, Pernille-Lene 
Poulsen, Michael Hjorth 
Rask, Peter
Skovgaard, Per Rasmus Kristoffer 
Vassard, Susanne 
Åkerlund, Marianne
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FORKORTELSER FOR
FAGBETEGNELSER
bk billedkunst
bi biologi
da dansk
dt datalære
en engelsk
eø erhvervsøkonomi
fi filosofi
fr fransk
fy fysik
ge geografi
gr græsk
hi historie
id idræt
ke kemi
la latin
ma matematik
mu musik
na naturfag
ol oldtidskundskab
re religion
ru russisk
sa samfundsfag
tk teknikfag
ty tysk

OB Balslev, Ole 
Rødevej 5, Hornshøj 
7500 Holstebro, 
97 41 46 60 
Underviser i: gr, la, ol

OA Andersen, Ole 
Brahmsvej 108
7500 Holstebro, 
97 40 38 89 
Underviser i: fy, ma, na

CA Abildgaard, Carsten 
Ringkjøbingvej 24, Idom 
7500 Holstebro, 
97 48 52 67
Underviser i: hi, mu

SA Andersen, Steen Grønlund 
Laubsvej 68
7500 Holstebro, 
97 41 19 48 
Underviser i: da, en

GA Albøge, Gordon 
Blomstertoften 181, 
Tjørring, 7400 Herning, 
97 26 89 66 
Underviser i: da, hi, ol

JB Benrds, Jette Eriksen 
Vestervang 25F 
8000 Århus C, 
86 18 92 05 
Underviser i: da
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PC Cederdorff, Paul 
Prins Buris Vej 58, Mejdal 
7500 Holstebro, 
97 42 01 28 
Underviser i: bk

MD Dam, Mogens 
Vald. Poulsens Vej 68 
7500 Holstebro, 
97 41 07 62 
Underviser i: fy, ma

UE Eiler, Uffe Læssøe 
Østergade 36
7500 Holstebro, 
97 41 05 36 
Underviser i: en, ru

EC Christensen, Elisabet 
Feldinghus 22
7500 Holstebro, 
97 41 06 32 
Underviser i: en, id

FC Christensen, Finn Lyngholm 
Kroghsvej 30
7500 Holstebro,
97 42 75 20
Underviser i: hi, la, ol

DF Falsig, Ane Dorthe 
Laubsvej 108
7500 Holstebro, 
97 42 49 72 
Underviser i: en, id

MF Falsig, Mogens 
Laubsvej 108
7500 Holstebro, 
97 42 49 72 
Underviser i: fy, ke

LG Gelsdorf, Lonni 
Poppelalle 84 
7500 Holstebro, 
97 42 45 43 
Underviser i: en, re

AE Elsig, Alice 
Stentofterne 198, 
7600 Struer 
97 85 03 78
Underviser i: bi, id

JE Engelbrett-Olsen, Jens Erik 
Laubsvej 64
7500 Holstebro,
97 42 74 67
Underviser i: en, id
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Gj Gjellerod, Henning 
Tjørnevej 32
7500 Holstebro, 
97 40 35 79 
Underviser i: bi, id

BG Gullach, Benedikt
Parkvej 19 
7500 Holstebro, 
97 42 31 07 
Underviser i: bi, ge

HH Hansen, Hans Højland 
Tjørnevej 93
7500 Holstebro, 
97 40 34 46 
Underviser i: ge, hi

NH Hansen, Niels Peter 
Ole Rømers Vej 17 
7500 Holstebro, 
97 41 19 61
Underviser i: fy, ma

Hf Hoffmeyer, Henrik B.
Viborgvej 4 
7500 Holstebro, 
97 42 43 60 
Underviser i: hi, ge

KH Horup, Kai 
P.O. Pedersens Vej 36 
7500 Holstebro, 
97 42 44 90 
Underviser i: hi, ol

Hu Huus, Mogens Meisner 
Niels Finsens Vej 5 
7500 Holstebro, 
97 42 32 54 
Underviser i: en

Hg Jensen, Per Høgild 
Søbakken 13, Borbjerg 
7500 Holstebro, 
97 46 14 56
Underviser i: eø, fy, ke, na

Hø Højberg, Karl Kristian
Hellasvej 5
7500 Holstebro, 
97 42 55 76 
Underviser i: da, id

Ja Jacobsen, J Vestergaard 
Tjørnevej 34
7500 Holstebro, 
97 40 37 17 
Underviser i: hi, sa
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JJ Jessen, Jes Christian 
Oluf Rings Vej 6 
7500 Holstebro, 
97 42 80 74
Underviser i: ge

HK Knap, Helene 
Frejasvej 13 
7500 Holstebro, 
97 40 43 34 
Underviser i: en, hi

AK Knudsen, Andreas 
Brohusvej 5
6973 Ørnhøj, 
97 43 01 13 
Underviser i: ma

IK Kjær, Inga 
Thorsvej 90, 2.th.
7500 Holstebro, 
97 42 83 02 
Underviser i: fy, ma, na

KK Knudsen, Niels-Jørgen Kjeldgaard 
Hartmannsvej 53
7500 Holstebro,
97 42 36 50
Underviser i: bi, ge, tk

DL Larsen, Dorte Lind 
Anna Anchers Vej 113 
7500 Holstebro, 
97 40 45 40 
Underviser i: fr, id

JL Lebech, Niels Johannes 
Parkvej 130
7500 Holstebro, 
97 42 64 33 
Underviser i: da, hi

AL Lindegaard, Anne 
Nøddevej 38
7800 Skive, 
97 51 05 08 
Underviser i: ty

TL Lund, Tove
Johan Skjoldborgs Vej 8 
7500 Holstebro, 
97 42 45 93 
Underviser i: ma, na

KL Laustsen, Kristian 
P.O. Pedersens Vej 8 
7500 Holstebro, 
97 42 50 05 
Underviser i: mu
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OM Mehl, Ole 
Birkildvej 18, Asp 
7600 Struer, 
97 48 74 85
Underviser i: bi, id

Me Mejdahl, Jørgen 
Nibsbjergvej 10 
7500 Holstebro, 
97 42 37 86 
Underviser i: ty

HM Monrad, Hans Henrik
Istedgade 2
7500 Holstebro, 
97 42 49 68 
Underviser i: da, re

JM Mogensen, Johan Ewald 
Ravelsvej 56
7500 Holstebro, 
97 41 17 64 
Underviser i: dt

MO Mortensen, Jens 
Engparken 15, Tvis 
7500 Holstebro, 
97 43 52 64 
Underviser i: en, sa

EN Nedergaard, Elisabeth 
Uhresøvej 63, Mejdal 
7500 Holstebro, 
97 40 41 25
Underviser i: gr, la, ol

GS Nielsen, Gerd Schmidt 
Brahmsvej 32
7500 Holstebro, 
97 41 49 90 
Underviser i: en, da

Mr Mørup, Bjarne
Parkvej 134 
7500 Holstebro, 
97 42 55 28
Underviser i: mu, ty

VN Nielsen, Holger Votborg 
Havrevænget 25
7500 Holstebro,
97 42 64 05
Underviser i: hi, ge

JN Nielsen, Jane Leth
Tjørnevej 30 
7500 Holstebro, 
97 40 39 23 
Underviser i: fr, ps
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LÆRERNE

SN Nielsen, Sigurd Ove 
Baldersvej 5, Gimsing 
7600 Struer, 
97 85 15 77
Underviser i: da, hi, ol

FO Obel, Finn
P.O. Pedersens Vej 20 
7500 Holstebro, 
97 41 08 22 
Underviser i: fr

Oe Oesterhelt, Hans Knut 
”Lille Bredvig“, Ørre
7400 Herning, 
97 47 60 46 
Underviser i: re, ty

Ny Nyvold, Mette 
Tjørnevej 145, Mejdal 
7500 Holstebro, 
97 40 39 30 
Underviser i: en, tr

KO Obel, Kirsten Heise 
P.O. Pedersens Vej 20 
7500 Holstebro, 
97 41 08 22 
Underviser i: fr, id

LS Pedersen, Lucia Sand 
Skolegade 14, st.
7600 Struer, 
97 85 45 39 
Underviser i: en, ty

Pæ Pærregaard, Frans 
Offenbachsvej 17 
7500 Holstebro, 
97 42 60 36
Underviser i: en, la

AR Ravn, Ane Marie 
V. Hesselvej 4, Skave 
7500 Holstebro, 
97 46 83 90 
Underviser i: bk, da

HO Oesterhelt, Hildegard 
"Lille Bredvig”, Ørre
7400 Herning, 
97 47 60 46
Underviser i: bi, ge

i a4 s «■ jr ■.
Ra Ravn, Ingolf
V. Hesselvej 4, Skave 
7500 Holstebro, 
97 46 83 90 
Underviser i: ma
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LÆRERNE

Ri Risager, Poul 
Bachsvej 44
7500 Holstebro, 
97 42 07 59 
Underviser i: hi, sa

PS Sand, Peter 
Enghavevej 16, 2.th. 
7500 Holstebro, 
97 41 08 51 
Underviser i: fy, ma

JS Smith, Jørgen Langwitz
Poul Andersens Vej 7 
7500 Holstebro, 
97 42 66 85
Underviser i: fy, ma, na

Sm Smidt, Henry 
Ellehammersvej 12 
7500 Holstebro, 
97 42 73 39 
Underviser i: da

IH Smith, Inge Halmark 
Poul Andersens Vej 7 
7500 Holstebro, 
97 42 66 85 
Underviser i: ty

OS Snerling, Ole 
Hvedevænget 5 
7500 Holstebro, 
97 42 86 30 
Underviser i: fy, ke

Sv Svendsen, Inge 
P.O. Pedersens Vej 8 
7500 Holstebro,

ES Sønder Erik 
Slåenvej 132, Mejdal 
7500 Holstebro, 
97 40 34 98 
Underviser i: bi, id

97 42 50 05
Underviser i: en, mu

Sz Szewczyk, Evald Peter 
Hvedevænget 11
7500 Holstebro, 
97 42 74 16 
Underviser i: fr, ty

BS Sørensen, Bente Kirsten 
Viborgvej 318, Herrup 
7830 Vinderup, 
97 45 21 86 
Underviser i: id, sa
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LÆRERNE

OT Thinesen, Ole 
Straussvej 48 
7500 Holstebro, 
97 41 11 37
Underviser i: da, ti, re

Th Thorsen, Lisbeth 
Tinggården 63, 2.tv. 
7500 Holstebro, 
97 41 34 23 
Underviser i: da

AÅ Aaboe, Anne MargretheHT Thaysen, Anne Hess 
Hvedevænget 46
7500 Holstebro, 
97 41 41 86 
Underviser i: da, en

KT Thomsen, Karin Merete 
Uhresøvej 51, Mejdal 
7500 Holstebro, 
97 40 35 12 
Underviser i: bi, id

Særkærparken 86 
7500 Holstebro, 
97 42 53 27 
Underviser i: ma

LÅ Aaboe, Lis 
Uhresøvej 75. Mejdal 
7500 Holstebro, 
97 40 36 46 
Underviser i: da, fr

PÅ Aaboe, Peter 
Særkærparken 86 
7500 Holstebro, 
97 42 53 27 
Underviser i: fy, ma
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TEKNISK-ADMINISTRATIVT PERSONALE

BH Hansen, Birthe 
Fiilsvej 33
7500 Holstebro, 
97 42 47 76 
kontorassistent

HN Nielsen, Hanne 
Johan Skjoldborgs Vej 15 
7500 Holstebro, 
97 42 26 58 
kontorassistent

MN Nørskov, Malene 
Enghavevej 5
7790 Hvidbjerg, 
97 87 14 71 
kontorassistent

ÅN Nielsen, Aase 
Asagården 19 
7500 Holstebro, 
97 42 78 51 
lærerkøkkenet

IP Petersen, Inge Birch 
Skovbakken 13
7500 Holstebro, 
97 42 45 27 
kontorassistent

SØ Sørensen, Karsten 
Pedelboligen, Gymnasiet 
7500 Holstebro, 
97 42 31 64 
skolebetjent

FH Hansen, Finn 
Poppelalle 75 
7500 Holstebro, 
97 42 28 63 
pedelmedhjælper

AP Pedersen, Anette 
Astrid Noacks Vej 149 
7500 Holstebro, 
97 40 47 80 
pedelmedhjælper

Poulsen, Anette 
Strandvejen 3B st. tv. 
7620 Lemvig, 
97 81 07 78 
kantineleder

Kræmmer, Susanne
Sønderallé 8, 1. 
7500 Holstebro, 
97 42 62 68 
kantinemedhjælp
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PERSONALIA

CARL JØRGEN CARLSEN
Studielektor Carl Jørgen Carlsen blev pga. svigtende hel
bred afskediget med pension fra 31. marts 1990.
Carl Jørgen Carlsen er cand.polyt. og var laboratorieinge- 
niør, da han i august 1963 blev ansat ved skolen som 
adjunkt. Han er altså en af de lærere, der var med fra 
skolens oprettelse, og han har nået at fejre 25 års jubilæum 
som lærer ved skolen.
Carl Jørgen Carlsen engagerede sig straks fra begyndelsen 
med en enorm energi både i sin undervisning i fagene fysik 
og kemi og i en række af de andre funktioner, som hører til 
lærergerningen. Skolen kan stadig glæde sig over, at han 
anvendte utallige timer på at opbygge kemi- og fysiksam
lingerne, så de kom til at høre til de bedste i landet.
Som pædagog var han en stor kapacitet; han forstod at 
inspirere eleverne og smitte dem med den faglige entusi

asme, som han selv udstrålede. Han brugte adskillige timer 
på skolen uden for den egentlige skoletid sammen med 
interesserede elever eller elever, der havde brug for særlig 
hjælp.
Samtidig med denne vældige arbejdsindsats på skolen 
havde Carl Jørgen Carlsen overskud til at deltage i fagligt 
udviklingsarbejde på landsplan, og han var arkitekten bag 
den kemi-faglige forsøgsgren, som viste sig særdeles leve
dygtig. Han skrev desuden lærebøger i kemi, som blev 
meget udbredte. Mulighederne for samarbejde mellem fa
gene optog ham meget, og det faldt naturligt, at han allerede 
i 1970 blev studielektor med ansvar for fagenes koordi
nering og for pædagogisk uddannelse af lærerkandidater.
I april 1983 blev Carl Jørgen Carlsen ramt af alvorlig syg
dom, og selvom han på mirakuløs vis kom sig, så han kunne 
genoptage arbejdet, måtte vi, der kendte ham, efterhånden 
konstatere, at hans tidligere legendariske arbejdsevne 
havde lidt et knæk. Han var selv ilde berørt over, at han ikke 
længere formåede at leve op til de krav, han før havde 
kunnet stille til sig selv.
Skolens afskedsord til Carl Jørgen Carlsen skal være: Tak 
for en stor og uegennyttig indsats for skolen og dens elever, 
for mange års kollegial inspiration, for en aldrig svigtende 
loyalitet og for et strålende humør.
Carl Jørgen Carlsens otium er særdeles velfortjent.
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PERSONALIA

Margit Gade-Kristensen er efter eget ønske fratrådt sin 
stilling som biblioteksassistent pr. 1.8.1989, fordi familien 
flyttede til Esbjerg.
Hun blev ansat 1.8.1973 og har med levende interesse og 
stor dygtighed varetaget de mange praktiske funktioner på 
skolens bibliotek. Utallige elever har haft glæde af hendes 
venlige og kyndige vejledning. Skolen bringer hende en tak 
for veludført arbejde og ønsker hende alt godt i fremtiden.

Arne Bonvig Christensen blev ansat fra begyndelsen af 
skoleåret 1988/89 som adjunkt med fagene historie og en
gelsk.
Efter langvarig sygdom blev han afskediget pr. 30. septem
ber 1989. Skolen takker ham for det arbejde, han udførte 
under sin ansættelse her.

Grethe Hansen, som har været ansat som kontorassistent 
fra 1.6.1986, er flyttet til Randers og er derfor efter eget 
ønske fratrådt sin stilling pr. 31.3.1990.
I en periode med stadige forandringer i skolens admini
strative opgaver har Grethe Hansen med stor flid og på
lidelighed varetaget en række vigtige funktioner. Med sit 
beskedne og venlige væsen er hun faldet godt til i kontorsta
ben. Skolen takker hende for veludført arbejde og ønsker 
hende alt godt i fremtiden.

42



PERSONALIA

25 ÅRS JUBILÆUM
Den 1. august 1989 havde følgende været ansat ved skolen i 
25 år: Studielektorerne Jørgen Mejdahl og Sigurd Nielsen 
samt lektor Henry Smidt.

NYANSÆTTELSER
Ved skoleårets start sagde vi velkommen til 4 nye kolleger: 
Jette Eriksen Benro’s (dansk).
Alice Elsig (biologi og idræt)
Lucia Sand Pedersen (tysk og engelsk)
Peter Sand (fysik og matematik).

KANTINEN
Med udgangen af 1989 skiftede kantinen personale. Kanti
nebestyrer Jane Damgaard og medhjælper Hanne Nielsen 
ønskede at skifte arbejde, og i deres sted blev ansat Anette 
Poulsen og Susanne Kræmmer som h.h.v. bestyrer og 
medhjælper.
Jane Damgård har været ansat fra aug.82 - til sep.85 som 
medhjælper, derefter som bestyrer - og har således været 
med næsten fra kantinens start.
Hanne Nielsen har været medhjælper fra sep.85.
Både elever og personale skylder dem megen tak for deres 
store arbejde med hurtig og effektiv betjening af en ikke altid 
lige let flok mennesker, der alle sammen helst vil betjenes 
på få minutter!

VIKARIATER
Under Ane Ravns barselsorlov blev både dansktimerne og 
formnings/billedkunsttimerne læst af vikar Merete Bohl.
Under Arne Bonvig Christensens sygdom er historietimerne 
i en periode blevet læst af vikar Hans Karsten Hansen, 
hvorefter skolens egne historielærere Finn Lyngholm Chri
stensen, Henrik Hoffmeyer og Johannes Lebech overtog 
undervisningen.
Arne Bonvig Christensens engelsktimer er blevet læst af 
skolens egne engelsklærere Jens Mortensen og Jens Erik 
Engelbrett-Olsen.

LÆRERKANDIDATER
3 lærerkandidater har i efterårssemesteret gennemgået 
praktisk kursus i undervisningsfærdighed.
Birgit Mølgaard Jeppesen i faget matematik hos vejlederne 
Tove Lund og Anne Margrethe Aaboe.
Tina Vaarby Laursen i faget samfundsfag hos vejlederne 
Jørgen Vestergaard Jacobsen og Bente Sørensen.
Nina Rasmussen i faget religion hos vejlederne Lonni Gels- 
dorf, Hans Henrik Monrad og Hans Knut Oesterhelt.
I forårssemestret har 2 lærerkandidater fra efterårsseme
steret gennemgået praktisk kursus i undervisningsfærdig
hed.
Birgit Mølgaard Jeppesen i faget fysik hos vejlederne Ole 
Andersen, Mogens Dam og Peter Aaboe.
Tina Vaarby Laursen i faget engelsk hos vejlederne Jens 
Erik Engelbrett-Olsen og Anne Hess Thaysen.
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Redaktion: Henrik B. Hoffmeyer 
Per Høgild Jensen 
Niels-Jørgen Kjeldgaard Knudsen 
Lucia Sand Petersen 
Frans Pærregaard 
Jørgen Smith

Efter redaktionens afslutning blev det meddelt,at 
Ringkjøbing Amtsråd efter ansøgning har bevilget 
rektor Ole Balslev afsked pr. 30. april 1990 og ansat 
Ole Balslev som lektor ved Holstebro Gymnasium og 
HF-kursus fra d. 1. maj 1990. - Lektor Per Høgild Jen
sen er konstitueret som rektor fra samme dato.

Fra skolekomedier
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