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FORORD

Dette årsskrift dækker to årgange, idet en række uheldige omstændigheder har medført, at 
der ikke udkom noget årsskrift i fjor.
Der blev i foråret 1982 nedsat et redaktionsudvalg bestående af lektor Andreas Knudsen, 
lektor P. Ishøj, adjunkt Erik Sønder og rektor O. Balslev, og dette udvalg samlede og tilrette
lagde en meget væsentlig del af stoffet til årsskriftet, inden forskellige tidrøvende opgaver 
hindrede mig i at færdiggøre manuskriptet.
Det allerede indsamlede materiale indgår for en stor dels vedkommende i nærværende 
årsskrift.
Der er to væsentlige ændringer i forhold til skolens tidligere årsskrifter: Dels er formatet 
ændret til tværformat, der giver nogle typografiske muligheder, som det oprindelige format 
ikke giver, dels er der i teksten indført de lærerinitialer, som benyttes til daglig i skolens 
administration.
De praktiske oplysninger er helt omredigerede og findes nu i alfabetisk opstilling på de 
farvede blade midt i heftet.

Ole Balslev
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CARL JOHAN SEVERIN (1927-1981)

Carl Johan Severin tog 17 år 
gammpl studentereksamen fra 
Nakskov Gymnasium. Han læ
ste derefter historie og dansk 
ved Københavns Universitet, og 
til trods for al usikkerhed om den 
nye 2-fags studieordning, som 
netop da blev indført, dannede 

han sig hurtigt et overblik over 
det omfattende stof og tilende
bragte studiet på 61/2 år med et 
fornemt resultat.
Han blev straks efter afslutnin
gen af embedseksamen ansat 
ved sin gamle skole i Nakskov. 
Med sin legendariske arbejds
evne fik han i disse år ikke alene 
tid til at passe pædagogisk og 
administrativt arbejde, men over
kom også at deltage i lokalpoli
tik og medvirke ved oprettelsen 
af GYL.
I 1963 blev Carl Johan Severin, 
kun 35 år gammel, udnævnt til 
rektor ved det nyoprettede gym
nasium i Holstebro. Med sin 
vante energi gik han i gang med 
opbygningen af denne skole, 
som han i usædvanlig grad kom 
til at præge. I god forståelse med 
de kommunale myndigheder, 
som han havde et udmærket 
samarbejde med, skabte han de 
bedst tænkelige ydre rammer 
for gymnasiet. Det blev en skole 
med en god arbejdsmoral, men 
som gennem sine mange arran

gementer heller ikke glemte at 
vende blikket udad mod den om
givende verden. Med stor flid 
satte Carl Johan Severin sig ind i 
alle de love, forordninger og be
kendtgørelser, der vedrørte sko
leforhold. På basis heraf og i 
kraft af sit praktiske greb om tin
gene skabte han en forbilledlig 
administration, der aftvang re
spekt og beundring hos alle, der 
kom i forbindelse med ham i 
egenskab af skolens leder.
Hans store pligtfølelse medførte 
også, at han af og til kom til at 
træffe afgørelser, der vakte mod
stand hos lærere eller elever, 
men Carl Johan Severin fast
holdt urokkeligt, hvad han men
te, embedet krævede af ham, 
selv om kritikken kunne føles 
smertefuld.
Carl Johan Severin magtede 
også at vedligeholde kontakten 
med de højere uddannelser og 
hentede inspiration herfra gen
nem sin censorvirksomhed ved 
universiteterne, men han for
søgte også at bidrage til at ned
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CARL JOHAN SEVERIN (1927-1981)

bryde barriererne mellem de for
skellige skoleformer ved i en 
forsøgsperiode at inddrage gym
nasiet i et samarbejde med 
EFG-uddannelserne.
Carl Johan Severin var åben og 
lydhør over for de fornyelser i 
skolen, som samfundsudviklin
gen måtte kræve, men hans ud
gangspunkt var altid, at elever
nes udvikling og dygtiggørelse 
måtte fremmes gennem fasthol
delse af eksakte faglige krav. 
Han deltog gerne i debatten 
herom, både i tale og skrift.
Carl Johan Severin elskede i det 
hele taget at diskutere, navnlig i 
sine yngre år. Det var ham en 
fryd at nedkæmpe modstande
ren ved en blanding af saglige 
argumenter og satiriske udfald. 
Der var noget af en Poul Martin 
Møller i ham. Han kunne i sådan
ne situationer være bevidst en
sidig, men i virkeligheden ejede 
han en betydelig evne til at se 
sagen fra forskellige synsvink
ler. Han nærede respekt for ar
gumentation, der var baseret på 

viden og indsigt, men foragtede 
til gengæld alt, hvad der var præ
get af tidens slagord og smukke 
talemåder. Carl Johan Severin 
havde et skarpt blik for alt, hvad 
der var uægte, ligesom han af
skyede enhver form for føleri. 
Selv var han et blufærdigt men
neske, der foretrak at skjule sine 
følelser under en maske, der var 
præget af barsk humor.
Hans viden om eleverne var im
ponerende, og han nærede dyb 
forståelse for deres problemer, 
men han kunne ikke acceptere 
den holdning, der var præget af 
noget selvopgivende eller klyn
kende, lagde hele skylden over 
på de ydre omstændigheder. 
For ham var det givet, at man må 
sluge sin smerte og arbejde, 
selv om verden er ved at styrte 
sammen omkring en.
Ud fra denne indstilling blev 
hans omfattende arbejdsindsats 
til. Arbejdet sled nok hårdere på 
ham, end de fleste i hans omgi
velser var klar over. Hans liv blev 
alt for kort, men gennem sit virke 

har Carl Johan Severin sat sig et 
smukt eftermæle.
Vi kan med et citat fra en gam
mel runeindskrift sige:
»Få bliver nu født bedre end 
han«.

SM

OLE BALSLEV
Tiltrådte som rektor 1.10.1981.
Født 1935, opvækst i Vestjyl
land (Oksbøl), student (klassisk
sproglig) Esbjerg Statsskole 
1953, cand. mag. i klassisk filolo
gi 1967, militærtjeneste (hæren) 
1960-62, derefter rådighedstje
neste som officer af reserven. 
Adjunkt ved Ribe Katedralskole 
1967-81, herunder i perioder 
GL-repræsentant, lærerrådsfor
mand, administrativ inspektor.
I en årrække medlem af Dansk 
Skak Unions hovedbestyrelse 
og forretningsudvalg.
VIRTUTE MONSTRANTE VIAM
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SKOLENS PERSONALE

CA
Carsten Abildgaard 
musik, historie

GA
Gordon Albøge 
dansk, historie, old.

SA
Steen Andersen 
engelsk, dansk

OB
Ole Balslev 
græsk, latin, old. 
rektor

CG
Carl Jørgen Carlsen 
fysik, kemi 
studielektor

Ce
Paul Cederdorff 
formning

EC
Elisabet Christensen 
engelsk, idræt

FC
Finn Lyngholm Christensen 
latin, historie

Ch
Karen Christgau 
idræt



SKOLENS PERSONALE

MD
Mogens Dam 
matematik, fysik

El
Karen Ellehauge 
fransk, formning

JE
Jens Erik Engelbrett-Olsen 
engelsk, idræt 
studievejl. Gy.

DF
Dorthe Falsig 
engelsk, idræt

MF
Mogens Falsig 
kemi, fysik

Margit Gade-Kristensen 
biblioteksmedhjælper

LG
Lonni Gelsdorf 
engelsk, religion 
studievejl. HF

Gj
Henning Gjellerod 
idræt, biologi
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SKOLENS PERSONALE

BG
Benedikt Gullach 
biologi, geografi

Ha
Knud Hagedorn 
engelsk, tysk

Birthe Hansen 
sekretær

Finn Hansen 
pedelmedhjælper

NH
Niels Hansen 
fysik, matematik

KH
Kai Horup 
historie, old. 
studievej!. Gy.

Hu
Mogens Huus 
engelsk

Hf
Henrik Hoffmeyer 
historie, geografi 
lærerrådsformand (til 31.

Hø
Karl Kristian Højbjerg 
dansk, idræt 
lærerrådsformand
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SKOLENS PERSONALE

Is
Preben Ishøy 
fransk, russisk

Ja
Jørgen Vestergaard Jacobsen 
samfundsfag, historie 
boginspektor, GL-tillidsmand

,, . . ~ _ Mary Ørskov Jensen 
rengøringsassistent

Hg
Per Høgild Jensen 
fysik, kemi 
adm. inspektor 
studievejl. Gy. (til 31.7.83)

JJ
Jes Chr. Jessen 
geografi 
boginspektor (til 31.7.83)

IK
Inga Kjær 
fysik, matematik

AK
Andreas Knudsen 
matematik
adm. inspektor (til 31.7.83)

KK
Niels-Jørgen
Kjeldgaard Knudsen 
geografi, biologi 
indre inspektor
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SKOLENS PERSONALE

JL
Johannes Lebech 
dansk, historie

TL
Tove Lund 
matematik

KM
Kirsten Mathiasen 
fransk, idræt

OM
Ole Mehl 
biologi, idræt

Me
Jørgen Mejdahl 
tysk 
studielektor

JM
Johan Evald Mogensen 
matematik 
skemalægger

HM
Hans Henrik Monrad 
dansk, religion

MM
Marius Møller 
dansk

Mr
Bjarne Mørup 
musik, tysk 
fagkonsulent (musik)
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SKOLENS PERSONALE

Hanne Nielsen 
sekretær

VN
Holger Votborg Nielsen 
historie, geografi

Jette Nielsen 
kontorelev

SN
Sigurd Nielsen 
historie, dansk 
studielektor

Ny
Mette NyvoId 
engelsk, fransk

FO
Finn Obel 
fransk 
studievejl. HF

Oe
Hans Knut Oesterhelt 
tysk, religion
studievejl. Gy. (til 31.7.83)

HO
Hildegard Oesterhelt 
biologi, geografi

CO
Christine Ostenfeld 
musik, latin
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SKOLENS PERSONALE

Inge B. Petersen 
sekretær

Pæ
Frans Pærregaard 
engelsk, latin 
bibliotekar

Bente Randrup 
kantinebestyrer

AR
Ane Marie Ravn 
dansk, formning

Ra
Ingolf Ravn 
matematik

Ri
Poul Risager 
samfundsfag, historie

KS
Kirsten Severin 
idræt, matematik

Sm
Henry Smidt 
dansk, tysk
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SKOLENS PERSONALE

IH
Inge Halmark Smith 
tysk 
studievejl. Gy.

JS
Jørgen Smith 
fysik, matematik

OS
Ole Snerling 
kemi, fysik

Sv
Inge Svendsen 
musik, engelsk

Sz
Evald Peter Szewczyk 
fransk, tysk

ES
Erik Sønder 
biologi, idræt

HS
Helle Sørensen 
engelsk, dansk

Karsten Sørensen 
skolebetjent

OT
Ole Thinesen 
dansk, religion
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SKOLENS PERSONALE

Th
Elisabeth Thorsen 
dansk

PW
Peter Waidtløw 
psykologi

Meddelelserom 
lærerpersonalet 
1981/82 og 1982/83

AÄ
Anne Margrethe Aaboe 
matematik

LÄ
Lis Aaboe 
dansk, fransk

PÄ
Peter Aaboe 
fysik, matematik 
studievejl. Gy.

NYANSÆTTELSER:
1/8 1981: Cand, mag. Knud T. 
Hagedorn som adjunkt på kvo
tavilkår i tysk og engelsk.
1/1 1982: Adjunkt, cand. phil. 
Kristian Laustsen, Struer Stats
gymnasium, som adjunkt i mu
sik.
1/8 1982: Cand. mag. Carsten 
Abildgaard som adjunkt på prø
ve i musik og historie samtidig 
med gennemgang af pædagogi
kum ved Ringkøbing Amtsgym
nasium.
1/8 1982: Cand.mag, Finn Lyng
holm Christensen som adjunkt 
på kvotavilkår i historie og old
tidskundskab.
1/8 1982: Cand. scient. Niels 
Peter Hansen, Frederikssund 
Amtsgymnasium, som adjunkt i 
fysik og matematik.
1/8 1982: Cand.scient. Ole Mehl 
som adjunkt i biologi og drenge
idræt.

12



SKOLENS PERSONALE

1/8 1982: Cand.mag. Christine 
Ostenfeld, Hobro Gymnasium, 
som adjunkt på kvotavilkår i 
musik og latin.
1/8 1982: Cand. mag. Ane Ravn 
som adjunkt i dansk og form
ning.
5/10 1982: Cand.mag. Helle Sø
rensen som timelærer i engelsk.

VIKARIATER:
11/8-25/9 1981: Cand. mag. 
Knud T. Hagedorn som midlerti
dig vikar for Dorthe Falsig i 
engelsk.
11/8-25/9 1981: Stud. mag. Anne 
Severin som midlertidig vikarfor 
Dorthe Falsig i pigeidræt.
1/8 1982: Cand.mag. Knud T. 
Hagedorn som årsvikar i tysk 
og engelsk.

UDNÆVNELSER:
1/8 1982 blev Lonni Gelsdorff 
udpeget til studievejleder i HF 
for en 3 års periode.

Orla Madsen 
pensioneret

Ved årsskiftet 1981/82 tog Orla 
Madsen sin afsked på grund af 
alder. Han blev ansat ved star
ten af skolens 3. år pr. 1 /8 1965 
og var således med til at opbyg
ge skolens musikliv.
Orla Madsen var særdeles af
holdt af sine elever, og hans 
varme engagement i musikken 
hjalp ham til at formidle musik
glæde til andre, både i den al
mindelige musikundervisning, 
på musikgrenen og i en årrække 
i korarbejdet.

På lærerværelset savnes Orla 
Madsen. Hans stilfærdige hu
mor og vid var for mange af os en 
vigtig og værdifuld del af daglig
dagen, men heldigvis gæster 
han os stadig ved jule- og som
merafslutning.
Vi ønsker ham et langt, lykkeligt 
otium med musik og skovbrug 
og siger ham tak for hans arbej
de i de godt 16 år, han var ansat 
her på skolen.

Lærerkandidater 
1981 /83
Efterår 1981: Musikpædagog 
Anne Marie Hjelm i musik. Delt 
kursus. Vejledere: Mr. og Sv.
Forår 1982: Cand. mag. Villy 
Krabbesmark i historie og dansk. 
Vejledere: Hf, KH, VN, JL og 
HM.
Cand. mag. Kirsten Risom Pe
dersen i samfundsfag og dansk. 
Vejledere: Ri, GA, Th og OT.
Cand. scient. John Buch i form
ning. Vejledere: Ce og El.
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SKOLENS PERSONALE/EKSAMEN

Efterår 1982: Cand. mag. Lone 
Engstrøm Jensen i danskog reli- 
gion. Vejledere: LG, HM, SN, Th 
og LÅ.
Cand. mag. Jørgen Halskov Kri- 
stensep i engelsk og musik. Vej- 
ledere:'Pæ, Sv, KL og Ole Son- 
nichsen (VUC).
Cand. mag. Alice Martinsen i 
dansk og formning. Vejledere: 
SA, GA.SN, ElogCe.
Cand. mag. Karen Marie Nielsen 
i historie og idræt. Vejledere: Hf, 
KH, EC og DF.
Cand. mag. Erik Pedersen i tysk 
og historie. Vejledere: IH, Ha,SN 
og Ri.
Forår 1983: Cand scient. Finn 
Nielsen i fysik og matematik. 
Vejledere: JS, MF, JM og AÅ.
Cand. mag. Ulla Bech i dansk og 
fransk' Vejledere: H M, Sm, El og 
Sz.
Cand., mag. Jørgen Anker Jør
gensen i religion. Vejledere: Oe 
og HM.

1981:

Nysproglig studentereksamen 
blev bestået af 45 elever.
Samfundssproglig studenterek
samen blev bestået af 25 elever. 
Musiksproglig studentereksa
men blev bestået af 13 elever. 
Matematisk-fysisk studenterek
samen blev bestået af 67 elever. 
Matematisk-samfundsfaglig stu
dentereksamen blev bestået af 
16 elever.
Matematisk-naturfaglig studen
tereksamen blev bestået af 30 
elever.
Højere forberedelseseksamen 
blev bestået af 69 studerende.

1982:

Nysproglig studentereksamen 
blev bestået af 39 elever.
Samfundssproglig studenterek
samen blev bestået af 23 elever. 
Musiksproglig studentereksa
men blev bestået af 12 elever. 
Matematisk-fysisk studenterek
samen blev bestået af 44 elever. 
Matematisk-samfundsfaglig stu
dentereksamen blev bestået af 
16 elever.
Matematisk-naturfaglig studen
tereksamen blev bestået af 38 
elever.
Højere forberedelseseksamen 
blev bestået af 69 studerende, 
heraf 1 studerende i august.
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Eksperimentelt arbejde i biologisk/kemisk studieområde
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Biologisk/kemisk studieområde bruges flittigt til gruppearbejder, specialeskrivning og eksperimentelle arbejder.

S ■
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DIMITTENDER 1982Hjemsted er, hvor intet andet 
er anført. Holstebro Kommune.

Sproglig studentereksamen

3a
sN Andersen, Karin
sN Andersen, Lene Bødker (Vemb)
sN Andreasen, Lisbeth
sN Bagge, Åse (Vemb)
sS Biehl, Dorte
sN Bjerg, Niels Erik (Bøvlingbjerg)
sN Christensen, Dorthe Broni
sM Dinitzen, Else Marie (Ulfborg)
sN Grønbæk, Lone
sM Hammershøi, Dorte
sN Hansen, Tine Kjær (Bøvlingbjerg)
sS Hvidegaard, Lone Melchior
sN Jensen, Anneme’tte Benedikte Sabroe
sM Jensen, Gitte Buus (Lemvig)
sN Justesen, Anne Gitte
sS Kier, Mette
sN Kristensen, Susanne Ganzler
sN Løvig, Else
sN Madsen, Susanne Hovmøller
sN Nielsen, Allan Bæk
sN Nielsen, Hans Broberg
sN Nielsen, Lars Frederik
sM Nielsen, Leila (Bøvlingbjerg)
sN Nielsen, Susanne Bang
sN Qvesel, Dorte (Vemb)

3b
sS Bisgaard, Lene
sN Bjerggård, Erna Kristine

sS Björklund, Cecilia, Marianne
sS Dalgaard, Inge
sS Duesberg, Jytte Møller (Aulum) 
sN Hansen, Inge Jødal
sM Hyldgaard, Jette Toft (Aulum)
sS Jensen, Gitte
sS Jensen, Kirsten Nygaard
sN Jensen, Lone Hagelskjær (Aulum) 
sS Jensen, Mikael Lund (Aulum) 
sN Kaptain, Lene (Grønbjerg)
sN Knudsen, Bitten Duedahl (Aulum) 
sS Kristensen, Bente (Aulum) 
sS Kristensen, Irene Lund 
sN Kristensen, Ulla
sN Larsen, Gitte Melchior
sS Nielsen, Birthe Møller
sM Nielsen, Lene Thoftgård (Aulum) 
sN Nielsen, Marianne Bilgrav
sS Overgaard, Pernille
sS Skovmand, Kjeld
sS Smith, Carsten
sM Stentoft, Lars Krogsgård (Aulum) 
sN Aagaard, Jette

3c
sM Andersen, Lene Margrethe
sN Andersen, Lisbeth
sN Bock, Birgitte
sS Christensen, Helene Sig
sS Galsgård, Magna Bjerg (Vemb) 
sN Holm, Jette
sM Holm, Kathinka (Ringkøbing)

sN Jensen, Helle
sN Jensen, Jytte (Ørnhøj)
sS Jensen, Karen Havskov
sM Jørgensen, Arne Michael Møller
sM Jørgensen, Mette Moesgaard (Vejrum K.)
sS Kirk, Bjørn
sS Monrad, Jørgen Herman
sS Müller, Jens Andreas
sN Nielsen, Bente Smedegaard
sN Nielsen, Susanne Elisabeth Lykke
sN Pedersen, Helle (Sørvad)
sN Perregaard, Mette
sS Poulsen, Anna Marie (Bjergby)
sN Poulsen, Vibeke Spencer
sN Søndergård, Kirsten Råe (Vinderup)
sN Terkelsen, Dorte
sM Tødt, Helle

Matematisk studentereksamen

3x
mF Andersen, Lars Jørn
mN Blæsbjerg, Pia Annette (Vinding)
mF Byskov, Kurt
mN Bækby, Dorte
mS Dahl, Anders
mS Eskildsen, Ernst Nørgaard
mF Hansen, Gerda Holm (Vind)
mN Jeppesen, Helle Sandal
mN Jeppesen, Maja (Vind)
mN Jeppesen, Sonja
mN Klejnstrup, Gitte (Vinding)
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DIMITTENDER 1982

mF Kristensen, Claus Fisker
mF Kristensen, Helle Kjærgaard (Haderup) 
mS Mathiasen, Bo Stenfeldt 
mF Mikkjelsen, Jens Nygaard 
mF Mikkelsen, Ole Frost 
mF Nielsen, Bente Lis 
mN Nielsen, Inger Mann 
mN Pedersen, Inger (Haderup) 
mF Pedersen, Lars Fredslund 
mF Thofnsen, Preben 
mN Thusholt, Gitte (Sørvad) 
mN Østerbye, Jette

3y
mN Andersen, Helle Haugaard 
mN Baadsgaard, Allan (Aulum) 
mF Christensen, Jacob Theut 
mN Christensen, Lisbeth Kjær 
mF Christensen, Suzanna Theut 
mF Ertbjerg, Carsten (Aulum) 
mF Fredgaard, Allan Sekkelund 
mF Gøtzsche, Ole Hoelgaard 
mF Hapsen, Gorm (Hvidbjerg) 
mN Jaqobsen, Dorte Borch 
mN Jensen, Jannie Sommer 
mF Jerlsen, Marianne Schou 
mF Jensen, Susanne Aae (Aulum) 
mF Kjeidal, Kirsten Bierg 
mS MaJdsen, Carsten
mF Nielsen, Jens Peter Møller
mS Nielsen, Lene Haunstrup (Aulum) 

mF Nielsen, Mona Bang 
mF Poulsen, Ellen Boel 
mN Poulsen, Gitte Damtoft 
mN Poulsen, Karin Damtoft 
mN Schmidt, Kim 
mS Simonsen, Britta Hedegård 
mF Steffensen, Lotte Ledgaard 
mN Vilstrup, Hanne Tuborg

3z
mF Andersen, Johannes Krarup 
mN Andersen, Maria 
mF Christensen, Lone 
mS Dalby, Jens Jørgen 
mN Ertbjerg, Per (Aulum) 
mN Hansen, Henrik Holten (Aulum) 
mF Hansen, Paul Erik Fabricius 
mN Hansen, Peter (Vemb)
mF Hjømholm, Kristian (Vildbjerg) 
mS Hove, Peter
mF Kristiansen, Tove Nordestgaard (Vemb) 
mS Larsen, Gitte Bech 
mN Larsen, Susanne
mF Laursen, Anna Ramskov (Feldborg) 
mN Mikkelsen, Lisbeth
mN Mikkelsen, Lone (Aulum)
mF Nielsen, Karl Brian (Grønbjerg)
mN Olesen, Inge
mF Olesen, Marianne
mF Pedersen, Bente Mosholm (Vemb) 
mN Pilgaard, Lone

mF Rasmussen, Finn
mN Rasmussen, Helle Randrup (Ørnhøj)
mS Simonsen, Tom Poulsen
mF Øgelund, Ole Steensbjerg
mS Østergaard, Poul

3u
mN Andersen, Conny
mN Andersen, Gitte Stensgaard
mF Andersen, Leo Søgaard (Vinderup)
mN Andersen, Tine Lindal
mF Christensen, Peter
mN Flæng, Kirstine Marie Pedersen (Bjer
mF Guntofte, Carsten
mS Hansen, Claus Agø
mF Hansen, Mogens Strange (Vinderup)
mF Jensen, Helle Søndertoft
mF Jensen, Inge Weis (Vinderup)
mS Jensen, Ove Risum
mS Jensen, Søren Gade
mN Kamstrup, Søren
mN Karmark, Kim Fabricius
mN Krogh, Helene
mN Larsen, Hanne
mN Møller, Birthe
mF Nielsen, Per Væggemose
mF Pilgaard. Jørgen
mS Simonsen, Irene Wedel
mF Skovstecl, Lars Outzen
mS Sørensen, Ann
mF Sørensen, Arne (Vildbjerg)
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DIMITTENDER 1982

Højere forberedelseseksamen

2p
Andersen, Heidi Dyrberg
Andersen, Søren Skov
Christensen, Lasse Forbæk
Holm, Susanne Irene
Hyldgaard-Jensen, Inge
Iversen, Hanne Dahl
Jacobsen, Vivi Sandahl
Jensen, Astrid Bredal
Jensen, Helle Klausen (Aulum)
Jensen, Henning Kiel (Aulum)
Jensen, John Fischer
Knudsen, Lene Teglborg
Kokholm, Grethe
Langmaack, Joan
Nielsen, Inge Marie Overgaard
Nikolaisen, Dorte
Noe, Dorit (Bækmarksbro)
Nørgaard, Gitte Pagter
Olesen, Claus
Pedersen, Majbritt
Rasmussen, Jette Hvid (Struer)
Sørensen, Annette (Aulum)
Sørensen, Kent Bøge
Væggemose, Angelika Marie Grelck (Aulum)

2q
Andersen, Marian Dyrberg
Busack, Connie Nanna
Christiansen, Britta (Vemb)

Dahlgaard, Eva (Hvidbjerg) 
Dal, Jan Bie (Vinderup) 
Eriksen, Rita
Gjørup, Birgitte (Vinderup)
Hansen, Helle Bisgaard
Hansen, Lisbeth
Holm, Jens Peter
Iversen, Lone Slot
Jensen, Mona Marie (Ringkøbing)
Joensen, Søren Aaboe
Kristensen, Connie Vognbjerg
Larsen, Bente
Lunding, Pia Beck
Meklenborg, Ole Okkerstrøm

Kjær, Inger (Aulum) 
Kjølbæk, Susanne 
Larsen, Bente Dam (Vemb) 
Larsen, Hanne Gade 
Larsen, Karen
Larsen, Susanne Krøjgaard 
Lindholt, Linda
Mosgaard, Jonna 
Mundbjerg, Lone Noes 
Pedersen, Lone Egede 
Schmücker, Leif John 
Tjørnild, Lise

Nielsen, Lisbeth
Rasmussen, Margrethe Kroghshede (Bøvlingbjerg)
Rasmussen, Pia Vinther Smedegaard
Skalkam, Grete Holch 
Steffensen, Steffen (Vemb) 
Viuf-Mikkelsen, Lena Tinna
Østengaard, Svend Erik Rosenberg 

2r
Andersen, Helle Bækgaard
Christensen, Lajla Borg (Struer) 
Dalgaard-Knudsen, Jesper (Ringkøbing) 
Hansen, Tina Garbrecht
Jacobsen, Dorte Norup (Tim)
Jensen, Karin Diana Møller
Jensen, Susan Søndergaard (Bækmarksbro)
Johansson, Mary-Ann (Ringkøbing) 
Kammer, Kirsten
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3a
sS Andersen, Niels Christian
sS Andersen, Trine Winkel 
sM Budolfsen, Annette 
sS Christensen, Poul-Erik 
sS Damgaard, Lene Charlotte 
sN Ellehauge, Anne Mette 
sN Fastergaard, Annette (Aulum) 
sN Frederiksen, Susanne Stilling 
sM Glistrup, Helle 
sN Grønkjær, Anette 
sM Hartvigsen, Jan
sS Jensen, Anne Mette Kaarsholm 
sM Jensen, Lene
sN Jespersen, Lene Horsfeldt
sS Karlsen, Flemming
sN Kristensen, Anne Mette Fisker 
sN Krogsgaard, Lise (Aulum) 
sN Larsen, Lise-Lotte Kronborg 
sN Mikkelsen, Henriette Dengsø 
sN Otkjær, Anna Marie 
sN Rohde, Anette Lise 
sN Staghøj, Lisbeth (Aulum) 
sS Thiim, Søren Vestergaard
sS Ølgaard, Susanne Dixen Horslund 

(Feldborg)

3b
sN Andersen, Gitte
sN Andersen, Jette Stensgård 
sS Berthelsen, Lone (Ørnhøj) 
sN Bodilsen, Ann

sN Dalum, Astrid
sN Hansen, Helle
sN Jensen, Anne-Mette (Ørnhøj)
sN Lauridsen, Ole Stokholm
sN Linde, Kirsten
sS Møller, Carsten (Ørnhøj)
sM Nedergaard, Paul Georg Kjær 

(Ringkøbing)
sN Nielsen, Anne Marie Elizabeth
sN Nielsen, Berit Bjerg (Ørnhøj)
sN Nielsen, Charlotte Hedegaard (Sørvad)
sN Nielsen, Gitte Nygaard
sN Nielsen, Laila Juul (Ørnhøj)
sN Pedersen, Anne Kathrine Toft
sS Rask, Tinne
sN Skadkjær, Lise-Lotte
sN Thellefsen, Tina Stensgaard
sN Thomassen, Klaus
sN Tornvig, Helle
sN Vistisen, Ole

3c
sM Anker-Møller, Else (Vemb)
sN Bastrup, Susanne
sS Bærenholdt, Peder
sS Dahl, Marianne Jensen (Ulfborg)
sN Hansen, Charlotte Vad
sS Jensen, Lone Mørch
sN Jørgensen, Ingeborg (Vemb)
sN Kristensen, Niels Peder (Vinderup) 
sM Laustsen, Lisbeth 

sN Madsen, Ellen Charlotte Sahl
sS Mejlholm, Bent (Vemb)
sS Nielsen, Dorit Thordal (Vemb)
sS Nielsen, Knud-Erik Stehr (Vind)
sN Olesen, Susanne Ahlmann (Ulfborg)
sM Pedersen, Freddy (Vind)
sN Pedersen, Lisbeth (Ulfborg)
sS Pedersen, Lone Dige (Vinderup)
sM Riege, Ann Mølbæk (Vemb)
sN Rimestad, Lene
sS Sidelmann, Gitte Hedegaard
sS Witulsky, Daniela Lorette

3x
mN Andersen, Lone (Aulum)
mF Andresen, Karin (Vemb)
mF Christiansen, Margit Stougaard
mS Engelbreth, Mikael Dyrberg (Aulum)
mF Eriksen, Vagn
mF Heede, Charlotte (Aulum)
mS Jacobsen, Charlotte Korgaard (Vinde 
mF Jensen, Birthe Aae (Aulum) 
mS Jensen, Jan Handberg
mN Jensen, Linda Nordtoft
mF Larsen, Gorm
mF Lauritsen, Hanne
mF Lisby, Henrik (Aulum)
mF Madsen, Anette Grum (Aulum)
mN Møller, Hanne Birgitte Eberhardt
mS Nielsen, Frank Hede
mN Nielsen, Frederik Christian Hoppe (Ve
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mF Nielsen, Holger (Ørnhøj) 3z mF Laursen, Gitte
mN Obel, Carsten mN Bertelsen, Anne Mette mF Laursen, Stig Skov
mF Poulsen, Mikael Ørum (Vemb) mN Carlsen, Birgitte Rosendal (Vind) mN Lorentzen, Janne
mN Sørensen, Gitte mF Christensen, Jens Overgaard Dich mS Møller, Kenneth Emil
mS Sørensen, Jan Evald mN Daugaard, Jens mS Olsen, Steen Holm
mF Vandborg, Jette Lysholm mN Ebbesen, Lis Muff (Spjald) mF Opstrup, Niels Kamp

mS Gram, Ninna Vedsted (Ørnhøj) mF Pedersen, Britta
mN Hestbjerg, Helle mF Pedersen, Søren Øllgaard
mF Hjortkjær, Anna-Grethe mS Pingel, Martin

3y mN Hornsleth, Lars mN Poulsen, Charlotte Falkenberg
mN Andersen, Lisbeth Elsig mN Jensen, Stephan Molke mF Rasmussen, Lene
mF Balle, Hans Jørgen mF Jensen, Sven Monrad (Vinderup) mS Sørensen, Vita Herminia
mN Dunker, Kirsten Østergård mN Laursen, Linda Kate mN Thorhauge, Helle
mS Eriksen, Anne Bak mF Nielsen, Bo Karlsmose
mN Espersen, Peter mF Nielsen, Bo Lysgaard
mS Hammer, Jette mN Nielsen, Michael Hald 3v
mS Hansen, Henrik Rohde mF Poulsen, Birgit Maria Hjelm mN Andersen, Anne-Mette Stoubæk
mN Jensen, Anni (Vinderup) mN Rask, Niels mF Andersen, Egon
mF Jensen, Aase Knudsen mF Rasmussen, Kirsten Krunderup mN Bach, Gitte Malene
mF Jespersen, Dorthe Brødbæk mN Rasmussen, Ulrik Bjerre mN Boutrup, Conny
mS Klostergaard, Karin mF Steffensen, Dan Vad mF Dyremose, Anette Thim
mN Knudsen, Bente Ellingsøe mN Viberg, Flemming mF Green, Hanne Doris
mN Kristensen, Annette Vognbjerg mF Zederkof, Steffen mN Hansen, Hanne Hessellund
mF Laursen, Kurt Ramskov (Feldborg) mF Houe, Torben Riis
mS Madsbjerg, Laila mF Hyldgaard-Jensen, Kristen
mS Nielsen, Anette Møller 3u mN Hørup, Sonja
mF Poulsen, Henrik mF Bækby, Niels mF Jørgensen, Alex Michael
mN Rimme, Gitte mS Dam-Amby, Niels Jørgen mF Kæseler, Hanne
mS Smith, Bo mF Degn, Henning Mikkelsen mF Laustsen, Jan Lynge
mS Svendsen, Annita mF Jensen, Birgitte Eilskov mF Nielsen, Jette Winkler
mF Søgaard, Henning mN Jensen, Lise Rægaard Madsin mF Nielsen, Karsten Henrik
mF Vestergård-Poulsen, Peter mF Knudsen, Ivan Clemmensen mF Nielsen, Ole Nørgaard
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mN Pasgaard, Lone
mF Pedersen, Jan Amstrup 
mF Petersen, Peter Nørgaard 
mF Petersen, Thomas 
mN Poulsen, Birgitte Spencer 
mN Poulsen, Pia Kaae 
mN Sognstrup, Lisbeth 
mF Sørensen, Morten Juul 
mN Thøgersen, Tina 
mF Vindum, Lene

2a
sS Christensen, Monica 
sM Christiansen, Mette Bjørn 
sN Didkriksen, Helle 
sN Focjt, Pia Lykkegaard 
sS Habekost, Anne Mette 
sN Hagild, Pernille 
sN Hala, Kim Lillevang 
sM Hansen, Marianne Klit 
sS Hapsen, Ulla Holm 
sN Holm, Lise
sM Jensen, Conny Hedevang 
sS Jerjsen, Hans Henrik 
sS Jørgensen, Mette Toft 
sN Krogsgaard, Hanne 
sN Madsen, Lene
sS Nielsen, Else Marie Bæk 
sN Nielsen, Marie Louise K. H.
sS Ol^en, Ilse
sN Sirponsen, Rikke Kildevæld

sN Skov, Kirsten 
sN Thomsen, Nina

2b
sS Abrahams, Charlotte 
sN Fischer, Jeanette Ferslev 
sS Graversen, Preben 
sN Hessellund, Irene Kemp 
sM Holm, Marianne 
sN Jensen, Charlotte Dürr 
sN Jensen, Lene Handberg 
sS Kaptain, Lars 
sN Kristoffersen, Lene S. 
sM Lillevang, Marianne 
sN Mejdahl, Inge 
sM Mock, Melody (USA) 
sN Nejrup, Anna Katrine 
sN Nejrup, Karen Margrethe 
sN Nissen, Jette Agnes 
sN Pedersen, Anne-Marie Borg 
sS Poulsen, Christina Bernt 
sS Rindom, Inge Louise 
sN Roien, Anette Vilstrup 
sN Sinkjær, Ulla 
sN Steffensen, Mette Marie 
sN Svelle, Bettina Merete 
sN Sørensen, Susanne Lassen

2c
sS Andersen, Morten Tværmose 
sN Farcinsen, Anne-Mette

sN Frandsen, Hanne
sS Hald, Karen
sS Hammershøi, Anette 
sM Hansen, Inger Kleinstrup 
sS Jacobsen, Karin 
sN Jensen, Hanne 
sN Jensen, Jane Lund 
sS Jensen, Mette Havskov 
sN Jensen, Susanne Haldager 
sN Kaidantzis, Therese Helena 
sM Meiniche-Jensen, Anne 
sN Mikkelsen, Kirsten Tjener 
sM Mikkelsen, Pia Dalgård 
sS Moustgaard, Susanne B. 
sS Nielsen, Lars Topp 
sS Nørum, Lise Lotte 
sS Olsen, Susanne 
sS Skovgaard, Dorthe 

2x
mS Albertsen, Helle
mF Andresen, Jesper Fuglsig 
mF Balslev, Henrik 
mF Bæk, Torben Damgård 
mF Carlsen, Per Skifter 
mN Colstrup, Susanne 
mF Filyo, Thomas Brokkenhuus 
mF Højlund, Ole
mM Jensen, Annemarie Dahlmann 
mF Jensen, Karin 
mN Kruse, Mary 
mF Kaasgaard, Sonja 
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mF Madsen, Lars Schandorff 
mN Nielsen, Johannes Grubbe 
mF Nielsen, Karsten 
mS Nissen, Lene 
mS Nøhr, Bent Falkenberg 
mF Olesen, Martin
mS Olsen, Claus Bjarne O. 
mM Siber-Gravesen, Inga K. 
mN Sønderbæk, Jens Christian 
mN Thusholt, Bente 
mF Uttrup, Henrik
mN Væggemose, Marion J. Grelck

2y
mF Andersen, Hanne
mF Andersen, Iver Houmark 
mF Brehmer, Steen Erik Kr. 
mN Brødbæk, Kirsten Marie 
mN Enevoldsen, Mette Kabel 
mF Frandsen, Anders 
mF Hansen, Jette Toft 
mS Hove, Poul 
mF Iversen, Henrik 
mF Jensen, Gunnar Peter 
mF Jensen Kim Sommer 
mF Larsen, Marianne 
mF Mikkelsen, Hanna 
mN Nielsen, Jesper Frank 
mN Nielsen, Trine
mF Pedersen, Annemarie Gade 
mF Pedersen, Carsten B.
mF Pedersen, Henning Lehmann 

mF Pedersen, Torben Klit
mF Petersen, Klaus Damgaard
mF Sinkjær, Ole
mF Sloth, Anders Georg
mF Sørensen, Jan Chresten
mN Sørensen, Lars

2z
mS Andersen, Anette Skov 
mN Beltov, Tor
mN Bro, Anne
mN Bundgård, Lene
mS Dahl, Søren
mF Enevoldsen, Marie Nederg. 
mF Frandsen, Mogens Lüthje 
mF Hartvigsen, Bent 
mF Haugland, Morten Kristian 
mS Holm, Karen 
mM Holmgaard, Lars 
mN Karmark, Bo Løkke 
mN Kjær, Anne Mette 
mN Knudsen, Gitte Høgsberg 
mF Lauritsen, Kent Baekgaard 
mF Madsen, Dagmar Tjagvad 
mF Møller, Morten 
mN Nielsen, Hanne Birgitte 
mF Poulsgaard, Ole 
mM Rasmussen, Kirsten Lykke 
mN Sørensen, Bo Fridthiof 
mN Vistisen, Anni Mølgård

2u
mS Berthelsen, Mette Bryld 
mN Birk-Sørensen, Lene 
mF Borg, Jette
mS Dalum, Grete 
mN Daugaard, Lars 
mF Frederiksen, Jonna Nørg. 
mF Grøn, Hans Jørgen 
mM Hanghøj-Petersen, Randi M. 
mN Hermann, Astrid Kamstrup 
mF Jensen, Lisbeth Aae 
mF Jensen, Ulla Irene 
mS Jensen-Vinstrup, Palle 
mS Johansen, Helle Lilholt 
mN Lange, Sven 
mM Larsen, Bent Erik 
mM Larsen, Birgitte Løwig 
mF Martinsen, Hanne Kit 
mN Nielsen, Lars Bøgh 
mS Nielsen, Ole Gammelgård 
mN Olesen, Ivan Thisgård 
mF Pedersen, Hanne 
mN Pedersen, Lene Gramstrup 
mM Steinø, Nicolai 
mN Sønderby, Karen 
mF Wadsholt, Peter

2v
mS Bentzen, Morten Blach
mF Bertelsen, Michael Hauskov 
mS Eriksen, Claus 
mN Espersen, Steffen
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mF Hansen, Stig Kjær 
mN Henriksen, Lonni 
mF Hylleberg, Jan Serup 
mF Jacobsen, Lisbeth Moody 
mN Jensen, Ellen Vibeke Sig 
mN Jensen, Winnie Kjærhede 
mN Jespersen, Pia 
mN Knudsen, Dorte 
mM Kragballe, Peter 
mS Madsen, Gitte Aneberg 
mS Mathiesen, Charlotte Lind 
mS Nielsen, Anne Mette 
mS Nielsen, Jørn Kølvraa 
mS Olsen, Lars Erik Overgaard 
mS Pahuus, Anette
mF Pedersen, Anette Østerby 
mS Pedersen, Anne C. Jersie 
mM Petersen, Susanne Bak 
mN Thomsen, Mette Højmark 
mN Ostergaard, Marianne

1a
Berg, Helle 
Carius, Berit 
Christensen, Hanne 
Dyhr-Njielsen, Charlotte 
Filyo, Andreas Brokkenhuus 
Halgaard, Mette
Jensen, Helle Lund 
Jensen, Mette 
Kirk, Birgitte 
Kristensen, Charlotte H.

Kristensen, Jette 
Lindenhann, Susanne 
Markussen, Lise Nygaard 
Nielsen, Allan Munch 
Nielsen, Mette Haunst. 
Nielsen, Niels Ole Møller 
Pedersen, Vivi Amtkjær 
Rasmussen, Jette 
Roelsgaard, Britt Ann 
Sejersen, Anette Ransby 
Sognstrup, Marie 
Staun, Elizabeth 
Stærdahl, Anne Finnerup 
Termansen, Anne-Mette B.

1b
Ahler, Martin 
Andersen, Susanne Linds. 
Birn, Pernille Elli 
Bjerggård, Laila Vad 
Bjørn, Mette Ilse 
Christensen, Nanna 
Jensen, Birgitte E. Møller 
Jensen, Birthe 
Kristensen, Johanne Einf. 
Larsen, Lene Søndberg 
Lund, Lise 
Lundager, Mogens 
Madsen, Hanne Spaabæk 
Madsen, Kirsten 
Møller, Lene Hebsgaard 
Nielsen, Annette Charlotte

Nielsen, Vibeke Søborg 
Pedersen, Tyge Ringbøl 
Petersen, Birthe 
Qvesel, Jens
Rickers, Claus von Hofe
Steenstrup, Kristian
Sønderby, Conny 
Sørensen, Anne Lise 
Østerbye, Bettina

1c
Andreasen, Lotte Trabjerg 
Borregaard, Dorte 
Clar, Margaret Bonet 
Damgård, Lisbeth Bjerre 
Dyremose, Bente Sebbelin 
Galsgaard, Ida Marie Bjerg 
Grønborg-Pedersen, Birgitte 
Jacobsen, Helle 
Jensen, Anette Hagelskjær 
Jensen, Charlotte Ville 
Johnsen, Anni Damgård 
Jørgensen, Mia Brith Fisk. 
Krogh, Mariane 
Kudahl-Pedersen, Birgitte 
Madsen, Malene Sand 
Mikkelsen, Lisbeth Nygaard 
Mosgaard, Kent 
Nielsen, Lone 
Nielsen, Birgit Gynther 
Nielsen, Merethe Møller
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Olesen, Anne Marie 
Pedersen, Rune 
Poulsen, Vicky 
Sig, Ingrid
Ølgaard, Annette Dixen H.

1x
Bech, Martin
Christensen, Annette Elkjær 
Christensen, Torben 
Greve, Carsten Nørskov 
Hansen, Helle Rothmann 
Hansen, Mogens Birk 
Hoffmann, Helle 
Hvas, Anne Katrine 
Jakobsgård, Jan Blume 
Jensen, André Søballe 
Jensen, Ryan Rahbæk 
Justesen, Alex 
Klausen, Søren Stougaard 
Larsen, Marianne Østerg. 
Mikkelsen, Lise 
Mortensen, Birgitte 
Mortensen, Kirsten 
Nielsen, Connie Hede K. 
Nielsen, Frank Bjørnk. 
Nielsen, Henrik Blaabjerg 
Pedersen, Stig Henning 
Rahbek, Michael 
Sangill, Ryan 
Østergaard, Winnie

iy
Ascanius, Frank 
Christensen, Lise Koldk. 
Christensen, Sten Birkkj. 
Daasbjerg, Kim 
Godballe, Hanne Ida 
Hald, Pia Sundtoft 
Jacobsen, Henrik Borch 
Jensen, Morten Ditlev 
Jespersen, Morten Horsf. 
Jørgensen, Rikke Bramming 
Kjærgård, Inga
Knudsen, Anne Birgitta R. 
Knudsen, Jens Sanggård 
Kristensen, Vibeke Lund 
Larsen, Peter 
Madsen, Esben 
Mikkelsen, Lotte Frost 
Møller-Nielsen, Claus 
Pedersen, Anette Amstrup 
Pedersen, Frank Nørgård 
Søndergaard, Susanne Jul 
Sørensen, Anni Astrid 
Sørensen, Merete Djernæs 
Thomsen, Mette Marie 

1z
Antonsen, Charlotte 
Christensen, Vibeke Fabr. 
Fastergaard, Henrik 
Hedegaard, Bent 
Jensen, Annette Rohde

Jensen, Lene Offersgaard 
Jensen, Liselotte M. Sabr. 
Jensen, Michael 
Jespersen, Birthe 
Kamstrup, Anni 
Kristensen, Else 
Larsen, Bjarne Hausg. 
Larsen, Jette Stagsted 
Mikkelsen, Arne Nørg. 
Mortensen, Morten Kjær 
Munch, Kirsten 
Nielsen, Lene Birgit 
Nielsen, Susanne Lund 
Nørgaard, Klaus Ulrik 
Olesen, Poul Bjerregaard 
Pedersen, Kirsten 
Poulsen, Henning Jørgen 
Præstholm, Jan 
Telling, Henrik 
Vigh, John Høgh

1u
Bruun, Anette 
Christiansen, Marianne L. 
Egestad, Søren Stenz 
Ernst, Line Tvetene 
Foldager, Jørgen Møller 
Hald, Søren
Hansen, Bo Frølund 
Jensen, Hans Aae 
Jensen, Ragnhild Birg. 
Jepsen, Lisbet
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Jørgensen, Jytte
Kjærluncl, Tommy Holger 
Kristensen, Susanne Bruneb. 
Ladefoged, Anne Louise 
Laustsen, Henrik Lynge 
Madsen, Per Schwalbe 
Mathiasen, Ida Heise S.
Møller, Torsten
Nielsen, Jens Karlsmose 
Nielsen, Preben Raunsb.
Nielsen, Søren Bøgh
Pedersen, Anne M. van Dassen 
Poulsen, Inge Kaae 
Uhre, Kis Rønn

1 v
Andresen, Jørgen Just 
Bjerg, Marianne 
Christensen, Karsten Ingem. 
Hansen, Kate Nygaard 
Højland, Bettina Kornum 
Jensen, Ann-Jeanett 
Jensen, Gitte 
Jöhncke, Martin 
Kallesøe, Klaus 
Koppetsch, Michael 
Larsen, Anette Vesterg. 
Larsen, Lise Vibeke 
Larsen, Troels Løwig 
Madsen, Hanne Moesgaard 
Nielsen, Susanne 
Pedersen, Christian Normann

Skov, Helle
Sølvsten, Finn
Sørensen, Gitte
Vistisen, Lars Mølg.
Ostergaard, Henning Bond.
Ostergaard, Mette

2p
Almholt, Karen Lise (Feldborg)
Amstrup, Iris
Eriksen, Janet Laura
Jensen, Anne Krogsgaard (Bækmarksbro)
Jensen, Poul Ravn
Kjærgaard, Gudrun Sinkjær
Kjærgaard, Mads Sinkjær
Klaris, Merete
Krogh, Lene Lundgaard (Vinderup)
Loftager, Ingrid Lydersen (Vemb)
Madsen, Susanne Damsgaard (Tim)
Møller, Peter
Nielsen, Inger-Marie Vestergaard (Vinderup)
Nielsen, Peter Støttrup
Nørby, Inge Marie
Pedersen, Jani Normann
Pedersen, Peder Hesel Lynghus (Feldborg)
Plougsgaard, Birgitte Søe (Ringkøbing)
Sahl, Susanne
Steentoft, Søren
Sørensen, Bjarne
Sørensen, Christian Gade
Sørensen, Gitte Brammer

2q
Arbjerg, Helle Fogtmann 
Christensen, Charlotte Chrois 
Christensen, Michael Møller 
Damgaard, Marianne 
Frandsen, Kirsten Klejnstrup 
Holm, Jens Peter 
Jensen, Helle Frølund 
Jensen, Ulla Boesen 
Knudsen, Anette 
Kristensen, Lene Hedegaard (Vinderup) 
Krog, Henrik Lebech (Vinderup) 
Laursen, Inge Skovfoged (Spjald) 
Lærke, Kirsten
Madsen, Anna Lis Kiel (Aulum) 
Mikkelsen, Peter Michael Vestergaard 
Nielsen, Pia Kyndi
Pedersen, Anette Franziska Øllgaard 
Pedersen, Jørgen
Pedersen, Søren Kristian (Spjald) 
Sahl, Anette Lund (Vinderup) 
Stougaard, Susanne 
Sørensen, Henriette Bruun

2r
Abildgaard, Jette
Andersen, Ingelis (Vind)
Christensen, Jane Lærke Kidmose 
Ellegaard, Anne Merete (Sørvad) 
Frederiksen, Hannah Munch (Vemb) 
Hartvigsen, Connie
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Jacobsen, Lene Ruby 
Jakobsen, Helle Gorm 
Jensen, Inga Margrethe (Aulum) 
Jensen, Inge Westh (Ulfborg) 
Jensen, Kirsten
Kristensen, Ole Falkesgaard 
Lange, Susanne Holzendorff 
Lund, Dorthe
Madsen, Torben Jørn 
Møller, Bente Ruby (Vemb) 
Nørgaard, Jens
Pedersen, Hans Gramstrup 
Råbjerg, Lene 
Rasmussen, Lotte Bjerre 
Rasmussen, Vibeke Borup 
Schmidt, Bettina Katharina 
Stampe, Pia (Ringkøbing) 
Thomsen, Ann Højmark 
Viborg, Lone 
Ørregaard, Dorte (Aulum)

lp
Andersen, Bodil Marie Mosg. 
Andersen, Gitte Ulsø 
Andersen, Lonny 
Christensen, Lisbeth B. 
Christoffersen, Kate 
Emborg, Lone 
Frydendahl, Ib 
Hornstrup, Susanne 
Jespersen, Anna-Marie 
Jespersen, Asger Grønlund

Jørgensen, Jonna 
Jørgensen, Karin Friis 
Kongsgaard, Annette 
Larsen, Jette 
Laumann, Margit 
Lykkeskov, Hanne 
Madsen, Helle 
Møller, Michael 
Pedersen, Hans Frede K. 
Pedersen, Vibeke 
Poulsen, Anne Mette Skautrup 
Poulsgaard, Kaj Pihl 
Svejdal, Jette 
Sørensen, Karsten Holm 
Thomsen, Søren

1q
Andersen, Helle Biæsbjerg 
Bastrup, Helle 
Christensen, Grethe Skov 
Frederiksen, Alice A. 
Friis, Charlotte Højris 
Hansen, Anna Kathrine Dalg. 
Hansen, Laila Hjortkjær 
Hinrichsen, Ellen Kastb. 
Jensen, John Faurholdt 
Jensen, Kirsten 
Jensen, Pia Hedegaard 
Jespersen, Tove Grønlund 
Kirk, Lone 
Lauridsen, Tina Nørg. 
Møller, Henning Kjaerg.

Nielsen, Hanne 
Nygaard, Susanne Leth 
Nørgaard, Gitte Klinkby 
Pedersen, Jes Kamp 
Pedersen, Susanne N. 
Sondrup, Lene 
Sørensen, Pernille H. 
Thomsen, Henrik Eidorff

1 r
Bertelsen, Kirsten Hanne 
Christensen, Jette Buch 
Emborg, Bodil Schelde 
Fredgaard, Kenneth Sekkelund 
Godballe, Betina
Gregersen, Annette Bøge 
Gregersen, Mette 
Hald, Lone Lund
Jensen, Anders Thomas M.
Jensen, Dorte Kamp 
Justesen, Tove Birkmose 
Laustsen, Anette 
Madsen, Elisabeth
Melvej, Marianne Ascanius 
Mortensen, Helle 
Nielsen, Lotte Vesterg.
Olesen, Mette
Pedersen, Birgitte Kyed 
Pedersen, Gitte
Pedersen, Helle Egede 
Pedersen, Yvonne Kaasg.
Schjøtz, Lissi Lund
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Schwartz, Palle 
Søndergaard, Steffen Gade 
Vattiet, Suzanne Dyrb.

1t
Damgaard, Henriette 
Glistrup, Jette 
Hansen, Marianne 
Høgild, Anna 
Jensen, Kirsten Hornshøj 
Kobberø, Lone 
Kure, Flemming Højrup 
Lauridsen, Lisbeth 
Lenda, Joan 
Lund, Susanne
Madsen Bettina Damsg. 
Madsen, Susanne Brun 
Nielsen, Torben Vesterg. 
Olsen, Dorte Heidi 
Petersen, Signe Oxlund 
Præstholm, Helle 
Schultz-Jakobsen, Solvejg 
Spaabæk, Metha Katrine 
Sylvestersen, Lene 
Sønderby, Bodil 
Sørensen, Helle M. 
Thomsen, Johannes Jul 
Vorager, Bodil Elbrønd S. 
Zuccarello, Cristiano

1ø
Andersen, Jane Hede 
Bengtsen, Helle Elisabeth 
Christensen, Jan Struwe 
Christensen, Niels Agerbek 
Eriksen, Bente Agathe 
Frederiksen, Jette 
Gammelvind, Lars Henning 
Hammer, Michael Gercken 
Hermann, Ulrik Kamstrup 
Jensen, Lissi Stjernholm 
Jørgensen, Tine 
Karstensen, Pia Scherb. 
Kirk, Flemming 
Kongsgaard, Henny 
Larsen, Gitte
Melvej, Anette Sørensen 
Mikkelsen, Anni Katharina 
Sandholm, Lone 
Simonsen, Dorthe 
Simonsen, Ole Ploumann 
Skallebæk, Irene 
Sønderby, Vibeke 
Sørensen, Henrik Villum 
Thorsen, Esben Ladegaard
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ELEVER/STUDERENDE VED HOLSTEBRO GYMNASIUM & HF-KURSUS 1963-1983
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GRENVALGET PÅ DEN SPROGLIGE LINJE VED HOLSTEBRO GYMNASIUM 1964-1982

Musiksproglig gren

Samfundssproglig gren

Nysproglig gren
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GRENVALGET PÅ DEN MATEMATISKE LINJE VED HOLSTEBRO GYMNASIUM 1964-1982
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ELEVERNES HJEMKOMMUNER

Elever fordelt efter hjemkommuner 1982/83:

Gymn. HF / alt
Holstebro.............................................. 396 121 517
Aulum-Haderup................................... 49 14 63
Lemvig................................................... 3 7 10
Ringkøbing............................................ 5 9 14
Struer..................................................... 2 2 4
Trehøje................................................... 29 14 43
Ulfborg-Vemb....................................... 38 11 49
Videbæk............................................... 7 3 10
Vinderup................................................ 22________ 12_______ 34

551 193 744
Andre kommuner................................. 6_________ 0_________6

557 193 750
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— = henvisning til andet opslagsord.

ADMINISTRATION
Skolens administrative stab be
står af:
Rektor Ole Balslev (træffes bedst 
12-13).
Administrativ inspektor Per Hø
gild Jensen (indtil 31.7.83 An
dreas Knudsen).
Indre inspektor Niels-Jørgen 
Kjeldgaard Knudsen.
Boginspektor Jørgen Vester- 
gaard Jacobsen (indtil 31.7.83 
Jes Jessen).
Sekretær Inge Petersen (gym
nasieområdet).
Sekretær Birthe Hansen (HF- 
området).
Sekretær Hanne Nielsen (regn
skab, SU).
Kontorelev Jette Nielsen.
Kontoret er åbent alle skoleda
ge kl. 8-15 (undtagen i frokost
pausen kl. 11.30-1 2.00).

ADRESSEFORANDRING
Enhver varig adresseforandring 
samt ændring af telefonnummer 
skal straks meldes til kontoret.

AVISER
Skolens bibliotek abonnerer på 
en del aviser, som kan læses i bi
bliotekets læsestue.

BEFORDRINGS
GODTGØRELSE
Elever og studerende, der har 
over 9 kilometers transportvej til 
skole, har efter ansøgning ret til 
godtgørelse af transportudgif
terne med bus eller tog.
Under visse forhold kan der 
ydes støtte til selvbefordring, 
f.eks. hvis der ikke er mulighed 
for at benytte offentligt trans
portmiddel.
Ansøgningsskemaer fås på kon
toret.

BETEGNELSER FOR KLASSER 
OG GRENHOLD
Sproglige klasser betegnes a, 
b, c.
Sproglige grenhold betegnes N 
= nysproglige, S = samfunds
sproglige, M = musiksproglige, 
K — klassisksproglige.
Matematiske klasser betegnes 
x, y, z, u, v.

Matematiske grenhold beteg
nes F = matematisk-fysiske, S 
= samfundsfaglige, N = natur
faglige, M = musikmatematiske. 
(E — forsøgsgren med matema
tik, kemi og datalogi).
HF-klasser betegnes p, q, r, t, ø. 
Ved tilvalgshold benyttes stort 
bogstav, f eks. 2PQØ.

BIBLIOTEK
Skolens bibliotek består af: 
Hovedafdeling med læsestue 
og fagbiblioteker, anbragt i fag
lokaler og depoter.
Udlån til elever og studerende 
kan ske ved henvendelse til bi
bliotekaren (Frans Pærregaard), 
biblioteksassistenten (Margit 
Gade-Kristensen) eller en fag
lærer.

BOGDEPOT
Fra bogdepotet udlånes bøger 
til brug i undervisningen. Bogde
potets åbningstider meddeles 
ved opslag. Også lommeregne
re samt papir til undervis
ningsbrug ekspederes af bog
depotet.
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BØGER
Bøger udlånes gratis. De udle
verede bøger skal behandles, så 
de ikke lider overlast.
Særligt bemærkes:
1) Bøgerne skal være forsynet 

med'solidt og helt omslag.
2) Brugerens navn skal anføres 

indvendig i bogen.
3) Der må kun anbringes noter 

efter lærerens anvisning og 
kun med blyant.

4) Ved aflevering skal bøgerne 
være fri for omslag, indlæg og 
tilskrevne noter.

Skolen kan kræve erstatning for 
bøger,'der ikke er behandlet 
efterforskrifterne.

CYKLER - PARKERING

EKSAMEN
Eksarhen finder sted i maj og 
juni. Skema for studentereksa
men og HF udarbejdes af Direk
toratet for Gymnasieskolerne 
og HF; mens årsprøverne arran
geres af skolen.

HF-studerende skal til eksamen 
i alle fag.
Studentereksamen består af 10 
prøver, nemlig 4 skrifftlige prø
ver efter 3g og 6 mundtlige prø
ver, som regel fordelt med 1 
prøve efter 1 g, 1 efter 2g og 4 
efter 3g.
I fag, hvor mundtlig eksamen 
bortfalder, overføres årskarakte
ren som eksamenskarakter.
Reeksamination: Efter særlige 
regler kan elever og studerende, 
der har opnået dårlige eksa
mensresultater, få mulighed for 
at indstille sig til reeksamination 
i enkelte fag.
Sygeeksamen og reeksaminati
on finder sted i august-septem
ber. En betingelse for at kunne 
indstille sig til sygeeksamen er, 
at der foreligger en lægeerklæ
ring om, at sygdom har forhin
dret deltagelse i den ordinære 
eksamen. Nærmere instruks om 
disse regler gives af skolen 
forud for eksamen.

EKSKURSIONER OG 
LEJRSKOLER
Lærerrådet har vedtaget at an
befale følgende ordning:
11 g foretages endagsekskursio- 
ner, i 2g gennemføres 5-dages 
lejrskoler for stamklasser, og i 
3g foretages grenholdsekskur
sioner af 3-6 dages varighed.
Endvidere er der mulighed for 
efter forudgående drøftelse i læ
rerrådet at planlægge ekskursi
oner, der falder uden for dette 
skema.

ELEVRÅD
Elevrådet er elevernes officielle 
repræsentation. Det repræsen
terer eleverne indadtil over for 
skolens leder og lærere og ud
adtil over for offentligheden. 
Elevrådet må ikke meddele 
offentligheden oplysninger om 
skolens forhold uden rektors 
vidende.
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FAGBIBLIOTEKER - 
BIBLIOTEK

FERIER
Skolens ferieplan meddeles ved 
opslag samt skriftligt til alle ele
ver, HF-studerende og lærere.

FESTER
Fester arrangeres dels af sko
lens festudvalg, dels af elevfore
ningen Parnassos. Til skolens 
fester har kun skolens elever, 
HF-studerende og personale 
adgang. Når særlige forhold ta
ler for det, kan der efter aftale 
med rektor sælges gæstebillet
ter.

FORSØMMELSER - 
MØDEPLIGT

FRITAGELSE FOR IDRÆT 
Fritagelse for deltagelse i idræt 
kan opnås efter skriftlig anmod
ning fra hjemmet (for elever og 
studerende, der er fyldt 18 år, fra 
den pågældende selv). Der kan 
søges fritagelse for en uge ad 

gangen, dog højst i 4 sammen
hængende uger. Elever, der er 
fritaget for mindre end fire uger, 
skal overvære undervisningen. 
Fritagelse ud overfire uger kan 
kun opnås ved aflevering af læ
geattest, der er udfærdiget på 
en af skolen udleveret blanket. 
Udgifterne ved attestudstedel
sen betales af eleven selv.

FRIVILLIG UNDERVISNING 
Efter særlige regler, fastsat af 
myndighederne, kan der gives 
undervisning ud over den pligti
ge undervisningstid i musik (kor
sang og instrumentalspil), idræt 
samt formning. Tilbud om denne 
frivillige undervisning vil frem
komme i begyndelsen af skole
året.
Når et frivilligt hold er oprettet, 
har deltagerne mødepligt.

FÆLLESSAMLING
Ca. en gang om ugen samles 
hele skolen i festsalen i et fri
kvarter, for at der kan blive lejlig
hed til at give meddelelser af 

almen interesse. Adgang til at 
give meddelelser har alle, som i 
forvejen melder sig til rektor.

FÆLLESTIMER
Ca. otte gange i løbet af skole
året arrangeres inden for skole
dagen koncert, foredrag, diskus
sioner, film, oplæsning el.lign, 
for alle elever og HF-studeren
de. Disse arrangementer er en 
del af skolens undervisningstil
bud og derfor omfattet af møde
pligten.

FÆLLESUDVALG
Fællesudvalget består af rektor, 
lærerrådsformanden, tre lærere, 
to gymnasieelever, to HF-stude
rende samt en repræsentant for 
det teknisk/administrative per
sonale.
Fællesudvalget træffer inden for 
de bevillingsmæssige rammer 
afgørelse om afholdelse af intro
duktionsdage, studieuger, fæl
lestimer og studiekredse samt - 
efter samråd med skolerådet - i 
følgende sager, der vedrører 
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elevernes trivsel: faciliteter, prak
tiske forhold, fritidsaktiviteter og 
fællesarrangementersåsom sko
lefester, skolekomedie, sports
stævner m.m.

GLEMTE SAGER
Glemte' sager opbevares af sko
lebetjenten, til hvem henvendel
se kan ske. Også skolens kontor 
modtager af og til fundne sager.

GRENVALG
Elever i 1 g vil i perioden op til 
grenvalget (omkring 15. marts) 
få orientering om de grene, der 
tilbydes, og om undervisningen 
på de enkelte grene. Grenvalget 
er bindende.

HF-RÅDET
HF-rådet er de studerendes offi
cielle repræsentation. Det re
præsenterer de studerende ind
adtil over for kursusleder og 
lærere og udadtil over for offent
ligheden. HF-rådet må ikke med
dele offentligheden oplysninger 
om kürsusforhold uden rektors 
vidende.

INTRODUKTIONSUGE
I løbet af skoleårets første uger 
vil der blive gennemført særlige 
programmer for nye elever og 
HF-studerende. Dervil herunder 
blive givet forskellige oplysnin
ger af praktisk art. Et særligt ud
valg af lærere og elever/stude- 
rende udarbejder disse program
mer.

KANTINE
Kantinen har åbent på alle sko
ledage i følgende perioder: 
08.30-09.00- 09.30-13.45.
Der kan købes mad og drikkeva
rer samt slik og tobaksvarer. 
Prisliste, udarbejdet af kantine
fondens bestyrelse, vil være op
slået.

KARAKTERER
I gymnasiet gives der ud over 
årskaraktererne ifølge vedtagel
se i lærerrådet kun stand
punktskarakterer én gang i lø
bet af skoleåret (december). 
Forældrekonsultationer vil finde 
sted i januar.

KONTOR - ADMINISTRATION

LOKALER
Ved henvendelse til rektor kan 
man efter nærmere regler få stil
let lokaler til rådighed på skolen 
til møder o. lign.

LÆRERFORSAMLING
Lærerforsamlingen består af 
samtlige lærere ved skolen. Den 
behandler spørgsmål vedrøren
de elevernes standpunkt og er 
rådgivende med hensyn til op
rykning. Rektor er formand for 
lærerforsamlingen.

LÆRERRÅD
Lærerrådet består af samtlige 
fastansatte lærere. Det behand
ler bl. a. spørgsmål om antallet af 
klasser og grenhold, fag- og ti
mefordelingsplaner, stillings
opslag, årsprøver og budget.
Formanden vælges af og blandt 
medlemmerne, idet rektor dog 
ikke kan vælges.
Efter formandens bestemmelse 
kan andre personalegrupper 
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samt elever/studerende indby
des til at sende observatører til 
møderne.

MØDEPLIGT
FORSØMMELSER
Både i gymnasiet og på HF- 
kursus er der mødepligt til un
dervisningen, og dertil hører 
også pligt til at afleverede kræ
vede skriftlige arbejder til de 
fastsatte tidspunkter.
Skolen skal føre regnskab med 
elevers og studerendes forsøm
melser. Dersom en elevs/stude- 
rendes forsømmelser generelt 
eller i et enkelt fag antageret be
tænkeligt omfang, skal rektor 
give den pågældende en mundt
lig advarsel. Fortsætter forsøm
melserne herefter, følger en 
skriftlig advarsel, og hvis denne 
heller ikke hjælper, skal sagen 
indberettes til ministeriet, som 
så afgør, om eleven/den stude
rende kan deltage i eksamen.
Der eksisterer principielt ingen 
lovlige forsømmelser; men sko

len skal dog tage hensyn til bag
grunden for forsømmelserne og 
til de bestræbelser, der gøres for 
trods forsømmelserne at være 
rimeligt forberedt til undervis
ningen. Alle elever/studerende 
bør derfor i egen interesse før
ste dag efter fraværet aflevere 
en forsømmelsesseddel med 
angivelse af fraværets årsag.
Elever, der har vanskeligt ved at 
efterleve mødepligten, kan søge 
råd hos deres studievejleder, 
der vil kunne hjælpe med at til
rettelægge et forsvarligt studie
forløb.
Køreprøver, tandlægebesøg og 
lign, skal i videst muligt omfang 
afvikles uden for undervisnings
tiden.
Rektor kan efter skriftlig ansøg
ning give fri enkelte dage, når 
ansøgningen er rimeligt begrun
det, f.eks. med større familiebe
givenheder.
Deltagelse i forældres ferierej
ser uden for skoleferierne kan 
ikke betragtes som rimelig grund 
til fritagelse for undervisningen.

OPSLAGSTAVLER
På oversigtsplanen er angivet 
de vigtigste tavler:
A: Her oplyses alle skemaæn

dringer og aflysninger samt 
tidspunkt for fællessamling 
m.v. Disse tavler kan kun be
nyttes efter direkte aftale 
med administrativ inspektor.

B: Elevernes opslagstavle.
C: Kontorets opslagstavle. Her 

meddeles alle officielle op
lysninger af interesse for ele
ver og studerende. Hjemkal
delse af bøger til biblioteket 
sker ligeledes ved opslag 
her.

Alle eksamensmeddelelser an
bringes på særlige opslagstav
lerved indgangen til festsalen.

PAPIR
Det til undervisningen nødven
dige papir, hefter m.v. udleveres 
af de enkelte faglærere. Alle bør 
udvise sparsommelighed med 
disse materialer.
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PARKERING
Biler skal parkeres på parke
ringspladsen i de afmærkede 
båse. Der må ikke parkeres på 
pladsen foran svømmehallen 
eller på skolens grund.
Knallerter skal parkeres i skuret 
ved parkeringspladsens nord
vestlige hjørne.
Cykler skal anbringes i cykel- 
kælderen og må ikke anbringes 
ved skolens hovedindgang eller 
foran svømmehallen. I cykelkæl
deren fer en særlig afdeling re
serveret skolens personale. Den
ne reservation skal respekteres.

PARNASSOS
Skolens elevforening optager 
som medlemmer alle elever og 
HF-studerende. Foreningen ar
rangerer fester, filmaftener m. m.

PENGE
Ingen bør medbringe penge og 
andre værdigenstande ud over 
det strengt nødvendige. Større 
beløb kan afleveres til opbeva
ring på kontoret.

REEKSAMINATION - 
EKSAMEN

RINGETIDER
1. lektion 7.50- 8.35
2. lektion 8.45- 9.30
3. lektion 9.40-10.25
4. lektion 10.35-11.20
5. lektion 11.45-12.30
6. lektion 12.40-13.25
7. lektion 13.35-14.20
8. lektion 14.25-15.10
9. lektion 15.20-16.05

RYGNING
Rygning er kun tilladt i frokost
stuerne og garderobeområdet.

SKEMAÆNDRINGER
Ændringer i det daglige skema 
meddeles på de to tavler inden 
for hovedindgangen.
»Selvb.« betyder, at det pågæl
dende hold henvises til at be
skæftige sig selv i den aflyste 
time.

SKOLERÅD
Skolerådet består af et medlem 
af amtsrådet, to forældre til ele
ver på skolen, rektor, lærerråds
formanden, yderligere en lærer
repræsentant, en gymnasieelev, 
en HF-studerende samt en re
præsentant for skolens teknisk/ 
administrative personele.
Skolerådet formidler sammen 
med lærerrådet et samarbejde 
mellem skole og hjem og sørger 
for et oplysningsarbejde blandt 
skolens forældre, dertagersigte 
på en forståelse af elevens si
tuation i skolen.
Det medvirker ved løsning af so
ciale opgaver, der er knyttet til 
skolen.
Det godkender efter indstilling 
fra lærerrådet den ugentlige 
arbejdsplan.
Det kan stille forslag til amtsrå
det om tilvejebringelse og for
bedring af skolelokalerne samt 
om disses forsyning med mate
riel og inventar.
Det kan fremsætte forslag til 
den del af amtskommunens bud- 
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get, der vedrører den pågælden
de skole. Efter anmodning fra 
skolerådet skal amtsrådet lade 
dette træffe beslutning om an
vendelse af dele af budgettet, 
der vedrører skolen, efter nær
mere af amtsrådet fastsatte ret
ningslinier. Skolerådet afgiver i 
forbindelse med den årlige bud
getbehandling indstilling om stør
relsen af bevillinger, der er om
fattet af en sådan ordning.
Det udfærdiger ordensregler for 
skolen.

STATENS UDDANNELSES
STØTTE (SU) - ØKONOMI

STIPENDIENÆVN - 
ØKONOMI

STUDIEKREDSE
Ud over den i forvejen skema
lagte undervisning kan der tilby
des studiekredse i en række for
skellige emner. Principielt skal 
studiekredsene være åbne for 
alle skolens elever. Fællesud
valget træffer inden for de bevil

lingsmæssige rammer afgørelse 
om oprettelse af studiekredse.

STUDIEVEJLEDNING
Studievejlederne i gymnasiet og 
på HF-kursus har til opgave at 
give eleverne og studerende in
dividuel og kollektiv vejledning i 
alle spørgsmål om undervisnin
gen, videregående uddannel
ser, gren- og tilvalg, økonomiske 
forhold, studieteknik m.m. Hver 
enkelt studievejleder har en fast 
træffetid, som er opslået uden 
for studievejlederkontoret.
Studievejlederne er fast tilknyt
tet bestemte klasser. Meddelel
se om fordelingen vil blive givet 
ved skoleårets begyndelse.

STUDIEOMRÅDER
I forbindelse med dels biologi-, 
kemi- og fysiklokalerne, dels 
historie-, samfundsfag- og geo
grafilokalerne er der indrettet 
åbne studieområder, som kan 
benyttes til gruppearbejde,spe
cialeskrivning m.m. Disse områ
der betragtes som arbejdsste

der og ikke som fritidsarealer. 
Det er derfor ikke tilladt at ryge 
og at medbringe mad og drikke
varer i studieområderne.

TELEFON
Automattelefoner til elevernes 
brug findes dels ved biblioteket, 
dels ved pædagogisk værksted. 
Telefonbesked til eleverne vil 
kun i ganske særlige tilfælde 
kunne ekspederes af kontoret.

TILVALG
Studerende i 1 HF vil forud for 2. 
semester og igen forud for 3. se
mester af deres studievejledere 
blive orienteret om tilvalgsmu
lighederne, ligesom de vil få 
præsenteret tilvalgsfagene af 
faglærerne.
Fristen for aflevering af tilvalgs
ønsker vil være ca. 20. november 
og ca. 15. marts. Tilvalg er bin
dende.
Selvom skolen principielt tilby
der alle tilvalgsfag, kan det i gan
ske enkelte tilfælde blive nød
vendigt at afvise en studeren
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

des ønske om tilvalgskombinati
on, hvis en sådan kombination 
vil medføre et meget ubekvemt 
skema.

VIKARTIMER
På tavlen med skemaændringer 
vil ofte yære angivet en vikar for 
en lærer, dererforhindret i at un
dervise. En lærer, der således får 
en eksfra time, vil altid - med
mindre andet er specielt aftalt - 
undervise i sit eget fag i den på
gældende vikartime.

UDMELDELSE
Elever og studerende, der øn
sker at melde sig ud, skal gøre 
det skriftligt, og hjemmets skrift
lige godkendelse kræves, hvis 
eleven/den studerende ikke er 
fyldt 18 år.
Ingen kan melde sig ud uden i 
forvejen at have talt med studie
vejlederen herom.
I forbindelse med udmeldelse 
træffes aftale med skolens kon

tor om aflevering af bøger til 
bogdepot og evt. bibliotek, afle
vering af bus- eller togkort samt 
evt. afmelding af SU.

ØKONOMI
Undervisningen er gratis. I for
bindelse med lejrskoler og eks
kursioner af flere dages varig
hed vil skolen opkræve et vist 
beløb til dækning af kostudgif
ter, såkaldt »sparet hjemmefor- 
brug«.
Elever og studerende er under
givet normale bestemmelserom 
ungdomsydelse og tildeling af 
Statens Uddannelsesstøtte. Sko
lens stipendienævn, som består 
af rektor, tre lærere og fire ele
ver, behandler de indkomne an
søgninger om SU og sørger for 
oplysning til eleverne om gæl
dende regler for tildeling.

ÅRSPRØVER
Der holdes årsprøver ved ud
gangen af 1 og 2g. Eleverne prø

ves skriftligt i de fag, der har 
skriftlig studentereksamen, bort
set fra fysik i 1g. De mundtlige 
årsprøver tilrettelægges efter 
beslutning i lærerrådet.
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OVERSIGT OVER SKOLENS RÅD, UDVALG M.V. 1982-83

SKOLERÅDET:
Udpeget af amtsrådet:
Valgt af forældre til elever under 18 år:

Rektor:
Lærerrådsformand:
Valgt af lærerrådet:
Valgt af G-elever:
Suppleant:
Valgt af HF-studerende:
Suppleant:
Valgt af TAP:
Suppleant:

Kaj K. Nielsen (formand) 
Fru Birgit Ølgaard 
Fru Eli Højbjerg Andersen 
Ole Balslev
Henrik Hoffmeyer
Jørgen V. Jacobsen
Anders G. Sloth, 2y 
Iver H. Andersen, 2y
Jens Nørgaard, 2r
Peter Michael Mikkelsen, 2q 
Inge Birch Petersen 
Karsten Sørensen
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OVERSIGT OVER SKOLENS RÄD, UDVALG M.V. 1982-83

FÆLLESUDVALG:
G: Trine Nielsen, 2y

John Høgh Vigh, 1z
HF: Pernille Havshøj

Sørensen, 1q
Ulrik Herman, 1ø

L: Henrik Hoffmeyer 
Elisabet Christensen 
Inga Kjær
Frans Pærregaard

R: Ole Balslev
TAP: Hanne Nielsen

LÆRERRÅDETS FORRET
NINGSUDVALG:

Henrik Hoffmeyer 
(formand)
Karl Kr. Højberg (næst
formand og kasserer) 
Erik Sønder (sekretær)

Obsen/atører:
G: Bent Hartvigsen, 2z

Lise Rægaard, 3u
HF: Ellen K. Hinrichsen, 1 q 

Flemming Kure, 1t

GYMNASIETS ELEVRÅDS 
BESTYRELSE:

Ingen bestyrelse

HF-RÅDETS BESTYRELSE: 
Flemming Kure, 1t 
(formand) 
(Sekretær) ingen 
Peter Michael Mikkelsen, 
2q (kasserer)

STIPENDIENÆVN:
L: Mogens Dam

Frans Pærregaard 
Lonni Gelsdorf

G: Hans Jørgen Balle, 3y 
Torben Pedersen, 2y 
Anni Sørensen, 1y

HF: Dorthe Simonsen, 1ø 
R: Ole Balslev

BIBLIOTEKSUDVALG: 
L: Frans Pærregaard 

(bibliotekar) 
Steen Andersen 
C. J. Carlsen 
Erik Sønder 
Inge Svendsen 
Poul Risager

G: Annamarie Jensen, 2x 
HF: Ulrik Hermann, 1ø
R: Ole Balslev

KUNSTUDVALG:
L: Karl Kr. Højberg

Andreas Knudsen 
Paul Cederdorff 
Karen Ellehauge 
Ane Ravn

G: Mette B. Christiansen, 2a
Charlotte Abrahamsen, 2b
Stig Hansen, 2v
Martin Pingel, 3u

HF: Marie Nørby, 2p

KANTINEUDVALG:
L: Lonni Gelsdorf

Henning Gjellerod
J. E. Engelbrett-Olsen

HF: Tine Jørgensen, 1ø
R: Ole Balslev
TAP: Karsten Sørensen

EKSKURSIONS- OG 
LEJRSKOLEUDVALG:

Paul Cederdorff
Mogens Dam
Jens Erik Engelbrett-Olsen
Lonni Gelsdorf
Mogens Faisig 
Jes Chr. Jessen
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OVERSIGT OVER SKOLENS RÅD, UDVALG M.V. 1982-83

Niels-Jørgen Kjeldgaard 
Knudsen
Poul Risager

PR-UDVALG:
Ole Balslev
Per Høgild Jensen
Kai Horup
Kristian Laustsen
Inge Halmark Smith
Ole Thinesen
Carl J. Carlsen

ÅRSSKRIFT-UDVALG:
Ole Balslev
Niels Jørgen Kjeldgaard 
Knudsen
Jens Erik Engelbrett- 
Olsen
Henry Smidt

SKOLENS FESTUDVALG:
L: Frans Pærregaard

Lonni Gelsdorf
Inge Smith
Ole Mehl

G: Helle Glistrup, 3a
Trine Andersen, 3a

HF: Helle Arbjerg, 2q
Anette Sahl, 2q

LÆRERVÆRELSESUDVALG:
Kirsten Mathiasen
Finn Obel
Anne Margrethe Aaboe

GL TILLIDSMAND:
Jørgen Vestergaard 
Jacobsen

ELEVFORENINGEN
PARNASSOS’ BESTYRELSE:

Carsten Obel, 3x 
(formand)
Niels Jørgen Amby, 3 u 
(kasserer)
Trine Andersen, 3a 
Astrid Dalum, 3b 
Susanne Haldager 
Jensen, 2c
Anne Meiniche, 2c
Jens Sønderbæk, 2x 
Johannes Nielsen, 2x
Tor Beltov, 2z

Ole Poulsgaard, 2z 
Morten Jensen, 1y 
Esben Madsen, 1y

SKOLENS REPRÆSENTANT I 
NORDVESTJYDSK
TEATERKREDS:

Carsten Obel, 3x

43



GRUNDPLAN OVER SKOLENS BYGNINGER

BOLDSPILHAL
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Dimissionen 1982 AF SKOLENS DAGBOG

1982
AUGUST
Skoleåret indledtes med intro
duktionsarrangementer for nye 
elever og studerende.
23.-2. sept. 3abcS og SxyzuS på 
lejrskole på Færøerne (geografi 
og samfundsfag) med Ja, JJ, KK 
og Ri.
20.-1. sept. 3xyvN og 3zuN på 
lejrskole i Esbjerg (biologi) med 
Gj og ES.
29.-1. sept. Studiedage i fysik for 
3xyf, 3zuF og 3vF med MD, MF 
og IK.

SEPTEMBER
3. Indvielsesfest efter afsluttet 

til- og ombygning.
6. og 7. Ekskursion for hhv. 

3zuN og 3xyvN med JJ.
9. Regionalt atletikstævne på 

Holstebro Stadion. Deltagende 
skoler: Morsø, Lemvig, Holste
bro, Skive, Viborg Amtsg., Vi
borg Kat. Samtlige idrætslære
re medvirkede.
13. Orienterende møde om sko
lerådsvalg for stemmeberettige
de forældre.

13. -17. Lejrskoler for 2g forskel
lige stederi landet. Følgende læ
rere medvirkede: SA, OT, Pæ, IH, 
VN, EC, LG, GA, Th, KH, HM, PÅ, 
Hf, OB, JL, LÅ.
30. Fodboldturnering i Struer 
mellem nordvestjyske gymna
ster. Holdleder: JE.

OKTOBER
1. Fra kl. 12: Pædagogisk em

nedag for lærerne.
1 .-3. 1ø på lejrskole i Køben

havn med AR.
7 . Lærerforsamlingsmøde.
8 .-10. 1p på lejrskole i Køben

havn med Ce.
11 .-14. Midtvejskursus i musik.
12 . Møde med folkeskolelærer
ne om overgangen fra folkesko
le til gymnasium/HF.
14 .-20. 3y på studietur til Syd
frankrig med El.
15 .-17. 1t på lejrskole i Køben
havn med Ce og LÅ.
15 . Gymnasieskolernes hånd
boldturnering i Thisted. Holdle
der: OM.
17 .-21.3b på studietur til Berlin 
med Hf og Mr.

NOVEMBER
1. Gymnasieskakturnering i 

Randers for skolens hold I.
2. Gymnasieskakturnering i 

Holstebro forskolens hold II.
3. Regionalkurser i fagene form

ning, geografi og historie.
3.-5. og 8.-12. Terminsprøver i 
3g.
16. -18. Skt. Jørgensskolens årli
ge skolefester i festsal og fro
koststuer.
18. Fællesarrangement. Caba
ret »Skabet skal stå, men hvor?« 
19.-21.3v på lejrskole i Skagen 
(dansk) med Hø.
23. Gymnasieskolernes bad
mintonturnering i Ringkøbing. 
Holdleder: JE.
23.-26. Ekskursion for 3abcM 
med Sv.
24. Fællesarrangement. Total
petroleum.

DECEMBER
1 .-10. Ulands-udstilling i fest

salen. Der solgtes kunsthånd- 
værkfra u-lande. Salget indbrag
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AF SKOLENS DAGBOG

te 5.246 kr., som ubeskåret går 
til u-landshjælp.

6 . Kopsultationsmøde for ele
ver i Igs og 1 hf samt deres 
forældre.

6. Ko'nsultationsmøde for ele
ver i 1 gm og deres forældre.
12. Skolens kor opførte i Hol
stebro Kirke Bent Peder Hol
bæks rytmiske messe »And It 
Came to Pass«. Korindstude
ring: KL og Sv.
14. Fællesarrangement: Sko
lens korsang spirituals og med- 
virkedp ved fællessang under le
delse af KL og Sv.
20. Semifinale i gymnasieskoler
nes badmintonturnering i Skive. 
Holdleder: JE.
22. Juleafslutning med følgen
de program: 8.00-8.45: Julehyg
ge i stamklasserne, 9.00-11.00: 
Fælles juleafslutning i festsalen. 
Oplæéning af juleevangeliet v/ 
andagtsgruppen, juletale v/ IH, 
julehistorie v/ Hø, folkedans v/ 
Gj, dans om juletræet og udde
ling af julegaver.

1983
JANUAR
13. Konsultationsmøde forele
ver i 2g, 3g 2HF og deres for
ældre.
25. Ekskursion for 2bcN med 
KL.
26. Fællesarrangement. Kon
cert med pianisten Mogens Dals- 
gaard.
28. -4. febr. 2HF udarbejdede 
den større skriftlige opgave.

FEBRUAR
2. Gymnasieskolernes lands

turnering i volleyball i Nykøbing 
M. Holdleder: JE.

9. Lærerforsamlingsmøde.
22. Studieorienterende møde for 
2g, 3g og 2H F (Længere videre
gående uddannelser).
25. Fællesarrangement: Jacob 
Holdt: Amerikanske Billeder.
28. -9. marts. Terminsprøver for 
3g.

MARTS
9.1 q og 1 r på lejrskole i Køben

havn med SA, Ce og Hø.

11 . Studieorienterende møde for 
2g, 3 g samt 1 og 2HF (Kortere 
videregående uddannelser).
11 .-12. Korweekend i Nykøbing 
M. med KL og Sv.
15. Sidste frist for 1g’s grenvalg 
og 1 hf’s tilvalg.
15. Lærerforsamlingsmøde.
22. Regionalmøde i idræt.
22. -24. Skolekomedie. Elever 
opførte deres egen cabaret »Det 
fordømte forår«.
24. 1q på geografiekskursion 
med Hf.
24. Fællesarrangement. Fore
drag ved professor Olaf Peder
sen, Århus.
11. , 18. og 25. Klasseturnering i 
volleyball med finaler ved hal
indvielsen 15. april. Ledere: Gj 
og JE.

APRIL
11. Forårskoncert i Nørrelands- 
kirken. Schubert: Deutsche Mes
se. Indstudering og ledelse: KL 
og Sv.
11. Terapiskolen på praktikbe
søg i alle 1 g og 1 HF.
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Fra formningslokalet.
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Humariistisk studieområde giver rige muligheder for gruppearbejde og lektielæsning p.g.a. de spanske vægge og den fleksible 
bordopstilling.
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PRISOPGAVER

13. -15. 2PQR (formning tilvalg) 
på lejrskole i København med 
El.
13. 2yFM og 2zuF på kemieks
kursion med CC og MF.
15. Indvielse af skolens bold
spilhal.
18. Koncert iTvis Kirke med 2M.
Dirigent: KL.
20. 2xzFM på kemi-geografi-eks- 
kursion med MF og Hf.
21. 1b på historieekskursion 
medVN.
24. Skolens skakhold genvandt 
DM for gymnasiehold.
28. Sidste skoledag for 2 HF. 
MAJ

2. -9. samt 20. Skriftlig eksa
men HF.

4. Sidste skoledag 3g.
9. -13. Skriftlig studentereksa

men.
18. Sidste skoledag for 1 g, 2g 
og 1HF.
JUNI
14. Optagelsesprøver til 1g.
15. Mundtlig eksamen slutter.
17. Kl. 8.00: Translokation for
1 g, 2g og 1HF. Kl. 10.00: Dimis
sion for 3g og 2HF.

Prisopgaver
Generelle bestemmelser vedrø
rende besvarelsen af prisopga
ver udskrevet af Holstebro Gym
nasium og HF-kursus.

1. Besvarelser kan indleveres 
af alle elever på Holstebro Gym
nasium. HF-studerende kan dog 
ikke indlevere deres skriftlige 
årsopgaver som prisopgaver.

2. Besvarelser indleveres til 
skolens kontor under mærke. 
Oplysning om forfatterens navn 
og klasse angives på seddel, der 
skal medfølge i en lukket kuvert 
forsynet med samme mærke 
som besvarelsen.

3. Navnekuverter, der medføl
ger besvarelser, som ikke pris
belønnes, vil blive tilintetgjort 
uden at være blevet åbnet.

4. Indleverede besvarelser er 
skolens ejendom.

5. Besvarelser skal affattes på 
dansk. I fremmedsproglige op
gaver anføres citater dog på 
originalsproget. Afhandlingerne 
skal være skrevet med tydelig 
håndskrift eller på maskine.

6. Interesserede elever kan 
hos faglærerne få igangsætten
de vejledning, herunder bl.a. op
lysninger om relevant faglittera
tur.

7. Besvarelserne bedømmes 
af mindst to faglærere fra de fag, 
hvori prisopgaverne er udskre
vet.

8. En besvarelse, der bedøm
mes som særdeles tilfredsstil
lende, vil blive belønnet med en 
pris på 500 kr. En besvarelse, 
som nokertilfredsstillende, men 
dog ikke kvalificerersigtil prisen 
på 500 kr., vil blive belønnet med 
en pris på 250 kr.

9. En vurdering af de indleve
rede besvarelser vil blive givet 
ved dimissionsfesten. Samtidig 
vil navnene på årets prisvindere 
blive bekendtgjort.
Lærerrådet har godkendt en til
føjelse til disse bestemmelser:
10. En besvarelse kan indleve
res af flere elever i fællesskab.
Med skolerådets godkendelse 
er der for skoleåret 1982/83 
ikke udskrevet nogen prisopga
ver.
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PRISOPGAVE
I GEOGRAFI 1981
Der ønskes en redegørelse for 
hovedtrækkene i det internatio
nale handelsmønster og en ana
lyse af enkelte varers/områders 
specielle indflydelse på de inter
nationale relationer.
Med udgangspunkt i ovenståen
de ønskes en vurdering af beho
vet for en ny økonomisk verdens
orden. De udvalgte varer/områ- 
der bør vælges, så de dækker 
centrale dele af verdenshandels
problematikken.

Bedømmelse af pris
opgave i geografi
Besvarelsen mærket »Tvilling« 
har et solidt, fagligt indhold og 
fremtræder desuden smukt, ud
styret med præcise, humoristi
ske illustrationer.

Der gives en grundig og for
nuftig gennemgang af I- og U- 
landsproblematikken, hvor de 
socialistiske lande og deres rol
le i verdenshandelen dog nok 

har fået en lidt for perifer place
ring.
De valgte eksempler på varer og 
områder er repræsentative for 
verdenshandelen i dag og giver 
samtidig et godt grundlag for 
forståelsen af behovet for en ny 
økonomisk verdensorden, 
l-landenes indflydelse drages til 
slut stærkt i tvivl ved behandlin
gen af de internationale selska
bers betydning for verdenshan
delen.
»Tvilling« har således, både i de 
beskrivende og de vurderende 
afsnit, vist evne til selvstændigt 
at udvælge og strukturere det 
omfattende materiale.
Opgavens væsentligste svag
hed er det mangelfulde noteap
parat, men trods dette og nogle 
mindre fejl, må besvarelsen som 
helhed betegnes som særdeles 
moden, selvstændig og forstan
dig, og vi indstiller den derfor til 
belønning med førsteprisen på 
500 kr. Hf, JJ, KK
Prismodtageren var: Ida Louise 
Sloth, 3x.

Forskoleåret 1981-82erudskre- 
vet følgende prisopgaver: 
ENGELSK
Der ønskes en redegørelse for 
hovedsynspunkterne i anti-psy- 
kiatrien (f. eks. R. D. Laing) i for
bindelse med en tematiskanaly
se af mindst to værker i engelsk
sproget litteratur, der behandler 
problemet om mental sundhed 
og sygdom, f.eks.:
David Mercér, In Two Minds. 
Peter Shaffer, Equus.
Ken Kesey, One Flew over the 
Cuckoo’s Nest.
Sylvia Plath, The Bell Jar.

OLDTIDSKUNDSKAB
Normer, livsværdier og idealer i 
den homeriske forestillingsver
den, belyst ved litteraturen og 
kunsten.
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KEMI
Der onskes gennemført en serie 
dyrkninger af krystaller, repræ
senterende flest mulige kry
stalklasser (rhombisk, monoklin 
osv.).
I tilknytning hertil ønskes udført 
relevante analyser, evt. polarisa
tionsmikroskopiske, røntgenkry
stallografiske og/eller rumgeo
metriske undersøgelser.
Endelig ønskes den historiske 
udvikling indenfor feltet belyst, 
evt. ved udførelse af nogle klas
siske eksperimenter.

Bedømmelse af pris
opgave i kemi

Der er indkommet en enkelt be
svarelse under mærket Krysta.
Der er her tale en et meget om
fattende arbejde, 46 maskin
skrevne A4-sider, med en fin af
vejning mellem figurer og den 
løbende tekst i en nydelig op
sætning.
Indledningsvis gøres på rimelig 
måde rede for teorien bag kry
staldannelse. Det følgende af
snit om krystalklasser og kry
stalsystemer er fortrinligt gen
nemarbejdet.
Det er lykkedes at gennemføre 
dyrkning af ikke mindre end syv 
forskellige stoffer repræsente
rende seks af de i alt syv krystal
klasser.
Alle krystaller er særdeles pæne, 
og det har derfor været muligt at 
gennemføre polarisationsmikro
skopiske samt rumgeometriske 
undersøgelser med tilfredsstil
lende resultat. I dette afsnit fore

kommer dog enkelte ubehjælp
somme formuleringer.
Det afsluttende historiske afsnit 
er det bedste. Heri gennemgås 
på glimrende vis alle væsentlige 
træk af krystalteknikkens udvik
ling. Specielt er afsnittet om 
røntgenkrystallografien fremra
gende.
På denne baggrund indstilles 
besvarelsen til første pris.
Kemifaggruppen

Prisvinderne, der havde afleve
ret en gruppebesvarelse, var 
Gorm Larsen, 2x, Mikael Ørum 
Poulsen, 2x, og Henning Sø- 
gaard, 2y.
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NYT FRA UNDERVISNINGEN

Projekt i engelsk
Drama in English
Efter i adskillige år at have spe
kuleret på, hvorledes jeg på af
gørende måde kunne bringe 
noget nyt ind i engelskundervis
ningen, fik jeg en idé fra en arti
kel i Ekstrameddelelser(10.aug. 
1980) af Dorte Heurlin, om en al
ternativ årsprøve hun havde af
holdt sammen med skuespiller
inden Vivienne Hall.
Jeg kontaktede hende og fik 
derigennem kontakt med skue
spillerinden Rita Baving, som er 
dansk, men uddannet på Old Vic 
i Bristol.
Jeg forelagde hende klassens 
og min idé. (Klassen var på det 
tidspunkt, hvor projektet skulle 
finde sted, en nysproglig 3. g 
med 14 piger og 4 drenge).
Vi havde bestemt, at da vi ikke 
kunne skaffe penge til at tage til 
England for at tale engelsk, så 
hvorfor ikke bringe en person 
hertil, som kunne få os til at 
tale?

Vi fik bevilget tre dage af skoleti
den og 4.500 kr. For disse penge 
lejede vi en hytte i Klosterheden, 
ca. 20 km fra Holstebro, spiste i 
tre dage (engelsk mad, som vi 
selv lavede) og betalte vores 
instruktør.
Og hvad lavede vi så?
Her er et udpluk af hvad elever
ne skriver om det:
Efter at være ankommet med 
bussen (vi havde egentligt plan
lagt at cykle, men det regnede 
og blæste) til hytten Brødtrang, 
fandt vi os hurtigt tilrette i de ud
mærkede omgivelser.
Kort efter gik vi igang med de 
forskellige øvelser, som skulle 
danne grundlaget for hele den
ne tur. Formålet var nemlig gen
nem øvelserne, som alle foregik 
på engelsk, at få et mere natur
ligt forhold til det talte engelske 
sprog.
Vi startede med opvarmning, 
hvilket gentoges hver morgen. 
Her er et eksempel:
»Stand up - lift your right leg, as 
high as you can, while bending 

your knee - then sing. Row, row, 
row your boat, while you move 
the foot of the leg, in circles. You 
lift it higher, and you sing more 
stanzas of the song. (You go on, 
and are totally exhausted). Put 
the leg down, and shake loose. 
Lift the left leg and do the same 
thing«.
Således fortsatte opvarmningen 
ganske systematisk, således at 
hele kroppen var arbejdet igen
nem, sammen med stemmen. 
Opvarmningsøvelsernes formål 
var at skabe koncentration, at 
man lærte at kontrollere de en
kelte muskler og tilsidst også at 
slappe af.
Via den for os utraditionelle op
varmning, fik vi etableret et af
slappet forhold ti hinanden og 
kom ud over genertheden, selv
om der i begyndelsen var megen 
fnisen og ubehag ved at føle 
alles blikke var rettet mod en, og 
man følte, at man var til grin.
Vi kunne da også efter opvarm
ningen arbejde seriøst, selvom 
vi hjemmefra havde diskuteret 
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og tvivlet på, om vi ville have dis
ciplin nok til at gå effektivt op i 
arbejdet med det dramatiske.
Den første dags formiddag lege
de vi forskellige lege af munter 
karakter, f.eks. en huskeleg, der 
skulle bruges til at udvide vort 
ordforråd.
Efter frokost gik vi igang med 
nogle af de mange »spil«, som vi 
opførte.

EKSEMPEL:
3 personer blive udvalgt, som 
»mistænkt« for mord. Gennem 
spørgsmål, skal resten af klas
sen fipde ud af, hvem morderen 
er.
De »mistænkte« skal selv opdig
te deres baggrund og historie.
Det eneste de ved er, om de er 
skyldige eller ej. Afstemning 
efter et vist antal spørgsmål, om 
hvem den skyldige er, følger så 
med en begrundelse for vote
ringen.
Eksempler på andre »rollespil«, 
hvor .pointen er, at hver person 

ved noget som den/de anden/ 
andre ikke ved.
1) To piger deler lejlighed. Den 
ene har en hund, som hun hol
der meget af. En morgen modta
ger den anden et brev om, at der 
ikke længere må holdes hund i 
lejligheden.
a: Tager hunden med til et dyre
hospital og får den aflivet.
b: Sælger lejligheden til fordel 
for en anden, hvor man gerne 
må holde hund.
De mødes og gennemspiller si
tuationen med hver deres vi
den.
2) Et ægtepar har været i teatret 
og hverforsig harde besluttet at 
sige noget vigtigt til den anden, 
før de gåri seng.
Han: Haren elskerinde, som han 
skal have et barn med, og derfor 
vil han skilles.
Hun: har netop i dag fået at vide 
af lægen, at hun er dødssyg og 
ikke har længe tilbage at leve.
3) Et ægtepar har en datter på 
en skole, som er så dyr, at de fak
tisk ikke har råd til at holde bil.

Faderen: Flytter datteren til en 
billigere og dårligere sköle.
Moderen: Sælger bilen.
Der var mange andre situatio
ner, vi spillede igennem med 
dramatiske og overraskende sam- 
menhænge, hvor man blev nødt 
til at reagere og ytre sig, ja, man 
kunne simpelthen ikke lade være, 
og der er aldrig blevet talt så 
meget, og så godt og så auten
tisk engelsk, som under disse 
spil.
En eftermiddag demonstrerede 
Rita, hvor »enkelt« det i virkelig
heden er at læse/spille Shake
speare (det drejede sig om det 
rytmiske og det dramatiske i 
sproget) og vi fik nogle eks
empler på, hvorledes man kan 
arbejde med moderne skuespil
tekster.
Om aftenen legede vi Charade, 
der er en gætteleg, hvor man 
skal fremstille f.eks. bog- eller 
filmtitler mimisk.
Sidste formiddag deltes vi i to 
hold og skulle være hinandens 
»stemmer«. Det ene hold opførte 
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et spil over en flykatastrofe med 
faste roller. De agerende havde 
fået udpeget en partner blandt 
tilskuerne. Pointen var så, at de 
agerende ikke skulle sige noget, 
men mime, således at deres 
partnere udenfor scenen skulle 
tale deres rolle. En øvelse, der 
krævede utrolig koncentration 
og bevægelighed i mimik, og en 
tydelig mundartikulation.
Man følte virkelig, hvad det at 
have en stemme og et sprog 
betød.

VURDERING:
Vores udbytte af turen var helt 
fantastisk, både hvad angår det 
undervisningsmæssige og sam
menholdet i klassen.
At dette engelskprojekt blev en 
sådan succes, skyldes nok især 
Rita, der med sit fremragende 
engelsk og store ihærdighed, 
formåede at aktivere os til det 
yderste.
Alle samtaler og øvelser foregik 
jo på engelsk, hvilket faldt os 
helt naturligt.

Hun fortjener også den største 
kompliment for sin evne til at få 
det skægge og morsomme frem 
i tingene.
Vi kan på det varmeste anbefale 
andre klasser i engelsk at lave 
denne form for projekt. Det var 
spændende at kunne kombine
re den daglige engelskundervis
ning med underholdning og leg, 
der fik andre sider af vores per
sonlighed frem end den daglige 
undervisning i klassen.
Vi ville mene, at man godt kunne 
lave et sådant projekt på alle 
klassetrin i engelskundervisnin
gen i gymnasiet eller HF.
Karin, Lene, Lisbeth, Åse, 
Dorthe, Lone, Tine, Annemette, 
Anne Gitte, Sanne, Else, 
Susanne H, Allan, Hans, Niels 
Erik, Lars, Susanne B og 
Dorthe Q,

3, aN 1981/82.

EFTERSKRIFT
Min vurdering er ganske sam
menfaldende med elevernes. 
Jeg følte, at jeg i løbet af 31/2 dag 

havde fået, om ikke års så man
ge måneders sprogundervis
ning forærende.
Jeg hørte eleverne udtrykke sig, 
som jeg aldrig havde drømt om, 
at de ville være i stand til, og med 
en sådan sikkerhed og på et ni
veau, som jeg syntes lå langt 
over daglig vande. Det var et in
spirerende arbejde, og det har 
givet gode og mærkbare resul
tater i den senere undervisning, 
både hvad det faglige og det so
ciale angår.

LG

Geografiekskursioner 
i 3. naturfaglige 
1982-83

Den 16. september klokken seks 
om morgenen startede 3zuN på 
geografiekskursion, målet var 
Torsminde, hvor vi skulle over
være den daglige fiskeauktion. 
Vi startede med en tur om til los- 
sekajen og derefter gik vi i auk
tionshallen. Auktionen havde en 
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normal størrelse, men rummede 
nok en del flere fiskearter end 
sædvanligt. Vi overværede auk
tionen og fik et indblik i den 
meget brogede form for handel. 
Efter dette gik vi en tur på hav
nen og så på fiskefartøjer samt 
de følgeerhvervsvirksomheder, 
som er placeret der på grund af 
fiskeriet.
Efter dette kørte vi tilbage til Hol
stebro, hvor vi besøgte Vald. 
Bims Jernstøberi og Maskinfa
brik.
Først fik vi et foredrag om virk
somhedens historie og opbyg
ning. Vi havde forberedt en del 
spørgsmål, men mange af disse 
blev besvaret allerede i foredra
get.
Hereftergikvi rundt i virksomhe
den og fik et godt indtryk af den 
meget forskelligartede produk
tion, som foregår på denne ar
bejdsplads.
3xyvN på cykel på geograf i eks
kursion. Vi skulle på besøg på 
Royal Dane, svineslagteri og 
konservesfabrik. Vi blev vist 

rundt på hele virksomheden, 
men vores mange spørgsmål 
forsinkede os så meget, at kon
servesfabrikken kun blev over
fladisk behandlet.
Fra slagteriet cyklede vi til Ho- 
tex, børnetøjsfabrik. Her fik vi et 
foredrag om virksomhedens hi
storie og opbygning, og derefter 
fik vi lov at gå frit omkring i fabrik
ken. Vi fik besvaret vores spørgs
mål til såvel ansatte som ejer, og 
havde hermed overstået da
gens første del.
Eftermiddagen blev brugt til en 
undersøgelse af butikkers udbud 
af pølser og børnetøj. Vi besøg
te slagtere, supermarkeder og 
børnetøjsforretninger, og under
søgte deres vareudbud med 
hensyn til pris og kvalitet.
Alle steder, vi besøgte, blev vi 
godt modtaget.
Den 29. september tog de to na
turfaglige til Ålborg-Portland Ce
mentfabrikker. Geografiekskur
sionsaktiviteten, som havde haft 
erhvervslivet som gennemgåen
de tråd, skulle afsluttes på en af 

Danmarks største virksomhe
der. Vi fik en gennemgang af 
såvel koncernens (FLS) samt 
cementfabrikkens historie og 
opbygning, og var derefter rundt 
og se denne særprægede, men 
meget spændende virksomhed.

JJ

Skolens kor

Skolens kor tæller som regel ca. 
70 medlemmer, og det er åbent 
for alle; man skal ikke til nogen 
form for optagelsesprøve - det 
er lysten til at synge i kor, der er 
det vigtigste!
De første prøver er orienteren
de, d.v.s. man kan komme og 
synge med for at finde ud af, om 
det er noget man vil melde sig 
fast til; efter nogle gange er der 
så endelig tilmelding, som er 
bindende skoleåret ud.
Vi holder normalt to koncerter 
pr. sæson: en ved juletid og en i 
sidste halvdel af april. Vi tilstræ
ber at blande stilarterne, såle-
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des at vi ved den ene koncert 
synger rytmisk musik, ved den 
andenø klassisk.
Forårskoncerten 1981 var Ga
briel Faurés »Requiem«, som vi 
opførte sammen med koret fra 
Struer; Statsgymnasium og Ran
ders Byorkester, dirigeret af La
vard Friisholm; det var anden 
gang, vi samarbejdede med det
te orkester, men forhåbentlig 
ikke sidste. Vi havde den glæde, 
at Danmarks Radio i .Randers 
optog hele vores koncert, som 
så senere blev transmitteret.
Julekoncerten 1981 var i Nør- 
relandskirken, i samarbejde med 
Holstebro Amatørsymfoniorke
ster, som vi ved flere lejligheder 
har arbejdet med. Forårskoncer
ten 1982 var igen rytmisk musik, 
idet vi opførte Duke Ellingtons 
»Second Sacred Concert« sam
men med Holstebro Musiksko
les Big Band, og desuden sang 
et potpouri over kendte Elling- 
ton-temaer.
I efterårssemestret 82 arbejde
de vi med Bent Peder Holbechs 

»And it came to pass«, en rytmisk 
»jule-gospel« for to sangsolister, 
blandet kor, blæsere og rytme
gruppe. Opførelsen fandt sted 
ved en julekoncert i Holstebro 
Kirke og blev i ugen efter genta
get på gymnasiet ved et fælles
arrangement for alle skolens 
elever.
Sædvanen tro blev der også i år 
afholdt korweekend i marts. Det 
var nu sjette år i træk vi gæstede 
Morsø Vandrehjem, og atter i år 
varderfin tilslutning. Der blev ar
bejdet ihærdigt i mange timer 
med programmet til forårskon
certen, Schuberts »Deutsche 
Messe«; om aftenen var der va
rieret underholdning af grupper 
sammensat til lejligheden, samt 
dans.
Forårskoncerten vil finde sted i 
Nørrelandskirken i samarbejde 
med kirkens organist Ib Mørup 
og blæsere fra Holstebro Musik
skole.
Korets øvetid er onsdag fra 14.30- 
16.00.

KL, Mr, Sv

Lejrskole på Færøerne 
med 3abcS og 3xyzuS 
fra 23.8 til 2.9.1982

LÆRERRAPPORT
I februar 1982 gav lærerrådet 
grønt lys for gennemførelsen af 
en lejrskole på Færøerne som et 
tværfagligt projekt i samfunds
fag og geografi og med deltagel
se af 40 elever i 3 abcS og 
3xyzuS samt deres 4 lærere i de 
nævnte fag.
I løbet af foråret blev en del af ti
merne i de to fag brugt til belys
ning af Færøernes natur, histori
ske udvikling, erhverv, by- og 
bygdeforhold, økonomi, kultur 
samt politiske forhold.
Samtidig dannede eleverne nog
le grupper, der søgte om økono
misk tilskud fra alle mulige og 
umulige sponsorer, men dette 
arbejde viste sig desværre re
sultatløst, så lejrskolen måtte fi
nansieres af. lejrskolekontoen 
samt eleverne selv.
Efter en fastlæggelse af over-
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natningssteder og aktivitetsmu
ligheder tog vi kontakt med en 
række personer og institutioner 
på Færøerne, og da vi hos alle 
mødte en utrolig stor hjælpsom
hed, var vi allerede inden som
merferien klar med et detaljeret 
program, som stort set viste sig 
gennemførligt.
Af hensyn til antallet af overnat
ningspladser på vandrerhjem
mene var det nødvendigt at dele 
holdet ved ankomsten til Færø
erne, så matematikerne de to 
første døgn opholdt sig i Oyn- 
darfjørdur på Eysturoy, mens de 
sproglige holdt til i Streymnes 
på Streymoy. Derefter byttede 
de opholdssted, og efter yderli
gere to døgn tog alle til Torshavn 
for at være der de sidste 3 døgn 
inden sejladsen hjem.
Som følge af denne opsplitning 
af holdet samt af hensyn til 
pladsforholdene hos bl.a. Wil
liam Heinesen har alle ikke del
taget i samtlige de aktiviteter, 
der nævnes i det følgende.
Fra Oyndarfjørdur arrangere- Der opereres tænder ud af de efterladte rester af grindedrabet ved Nordskali.
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des et par fjeldvandringer til 
henholdsvis Elduvik og Fugla- 
fjørdur, og de belyste på glim
rende vis såvel fåreavlens vilkår 
som naturforholdene - specielt 
Færøernes geologiske opbyg
ning.
I Fuglafjørdur blev fiskerierhver
vet og fiskeindustrien belyst ved 
foredrag og rundvisning på Ha
raldsens Fiskeindustri af den 
særdeles veloplagte ejer. Som 
eksempel på en følgeindustri fik 
vi demonstreret vodbinderiet 
med dets forsøgsbassin.
For mange af eleverne var en 
vandreturfraStreymnestil Nord- 
skåli måske turens største ople
velse, idet de der så resterne 
efter et nyligt overstået grinde- 
drab i form af ikke mindre end 78 
grindeskeletter.
I forbindelse med det ene logi
skift besøgte vi alle uldspinde
riet i Sydrugøta, hvor vi fulgte 
processerne fra den rå, uvaske- 
de fåreuld blev fyldt i vaskema
skinerne, over kartning, spin- 
ding, strikning og syning til de 

nystrikkede færøtrøjer blev solgt 
i udstillingslokalet.
På en heldags busekskursion 
til Vestmanna på vestsiden af 
Streymoy så vi endnu en gang fi
skens vej gennem en fiskeindu
stri, og efter et besøg på elektri
citetsværket med foredrag om 
Færøernes el-forsyning vandre
de vi op i fjeldet til den ene af 
byens vandkraftsøer. På hjem
vejen fra Vestmanna besøgtes 
et ørredudklækningsanlæg ved 
den gamle hvalfangststation i 
vid Åir.
De tre dage i Torshavn blev i 
meget stor udstrækning brugt til 
belysning af Færøernes politi
ske, kulturelle og markedsmæs
sige forhold gennem en række 
succesfulde møder med centra
le personer.
Industrirådgiver Thormodur Dahl 
gjorde rede for erhvervsforhol
dene og udviklingsmuligheder
ne - specielt bestræbelserne på 
at finde alternative beskæftigel
sesmuligheder.
Erlandur Patursson redegjorde 

for de politiske forhold - specielt 
udviklingen af det republikan
ske parti og forholdet til Dan
mark.
Den tidligere lagmand Atli P. 
Dam, der ligesom Eilif Samuel
sen mødtes med os i Lagtinget, 
belyste forholdet til EF og andre 
handelspartnere samt relatio
nerne til de danske socialdemo
krater.
Landsstyremedlem Eilif Samuel
sen gjorde rede for de kulturelle 
forhold - specielt undervisning 
og oplysning (radio, TV, bøger og 
aviser).
Forfatteren William Heinesen 
talte om Færøernes kunst og 
kultur, herunder sin egen forfat
tervirksomhed.
Under et besøg på Føroya Stu- 
dentasküli deltog elever og læ
rere gruppevis i undervisningen 
i geografi og samfundsfag og fik 
herunder lejlighed til at diskute
re bl.a. undervisning, sprogkløft, 
politik, fremtid m.m. med færø
ske elever og lærere.
Under et senere fællesmøde i 
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skolens aula gav adjunkt Zaka
rias Wang, der også er kommu
nalpolitiker, sin version af Fær
øernes politisk-økonomiske for
hold og specielt forholdet til 
Danmark.
Fælles for alle disse personkon
takter i Torshavn var, at disse - i 
forvejen travlt optagne menne
sker - var særdeles imødekom
mende overfor vore ønsker om 
møder, og i kraft af deres enga
gement og viden bidrog de væ
sentligt til et udbytterigt ophold 
i Torshavn.
For at fuldende billedet af aktivi
teter på turen bør det nævnes, at 
den færøske kultur ligeledes 
blev belyst ved et gospel-mee
ting hos baptisterne, disko
teksbesøg samt kædedans i en 
sen nattetime på »Winston Chur
chill« på hjemrejsen.
Lejrskolen blev senere efterbe
handlet i en række timer i de to 
fag. For desuden at lade andre 
få indblik i udbyttet af et sådant 
tværfagligt projekt udarbejdede 
elever og lærere i en weekend 

en plancheudstilling, der sam
men med montrer med færøske 
fugle, bjergarter, litteratur, tek
stilprodukter samt et dias-show 
viste nogle facetter af Færø
erne.
En smalfilmsoptagelse fra turen 
blev vist ved et fællesarrange
ment.
For os deltagende faglærere har 
arbejdet med forberedelse, gen
nemførelse og efterbehandling 
af denne lejrskole klart doku
menteret, at sådanne tværfagli
ge projekter er både ønskelige, 
berettigede og gennemførlige.

Ja, JJ, KK& Ri

ELEVRAPPORT
Efteråret 1982 blev der for 3. g- 
samfundsfaglige åbnet mulig
hed for at tage på en 10-dages 
ekskursion, delvis for egne mid
ler, til Færøerne.
Dette projekt gav anledning til 
arbejde dels på tværs af klasser, 
dels på tværs af fag, hvilket jo 

ofte kan være svært at prakti
sere.
Vi forberedte os til turen rent 
fagligt ved i fagene geografi og 
samfundsfag at læse om færø
ske forhold, dvs. geologi, bygde
former, kultur, politik, produk
tionsforhold og øernes histori
ske baggrund.
De anderledes klimatiske for
hold på øerne i Nordatlanten 
gav også anledning til en del 
spekulationer hvad angik på
klædning, f. eks. regnslags an
vendelighed på fjeldvandringer, 
tørremu ligheder på vandrerhjem
mene og frem for alt bagagens 
vægt.
På trods af bekymringer og for
udgående diskussioner om mad
lavningsordninger og regelsæt, 
befandt 3. abcxyzuS sig om bord 
på »Winston Churchill« mandag 
den 23. august med udsigt til en 
ca. 30 timer lang sejltur. Heldig
vis havde Atlanten dog respekt 
for de samfundsfaglige fra HG. 
Den forholdt sig i ro samtlige 30 
timer, og vi ankom fuldtalligt og
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På fjeldvandring fra Oyndarfjørdur, der ses i baggrunden, til Fuglafjørdur.

planmæssigt til Torshavn tirs
dag den 24. august sent om 
aftenen.
Foran os havde vi nu 7 dage i hen
holdsvis Oyndarfjørdur, Streym- 
nes og Torshavn.
Den storslåede og anderledes 
natur på øerne stiftede vi for 
alvor bekendtskab med under 
en fjeldvandring, som ifølge de 
stedkendte skulle tage et par ti
mers tid for uøvede, men som for 
os tog omkring en halvdag! Efter 
denne oplevelse nøjedes en del 
af os med at betragte fjeldet ne
defra, mens et par stykker prøve
de kræfter med naturen igen.
I og med at det færøske samfund 
er ret lille muliggjordes i høj grad 
kontakt til forskellige menne
sker, virksomheder og institutio
ner. F.eks. oplevede matemati
kerne et ret usædvanligt virk
somhedsbesøg - et besøg på en 
filetfabrik, hvor virksomhedens 
leder først holdt et foredrag, der
efter viste os rundt på fabrikken 
og slutteligt gav os ca. 150 fisk, 
hvilket medvirkede til at ned-
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bringe madudgifterne til det mi
nimale beløb af 101 kr. for 7 
dages kost (- dog for størstede
len bestående af havregryn, rug
brød og spegepølse!)
Turens store »clou« var for mange 
resterne fra en grindefangst. 
Dele af grindeskeletter og tæn
der blev samlet og kogt af, og ad
skillige billeder (i farver!) blev 
taget.
De sidste tre dage blev tilbragt i 
Törshavn, og en af de oplevel
ser, der ventede en håndfuld af 
os, var besøg hos den færøske 
forfatter William Heinesen. Det
te besøg, som udelukkende mu
liggjordes af den gæstfrie og 
venlige indstilling det færøske 
folk har, var en succes - på trods 
af deis Heinesens forkølelse, 
dels Risagers misforståelse af 
bykortet over Törshavn.
Ovenstående er kun et udplukaf 
de oplevelser vi havde, og først 
efter bearbejdelsen af turen 
efter hjemkomsten, kunne man 
samle indtrykkene og se tilbage 
på en succesfuld og lærerig tur.

Bearbejdelsen af turen bagefter 
bestod dels af fremstilling af en 
plancheudstilling, som (forhå
bentlig!) gav en del af indtrykke
ne videre til skolens øvrige ele
ver, dels af et »forældrearrange- 
ment«, hvor forældre, søskende 
og venner kunne se udstillingen, 
høre oplæsning af en Heinesen- 

Til møde i det færøske lagting med den tidligere lagmand Atli P. Dam.

novelle og se en smalfilm produ
ceret af »BS-filmproduction«, 
alias Bo Smith, 3. yS.
Alt i alt et udbytterigt indslag i 
den daglige arbejdsrytme, et 
projekt, som vi håber andre vil få 
mulighed for at gøre efter.

Karin, Annita, Bo, Laila, 
3. yS
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Berlin-turen 1982

Søndag den 17. oktober kl. usand- 
synligt tidligt stod Bjarne Mørup 
og Henrik Hoffmeyer som sæd
vanlig og ventede på 3. b, alt 
mens vores hjælpsomme og »al
vidende« chauffør forsøgte at få 
alle stablet ind i den ualmindelig 
store og velbremsende bus.
På turen viste Berlin sig fra sin 
bedstp side i det fine efterårs
vejr. Blandt attraktionerne kan 
der især være grund til at omtale 
Det ægyptiske Museum med 
den verdensberømte Nefertete- 
figur og de mange velbevarede 
mumier. Den moderne historie 
får man et levende og dramatisk 
indtryk af ved at besøge »Haus 
am Checkpoint Charlie«. Her 
præsenteres man for de mange 
flugtfprsøg fra øst til vest.
Det er vel overflødigt at nævne 
at der også var tid til mere af
slappende besøg på nogle af 
Vestberlins utallige spisesteder.
Vi kan på det varmeste anbefale 

at aflægge denne levende by et 
besøg.

3. b .

Udsmykning i 
cykelkælder

3. a’s formingshold producerde i 
efteråret og vinteren 4 malerier 
kaldet »De fire årstider«. Undta
gen vinterbilledet, hvis størrelse 
er 1,22X1,22 m, er billedernes 
størrelse 1,22X2,44.
Ideen opstod, da vi kom til at 
snakke om, hvor kedelig vores 
cykelkælder var. Vi blev hurtigt 
enige om, vi ville male noget, og 
for at få inspiration, besøgte vi 
bl.a. Kunstmuseet.
Først tegnede og kom vi med 
forslag, og da temaet - »De fire 
årstider« - var fastlagt, blev vi 
delt op i 4 grupper - en for hver 
årstid. Så skulle vi være enige 
om stilen - om det skulle være 

meget naturalistisk eller om vi 
skulle gå over i det mere eks
pressionistiske.

Det var der meget delte menin
ger om, og resultatet er nær
mest en blanding.
Farverne fremstillede vi selv, og 
det var ikke altid lige nemt at 
ramme præcis den ønskede far
ve. Vi er dog selv godt tilfredse 
med resultatet.
Malerierne er absolut ikke frem
stillet uden et stort slid, og vi 
håber, at ålle, som ser dem, sæt
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ter pris på, at de lyser op i den el
lers så kedelige cykelkælder.
Alle, som ikke har set malerier
ne, gøres opmærksom på, at de 
til enhver tid kan beundres, hvis 
man vil gøre sig den ulejlighed at 
besøge den nu strålende cykel
kælder!

På 3. a’s formingsholds vegne 
Susanne

EDB på Holstebro 
Gymnasium
I forbindelse med udvidelsen af 
Holstebro Gymnasium er der 
blvet indrettet et EDB-rum i kæl
deren, og der er indkøbt et antal 
mikrodatamater af typen RC702 
fra Regnecentralen.
Maskinerne er hertil at begynde 
med hovedsageligt blevet be
nyttet i undervisningen i fagene 
matematik, fysik og kemi, men 
andre fag forventes at følge 
efter.

Maskinerne programmeres i spro
get Comal 80, som er en vide
reudvikling af Basic, og maski
nerne er af samme type, som der 
findes enkelte af i kommunesko
lerne.
Faget datalære eksisterer ikke i 
gymasium og HF, idet Undervis
ningsministeriet i 1980 udsend
te cirkulære, der udelukker un
dervisning i datalære i stedet for 
oldtidskundskab i 2. g. Ministeri
ets tanker er, at faget i fremtiden 
skal integreres i en række fag.
For at kunne bruge skolens 
EDB-udstyr skal man have en 
autorisation, som udstedes af 
matematik-, fysik- eller kemilæ
reren. Samtidig hermed udleve
res en række regier, som skal 
overholdes, da autorisationen 
ellers inddrages, med deraf føl
gende udelukkelse fra EDB-rum- 
met.
Princippet er ellers, at der ved 
hver maskine ligger en bog, som 
udfyldes med navn ved enhver 
benyttelse af en af maskinerne. 
Ved hjælp af disse bøger er det 

muligt at reservere en maskine 
efter nærmere regler.
Den frie adgang til maskinerne 
nødvenddiggør, at reglerne over
holdes, og at det er strengt fagli
ge ting, der arbejdes med. Brug 
af maskinerne som avanceret le
getøj betragtes afgjort som mis
brug.

JM

Idræt

Det hører med til billedet af sko
len, at der findes et aktivt idræts
liv. Gennem skoleåret har vi haft 
lejet andre institutioners haller 
for at kunne tilgodese idræts
grene, som der ikke er plads til i 
gymnastiksalene. Der er på sko
len et udstrakt tilbud om ekstra 
timer i forskellige discipliner på 
frivillig basis, hvorved vi søger at 
give eleverne mulighed for at 
dyrke det, de helst vil, hvadenten 
motivationen er et ønske om at 
dygtiggøre sig eller det sociale
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element, der ligger i at spille 
bold sammen med kammerater
ne.
Stævnevirksomheden er en vig
tig del af skolens idrætsliv, ikke 
mindst fordi der herigennem 
åbnes mulighed for sportsligt 
samvær med elever fra andre 
gymnasier i amtet. I september 
deltog således omkring 300 
drenge og piger i det årlige atle
tikstævne, hvor drengene fra 
Holstebro Gymnasium kvalifice
rede sig til landsfinalestævnet i 
Vejle. - Traditionen tro afvikle
des fodboldmesterskaberne i 
oktober. Regionens gymnasier 
deltager med både drenge- og 
pigehold, dg det nye i år var, at 
samtlige kampe blev spillet på 
én dag. Med reduceret spilletid 
nåede hvert hold 3 kampe. Dren
ge og piger fra Holstebro Gym
nasium har endvidere deltaget i 
håndbold-, badminton-, volley
ball- og basketballturneringer i 
årets løb.
I april arrangeredes en klasse
turnering i volleyball. Tredive
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hold var tilmeldt, så der var 
spænding, drama og livlige dis
kussioner, da det for alvor gik 
løs i Birkelundshallen og gymna
stiksalene fredag efter skoletid. 
Pigernes turnering vandtes af 1 r 
og drengenes af 3x.
Idrætslærerne og skolens ele
ver stod for indvielsen af bold
spilhallen den 15. april. Det vel
lykkede arrangement var anstren
gelserne værd, og vi glæder os 
sammmen med eleverne over, at 
vi har fået de fysiske rammer, 
som moderne idrætsundervisng 
stiller krav om. JE

Studiekreds i mine
ralogi og økonomisk 
geologi 1982-83
Studiekredsen var et tilbud til 
alle interesserede elever og stu
derende og strakte sig over otte 
dobbelttimer udenfor skoleti
den.
De enkelte timer formede sig 
som en blanding af teori (fore
drag) og praktik.

Vi tog udgangspunkt i de »sten«, 
man »træder« på, men ikke véd, 
hvad er. Ved hjælp af simple ken
detegn som: Farve, stregfarve 
(mineralets pulverfarve), glans, 
hårdhed, massefylde, aggregat
form, spaltelighed, magnetis
me, reaktion overfor syre, kry
stalform m. m. forsøgte vi at få et 
indblik i mineralogiens myste
rier.
Vi lærte at anvende et blæserør, 
et redskab, hvormed vi var i 
stand til at frembringe tempera
turer op til 1600 °C, så mineraler 
kunne smeltes.
Vi prøvede også at se på »tynd- 
slib« af bjergarter i mikroskop, 
men da vi kun har et mikroskop, 
som kan bruges til dette, blev 
denne del kun perifer.
Vi lånte en stak krystalmodeller 
på Geologisk Institut ved Århus 
Universitet og fik gennem dette 
en klar fornemmelse af naturens 
mysterier og vidundere.
Undervejs fik vi, som omtalt, 
foredrag om de geologiske for
mationer, og vi fik et indblik i de 

økonomiske forhold i såvel pla
ceringen af mineralforekomster
ne som den generelle verdens
handel, der har indflydelse på 
den økonomiske side af minera
logien. Vi diskuterede også nog
le miljø- og samfundsmæssige 
konsekvenser af en udnyttelse 
af råstofferne.
Studiekredsen havde tolv delta
gere, fordelt på alle gymnasiets 
klassetrin og så godt som alle 
grene. Mødefrekvensen var im
ponerende høj. KK&JJ

Deltagere i studiekredsen i mineralogi 
og økonomisk geologi finder symme
trielementer i krystalmodeller.
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Støtteprojekt
Sommeren 1981 støttede Hol
stebro Gymnasiums U-landsfond 
igen et Home Craft Center i Ma- 
panza, Zambia. Det er nu andet 
år, vi har støttet dette projekt 
under Mellemfolkeligt Samvirke. 
Home Craft Centrets nye under
visningsbygning er færdigbyg
get og indviet. Vi har modtaget 
regnskaber fra byggeriet, som i 
øvrigt ,er blevet støttet fra en 
lang række danske hjælpeorga- 
nisaticjner. Selv om vores støtte
beløb (3.000-4.000 kr.) ikke fyl
der så meget i det samlede 
regnskab, har vi fra centrets 
leder fået megen tak - specielt 
for den psykologiske betydning 
vor støtte har haft, fordi vi var 
nogle af de første, der gik ind i 
projektet.
Vi har i de forløbne to år stået i 
jævnlig kontakt med en tidligere 
elev, Chr. Bladt Hansen, der er 
udstationeret som u-landsfrivil- 
lig i Zambia. I september 1981 
skænkede han en række hus

flidsarbejder fra Zambia til sko
len, disse har siden været udstil
let.

Indsamlingsaktiviteter
I forbindelse med skolekome
dien indbragte program-og pau
sesalg et overskud på godt 2.000 
kr. En gruppe lærere og elever 
har gennemført et festarrange
ment i foråret 1982, hvor over
skuddet gik til U-landsfonden.

Arbejdsgruppen

Skolens frugtbod
I skoleåret 1981/82 har 2y stået 
for salget i skolens frugtbod.
Vi overtog salget 29/4-81 med 
den aftale at halvdelen af over
skuddet skulle gå til skolens U- 
landsfond.
Vi lukkede den 30/4-82 samti
dig med åbning af den nye 
kantine.
Efter afsluttet regnskab kunne vi 

give U-landsfonden et bidrag på 
7.400 kr. Det resterende beløb 
vil 2y bruge til en studietur til 
Sydfrankrig i efteråret 1982.
Vi takker hermed vore kunder 
for støtten i det forløbne år.

2y
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Driftsregnskab 1 /5-80 - 30/4-81 Driftsregnskab 1/5-81 - 30/4-82

INDTÆGTER:
Renteindtægter............................................................................... 4.401,54
Renteindtægter opsamlingskonto................................................. 519,75
Renteindtægter giro........................................................................ 1,20
Indsamlinger.................................................................................... 320,00
Festudvalget.................................................................................... 354,20
Diverse gaver.................................................................................. 888,70
Arbejdsudvalget............................................................................... 992,30
Aviser................................................................................................ 153,78

7.631,47
UDGIFTER:
Gebyrer.................................................................. 63,00
Kurtage.................................................................. 15,00
Uddelte gaver........................................................ 3.000,00 3.078,00

4.553,47

Status pr. 30/4-81

AKTIVER
Opsamlingskonto............................................................................ 2.730,78
Rentekonto...................................................................................... 4.618,73
Girokonto......................................................................................... 713,90
Obligationer 42.000 - 10 % KRF Danmark å kurs 571/z................... 24.150,00

32.213,41
PASSIVER:
Egenkapital pr. 30/4-80............. 26.474,94
Kursændring 314 % af 33.000 ... 1.072,50
Kursændring 114 % af 9.000....................... 112,50 1.185,00 27.659,94
Overskud iflg. driftsregnskab.......................................................... 4.553,47

32.213,41

Ovenstånde regnskab er i overensstemmelse med kassebogen, som vi har 
revideret.
Holstebro Gymnasium, den 26. maj 1981.
Inge Petersen, sekr. Birthe Hansen, sekr.

INDTÆGTER:
Renteindtægter obligationer........................................................... 4.385,34
Renteindtægter opsamlingskonto................................................. 762,40
Renteindtægter giro........................................................................ 13,72
Diverse gaver.................................................................................. 7.384,55
Aviser................................................................................................ 39,04

12.585,05
UDGIFTER:
Gebyrer.................................................................. 73,50
Uddelte gaver........................................................ 4.000,00
Diverse udgifter.......................... 169,25 4.242,75

8.342,30

Status pr. 30/4-82

AKTIVER
Opsamlingskonto............................................................................ 8.831,82
Rentekonto..................................................................................... 4.761,32
Girokonto......................................................................................... 2.812,57
Obligationer 42.000 - 10 % KRF Danmark å kurs 54y2.................. 22.785,00

39.190,71
PASSIVER:
Egenkapital pr. 30/4-81 ....................................... 32.213,41
Kursændring 3’4 % af 42.000............................... ............. 1.365,00 30.848,41
Overskud iflg. driftsregnskab.......................................................... 8.342,30

39.190,71

Ovenstånde regnskab er i overensstemmelse med kassebogen, som vi har 
revideret.
Holstebro Gymnasium, den 6. maj 1982.
Inge Petersen, sekr. Birthe Hansen, sekr.

Pr. 7/3 1983 ejede fonden for 68.000 kr. 10 % obligationer og ca. 5.600 kr.
Vedtægterne for U-landsfonden findes i årsskriftet 1978-79.
Årets uddeling bekendtgøres ved Holstebro Gymnasiums dimissionsfest.
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CARL JOHAN SEVERINS MINDELEGAT

Sommeren 1981 tog en gruppe 
lærere initiativ til oprettelse af et 
legat til minde om afdøde rektor 
Carl-Johan Severin. En indsam
ling blandt skolens personale 
indbragte ca. 10.000 kr. Tilskud 
fra skolens festudvalg og elevsi
de bragte formuen op på kr. 
13.500.
I februar blev følgende fundats 
vedtaget:
Til miride om Carl-Johan Seve
rin, der var rektor for Holstebro 
Gymnåsium og HF-kursus fra 
skolens start i 1963 til sin død i 
1981 opretter de ansatte ved 
skolen følgende legat:

BESTYRELSE
1. Legatet bestyres af de til en
hver tid værende historielærere 
ved skolen samt rektor.

REGNSKAB OG REVISION
2. Legatets begyndelsesfor
mue ér 13.500 kr., som er indsat 
på konto i Holstebro Bank. Le
gatets formue kan til enhver tid 
forøges ved bidrag.

3. Legatets midler skal anbrin
ges til den bedst mulige forrent
ning efter bestyrelsens skøn. 
For at modvirke nedgang i real
værdien tillægges kapitalen år
ligt en passende del af rentetil
skrivningen. Den overskydende 
del af rentetilskrivningen anven
des som årets legatudlodning. 
Med hensyn til 1. uddeling: se 
stk. 5.
4. Legatets regnskabsår er pe
rioden 1/4-31/3. Legatets regn
skab skal foreligge revideret pr. 
1/9 til godkendelse i lærerrådet 
og af TAP. Bestyrelsen udpeger 
revisor.

REGLER FOR UDDELING
5. Der uddeles årligt i forbindel
se med dimissionen og translo
kationen en eller flere legatpor
tioner til studierejser. Legatet 
tildeles dygtige og engagerede 
nuværende eller tidligere elever/ 
studerende på Holstebro Gym
nasium og HF-kursus. Legatet 
tildeles efteransøgning. Der ind
kaldes årligt ansøgninger, som

skal indeholde oplysninger om 
studierejsens formål og indhold. 
Ansøgningerne skal være besty
relsen i hænde senest 15/4. Ved 
vurderingen af ansøgningerne 
skal bestyrelsen tage hensyn til 
formålets lødighed. I tilfælde af 
manglende kvalificerede ansø
gere overføres årets legatpor
tion til senere uddeling.
Første uddeling finder sted i juni 
1982 med en portion på kr. 
1000.

ÆNDRING AF FUNDATSEN
6. Ændringer eller tilføjelser til 
nærværende fundats kan be
sluttes af lærerrådet og teknisk 
administrativt personale ved Hol
stebro Gymnasium og HF-kur
sus.

Ved dimissionen 1982 uddeltes 
den 1. portion til Susanne Bang 
Nielsen, 3a. Legatet skulle bru
ges til en studierejse til Kreta 
med henblik på et studium af 
mykensk kunst.
Bestyrelsen
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Fællesudvalget
Fællesudvalget består af 2 HF- 
studerende + 2 gymnasieele
ver, 3 lærere valgt af lærerrådet, 
formanden for lærerrådet og 
rektor, som begge er »fødte« 
medlemmer.
Udvalget fungerer som kontakt
organ mellem rektor, lærerne og 
eleverne/de studerende. Der 
vælges nyt fællesudvalg hvert år 
umiddelbart efter det nye skole
års begyndelse.
Arbejdsområdet er stort og alsi
digt. Foruden at tage sig af 
studiekredse, introduktions- og 
idrætsarrangementer og andet, 
er et af fællesudvalgets væsent
ligste opgaver at tilrettelægge 
fællesarrangementer.
Det forløbne års program har 
været: Film + debat (Vi ankla- 
ger/lb Makwarth), en cabaret 
om kærlighed, Totalpetroleum 
og pianisten Mogens Dalsgaard, 
Amerikanske Billeder og sko
lens egne musik-/kulturelle ar
rangementer. EC

Lærerrådet
Lærerrådet består af alle sko
lens lærere og rektor. Desuden 
deltager repræsentanter for ele
ver, studerende og TAP uden 
stemmeret i møderne, undtagen 
ved behandling af sager, der af
gøres endeligt i fællesudvalget 
og ved enkelte andre sager som 
f.eks. stillingsopslag.
Bestemmelser for lærerrådets 
arbejde er fastsat i bekendgørel- 
serfra undervisningsministeriet 
og i en forretningsorden.
I en lang række sager har L. hø
ringsret (f.eks. om time- og fag
fordeling, stillingsopslag, bud
getforslag og ekskursioner). I 
andre afgiver L. indstillinger til 
rektor eller fællesudvalget (f. eks. 
forsøgsundervisning, skemaet, 
anskaffelse af undervisnings
midler og afholdelse af introduk
tionsdage). Kun på to områder 
kan L. træffe beslutning, nemlig 
om de mundtlige årsprøvers 
form og omfang og om antallet 
af karaktergivninger.

Desuden kan L. udtale sig om 
alt, hvad der vedrører skolen.
Rådet holder møde ca. 8 gange 
om året. Mange punkter vender 
tilbage på faste tidspunkter hvert 
år - det er en del af skolens ruti
ne - men i de fleste år har især 
byggeriet taget meget tid, først 
med planlægningen, senere med 
en løbende drøftelse af bygge
sagen og indretningen af de 
nye lokaler.
Et emne, der har været arbejdet 
meget med i de sidste par år, er 
lejrskoler og ekskursioner, hvor 
vi efter flere års forsøg med for
skellige modeller har fået skabt 
nye rammer for ekskursioner, i 
det væsentligste sådan, at 2. g 
tager på stamklasseekskursio
ner, 3. g på grenklasseekskur- 
sioner.
Oprettelsen af Carl-Johan Seve
rins Mindelegat er ligeledes fore
gået via lærerrådet i samarbejde 
med skolens øvrige personale. 
Endelig er det et væsentligt led i 
rådets virke at drøfte arbejdet i 
de mange udvalg, hvor lærerne 
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er repræsenteret og samarbej
der med de andre grupper på 
skolen (elever, studerende, TAP 
og rektor).

Hf

Ekskursions- og 
lejrskoleudvalget 

det har igen i år været nødven
digt at bryde »gratisprincippet«. 
Hvor stor en del af aktiviteterne, 
som eleverne/de studerende 
skal betale, vides endnu ikke, da 
nye stramninger kan ændre på 
det nuværende budget.
Med disse begrænsninger som 
udgangspunkt har det kunnet 

lade sig gøré at opfylde næsten 
alle ønsker, og udvalget har der- 
forafgivet indstilling til rektor om 
ekskursions- og lejrskoleaktivi
teter i finansåret 1983. Udvalget 
harfungeret godt i en god og for
dragelig tone.

JJ

Udvalget består af otte medlem
mer udpeget af lærerrådet. Årets 
arbejde har været opdelt i to 
faser.
Første fase var en diskussion og 
gennemarbejdning af de af læ
rerrådet vedtagne principper for 
ekskursions- og lejrskoleaktivi
tet; der har i år kun været foreta
get små justeringer i disse prin
cipper.
Andeel fase af udvalgsarbejdet 
bestod i en indhentning af øns
ker ojn aktiviteter samt en be
handling af disse.
De økonomiske stramninger, som 
har præget hele skolens øko
nomi, har også haft betydning 
for vores udadvendte aktiviteter;

3zFS under indsamling af materiale til speciale i ferskvandsbiologi, februar 7983 
ved Hulbæk.
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Biblioteksudvalget
Udvalget har til opgave inden for 
bevillingernes og bestemmel
sernes rammer at træffe beslut
ning om retningslinierne for bi
bliotekets drift. Foranlediget af 
amtets sparekrav foretog vi på 
et møde i december 1982 en re
duktion af skolens abonnemen
ter på tidsskrifter.

Pæ

Kantinen
Ombygningen af skolen med
førte, at den 1. maj 1982 stod 
kantinen færdig til at blive taget i 
brug. Forinden var der nedsat et 
kantineudvalg med repræsenta
tion af foruden rektor, TAP, læ
rerne og eleverne. Udvalget ar
bejdede med spørgsmålet om, 
hvordan kantinen kunne drives, 
og da tiden nærmede sig antog 
det en kantineleder, Bente Ran- 
drup, til varetagelse af den dagli
ge drift.

Fra maj arbejdede desuden Er
na Poulsen og fra august des
uden Jane Damgård i kantinen. I 
sidste halvdel af januar 1983 
blev Erna Poulsen afløst af Ina 
Johansen. Regnskabet overvå
ges løbende af revisor Poul 
Larsen.
Udvalgets intention med driften 
i opstartsperioden var at skabe 
en stødpudekapital til imøde

Kantinekø.

gåelse af sæsonmæssige og 
andre udsving, der måtte komme 
i omsætningen, samt til sikring 
af de ansattes overenskomst
mæssige sikkerhed. Dette lyk
kedes ganske pænt. - Desuden 
har udvalget med assistance af 
advokat Steffen Møller fundet 
frem til følgende regler som ret
ningsgivende for driften frem
over:
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Vedtægter for Kantine
fonden ved
Holstebro Gymnasium 
og HF-Kursus
§ 1. Navn og hjemsted
Fondens navn er »Kantinefonden 
ved Holstebro Gymnasium og HF- 
kursus«. Hjemsted er Holstebro Gym
nasium, Døesvej, 7500 Holstebro.

§ 2. Formål
Fondeps formål er at fremskaffe ele
verne og personalet på Holstebro 
Gymnasium så gode kantinevarer 
som mpligt på de mest fordelagtige 
vilkår, ißet bemærkes, at prisfastsæt
telsen for kantinevarerne/ydelserne 
alene skal dække de nødvendige 
driftsomkostninger, herunder løn
ninger og hensættelse på en særlig 
konto til evt. udskiftning og fornyelse 
af driftsinventar, maskiner m. m.

§ 3. fjondens ledelse
Fonden ledes af en bestyrelse der 
består af 7 medlemmer, hvoraf én 
vælgeis af gymnasiets elevråd, én 
vælges af HF-rådet, én vælges af 
TAP-personalet og 4 af skolens læ

rerråd. Valget er gældende for et år 
ad gangen.
Bestyrelsen vælger af sin midte sin 
formand, hvilket valg er gyldigt for et 
år ad gangen.
Der skal mindst holdes bestyrelses
møde én gang hver 6. måned, eller 
når formanden eller 2 medlemmer 
ønsker bestyrelsesmøde indkaldt.
Hvervet som bestyrelsesformand er 
ulønnet.
Bestyrelsen erfondens øverste myn
dighed med hensyn til alle spørgs
mål vedr. den daglige drift af kan
tinen.
Bestyrelsen vil altid have at rette sig 
efter de forskrifter, der måtte blive 
givet fra statslig eller amtskommunal 
side vedr. lokalernes indretning og 
brug.
Alle beslutninger træffes ved simpel 
stemmeflerhed.
Der vil være at føre en protokol over 
alle vigtige beslutninger, hvilken pro
tokol underskrives af mødedelta
gerne.
Med hensyn til hæftelsesforholdet 
overfor medkontrahenter, hæfter fon
den med sin formue.

§ 4. Regnskab
Fondens regnskabsår er kalender

året. Regnskabet føres og aflægges 
efter bogføringslovens bestemmel
ser og god revisorskik. Bestyrelsen 
vælgeren regnskabskyndig og habil 
revisor til at forestå dette arbejde.
Fondens første regnskabsår går fra 
den 1.5.1982-31.12.1983.

§ 5. Revision
Revision af regnskabet foretages af 
bestyrelsen, efter aim. revisions prin
cipper.

§ 6. Reservefond
Til imødegåelse af uforudsete udgif
ter og nyanskaffelser oprettes en re
servefond efter bestyrelsens nær
mere bestemmelser herom.
Midlerne hertil vil være at fremskaffe 
gennem driftsoverskuddet fra kan
tinen.
Såfremt fonden skulle ophøre med 
sin virksomhed, vil et eventuelt inde
stående på reservefonden, efter at 
alle kendte kreditorers krav er dæk
ket, være at anvende til bedste for 
Holstebro Gymnasiums lærere og 
elever, og i mangel af enighed her
om, hvad førnævnte formål måtte 
være, da til en forening, så som Hol
stebro Gymnasiums U-landsfond el
ler lignende.
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§ 7. Vedtægtsændringer
Ønskes nærværende vedtægter æn
dret, skal samtlige bestyrelsesmed
lemmer indkaldes ved anbefalet brev, 
og det vil være fornødent, at m indst 5 
ud af bestyrelsens 7 medlemmer 
stemmer herfor. Opnås den fornød
ne kvalificerede majoritet ikke, an
ses forslaget som bortfaldet.

§ 8. Fondens opløsning
Til fondens opløsning følges samme 
fremgangsmåde som i § 7 (ved
tægtsændringer), m.h.t. bestyrelsens 
indkaldelse. Det vil være nødvendigt 
med enighed i bestyrelsen for at op
løse fonden. M.h.t. fondens midler vil 
være at disponere som i § 6 sidste 
afsnit anført.

Elevrådet
Elevrådet burde bestå af en 
elevrådsrepræsentant fra hver 
gymnasieklasse. Da det imidler
tid ikke kan samle nokfolk, harvi 
belsuttet, at alle, som er interes
seret i elevrådsarbejde, kan del
tage.
Elevrådets funktion er at vareta

ge elevernes interesser, men af 
mangel på samme har det ikke 
eksisteret i 1 ¥2 år.
Nu er vi nogle stykker, som har 
besluttet, at elevrådet skal op at 
stå, og jeg vil opfordre til, at I 
møder op, når der bliver indkaldt 
til møde. Det gælder især 1. 
g’erne, da det er vigtigt at kom
me med fra starten, men selvføl
gelig gælder det også 2. og 3. 
g’ere. Det vil være en god idé, 
hvis der kommer mindst en elev 
fra hver klasse, da alle skolens 
elever så har mulighed for at få 
indflydelse via deres klassere
præsentant.
I skoleåret 83/84 vil vi starte 
med en debat om, hvad elevrå
det skal beskæftige sig med i 
løbet af året, vi vil vælge besty
relse og repræsentanter til sko
lens råd og udvalg, som f. eks, 
kunstudvalg, kantineudvalg og 
fællesråd.
Desuden vil vi arrangere en hø
ring med GLO (Gymnasieelever
nes Landsorganisation) og DGS 
(Danske Gymnasieelevers Sam

menslutning), så vi kan diskute
re og tage stilling til, hvorvidt vi 
vil organisere os på landsplan. 
Så hvis I vil have indflydelse på 
jeres skole, og hvis der er nogle 
ting, I er utilfredse med, f. eks. 
med hensyn til ungdomsydelse, 
SU eller transport, så mød op til 
elevrådsmøderne, og vi vil sam
men finde ud af, hvad vi kan gøre 
ved sagerne.
Elevrådet er den mulighed, vi 
har for sammen at forbedre 
vores studievilkår.

Dorte, 2. v

Elevforeningen
Parnassos
Elevforeningen er HG’s »kultur
udvalg«. Formålet med forenin
gen er at skabe liv på skolen. Be
styrelsen består af 11 elevvalgte 
elever, som derfor kan siges at 
have skolens 800 elever bag sig. 
Disse 11 personer har i løbet af 
året efter bedste evne forsøgt at 
skabe en række arrangementer, 
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som faldt i de øvrige elevers 
smag.
Om dette generelt er lykkedes, 
er bestyrelsen på nuværende 
tidspunkt ude af stand til at 
svare på, idet de største arran
gementer endnu ikke er afholdt. 
Til nu (medio marts) er det gået 
udmærket med tilslutningen så
vel til film som til fester.
I efteråret 1982 afholdtes kar
neval på skolen. Trods det utra
ditionelle tidspunkt var hoved
parten af de 350 fremmødte 
klædt ud efter bedste evne.
Den 5. november løb endnu en 
fest ^f stablen med den år
husianske gruppe Trio Debil 
som hovedaktør. Ca. 400 deltog 
og morede sig tilsyneladende 
overdådigt.
Skoleårets 3. fest blev afholdt 
den 18. februar 1983. Tidspunk
tet passede åbenbart ikke den 
gemene elevhob, hvorfor der 
kun var ca. 300 fremmødte.
Ud over disse fester viser vi som 
før nævnt også en del film (ca. 
10) i årets løb. Størst tilslutning 

var der til »Little Big Man« og 
»Monty Python Giver Altid Op«. 
For ikke ensidigt at satse på film 
og fester har Parnassos forsøgt 
at få andre kulturelle arrange
menter til skolen. Tidligere erfa
ringer viser dog, at det ikke øko
nomisk kan lade sig gøre på 
grund af den normalt ringe til
slutning.
Alligevel tog vi den 10. marts 
chancen med »The Amazing 
World og Paul Goldin«. Denne i 
Europa meget kendte parapsy
kologiske entertainer præsen
terede i sit 2Vz timer lange show 
begreber som tankelæsning og 
voodoo, så selv den mest skepti
ske lod sig overbevise.
For at fuldende året på rimelig 
vis, afholder Parnassos sammen 
med skolens festudvalg årets 
store karneval den 8. april. Med 
hensyn til dette arrangement er 
alt endnu ikke planlagt, dog er 
det sikkert at jazz-funk gruppen 
Blast vil spille det meste af 
aftenen.

På bestyrelsens vegne 
Carsten Obel, 3x.

Parnassos’ bestyrelse 82/83: 
Morten Jensen, ly - Tor Beltov, 
2z - Esben Madsen, ly - Ole 
Poulsgård, 2z - Sus Haldager, 2c 
- Astrid Dalum, 3b - Anne Meini- 
che, 2c - Carsten Obel, 3x - Jens 
Sønderbæk, 2x - Niels J. Amby, 
3u - Johannes Nielsen, 2x.

En tak rettes til de lærere og ele
ver, som har hjulpet bestyrelsen 
i løbet af skoleåret. Denne gæl
der specielt Ole Thinesen, Kar
sten Sørensen og skolens fest
udvalg.

Skolebladet anno 
1982-83, OBUSS
Arbejdet med skolebladet be
gyndte et par måneder inde i før
ste del af skoleåret, ved at alle 
med interesse for at lave et så
dant blad mødtes.
Formålet med skolebladet var at 
elever og studerende her skulle 
have mulighed for at give udtryk 
forforskellige ting derinteresse- 
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rede eller berørte den enkelte: 
skolen, politik, forsk, debatter, 
digte, oplysninger til andre ele
ver- lige hvad man havde lyst til. 
Der skulle ingen censur være, 
bortset fra grove, personlige 
angreb.
Meningen var altså ikke at re
daktionen skulle stå for indhol
det, den redigerede elevernes 
og de studerendes blad.
Smukke plakater til oplysning 
om bladets snarlige eksistens 
blev ophængt og redaktionen 
indsamlede reklame til startka
pital. Det indkomne materiale 
blev renskrevet, samlet og sendt 
i trykken. Salget gik godt - altså 
måtte der være interesse for et 
skoleblad.
Desværre vendte stemningen 
og den tidligere interesse blevtil 
passivitet med hensyn til mate
rialeindlevering og køb af bladet. 
Den passive indstilling til bladet 
kunne ikke undgå at påvirke re
daktionen, som lidt efter lidt mi
stede modet og interessen for 
arbejdet med det.

Synd og skam, da det netop er et 
sådant sted eleverne kan ud
trykke sig.
Forhåbentlig er der flere, der 
kan se det positive ved at have 
et skoleblad, så et sådant fortsat 
kan eksistere på HG.

Helle, 1. t og Birgitte, 1. a

Andagtsgruppens 
årsberetning
I lighed med tidligere år har der i 
skoleåret 1982/83 været en an
dagtsgruppe på Holstebro Gym
nasium.
Vi i andagtsgruppen har ønsket 
og ønsker også i fremtiden at 
samles i et åbent, kristent fæl
lesskab inden for folkekirkens 
rammer med Bibelen som grund
lag. Derfor står budskabet om 
Jesus Kristus i centrum i an
dagtsgruppen, som således er 
et tilbud til alle om at være med 
til at samles omkring evangeliet, 
det glædelige budskab om Je
sus.

Vi samles to gange om ugen, 
mandag og fredag i middagsfri
kvarteret i Musik I.
Mandag holder en af os (på frivil
lig basis) en lille andagt, d.v.s. 
læser et stykke fra Bibelen eller 
fra en kristen bog, og vedkom
mende siger evt. selv lidt mere 
om det.
Om fredagen tager vi sønda
gens tekst op til debat. Desuden 
synger og beder vi sammen.

Af øvrige aktiviteter kan nævnes: 
bibelstudier hver 2. uge, juleaf
slutning og hyggeeftermiddage. 
Vi harogså afholdt bogbord med 
diverse kristen litteratur og mø
der om forskellige aktuelle em
ner.
Det bør nævnes, at vi i skoleåret 
1982/83 er blevet meldt ind i 
KFS (Kristeligt Forbund for Stu
derende og Skoleungdom). Det 
bevirker, at vi har udvidet samar
bejdet med KFS-grupper på an
dre gymnasier, bl.a. derved at vi 
deltager på de samme lejre.
Til slut opfordrer vi alle elever, 
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såvel nye som gamle, til at kom
me og være med i det nye 
skoleår!

Andagtsgruppen

Nordvestjydsk 
Teaterkreds 1982/83

I år havde NordvestjydskTeater- 
kreds igen et varieret repertoire 
på programmet, lige fra lystspil 
over musicals til ballet.
Udvalget i denne sæson er ble
vet udvidet med en ekstra serie, 
gul se'rie, også kaldet eksperi- 
mentajserien. De øvrige serier, 
rød, fri, violet og grøn (børnese- 
rie), er gengangere fra tidligere 
år.
Rød serie, som består af fire ud
valgte stykker, har i denne sæ
son været præget af aflysninger. 
Dette gjaldt stykkerne »Hvad en 
sekretær kan bruges til« af Wil
liam Douglas Home og August 
Strindbergs skuespil »Påske«.
Det førstnævnte stykke blev er
stattet af »Tillykke med fødsels

dagen«, som ikke helt levede op 
til publikums forventning. »På
ske« forventes dog at blive op
ført senere på sæsonen.
I modsætning til »Tillykke med 
fødselsdagen« var komedien 
»Erotik« af Gustav Wied fantas
tisk god, men med en produk
tion af Det kongelige Teater og 
en stab af de dygtigste skuespil
lere, skulle resultatet også helst 
blive derefter, og det blev det! 
Rød series sidste tilbud er den 
amerikanske musical »Jeg el
sker min kone«.
Fri serie, der i denne sæson be
stod af 9 forestillinger, var som i 
tidligere år meget varieret.
Serien bragte 2 gæstespil: Bra
sil Tropical, et meget farvestrå
lende show, og Tjaikovskijs klas
siske ballet »Nøddeknækkeren«. 
Denne forestilling var desværre 
præget af dårlige sceneforhold 
til de ellers dygtige dansere fra 
Paris.
Endvidere bestod den fri serie af 
3 danske musikalske indslag 
samt 3 udmærkede komedier. 

Den jyske Opera levererede 2 
forestillinger: Mozarts verdens
berømte og pragtfulde »Trylle
fløjten« og Carl Nielsens komi
ske opera »Maskerade«, som var 
en stor musikalsk oplevelse.
Dette gjaldt også Ungdommens 
Teaters fremførelse af »Josef« - 
en musical fuld af liv!
Gul serie bestod af 4 udvalgte 
stykker, som blev udført af for
holdsvis små og ukendte teatre, 
der markerer sig med andre tea
terformer og forestillingstyper 
end de større tourneteatre. De 4 
stykker lagde alle op til debat. 
Det viste sig at være et godt 
eksperiment.
Den violette serie er et virkeligt 
godt særtilbud til unge under 20 
år, og det kan anbefales på det 
varmeste! Det økonomiske skul
le ikke være en hindring - det ko
ster 55 kr. for 4 forestillinger, 
som man kan vælge frit fra samt
lige sæsonens forestillinger. Var 
det ikke værd at overveje?
Er man ikke interesseret i at 
binde sig til en serie, kan man
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købe billetter med 50% rabat 
forud for samtlige forestillinger i 
de to billigste prisgrupper. Dette 
tilbud gælder for unge under 25 
år.

Lise, 1. a. Karen, 2. u.

Skolekomedie 1982
Den 2., 3. og 4. marts opførtes 
Bertolt Brechts og Kurt Weills 
krasse skillingsopera »Laser og 
Pjalter« fra 1928.

Et omfangsrigt persongalleri af 
tiggere, ludere, forbrydere og 
korrupte politifolk demonstrerer 
gennem et grotesk handlings
forløb, at den herskende sam
fundsorden udelukker begreber 
som kærlighed, godhed, fred og 
menneskelighed.
Forbryderen McHeath må kon
statere, at han kommer til kort i 
en verden, hvor storindustrien, 
bankerne og bureaukraterne 
har overtaget hans udbytterrol
le. Selv om han, Londons største 
forbryder, skulle blive hængt, 
ville det intet ændre ved det for
hold, at mennesket stadig »lever 
af sin evne til fuldstændig at 
glemme han trods alt er menne
ske« og fortsat »piner, kvæler, 
flår sin næstesom et dyr«. Derfor 
virker stykkets opéra comique- 
agtige happy ending også som 
en hånlig grimasse, et slag i an
sigtet på retfærdigheden. Den 
egentlige brechtske opfattelse 
af menneskets vilkår i en kapita
listisk verden lyder sådan i slut- 
moritaten:

Det er en regel at de store 
slås og kriges for en tid. 
Men så enes om at plyndre 
fattigmand til sidste hvid.
Der er dem der lever i mørket 
og i lys en anden kreds.
Dem i lyset ser man let nok 
mens de andre ikke ses.

Der var ca. 60 medvirkende i 
forestillingen, som blev overvæ
ret af omkring 1400 tilskuere.
Den meget krævende musikal
ske side af stykket gjorde arbej
det til et voveligt eksperiment, 
og vi havde derfor undertiden 
masser af sommerfugle i maven. 
Men takket være skuespiller
nes, musikernes og teknikernes 
engagerede indsats slap vi hel
skindet igennem, ja, nogle til
skuere var endda så venlige at 
fortælle os, at det gik godt.

Medvirkende iscenesættere: 
LÅ, HØ, EL, IK.

Musikalsk ledelse: 
Lars K. Stentoft, 3b.
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KUNSTUDSTILLINGER OG STUDIESAMLING

Udstillinger 1981 -82
August/september: Udstilling af 
Kunstcirklens billeder, bl.a. Vi
beke Alfelt, Lars Åkirke, Dam
gård Sørensen, Sylvest, Kay C., 
Folmer Bendtsen.
Oktober/november: Elevudstil
ling. Perspektivtegning og pa
pirklip, rum.
Grundet udvidelse og ombyg
ning af skolen har antallet af ud
stillinger ikke været så stort som 
tidligere år.
Marts/april: Povl Jespersen, 
Drejø, maleri.
Maj/juni: Udstilling af arbejder 
fra Holstebro Gymnasiums stu
diesamling.

Udstillinger 1982-83
»Niels Ebbesen - en jydsk fri
hedskæmper«, 52 jyske kunst
neres fortolkning af temaet fra 

en gammel folkevise. 20. august 
til 10. september.
»Ud af intet kommerdu gående«. 
Robert Jacobsen og Gustava 
Brandt. 20. september til 19. ok
tober. Filmforevisning 9. og 10. 
oktober.
»Det tavse land«. Fotoudstilling. 
Cras Clement. 20. oktober til 
19. november.
»Dansk grafik i 60’erne«. Med 
bl.a. Palle Nielsen, Jane Muus, 
Svend Wieg Hansen. 20. novem
ber til 10. januar.
»Norsk-svensk grafik«. 10. de
cember til 28. januar.
Hans Scherfig: Litografier. 30. 
januar til 14. februar. Filmfore
visning 5. og 6. februar.
Anita Houvenaegel: Maleri - gra
fik. 10. januar til 5. februar.
Elevudstilling. Februar og marts. 
Bent Carl Jacobsen: Silketryk. 
Marts måned.
Udstilling fra gymnasiets egen 
studiesamling. April til august.
En række af udstillingerne er ar
rangeret i samarbejde med Jydsk 
Aktiv Kunstforening.

Nyerhvervelser i 
studiesamlingen
128. Vibeke Alfelt, »Heste«, lito
grafi.
129. Kay Christensen, litografi.
130. Vagn Hasle Nielsen, »Jass- 
festival 81«.
131. Vagn Hasle Nielsen, »Jass- 
festival 81«.
132. Vagn Hasle Nielsen, »Jass- 
festival 81«.
133. Vagn Hasle Nielsen, »Jass- 
festival 81«.
134. Vagn Hasle Nielsen, »Jass- 
festival 81«.
135. Vagn Hasle Nielsen, »Jass- 
festival 81«.
Studiesamlingen har modtaget 
nr. 130-135 som gave fra kuns
tneren Vagn Hasle Nielsen,Ølby 
pr. Struer. Vi vil gerne på skolens 
vegne takke for venligheden.
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GAVER TIL SKOLEN/LEGATER OG BOGGAVER

Gaver til skolen
Fra adjunkt Erik Sønder et sæt 4 
cm-kort over Holstebro-egnen.
Fra lektor B. Gullach en samling 
fransk litteratur (Livre de Po
che).
/ forbindelse med skolens ind
vielse:
Fra rengøringsselskabet AZ et 
sæt flag og vimpel.
Fra amtets øvrige gymnasier en 
skulptur af Erik Smed.
Fra arkitektfirmaet Skaarup og 
Jespersen en sokkel til skolens 
Robert Jacobsen-skulptur.
Fra arkitektfirmaet Skaarup og 
Jespersen og ingeniørfirmaet 
Bent Ove Pedersen to linde
træer.
Fra Holstbro Kommune en kera
misk udsmykning.
Fra Holstebro Handelsskole og 
Holstebro Tekniske Skole en 
keramikflise.
Fra skolens lærere et portræt af 
afdøde rektor Severin.
Fra deltagerne i ekskursion til 
Færøerne en udstoppet sule.

Legater og 
boggaver

LEGATER:
Købmand N. A. Bro og hustru, 
Pouline Marie, f. Riis’s minde
legat.
Juni 1981: 1 portion å 3.500 kr. 
til en flink student efter indstil
ling fra lærerrådet: Britta Birk- 
kjær Ahiers, 3d.
1 portion å 3.500 kr. til en flittig 
og god kammerat efter indstil
ling fra studenterne 1981: Tage 
Andersen, 3u.
Juni 1982: 1 portion ä 3.500 kr. 
til en flink student efter indstil
ling fra lærerrådet: Hanne Tu
borg Vilstrup, 3y.
1 portion å 3.500 kr. til en flittig 
og god kammerat efter indstil
ling fra studenterne 1982: Ove 
Risum Jensen, 3u.

BOGGAVER
Juni 1981: Boggave fra bog
handler Hagen Petersen til Jør
gen Kjær Thomsen, 3a. De krist
ne.
Boggave fra foreningens Nor
den til Connie Boe Lauridsen, 
3c.
Boggave fra L’institut Francais 
til Bente Madsen, 3d.
Juni 1982: Boggave fra bog
handler Hagen Petersen til Lene 
Kaptain, 3b.
Boggave fra Alliance Franqaise 
til Kristian Hjørnholm Kristen
sen, 3z.
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Translokationsfesten for 1. g, 2. g og 1. HF finder sted den 17. juni kl. 8. 
Dimissionsfesten for 3. g og 2. HF finder sted samme dag kl. 10. 
Forældre og skolens venner indbydes herved.

Det nye skoleår begynder mandag den 8. august. Lærerne mødes kl. 9, 
eleverne kl. 10 - 1. g og 1. HF dog først kl. 11.
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