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FORORD

Det redaktionelle sigte med års
skriftet har været, dels at infor
mere elever og kursister om livet 
på skolen og dels at registrere de 
begivenheder, der har fundet sted 
i årets løb.
Det er glædeligt, at så mange 
elever og medarbejdere på skolen 
med deres bidrag viser interesse 
for årsskriftet.

JE, Hg, KS og Sm

Du har del i en fremtid.
For den skal du plante et træ.

Piet Hein



SKOLENS PERSONALE

CA
Carsten Abildgaard 
musik, historie

OB
Ole Balslev 
græsk, latin, old. 
rektor

GA
Gordon Albøge 
dansk, historie, old.

CC
Carl Jørgen Carlsen 
fysik, kemi 
studielektor

SA
Steen Andersen 
engelsk, dansk 
GL-tillidsmand

PC
Paul Cederdortf 
formning

EC
Elisabet Christensen 
engelsk, idræt

FC
Finn Lyngholm Christensen 
latin, historie, old.

Ch
Karen Christgau 
idræt
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SKOLENS PERSONALE

MD
Mogens Dam 
matematik, fysik

Jane Damgaard 
kantinemedhjælper

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

DF
Dorthe Falsig 
engelsk, idræt

El
Karen Ellehauge 
fransk, formning

MF
Mogens Falsig 
kemi, fysik

Margit Gade-Kristensen 
biblioteksassistent

LG
Lonni Gelsdorf 
engelsk, religion 
studieveji. HF
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SKOLENS PERSONALE

FG
Find Gravesen 
psykologi

mh
Mette Hannibal 
kontorelev

BG
Benedikt Gullach 
biologi, geografi

bh
Birthe Hansen 
sekretær

Finn Hansen 
pedelmedhjælper

Ha
Knud Hagedorn 
engelsk, tysk

NH
Niels Hansen 
fysik, matematik

Hf
Henrik Hoffmeyer 
historie, geografi

KH
Kai Horup 
historie, old. 
studievejl. Gy.
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SKOLENS PERSONALE

Hu
Mogens Huus 
engelsk

Hø
Karl Kristian Højbjerg 
dansk, idræt 
lærerrådsformand

Ja
Jørgen Vestergaard Jacobsen 
samfundsfag, historie 
boginspektor

Mary Ørskov Jensen 
kaffedame

MJ
Mariann Bech Jensen 
psykologi

Hg
Per Høgild Jensen 
fysik, kemi 
adm. inspektor

JJ
Jes Chr. Jessen 
geografi

IK
Inga Kjær 
fysik, matematik
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SKOLENS PERSONALE

AK
Andreas Knudsen 
matematik 
studievejl. HF

JL
Johannes Lebech 
dansk, historie

KK
Niels-Jørgen 
Kjeldgaard Knudsen 
geografi, biologi 
indre inspektor

TL
Tove Lund 
matematik

KL
Kristian Laustsen 
musik

KM
Kirsten Mathiasen 
fransk, idræt

OM
Ole Mehl 
biologi, idræt

Me
Jørgen Mejdahl 
tysk 
studielektor

JM
Johan Evald Mogensen 
matematik 
skemalægger
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SKOLENS PERSONALE

HM
Hans Henrik Monrad 
dansk, religion

MO
Jens Mortensen 
engelsk, samf.fag.

MM
Marius Møller 
dansk

Mr
Bjarne Mørup 
musik, tysk 
fagkonsulent (musik)

GS
Gerd S. Nielsen 
dansk

hn
Hanne Nielsen 
sekretær

VN
Holger Votborg Nielsen 
historie, geografi

SN
Sigurd Nielsen 
historie, dansk 
studielektor

EN
Erik Nygaard 
kemi, fysik
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SKOLENS PERSONALE

Ny
Mette Nyvold 
engelsk, fransk

FO
Finn Obel 
fransk 
studieveji. HF

Oe
Hans Knut Oesterhelt 
tysk, religion

Ho
Hildegard Oesterhelt 
biologi, geografi

ip
Inge B. Petersen 
sekretær

SP
Steen Poulsen 
engelsk, latin, old.

Pæ
Frans Paerregaard 
engelsk, latin 
bibliotekar

Bente Randrup 
kantinebestyrer
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SKOLENS PERSONALE

AR
Ane Marie Ravn 
dansk, formning

KS
Kirsten Severin 
idræt, matematik

JS
Jørgen Smith 
fysik, matematik

Ra
Ingolf Ravn 
matematik

Ri
Poul Risager 
samfundsfag, historie

IH
Inge Halmark Smith 
tysk 
studievejl. Gy.

Sm
Henry Smidt 
dansk, tysk

OS
Ole Snerling 
kemi, fysik

Sv
Inge Svendsen 
musik, engelsk
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SKOLENS PERSONALE

Sz
Evald Peter Szewczyk 
fransk, tysk

Karsten Sørensen 
skolebetjent

ES
Erik Sønder 
biologi, idræt

IT
Inger M. Thamdrup 
biologi

HS
Helle Sørensen 
engelsk, dansk

OT
Ole Thinesen 
dansk, religion

Th
Elisabeth Thorsen 
dansk

AÄ
Anne Margrethe Aaboe 
matematik

LÅ
Lis Aaboe 
dansk, fransk

10



SKOLENS PERSONALE

pä
Peter Aaboe 
fysik, matematik 
studievej!. Gy.

I perioden fra rektor Carl-Johan 
Severins død 30.5.1981 til rektor 
Ole Balslevs tiltræden 1.10.1981 
varetog:
lektor Andreas Knudsen posten 
som konstitueret rektor,
adjunkt Steen Grønlund Ander
sen hvervet som vikarierende ad
ministrativ inspektor,
adjunkt Inge Svendsen hvervet 
som vikarierende administrativ in
spektor,
adjunkt Niels-Jørgen Kjeldgaard 
Knudsen hvervet som konstitueret 
administrativ inspektor i perioden 
1.8.-31.9.1981, 

og adjunkt Henrik Brock Hoff
meyer hvervet som konstitueret 
studievejleder i perioden 1.8.- 
31.9.1981.

TAGE BENTZEN 1912-1983
I november 1983 døde lektorTage 
Bentzen, som havde været ansat 
ved Holstebro Gymnasium fra 

1964 til 1979, da han tog sin afsked 
på grund af alder.
Han var født i Århus og bestod i 
1939 embedseksamen i fransk og 
latin ved Århus Universitet. Efter 
et studieophold i Frankrig kom 
han i 1943 til Nakskov Gymna
sium. Tyve år senere vendte han 
tilbage til sin fødeby (ansættelse 
ved Århus Statsgymnasium), men 
allerede året efter flyttede han til 
det nyoprettede gymnasium i Hol
stebro, hvis rektor, Carl-Johan 
Severin, han havde været kollega 
med i Nakskov.
Da Tage Bentzen i 1979 blev pen
sioneret, skrev rektor Severin i 
skolens årsskrift bl.a.: »Han har 
været en dygtig og samvittigheds
fuld lærer, som hartjent Holstebro 
Gymnasium og dets elever trofast 
gennem 15 år med sin store viden 
og interesse«.
Det er ord, som godt kan tåle at 
blive gentaget.
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SKOLENS PERSONALE/EKSAMEN

Meddelelser om 
personalet

stud. pæd. psyk. Find Gravesen er 
ansat som timelærer i psykologi 
fra 17.11.83.
cand. psyk. Mariann Bech Jensen 
er ansat som timelærer i psykologi 
fra 1.9.83.
cand. mag. Birthe Laursen er an
sat som adjunkt på kvotavilkår i 
psykologi fra 1.8.83 til 1.9.83.
cand. mag. Jens Mortensen er an
sat som adjunkt på kvotavilkår i 
engelsk og samfundsfag fra 1.8.83. 
cand. mag. Linda Hauschildt Niel
sen er ansat som adjunkt på kvota
vilkår i religion fra 1.8.83.
cand. scient. Erik Nygaard er an
sat som årsvikar i kemi og fysik fra 
1.8.83.
cand. mag. Gerd S. Nielsen er an
sat som vikar for Elisabeth Thor
sen i dansk fra 19.9.83.
Jette Nielsen fratrådte som kon
torelev 31.10.83.
Mette Hannibal Olesen er ansat 
som kontorelev fra 1.10.83.
stud. psyk. Iver Rasmussen er an

sat som timelærer i psykologi fra 
1.9.83.
cand. mag. Helle Dorrit Sørensen 
er ansat som adjunkt på kvotavil
kår i engelsk fra 1.2.84.
cand. scient. Inger Margrethe 
Thamdrup er ansat som adjunkt på 
kvotavilkår i biologi fra 1.8.83.

Lærerkandidater

Efteråret 83
cand. mag. Marian Nydan Hansen.
Vejledere: Ha, Me, Ny og Sz. 
cand. mag. Peter Hoxer Jensen.
Vejledere: GA, VN, Oe, IH og Sz. 
cand. scient. Ivan Bisgaard Mik
kelsen. Vejledere: TL, Ra og JS.

Foråret 84
cand. scient. Torben Andersen.
Vejledere: BG, KK, OM og ES.
cand. phil. Inge Asmussen. Vej
ledere: JL, HM og LÄ.
cand. mag. Pia Ravnmark. Vej
ledere: KL, KM, FO og Sv.

Eksamen 1983

Nysproglig studentereksamen 
blev bestået af 39 elever.
Samfundssproglig studentereksa
men blev bestået af 20 elever.
Musiksproglig studentereksamen 
blev bestået af 9 elever.
Matematisk-fysisk studentereksa
men blev bestået af 53 elever.
Matematisk-samfundsfaglig stu
dentereksamen blev bestået af 19 
elever.
Matematisk-naturfaglig studenter
eksamen blev bestået af 39 elever. 
Højere forberedelseseksamen blev 
bestået af 69 studerende, heraf 1 i 
august.
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ELEVER OG STUDERENDE, DER ER INDSTILLET TIL EKSAMEN SOMMEREN 1984

HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN

2P

ANDERSEN, BODIL MARIE MOSGAARD 
(VINDERUP)
ANDERSEN, GITTE ULSØ (VINDERUP) 
ANDERSEN, LONNY 
CHRISTENSEN, LISBETH BIRGITTE 
CHRISTOFFERSEN, KATE 
EMBORG, LONE 
FRYDENDAL, IB 
HORNSTRUP, SUSANNE 
JESPERSEN, ANNA-MARIE
JESPERSEN, ASGER GRØNLUND (TREHØJE) 
JØRGENSEN, JONNA 
JØRGENSEN, KARIN FRIIS 
KONGSGAARD, ANNETTE 
LARSEN, JETTE 
LAUMANN, MARGIT 
LYKKESKOV, HANNE (VINDERUP) 
MADSEN, HELLE (ULFBORG-VEMB) 
MØLLER, MICHAEL 
PEDERSEN, HANS FREDE KORP 
(AULUM-HADERUP) 
PEDERSEN, VIBEKE 
POULSGAARD, KAJ PIHL (ULFBORG-VEMB) 
POULSEN, ANNE METTE SKAUTRUP 
(TREHØJE) 
SVEJDAL, JETTE (VINDERUP) 
THOMSEN, SØREN 

2Q

ANDERSEN, HELLE BLÆSBJERG (TREHØJE) 
BASTRUP, HELLE 
CHRISTENSEN, GRETHE SKOV 
(AULUM-HADERUP)

FREDERIKSEN, ALICE ANETTE 
(AULUM-HADERUP) 
FRIIS, CHARLOTTE HØJRIS 
HANSEN, ANNA KATHRINE DALGAARD 
(AULUM-HADERUP) 
HANSEN, LAILA HJORTKÆR 
HINRICHSEN, ELLEN KASTBERG 
JENSEN, JOHN FAURHOLDT 
(ULFBORG-VEMB) 
JENSEN, KIRSTEN (TREHØJE) 
JESPERSEN, TOVE GRØNLUND (TREHØJE) 
JENSEN, PIA HEDEGAARD 
KIRK, LONE (RINGKØBING) 
LAURIDSEN, TINA NØRGAARD (LEMVIG) 
LYHNE, ANNA MOSOLFF 
MØLLER, HENNING KJÆRGAARD 
NYGAARD, SUSANNE LETH 
NØRGAARD, GITTE KLINKBY 
PEDERSEN, JES KAMP 
PEDERSEN, SUSANNE NØRGAARD 
SONDRUP, LENE 
SØRENSEN, PERNILLE HAVSHØJ 
SØRENSEN, SOLVEIG 
THOMSEN, HENRIK EIDORFF 

2R
BERTELSEN, KIRSTEN HANNE (LEMVIG) 
CHRISTENSEN, JETTE BUCH (STRUER) 
FREDGAARD, KENNETH SEKKELUND 
GREGERSEN, ANNETTE BØGE
GREGERSEN, METTE
HALD, LONE LUND
JENSEN, ANDERS THOMAS MOLTKE
JENSEN, DORTE KAMP (RINGKØBING) 
JUSTESEN TOVE BIRKMOSE (RINGKØBING) 
LAUSTSEN, ANETTE 
MADSEN, ELISABETH 
MELVEJ, MARIANNE ASCANIUS

MORTENSEN, HELLE (STRUER) 
NIELSEN, LOTTE VESTERGAARD 
PEDERSEN, BIRGITTE KYED 
PEDERSEN, HELLE EGEDE
PEDERSEN, YVONNE KAASGAARD (LEMVIG) 
SCHJØTZ, LISSI LUND (LEMVIG) 
SCHWARTZ, PALLE (RINGKØBING) 
STRANDBY, BODIL SCHELDE 
VATTLET, SUZANNE DYRBERG

2t

DAMGAARD, HENRIETTE MOESGAARD 
GLISTRUP, JETTE 
HANSEN, MARIANNE
HØGILD, ANNA (AULUM-HADERUP)
JENSEN, KIRSTEN HORNSHØJ 
(RINGKØBING)
KNUDSEN, JEAN STEEN
KOBBERØ, LONE 
kure, Flemming Højrup (vinderup) 
LAURIDSEN, LISBETH
LENDA, JOAN (AULUM-HADERUP) 
LUND, SUSANNE (RINGKØBING)
MADSEN, SUSANNE BRUN (ULFBORG-VEMB) 
NIELSEN, TORBEN VESTERGAARD 
OLSEN, DORTE HEIDI 
PETERSEN, SIGNE OXLUND
PRÆSTHOLM, HELLE (AULUM-HADERUP) 
SCHULTZ-JAKOBSEN, SOLVEJG
SPAABÆK, METHA KATHRINE (TREHØJE) 
SYLVESTERSEN, LENE (TREHØJE) 
SØNDERBY, BODIL (ULFBORG-VEMB) 
SØRENSEN, HELLE MOLDRUP 
THOMSEN, JOHANNES JUL 
(AULUM-HADERUP)
VORAGER, BODIL ELBRØND SEVELSTED 
(ULFBORG-VEMB)
ZUCCARELLO, CRISTIANO (LEMVIG)
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ELEVER OG STUDERENDE, DER ER INDSTILLET TIL EKSAMEN SOMMEREN 1984

2ø

ANDERSEN, JANE HEDE
BENGTSEN, HELLE ELISABETH 
CHRISTENSEN, JAN STRUWE 
CHRISTENSEN, NIELS AGERBEK 
ERIKSEN, BENTE AGATHE (TREHØJE) 
FREDERIKSEN, JETTE
GAMMELVIND, LARS HENNING (TREHØJE)
HAMMER, MICHAEL GERCKEN 
HERMANN, ULRIK KAMSTRUP 
JENSEN, LISSI STJERNHOLM (TREHØJE) 
JØRGENSEN, TINE
KARSTENSEN, PIA SCHERBECK
KIRK, FLEMMING
KONGSGAARD, HENNY (TREHØJE)
LARSEN, GITTE
MELVEJ, ANETTE SØRENSEN
MIKKELSEN, ANNI KATHARINA (VINDERUP) 
SANDHOLM, LONE
SIMONSEN, DORTHE
SIMONSEN, OLE PLOUMANN
SKALLEBÆK, IRENE (AULUM-HADERUP)
SØNDERBY, VIBEKE
SØRENSEN, HENRIK VILLUM
THORSEN, ESBEN LADEGAARD (VINDERUP)

SPROGLIG STUDENTEREKSAMEN
3a

SS CHRISTENSEN, MONICA
SM CHRISTIANSEN, METTE BJØRN 

(RINGKØBING)
SN DIDERIKSEN, HELLE (SØNDERBORG)
SN FOGT, PIA LYKKEGAARD
SS HABEKOST, ANNE METTE 

(AULUM-HADERUP)
SN HAGILD, PERNILLE
SN HALD, KIM LILLEVANG
SM HANSEN, MARIANNE KLIT
SS HANSEN, ULLA HOLM (ULFBORG-VEMB)
SN HOLM, LISE
SM JENSEN, CONNY HEDEVANG
SS JENSEN, HANS HENRIK
SS JØRGENSEN, METTE TOFT
SN KROGSGAARD, HANNE (AULUM-HADERUP)
SN MADSEN, LENE
SS NIELSEN, ELSE MARIE BÆK 

(ULFBORG-VEMB)
SN NIELSEN, MARIE-LOUISE KIRSTINE 

HOPPE (ULFBORG-VEMB)
SS OLSEN, ILSE
SN SIMONSEN, RIKKE KILDEVÆLD
SN SKOV, KIRSTEN (ULFBORG-VEMB)
SN THOMSEN, NINA

3b

SS ABRAHAMS, CHARLOTTE
SN FISCHER, JEANETTE FERSLEV
SS GRAVERSEN, PREBEN
SN HESSELLUND, IRENE KEMP
SM HOLM, MARIANNE (RINGKØBING)
SN JENSEN, CHARLOTTE DÜRR
SN JENSEN, LENE HANDBERG

SS KAPTAIN, LARS (VIDEBÆK)
SN KRISTOFFERSEN, LENE STAMMER
SM LILLEVANG, MARIANNE (ULFBORG-V
SN NEJRUP, ANNA KATHRINE 

(ULFBORG-VEMB)
SN NEJRUP, KAREN MARGRETHE 

(ULFBORG-VEMB)
SN NISSEN, JETTE AGNES
SN PEDERSEN, ANNE-MARIE BORG
SS POULSEN, CHRISTINA BREDDAM
SS RINDOM, INGE LOUISE
SN ROIEN, ANETTE VILSTRUP (SILKEBC
SN SINKJÆR, ULLA (VIDEBÆK)
SN STEFFENSEN, METTE MARIE
SN SVELLE, BETTINA MERETE
SN SØRENSEN, SUSANNE LASSEN

3c

SS ANDERSEN, MORTEN TVÆRMOSE
SN FARCINSEN, ANNA-METTE ETTRUP 

(AULUM-HADERUP)
SS HALD, KAREN
SS HAMMERSHØI, ANETTE
SM HANSEN, INGER KLEINSTRUP 

(TREHØJE)
SS JACOBSEN, KARIN
SN JENSEN, HANNE CTREHØJE)
SN JENSEN, JANE LUND
SS JENSEN, METTE HAVSKOV
SN JENSEN, SUSANNE HARDER HALDAGt
SN KAIDANTZIS, THERESE HELENA
SM MEINICHE-JENSEN, ANNE
SN MIKKELSEN, KIRSTEN TJENER 

(TREHØJE)
SM MIKKELSEN, PIA DALGÅRD
SS MOUSTGAARD, SUSANNE BIRGITTE
SS NIELSEN, LARS TOPP
SS NØRUM, LISE LOTTE (STRUER)
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ELEVER OG STUDERENDE, DER ER INDSTILLET TIL EKSAMEN SOMMEREN 1984

SS OLSEN, SUSANNE (VINDERUP)
SS SKOVGAARD, DORTHE

MATEMATISK STUDENTEREKSAMEN
3x

MS ALBERTSEN, HELLE
MF ANDRESEN, JESPER FUGLSIG
MF BALSLEV, HENRIK
MF BÆK, TORBEN DAMGÅRD

. (AULUM-HADERUP)
MF CARLSEN, PER SKIFTER
MN COLSTRUP, SUSANNE
MF FILYO, THOMAS BROKKENHUUS
MF HØJLUND, OLE (VINDERUP)
MM JENSEN, ANNEMARIE DAHLMANN 

(VINDERUP)
MF JENSEN, KARIN
MN KRUSE, MARY (AULUM-HADERUP)
MF KAASGAARD, SONJA
MF MADSEN, LARS SCHANDORFF
MN NIELSEN, JOHANNES GRUBBE
MF NIELSEN, KARSTEN
MS NISSEN, LENE (TREHØJE)
MS NØHR, BENT FALKENBERG
MS OLSEN, CLAUS BJARNE OVERGAARD
MF OLESEN, MARTIN
MM SIBER-GRAVESEN, INGA KRISTINA 

(TREHØJE)
MN SØNDERBÆK, JENS CHRISTIAN
MN THUSHOLT, BENTE (TREHØJE)
MN VÆGGEMOSE, MARION JUDITH GRELCK 

(AULUM-HADERUP)

3y

MF ANDERSEN, HANNE

MF ANDERSEN, IVER HOUMARK
MN BRØDBÆK, KIRSTEN MARIE
MN ENEVOLDSEN, METTE KABEL
MF FRANDSEN, ANDERS (TREHØJE)
MF HANSEN, JETTE TOFT
MS HOVE, POUL
MF IVERSEN, HENRIK
MF JENSEN, GUNNAR PETER (TREHØJE)
MF JENSEN, KIM SOMMER
MF LARSEN MARIANNE (AULUM-HADERUP)
MF MIKKELSEN, HANNA
MN NIELSEN, JESPER FRANK
MN NIELSEN, TRINE
MF PEDERSEN, ANNEMARIE GADE
MF PEDERSEN, CARSTEN BRENDSTRUP
MF PEDERSEN, HENNING LEHMANN
MF PEDERSEN, JAN AMSTRUP
MF PEDERSEN, TORBEN KLIT
MF PETERSEN, KLAUS DAMGAARD (TREHØJE)
MF SINKJÆR, OLE
MF SLOTH, ANDERS GEORG
MF SØRENSEN, JAN CHRESTEN
MN SØRENSEN, LARS (TREHØJE)

3z

MS ANDERSEN, ANETTE SKOV
MN BELTOV, TOR (AULUM-HADERUP)
MF BREHMER, STEEN ERIK KRISTIAN 

(ULFBORG-VEMB)
MN BRO, ANNE (ULFBORG-VEMB)
MN BUNDGÅRD, LENE
MF ENEVOLDSEN, MARIE NEDERGÅRD 

(TREHØJE)
MF FRANDSEN, MOGENS LUTHJE
MF HARTVIGSEN, BENT (AULUM-HADERUP)
MF HAUGLAND, MORTEN KRISTIAN
MS HOLM, KAREN ILSØE (VINDERUP)
MN KARMARK, BO LØKKE

mN KJÆR, ANNE METTE
MN KNUDSEN, GITTE HØGSBERG
MF LAURITSEN, KENT BÆKGAARD 

(AULUM-HADERUP)
MF MADSEN, DAGMAR TJAGVAD (TREHØJE)
mF møller, morten
mN NIELSEN, HANNE BIRGITTE
MM RASMUSSEN, KIRSTEN LYKKE
MN SØRENSEN, BO FRIDTHIOF 

(AULUM-HADERUP)
MN VISTISEN, ANNI MØLGÅRD

3U
MS BERTHELSEN, METTE BRYLD 

(AULUM-HADERUP)
MN BIRK-SØRENSEN, LENE 

(AULUM-HADERUP)
MF BORG, JETTE
MS DALUM, GRETE
mN DAUGAARD, LARS
MF FREDERIKSEN, JONNA NØRGAARD 

(AULUM-HADERUP)
mF grøn, hans Jørgen (ulfborg-vemb)
mm HANGHØJ-PETERSEN, RANDI MARIA
mN HERMANN, ASTRID KAMSTRUP
MF JENSEN, LISBETH AAE

(AULUM-HADERUP)
MF JENSEN, ULLA IRENE (TREHØJE)
MS JENSEN-V I NSTRUP, PALLE
MS JOHANSEN, HELLE LILHOLT
MN LANGE, SVEN
MM LARSEN, BENT ERIK
MM LARSEN, BIRGITTE LØWIG 

(AULUM-HADERUP)
MF MARTINSEN, HANNE KIT (AULUM-HADERUP)
MN NIELSEN, LARS BØGH
MS NIELSEN, OLE GAMMELGÅRD 

(AULUM-HADERUP)
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ELEVER OG STUDERENDE, DER ER INDSTILLET TIL EKSAMEN SOMMEREN 1984

MN OLESEN, IVAN THISGAARD (TREHØJE) 
MF PEDERSEN, HANNE (AULUM-HADERUP) 
MM STEINØ, NICOLAI (ULFBORG-VEMB) 
mN Sønderby, karen 
MF WADSHOLT, PETER

3v

MF BERTELSEN, MICHAEL HAUSKOU
MS ERIKSEN, CLAUS
MN ESPERSEN, STEFFEN (LEMVIG)
MF HANSEN, STIG KJÆR (LEMVIG)
MN HENRIKSEN, LONNI (AULUM-HADERUP) 
MF HYLLEBERG, JAN SERUP (VINDERUP) 
MF JACOBSEN, LISBETH MOODY (VINDERUP) 
MN JENSEN, ELLEN VIBEKE SIG

(AULUM-HADERUP)
MN JENSEN, WINNIE KJÆRHEDE (VINDERUP) 
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
MF PEDERSEN, ANETTE ØSTERBY
MM PETERSEN, SUSANNE BAK 
MN THOMSEN, METTE HØJMARK 
MN ØSTERGAARD, MARIANNE
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— = henvisning til andet opslagsord.

ADMINISTRATION
Skolens administrative stab be
står af:
Rektor Ole Balslev (træffes bedst 
11.45-12.30).
Administrativ inspektor Per Høgild 
Jensen.
Indre inspektor Nieis-Jørgen 
Kjeldgaard Knudsen.
Boginspektor Jørgen Vestergaard 
Jacobsen.
Sekretær Inge Petersen (gymna
sieområdet).
Sekretær Birthe Hansen (HF-om- 
rådet).
Sekretær Hanne Nielsen (regn
skab, SU).
Kontorelev Mette Hannibal.
Kontoret er åbent alle skoledage 
kl. 7.50-14.50 (undtagen i frokost
pausen kl. 11.20-11.45).

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 biblio
tekets læsestue.

BEFORDRINGSGODTGØRELSE 
Elever og studerende, der har over 
11 kilometers transportvej til skole, 
har efter ansøgning ret til godt
gørelse af transportudgifterne 
med bus eller tog.
Under visse forhold kan der ydes 
støtte til selvbefordring, f. eks. hvis 
der ikke er mulighed for at benytte 
offentligt transportmiddel.
Ansøgningsskemaer fås på kon
toret.

BETEGNELSER FOR KLASSER 
OG GRENFORHOLD
Sproglige klasser betegnes a, b, c. 
Sproglige grenhold betegnes N = 
nysproglige, S = samfundsfag
lige, M = musikfaglige.
Matematiske klasser betegnes x, 
y, z, u, v.
Matematiske grenhold betegnes F 
= matematisk-fysiske, S = sam

fundsfaglige, N = naturfaglige, M 
= musikfaglige. (E = forsøgsgren 
med matematik, kemi og data
logi).
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 fagloka
ler og depoter.
Udlån til elever og studerende kan 
ske ved henvendelse til bibliote
karen (Frans Pærregaard), biblio
teksassistenten (Margit Gade-Kri- 
stensen) eller en faglærer.

BOGDEPOT
Fra bogdepotet udlånes bøger til 
brug i undervisningen. Bogdepo
tets åbningstider meddeles ved 
opslag. Også lommeregneresamt 
papir til undervisningsbrug ekspe
deres af bogdepotet.
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BØGER
Bøger udlånes gratis. De udleve
rede 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 efter 
forskrifterne.

CYKLER - PARKERING

EKSAMEN
Eksamen finder sted i maj og juni. 
Skema for studentereksamen og 
HF udarbejdes af Direktoratet for 
Gymnasieskolerne og HF, mens 
årsprøverne arrangeres af skolen.

HF-studerende skal til eksamen i 
alle fag.
Studentereksamen består af 10 
prøver, nemlig 4 skriftlige prøver 
efjer 3g og 6 mundtlige prøver, 
som regel fordelt med 1 prøve 
efter 1g, 1 efter 2g og 4 efter 3 g. 
I fag, hvor mundtlig eksamen bort
falder, overføres årskarakteren 
som eksamenskarakter.
Reeksamination: Efter særlige 
regler kan elever og studerende, 
der har opnået dårlige eksamens
resultater, få mulighed for at ind
stille sig til reeksamination i en
kelte fag.
Sygeeksamen og reeksamination 
finder sted i august-september. 
En betingelse for at kunne ind
stille sig til sygeeksamen er, at der 
foreligger en lægeerklæring om, 
at sygdom har forhindret delta
gelse i den ordinære eksamen. 
Nærmere instruks om disse regler 
gives af skolen forud for eksamen.

EKSKURSIONER OG 
LEJRSKOLER
Lærerrådet har vedtaget at anbe
fale følgende ordning:
I 1g foretages endagsekskursio- 
ner, i 2g gennemføres 5-dages 
lejrskoler for stamklasser, og i 3g 
foretages grenholdsekskursioner 
af 3-6 dages varighed.
Endvidere er der mulighed for 
efter forudgående drøftelse i læ
rerrådet at planlægge ekskursio
ner, der falder uden for dette 
skema.

ELEVRÅD
Elevrådet er elevernes officielle 
repræsentation. Det repræsente
rer eleverne indadtil over for sko
lens leder og lærere og udadtil 
over for offentligheden.
Elevrådet må ikke meddele offent
ligheden oplysninger om skolens 
forhold uden rektors vidende.
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FAGBIBLIOTEKER - 
BIBLIOTEK

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

FESTER
Fester arrangeres dels af skolens 
festudvalg, dels af elevforeningen 
Parnassos. Til skolens fester har 
kun skolens elever, HF-studeren- 
de og personale adgang. Når sær
lige forhold taler for det, kan der 
efter aftale med rektor sælges 
gæstebilletter.

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 foren uge ad gan

gen, dog højst i 4 sammenhæn
gende uger. Elever, der er fritaget 
for mindre end fire uger, skal over
være undervisningen.
Fritagelse ud over fire uger kan 
kun opnås ved aflevering af læge
attest, der er udfærdiget på en af 
skolen udleveret blanket. Udgif
terne ved attestudstedelsen beta
les af eleven selv.

FRIVILLIG UNDERVISNING
Efter særlige regler, fastsat af 
myndighederne, kan der gives un
dervisning ud over den pligtige 
undervisningstid i musik (korsang 
og instrumentalspil), idræt samt 
formning. Tilbud om denne frivil
lige undervisning vil fremkomme i 
begyndelsen af skoleåret.
Nåret frivilligt hold eroprettet, har 
deltagerne mødepligt.

FÆLLESSAMLING
Ca. en gang om ugen samles hele 
skolen i festsalen i et frikvarter, for 
at der kan blive lejlighed 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 skoleåret 
arrangeres inden for skoledagen 
koncert, foredrag, diskussioner, 
film, oplæsning el. lign, for alle 
elever og HF-studerende. Disse 
arrangementer er en del af sko
lens undervisningstilbud og der
for omfattet af mødepligten.

FÆLLESUDVALG
Fællesudvalget består af rektor, 
lærerrådsformanden, tre lærere, 
to gymnasieelever, to HF-stude
rende samt en repræsentant for 
det teknisk/administrative perso
nale.
Fællesudvalget træffer inden for 
de bevillingsmæssige rammer af
gørelseom afholdelse af i nt rodu k- 
tionsdage, studieuger, fællestimer 
og studiekredse samt - efter sam
råd med skolerådet - i følgende 
sager, der vedrører elevernes triv- 
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sel: faciliteter, praktiske forhold, 
fritidsaktiviteter og fællesarrange
menter såsom skolefester, skole
komedie, sportsstævner m.m.

GLEMTE SAGER
Glemte sager opbevares af skole
betjenten, til hvem henvendelse 
kan ske. Også skolens kontor 
modtager af og til fundne sager.

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

HF-RÅDET
HF-rådet er de studerendes offi
cielle repræsentation. Det repræ
senterer de studerende indadtil 
over for kursusleder og lærere og 
udadtil over for offentligheden. 
HF-rådet må ikke meddele offent
ligheden oplysninger om kursus
forhold uden rektors vidende.

INTRODUKTIONSUGE
I løbet af skoleårets første uger vil 
der blive gennemført særlige pro
grammer for nye elever og HF- 
studerende. Der vil herunderblive 
givet forskellige oplysninger af 
praktisk art. Et særligt udvalg af 
lærere og elever/studerende ud
arbejder disse programmer.

KANTINE
Kantinen har åbent på alle skole
dage i følgende perioder: 08.30- 
09.00, 09.30-13.45.
Der kan købes mad og drikkevarer 
samt slik og tobaksvarer. Prisliste, 
udarbejdet af kantinefondens be
styrelse, vil være opslået.

KARAKTERER
I gymnasiet gives der ud over års
karaktererne ifølge vedtagelse i 
lærerrådet kun standpunktskarak
terer én gang i løbet af skoleåret 
(december).
Forældrekonsultationer vil finde 
sted i januar.

KONTOR - ADMINISTRATION

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

LÆRERFORSAMLING
Lærerforsamlingen består af samt
lige lærere ved skolen. Den be
handler spørgsmål vedrørende 
elevernes standpunkt og er råd
givende med hensyn til opryk
ning. Rektor er formand for lærer
forsamlingen.

LÆRERRÅD
Lærerrådet består af samtlige fast
ansatte lærere. Det behandler bl. a. 
spørgsmål om antallet af klasser 
og grenhold, fag- og timeforde
lingsplaner, stillingsopslag, års
prøver og budget.
Formanden vælges af og blandt 
medlemmerne, idet rektor dog 
ikke kan vælges.
Efter formandens bestemmelse 
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kan andre personalegrupper samt 
elever/studerende indbydes til at 
sende observatører til møderne.

MØDEPLIGT
FORSØMMELSER 
Både i gymnasiet og påHF-kursus 
er der mødepligt til undervisnin
gen, og dertil hører også pligttilat 
aflevere krævede skriftlige arbej
der 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 antager et be
tænkeligt omfang, skal rektor give 
den pågældende en mundtlig ad
varsel. Fortsætter forsømmelserne 
herefter, følger en skriftlig advar
sel, og hvis denne heller ikke hjæl
per, skal sagen indberettes til mini
steriet, som så afgør, om eleven/ 
den studerende kan deltage i eksa
men.

Der eksisterer principielt ingen 
lovlige forsømmelser; men skolen 
skal dog tage hensyn til baggrun
den for forsømmelserne og til de 
bestræbelser, der gøres for trods 
forsømmelserne at være rimeligt 
forberedt til undervisningen. Alle 
elever/studerende bør derfor i 
egen interesse første dag efter fra
været aflevere en forsømmelses
seddel 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 tilrette
lægge et forsvarligt studieforløb. 
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 an
søgningen er rimeligt begrundet, 
f. eks. med større familiebegiven
heder.
Deltagelse i forældres ferierejser 
uden for skoleferierne kan ikke 
betragtes som rimelig grund til fri
tagelse for undervisningen.

OPSLAGSTAVLER
A: Tavler ved indgangen. Her op

lyses alle skemaændringer og 
aflysninger samt tidspunkt for 
fællessamling m.v. Disse tav
ler kan kun benyttes efter di
rekte aftale med administrativ 
inspektor.

B: Elevernes opslagstavle.
C: Kontorets opslagstavle. Her 

meddeles alle officielle oplys
ninger af interesse for elever 
og studerende. Hjemkaldelse 
af bøger til biblioteket sker ved 
opslag her.

Alle eksamensmeddelelser an
bringes på særlige opslagstavler 
ved 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 parkerings
pladsen i de afmærkede båse. Der 
må ikke parkeres på pladsen foran 
svømmehallen eller på skolens 
grund.
Knallerter skal parkeres i skuret 
ved parkeringspladsens nordvest
lige hjørne.
Cykler skal anbringes i cykelkæl
deren og må ikke anbringes ved 
skolens hovedindgang eller foran 
svømmehallen. I cykelkælderen 
er en særlig afdeling reserveret 
skolens personale. Denne reser
vation skal respekteres.

PARNASSOS
Skolens elevforening optagersom 
medlemmer alle elever og HF-stu- 
derende. Foreningen arrangerer 
fester, filmaftener m. m.

PENGE
Ingen bør medbringe penge og 
andre værdigenstande ud over det 
strengt nødvendige. Større beløb 
kan afleveres til opbevaring 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 12.35-13.20
7. lektion 13.30-14.15
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 beskæf
tige sig selv i den aflyste time.

SKOLERÅD
Skolerådet består af et medlem af 
amtsrådet, to forældre til elever på 
skolen, rektor, lærrerrådsforman- 
den, yderligere en lærerrepræ
sentant, en gymnasieelev, en HF- 
studerende samt en repræsentant 
for skolens teknisk/administrative 
personale.
Skolerådet formidler sammen med 
lærerrådet et samarbejde mellem 
skole og hjem og sørger for et op
lysningsarbejde blandt skolens 
forældre, der tager sigte på en 
forståelse af elevens situation i 
skolen.
Det medvirker ved løsning af so
ciale opgaver, der er knyttet til 
skolen.
Det godkender efter indstilling fra 
lærerrådet den ugentlige arbejds
plan.
Det kan stille forslag til amtsrådet 
om tilvejebringelse og forbedring 
af skolelokalerne samt om disses 
forsyning med materiel og inven
tar.
Det kan fremsætte forslag til den 
del af amtskommunens budget, 
der vedrører den pågældende 
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skole. Efter anmodning fra skole
rådet skal amtsrådet lade dette 
træffe beslutning om anvendelse 
af dele af budgettet, der vedrører 
skolen, efter nærmere af amts
rådet fastsatte retningslinier. Sko
lerådet afgiver i forbindelse med 
den årlige budgetbehandling ind
stilling om størrelsen af bevillin
ger, der er omfattet af en sådan 
ordning.
Det udfærdiger ordensregler for 
skolen.

STATENS UDDANNELSES
STØTTE (SU) - ØKONOMI

STIPENDIENÆVN - 
ØKONOMI

STUDIEKREDSE
Ud over den i forvejen skemalagte 
undervisning kan der tilbydes stu
diekredse i en række forskellige 
emner. Principielt skal studie
kredsene være åbne for alle sko
lens elever. Fællesudvalget træf
fer inden for de bevillingsmæs
sige rammer afgørelse om opret
telse af studiekredse.

STUDIEVEJLEDNING FOR 
GYMNASIET OG HF
På Holstebro Gymnasium og HF- 
kursus er der 7 studievejledere, 
som har til opgave at »give ele- 
verne/de studerende individuel og 
kollektiv vejledning om spørgsmål 
af faglig, social, økonomisk og 
personlig art«.
Studievejlederne har faste træffe
tider, som vil blive meddelt ved 
opslag. Ligeledes er studievej
lederne fast tilknyttet bestemte 
klasser, hvilket også vil blive med
delt ved skoleårets begyndelse. 
Studievejlederne giver kollektiv 
vejledning i forbindelse med gren/ 
tilvalg, studieteknik og erhvervs
orientering samt tilmelding til 
videregående uddannelser og 
jobsøgning.
Eleverne/de studerende opfordres 
til at komme og tale med studie
vejlederen, hvis der opstår proble
mer. Studievejlederen har tavs
hedspligt, og derfor kan man trygt 
henvende sig med alle slags pro
blemer og få hjælp til at kontakte 
f. eks. skolepsykolog, socialfor
valtning og arbejdsformidling.

Hvis en elev/studerende ønsker at 
afbryde skolegangen/kurset skal 
han/hun kontakte studievejlede
ren for at blive orienteret om an
dre uddannelsesmuligheder.
Studievejledere for gymnasiet er: 
IH, KH, PÄ og JE.
Studievejledere for HF er: AK, FO 
og LG.

STUDIEOMRÅDER
I forbindelse med dels biologi-, 
kemi- og fysiklokalerne, dels hi
storie-, samfundsfag- og geografi
lokalerne er der indrettet åbne 
studieområder, som kan benyttes 
til gruppearbejde, specialeskriv
ning m. m. Disse områder betrag
tes som arbejdssteder og ikke 
som fritidsarealer. Det er derfor 
ikke tilladt at ryge og at med
bringe mad og drikkevarer i stu
dieområderne.

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

TILVALG
Studerende i 1HF vil forud for 2. 
semester og igen forud for 3. se
mester af deres studievejledere 
blive orienteret om tilvalgsmulig
hederne, ligesom devil få præsen
teret 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 tilbyder 
alle tilvalgsfag, kan det i ganske 
enkelte tilfælde blive nødvendigt 
at afvise en studerendes ønske om 
tilvalgskombination, hvis en så
dan kombination vil medføre et 
meget ubekvemt skema.

VIKARTIMER
På tavlen med skemaændringer 
vil ofte være angiveten vikar for en 
lærer, der er forhindret i at under
vise. En lærer, der således får en 
ekstra time, vil altid - medmindre 
andet er specielt aftalt - undervise 

i sit eget fag i den pågældende 
vikartime.

UDMELDELSE
Elever og studerende, der ønsker 
at melde sig ud, skal gøre det 
skriftligt, og hjemmets skriftlige 
godkendelse kræves, hvis eleven/ 
den studerende ikke er fyldt 18 år. 
Ingen kan melde sig ud uden i for
vejen at have talt med studievej
lederen herom.
I forbindelse med udmeldelse 
træffes aftale med skolens kontor 
om aflevering af bøger til bog
depot og evt. bibliotek, aflevering 
af bus- eller togkort samt evt. af
melding af SU.

ØKONOMI
Undervisningen er gratis. I forbin
delse med lejrskoler og ekskursio
ner af flere dages varighed vil sko
len opkræve et vist beløb til dæk
ning af kostudgifter, såkaldt »spa
ret hjemmeforbrug«.
Elever og studerende er under
givet normale bestemmelser om 
ungdomsydelse og tildeling af 
Statens Uddannelsesstøtte. Sko

lens stipendienævn, som består af 
rektor, tre lærere og fire elever, 
behandler de indkomne ansøg
ninger om SU og sørger for oplys
ning til eleverne om gældende 
regler for tildeling.

ÅRSPRØVER
Der holdes årsprøver ved udgan
gen af 1 og 2g. Eleverne prøves 
skriftligt i de fag, der har skriftlig 
studentereksamen, bortset fra 
fysik i 1g. De mundtlige årsprøver 
tilrettelægges efter beslutning i 
lærerrådet.
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SKOLERÅDET:
Udpeget af amtsrådet:
Valgt af forældre til elever under

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

18
Kaj K. Nielsen (formand)

år: Fru Eli Højbjerg Andersen
Bent Jespersen
Ole Balslev
Karl Kristian Højberg
Henrik Hoffmeyer
Anders G. Sloth, 3y
Iver H. Andersen, 3y
Jean Steen Knudsen, 2t
Torben Vestergård Nielsen, 2t
Inge Birch Petersen
Birthe Hansen
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FÆLLESUDVALG: GYMNASIETS ELEVRÅDS BIBLIOTEKSUDVALG:
G: Kim Sommer Jensen, 3y BESTYRELSE: L: Gordon Albøge

Ole Poulsgaard, 2y Dorte Knudsen, 3v Carl Jørgen Carlsen
HF: Pernille Havshøj Sørensen, (formand) Poul Risager

2q Lise Markussen, 2a Inge Svendsen
Lene Sunesen, 1q (næstformand) Erik Sønder

L: Gordon Albøge Ann-Jeanett Jensen, 2v G: Grete Dalum, 3u
Inga Kjær (sekretær) Søren PeterSørensen,
Johannes Lebech Jørn Sanggård, 1y HF: Susanne Agerholm, 1t
Karl Kristian Højberg (kasserer) Kai Horup

R: Ole Balslev
TAP: Hanne Nielsen HF-RÄDETS BESTYRELSE:

Paul Cederdorff
Karen Ellehauge

LÆRERRÅDETS FORRET
NINGSUDVALG:

Ellen K. Hinrichsen, 2q 
(formand)
Jens Kamp, 1q 
(næstformand) 
Heidi Colstrup, 1r 
(sekretær)
Anders Moltke, 2r (kasserer)

Ane Ravn

KUNSTUDVALG:
Karl Kristian Højberg L: Kai Horup
(formand)
Jørgen V. Jacobsen (næst STIPENDIENÆVN:

Paul Cederdorff
Karen Ellehauge

formand og kasserer) L: Mogens Dam Ane Ravn
Erik Sønder (sekretær) Lonni Gelsdorf Karl Kristian Højberg

Observatører:
Frans Pærregaard 
Inge Smith

Elisabeth Thorsen
G: Grete Dalum, 3u

G: Merete Sørensen, 2y G: Jørn Sanggård, ly Mary Kruse, 3x
Charlotte Abrahams, 3b Ole Poulsgaard, 2v Pia Hald, 2y
Dorte Knudsen, 3v (suppl.) Dorte Knudsen, 3v Charlotte Buch, 1a
Ellen K. Hinrichsen, 2q HF: Torben Nielsen, 2t HF: Jens Kamp, 1q
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KANTINEUDVALG:
L: J. E. Engelbrett-Olsen

(formand) 
Lonni Gelsdorf 
(næstformand) 
Henning Gjellerod 
Ole Mehl

TAP: Karsten Sørensen
G: Charlotte Abrahams, 3b

Lene G. Pedersen, 2v
HF: Ulrik Hermann, 2ø

SKOLENS FESTUDVALG: 
L: Carsten Abildgaard

Finn L. Christensen 
Elisabet Christensen 
Lonni Gelsdorf
Holger Votborg Nielsen 
Frans Pærregaard

G: Kim Sommer Jensen, 3y 
Karin Skydt, 1a 
Marianne Christiansen, 2v 
Poul Hove, 3y
Lene G. Pedersen, 2v 
Charlotte Buch, 1a

HF: Charlotte Rosenberg, 1r 
Anders Moltke, 2r

LÆRERVÆRELSESUDVALG:
Preben Kaunitz Ishøy 
Kirsten Mathiasen 
Jørgen Mejdahl

GL-TILLIDSMAND:
Steen G. Andersen

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

ÅRSSKRIFTUDVALG:
J. E. Engelbrett-Olsen 
Kirsten Severin 
Henry Smidt

FORSØGSUDVALG: 
Mogens Falsig 
Lonni Gelsdorf 
Per Høgild Jensen 
Poul Risager 
Bjarne Mørup

EKSKURSIONS-OG 
LEJRSKOLEUDVALG:

Gordon Albøge 
Mogens Dam 
J. E. Engelbrett-Olsen 
Jes Chr. Jessen (formand) 
Poul Risager

ELEVFORENINGEN 
PARNASSOS’ BESTYRELSE:

Ole Poulsgaard, 2v 
(formand)
Tor Beltov, 3z (kasserer) 
Susanne Haldager, 3c 
Morten Jensen, 2y 
Annemette Petersen, 1v 
No Steinø, 1z 
Niels Thygesen, 1x 
Jens Karlsmose Nielsen, 2v 
Torsten Møller, 2v 
Jørn Nielsen, 3v 
Nicolai Steinø, 3u 
Anders T. Moltke, 2r

TRAFIKUDVALG:
Lone Bredgaard, 1q

ANDAGTSGRUPPE:
Astrid Hermann, 3u

27



OVERSIGT OVER SKOLENS RÄD, UDVALG M.V. 1983/84

SKOLENS REPRÆSENTANT I 
NORDVESTJYSK 
TEATERKREDS:

Tor Beltov, 3z

UDVALG TIL PLANLÆGNING AF 
PÆDAGOGISK DAG:

Mogens Falsig
Poul Risager 
Per Høgild Jensen 
Inga Kjær

INTRODUKTIONSUDVALG:
L: Johannes Lebech

J. E. Engelbrett-Olsen
Finn Lyngholm Christensen 
Lis Åboe
Inga Kjær
Carsten Abildgård

G: Niels Thygesen, 1x
Per Jensen,1x
Marina Duus, 1y
No Steinø, 1z
Lise Lotte Møller, 1z
Mette Gaustadnes, 1v 
Charlotte Grønfeldt-
Poulsen, 1a

HF: Johanne Kristensen, 1r
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AUGUST 83
10 .-11. Fotografering af 3g, 2HF, 
1g og 1HF.

SEPTEMBER 83
5 .-9.2a på lejrskole med Hø og Hf. 
2b på lejrskole med Pæ og KM. 2c 
på lejrskole med JL og JE. 2x på 
lejrskole med SN og SP. 2y på lejr
skole med AR. 2z på lejrskole med 
OT og FC. 2u på lejrskole med Ja 
og OM. 2v på lejrskole med CA, 
OS og MD.
6 .-7. 2PQRT-samf. på ekskursion 
med MO.
7 .-9. 3xyzuvN på ekskursion med 
BG og HO.
22 . Regionalt atletikstævne i Vi
borg: OM, Ch, Gj, ES, Hø, JE, KS 
og DF.
29 . Landsatletikstævne i Arhus: 
ES.
30 . Fællesarrangement i 3. og 4. 
lekt. om El Salvador.

OKTOBER 83
2 .-5. 3xyvN på lejrskole med KK.
2 .-7. 3xyzuvS på lejrskole med JJ 
og Ri.

3 .-7. 3abcS på lejrskole med Hf og 
Ja.
3 .-5. 3zuF på ekskursioner m.v. 
med CC og JM. 3yF på ekskursio
ner m.v. med TL og MF.
3 .-7. 3xvF på lejrskole med Ra og 
JS.
4 . Fællesarrangement med Troels 
Kløvedal i 3. og 4. lektion.
5 . 2QRTØ-biologi på ekskursion 
med HO og OM.
13. -14. 3acN+3sS på lejrskole 
med EC, SA og Ja.
14. 3bNM-tysk på lejrskole med IH 
og JS.
24. Fællesarrangement for elever 
med elevorganisationer.
26 . Fodboldstævne i Holstebro: 
JE.
27 .-30. Nordiske mesterskaber i 
gymnasieskak i Sverige.
28 . Pædagogisk dag for lærerne 
fra kl. 12.
31 .-2.11. Den russiske rejselektor 
Ljudmilla Tsivilova besøger sko
en.

NOVEMBER 83
2. Fællestime med skolens kor og 
skolekoret fra Ikast Gymnasium.

3. Skolens kor medvirker ved et 
arrangement i Ikast.
15. Håndboldstævne i Thisted: 
OM.
14. -23. Terminsprøver for 3g.
24. Regionalmøde i idræt.
28. Badmintonstævne i Ringkø
bing: JE.
29. -2.12. 3smM på ekskursion 
med KL.

DECEMBER 83
7. Håndboldfinalestævne i Arhus: 
DF.
8. Basket-stævne på Holstebro 
Gymnasium: Hø.
16. Julefest.
22. Juleafslutning med følgende 
program: 8.00-8.45 julehygge i 
stamklasserne, 9.00-ca. 11.00 fæl
les juleafslutning i festsalen. Op
læsning af juleevangeliet ved et 
medlem af andagtsgruppen, jule
tale ved Ja, julehistorie ved KK, 
folkedans ved Gj, dans om jule
træet og uddeling af julegaver.

JANUAR 84
16. Konsultationsmøde for elever, 
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AF SKOLENS DAGBOG

studerende i 1gs/1 HF og deres for
ældre.
19. Konsultationsmøde for elever i 
1 gm og deres forældre.
18. Regionsstævne i volleyball: ES, 
Ch.
24. Basket-stævne i Viborg: EC.
26. Orienteringsmøde om opta
gelse i gymnasiet.
27. -3.2. Opgaveuge for 2 HF.

FEBRUAR 84
1. Orienteringsmøde om optagelse 
i HF.
3. Volleyball-stævne i Viborg: ES.
7. Konsultationsmøde for 2g, 3g 
og 2HF og deres forældre.
8. Fællestime med Søren Brix fra 
Mellemfolkeligt Samvirke, lysbil- 
ledforedrag og orientering om et 
projekt i Lesotho.
29. Aftenmøde om grenvalg for 1 g 
og deres forældre.

MARTS 84
1. Studieorienterende møde.
12 europæiske skolefolk på be
søg.

21.-23. 2PQRT-fo-ekskursion med 
PC og SA.
29. Fællesarrangement med Det 
kongelige Kapel.
30.-31. Korweekend.

APRIL 84
2.-11. Terminsprøver for 3g.
5. + 11. 2xyzuvFE ekskursioner 
med MF, Hg og OS.
27. Sidste undervisningsdag for 
2HF.

MAJ 84
1. Forårskoncert i Nørrelandskir- 
ken.
2. Forårskoncert i Ikast.
2.-9. Skriftlig eksamen for 2HF.
3. Sidste undervisningsdag for 3 g.
7. -10. Skriftlige eksaminer for 3g.
8. 1v ekskursion med VN. 1a 
ekskursion med KK. 1b ekskur
sion med JJ.
9. 1c ekskursion med JJ. 1t eks
kursion med Hf. 2xyN ekskursion 
med ES. 2zuvN ekskursion med 
KK og OM.
16. 2uvFM ekskursion med Hf.
16. Skriftlig eksamen for 1HF.

17. Sidste undervisningsdag for 
1HF.
21. Første mundtlige eksaminer 
for 3g og 2HF.
22. Sidste undervisningsdag for 
1g og 2g.
23. -4.6. Skriftlige årsprøver i 1gog 
2g.
28. Første mundtlige eksaminer 
for 2g.

JUNI 84
6. Første mundtlige eksaminer for 
i g-
20. Sidste eksamensdag.
21. Optagelsesprøve til 1g.
22. Translokation for 1g, 2g og 
1HF kl. 8. Dimission for3g og 2HF 
kl. 10.
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PRISOPGAVER

Prisopgaver 1983/84

FYSIK

Enten:
Der ønskes en dybtgående ana
lyse af et fysisk fænomen, gerne 
ved hjælp af en datamat. Der skal 
lægges vægt på både den eksperi
mentelle og den teoretiske side af 
emnet.
Opgaven kan besvares på mange 
måder. Fx:
a) Centreret om processtyring, 
hvor man udvikler software, der 
kan styre selve forsøgets udfø
relse, opsamle måledata og be
arbejde disse.
eller
b) Centreret om forsøgsrækken, 
hvor man selv opsamler data og 
lader en datamat udføre analyser 
og beregninger af fænomenet.
eller
c)* Centreret om simulation af en 
forsøgsrække, hvor datamaten 
inddrages til analyser og bereg
ninger af fænomenerne, samtidig 
med at den genererer måldata.
eller

d) Centreret om et rent teoretisk 
fysisk emne, hvor man løser pro
blemerne ved hjælp af en datamat.
I dette tilfælde kan den eksperi
mentelle del kun blive rent de
skriptiv.

Eller:
Ioniserende strålings vekselvirk
ning med stof, specielt biologisk 
væv.
Herunder beskrivelse af nogle 
grundlæggende helsefysiske be
greber.
I besvarelsen bør indgå eksempler 
på beregning af dosis og dosis
hastigheder eller et program, som 
kan udføre disse beregninger gæl
dende for en række almindeligt 
anvendte kilder i skolemæssig 
sammenhæng.

TYSK
Der ønskes en redegørelse for 
Erich Maria Remarques syn på 
krigen (= 1. verdenskrig) ud fra ét 
eller flere af hans episke værker.

SAMFUNDSFAG
Redegør for truslen mod dansk 

sikkerhed idag og diskuter for
skellige partiers/bevægelsers bud 
på løsning heraf ud fra den aktu
elle debat.
I besvarelsen skal indgå sam
fundsfaglige teorier og metode
overvejelser.
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SKOLENS ØVRIGE ELEVER OG STUDERENDE

1p

ANDERSEN, ALICE VESTERGÅRD (VIDEBÆK) 
ANDERSEN, JETTE (ÅBYBRO)
ANDERSEN, LONE DYRBERG
BJERRE, ANETTE
CEDERDORFF, PETER MADSEN
FORCHHAMMER, ANE KIRSTINE (TØNDER)
HANSEN, ARVID
HENRIKSEN, LENE LANGER 
(ULFBORG-VEMB)
JENSEN, KARIN (ULFBORG-VEMB)
JENSEN, LONE
JENSEN, SUSANNE KROGSHEDE (LEMVIG) 
KRISTENSEN, HANNE (SKIVE)
KRISTENSEN, ULLA BIRKHOLM (VINDERUP) 
KRUSE, METTE MARY (TREHØJE) 
LADEKJÆR, KIM (VEJLE)
LARSEN, NIELS HENRIK
MADSEN, GERT OFFERSGÅRD
NIELSEN, MARIANNE
PEDERSEN, BIRGIT BARBESGAARD 
(RINGKØBING)
PETERSEN, PETER SEJR
SCHUBERT, JETTE
STOKHOLM, HANS AKSEL (VIDEBÆK)
SØRENSEN, CONNIE WICKSTRØM 
(AULUM-HADERUP)
ØSTERGAARD, EVA (VINDERUP)

10

ANDERSEN, POUL HENRIK NØRGAARD 
(AULUM-HADERUP)
BREDGAARD, LONE (AULUM-HADERUP) 
CHRISTENSEN, LISBETH (VINDERUP) 
DALGAARD, TOMAS
DAMGAARD, LENE

HOLM, HANS ANKER 
JENSEN, HANS ULRIK 
JENSEN, HELLE RAVN (AULUM-HADERUP) 
JENSEN, LISBET KJÆR (RINGKØBING) 
JØRGENSEN, HELLE MARGRETHE 
KAMP, JENS 
KEPLER, BIRGIT ASBØLL 
KNUDSEN, LENE SKOVMOSE (VIDEBÆK) 
LAURIDSEN, RAGNA (VIDEBÆK) 
MADSEN, HELLE BRØDBÆK 
MADSEN, SOLVEIG (VIDEBÆK) 
NIELSEN, BIRGIT TANG (VIDEBÆK) 
PEDERSEN, ELLEN MARGRETE 
POULSEN, PIA NØRGAARD 
STEENSTRUP, MORTEN 
SUNESEN, LENE 
SØKILDE, HELLE
THOMSEN, BIRTE BUSCH (RINGKØBING) 
TROELSEN, LENE (AULUM-HADERUP) 
WEJLSTRUP, LENE

1R

ANDERSEN, TOVE HALLUM (VINDERUP) 
BOLESEN, DORTHE LETH 
CHRISTENSEN, PIA (RINGKØBING) 
FUNCH, KRISTIAN JOHANNES 
HANSEN, MOGENS VITH 
JACOBSEN, CHARLOTTE ROSENBERG 
Jørgensen, jon (videbæk) 
JØRGENSEN, PIA (BOV) 
KJÆRGAARD, ANETTE 
KNUDSEN, ANITA (RINGKØBING) 
KRISTENSEN, CHARLOTTE BORG 
KRISTENSEN, CHARLOTTE KJÆRGAARD 
(AULUM-HADERUP) 
KRISTENSEN, JOHANNE EINFELDT 
LARSEN, POUL ERIK BREDAL (VIDEBÆK) 

LENTZ, LISELOTTE 
NIELSEN, JOAN BERIT 
NIELSEN, MAI-BRITT JENNY 
OTTOW, DORTHE ELERT 
PEDERSEN, POUL ERIK LUND 
PETERSEN, METTE STRANGE 
RASMUSSEN, HELLE BJERRE 
TANNEBÆK, KAREN (LEMVIG)

1T

AGERHOLM, SUSANNE AAKMANN
AMMONS, ANN KRISTIANE (RINGKØBING) 
ANTONSEN, LARS (VINDERUP) 
BIRKKJÆR, VITA MAYBRITT (TREHØJE) 
BYSKOV, BODIL (ULFBORG-VEMB) 
CHRISTOFFERSEN, TINA 
ECKHARDT, TONNY (ÅRHUS) 
ERIKSEN, RHINA 
FOGED, JON
HALKJÆR, INGER (TREHØJE)
HANSEN, JETTE 
JENSEN, GITTE 
JESPERSEN, IDA GRØNLUND (TREHØJE) 
KJÆR, KAREN
KRISTENSEN, MIKAEL SVANKJÆR 
KRISTENSEN, RITTA LIST 
LARSEN, KNUD BREDAL (VIDEBÆK) 
MIKKELSEN, HANNE META 
MIKKELSEN, LISE 
MAAN, EDITH
OLSEN, MAJA VIOLA WINTHER 
(ULFBORG-VEMB)
PEDERSEN, BIRGITTA SUSANNE SKIFFARD 
PEDERSEN, CHRISTIAN NORMANN 
SIDELMANN, INGE HEDEGAARD 
WANZENRIED, RUTH ELISE
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Ia

ANDERSEN, LAILA (ULFBORG-VEMB) 
BUCH, CHARLOTTE FRØLUND (LEMVIG) 
BUNK, JETTE SKAARUP 
GRØNFELDT-POULSEN, CHARLOTTE 
JENSEN, HANNE LEBECH 
JENSEN, MAI-BRITT DICHMANN 
JEPPESEN, LENE 
JOHANSEN, ANETTE 
JØRGENSEN, HANNE LOUISE 
KJELDSEN, KARIN KORSHOLM 
KJÆR, ANETTE KUSK 
KJÆR, HEIDI (VIDEBÆK) 
LINDE, ILSE 
LUND, CAMILLA MARGRETHE 
MADSEN, SUSANNE 
NIELSEN, ANNI DAMGAARD (LEMVIG) 
NIELSEN, LONE MOSE 
PINGEL, CHRISTINE 
SKYDT, KARIN 
SVELLE, TORSTEN MIKAEL 
SØRENSEN, LARS PRYDS 
THOMSEN, MARIANN GAARDBO 
VISTISEN, MICHAEL 
WIUM-ANDERSEN, ANETTE

IB

ANDERSEN, BETINA STUBKJÆR
ANDERSEN, SNÆBJØRN ROBERT JAGD 
ANDREASSEN, TINA 
BAK, HELLE 
BERTELSEN, CHARLOTTE FAARUP 
BJERGGÅRD, ANETTE
BRANDT, BIRTHE (AULUM-HADERUP) 
DAM, BETINA 
GULLACH, CHARLOTTE YONG SAN 
GAARDSTED, HENNING

HESSELLUND, SOLVEIG KEMP 
HOLT, ANETTE 
JENSEN, LARS
JENSEN, TOVE (AULUM-HADERUP) 
KRISTENSEN, ANETTE LUND 
LAURITSEN, JETTE BÆKGÅRD 
(AULUM-HADERUP) 
LUDVIG, HELLE
MADSEN, ANNETT MARIE (ULFBORG-VEMB) 
MORTENSEN, HENRIK 
NIELSEN, ANNA-METTE 
NIELSEN, BIRTHE FOMSGAARD
NIELSEN, TINA BIRCH (ULFBORG-VEMB) 
RASMUSSEN, MARIANNE GRØNVALL 
SØRENSEN, ANNETTE (TREHØJE) 
SØRENSEN, GITTE ENGSIG 
VESTERGAARD, MARIE LOUISE 
VETNER, LISE

1C

ANDERSEN, ANETTE DAHL
ANDERSEN, JES EDMUND (TREHØJE) 
FRANDSEN, SUSANNE SØNDERBY 
FÜLLEMANN, HEIDI SKOV (ULFBORG-VEMB) 
HOFFMANN, METTE SMIDT (TREHØJE) 
JENSEN, BJARNE KIEL (AULUM-HADERUP) 
JENSEN, HELLE KOJBORG 
JENSEN, HELLE MAJLUND 
JENSEN, LONNIE SØGAARD 
JEPPESEN, LENE 
KJÆR, LISE LOTTE 
KNUDSEN, KIT RÆDER 
KNUDSEN, METTE MAILUND 
LAMBERTSEN, CHRISTINA (LEMVIG) 
LAUGESEN, JEANNETTE (AULUM-HADERUP) 
LØVIG, AGNES MARIANNE 
MADSEN, LENE 
MØLLER, METTE

NIELSEN, MARTIN ROBERT 
(AULUM-HADERUP)
NØRKJÆR, BIRTHE (TREHØJE) 
PIRCHERT, HENRIETTE TINE 
PAASKESEN, GITTE (ULFBORG-VEMB) 
SØNDERGAARD, DORTHE KOLDING 
(AULUM-HADERUP) 
SØRENSEN, GITTE SKØD
THOMSEN, GITTE PAULA HEIMOSE 
(AULUM-HADERUP)
ØSTERGÅRD^ BRITTA

1X

ANDERSEN, FRANTS MYRUP 
BARBA,EMANUELE ALIOSHA 
BUSACK, KELD ALLAN 
CHRISTENSEN, PERNILLE 
CHRISTENSEN, STEN HAUNSTRUP 
CHRISTENSEN, ULLA 
EGESTAD, PETER STENZ
GLAMANN, GREGERS
HOLM, HENRIK
HOUE, LARS PEDER RI IS
HØJBØGE, ANNE
JAKOBSEN, MERETE
JENSEN, PER
JOSEFSEN, CHARLOTTE ROSENKRANTZ 
KJÆRGÅRD, JAN OLESEN (AULUM-HADI 
LUND, HANNE HAUTOP 
NIELSEN, ESBEN RUDE (THYHOLM) 
NIELSEN, KIRSTEN BACH 
NIELSEN, NIELS ASGER 
NØRGAARD, KIRSTEN 
PEDERSEN, CLAUS 
PEDERSEN, SUSANNE ØSTERBY 
POULSEN,. LENE KIRSTEN HJELM 
RUBY, LENE 
SIMONSEN, CONNY HEDEGÅRD

34



SKOLENS ØVRIGE ELEVER OG STUDERENDE

THOMSEN, MARTIN NØRTOFT
THYGESEN, NIELS
WINTHER, CHRISTIAN KIRKEGAARD 

1Y

BÆK, FRODE PAGH (AULUM-HADERUP) 
CHRISTENSEN, KURT AGERBÆK 
DANIELSEN, ANDERS BJERRE 
(AULUM-HADERUP)
DUUS, MARINA SUSANNE (TYSKLAND) 
HANSEN, LENE
HANSEN, TOVE HOLM (ULFBORG-VEMB) 
HOLM, RIKKE ØSTERGÅRD
HØJLUND, KURT (VINDERUP)
JENSEN, ANETTE SONNE
JÉNSEN, ANITA
KRISTIANSEN, JESPER THUSGÅRD 
KRISTIANSEN, LISE THUSGÅRD 
LARSEN, FLEMMING HAUSGAARD 
LUND, ERIK (AULUM-HADERUP) 
NIELSEN, KIM
PEDERSEN, LENE KLOSTER SKINDHØJ
PEDERSEN, LENE LÜTKEN
SANGGÅRD, JØRN
SIMONSEN, METTE KILDEVÆLD 
SKELSKOV, JEANETTE PIA JUUL 
STAMPE, MICHAEL
SØRENSEN, JETTE HEDEGAARD 
SØRENSEN, SVEND NØRGÅRD 
THOMSEN, KIRSTEN HILMER 
THORSEN, JENS MARTIN VON SEELEN 
VINCENTS, NIELS 
ØSTERGAARD, HANS BJERRE 
(ULFBORG-VEMB)

1z
GREGERSEN, INGE CHARLOTTE 
(AULUM-HADERUP)

GRØNLUND, HUGO AHLM 
HOLM, ANNE-METTE 
HOLST-J0RGENSEN, ANE BOLETTE 
(ULFBORG-VEMB)
JEPPESEN, FLEMMING (ULFBORG-VEMB) 
KNUDSEN, JENS KRISTIAN 
LANGE, MARIANNE
LARSEN, CHRISTINA BUCHMANN 
LAUGESEN, CARSTEN NØRGAARD 
MADSEN, FLEMMING ULDALL 
(ULFBORG-VEMB) 
MATHIESEN, ANNE-MARIE LIND 
MØLLER, LISE LOTTE 
NIELSEN, HENRIK NORRLAND 
PEDERSEN, METTE ØLLGAARD 
PEDERSEN, NIELS ERIK NØRGAARD 
PEDERSEN, STEEN PALLISGÅRD 
POULSEN, ERIK 
RASMUSSEN, DORTHE 
RASMUSSEN, HENRIK LOMHOLT 
SCHULTZ, KARIN-INGE GADE 
(ULFBORG-VEMB) 
SKALLEBÆK, HENRIK (HADERUP) 
STEINØ, NO (ULFBORG-VEMB) 
STØCKEL, ANNETTE 
SVENDSEN, LONE KJÆR 
SØRENSEN, SØREN PETER
VEJBÆK, JENS (ULFBORG-VEMB) 
ØSTER, HELLE 

1U
ANDERSEN, STEEN TVÆRMOSE
CHRISTENSEN, KIRSTEN SKOV (LEMVIG) 
EGERUP, JACOB (ULFBORG-VEMB) 
HAMMELEV, NIELS CHRISTIAN 
HANSEN, SUSANNE (TREHØJE) 
HANSEN, TORBEN SCHIØLER 
JOHANNESEN, PAULI MAJGÅRD

JØRGENSEN, CHARLOTTE MØLLER (STRUER) 
KRISTENSEN, ELIN BETTINA MOSEKÆR 
(AULUM-HADERUP)
KRISTENSEN, GITTE
LANGE, TINA RIIS
LARSEN, KAREN ELISABETH
MADSEN, SØREN SPAABÆK
NIELSEN, BJARNE AGERBEK (TREHØJE)
NIELSEN, KIRSTEN NYHOLM 
N0RSKOV-JENSEN, KARSTEN 
(ULFBORG-VEMB)
OTTOSEN, LISBETH MØLGAARD (VIDEBÆK) 
PEDERSEN, ANNA-LIS SØNDERGAARD 
PEDERSEN, CARSTEN ERIK BORG 
PEDERSEN, ERIK VESTERLUND
RIMME, TINA
SØRENSEN, ANNELIS BARRIT
SØRENSEN, JOAN
SØRENSEN, KURT EBBENSGAARD
THOMSEN, KIRSTEN
WIDRIKSEN, CAROLINE (AULUM-HADERUP) 

1V

BISGAARD, ELSE
BOUTRUP, ANNE METTE
ERIKSEN, BIRGITTE LANGER
GANDERUP, LOTTE
GAUSTADNES, METTE
GRAUTING, PER
GRØN, HANS HENRIK (VINDERUP)
HAGEN, PER LANGFELDT (AULUM-HADERUP)
HALD, BJARNE GOTTHARDSEN
HANSEN, JEAN DREJØ
HANSEN, TRINE (TREHØJE)
JENSEN, DORTE PIA BJERRING
JENSEN, JAN (ULFBORG-VEMB)
JOHANSEN, MARIA WILLUM (LEMVIG)
KRABBE, KRISTIAN (VINDERUP)
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MADSEN, LONE (VINDERUP) 
MIKKELSEN, KARSTEN DENGSØ 
MORELL, FLEMMING 
MØLBÆK, ANDERS KLITGÅRD 
(AULUM-HADERUP) 
MØLLER, SØREN 
NIELSEN, MORTEN GRÅKJÆR 
PEDERSEN, BIRGITTE KRØYER 
PEDERSEN, MICHAEL BAGI 
PEDERSEN, POUL 
PETERSEN, ANNE METTE NØRGÅRD 
TORP, HENRIK CHRISTIAN
VEJBÆK, MOUST (ULFBORG-VEMB) 
ØSTERGAARD, SØREN

2a
SN BERG, HELLE (AULUM-HADERUP)
SM CHRISTIANSEN, ELA (SKJERN)
SS DYHR-NIELSEN, CHARLOTTE
SN FILYO, ANDREAS BROKKENHUUS
SN HALGAARD, METTE
SN JENSEN, HELLE LUND
SN JENSEN, METTE
SN KIRK, BIRGITTE
SS KRISTENSEN, CHARLOTTE HOLMBERG 
SM KRISTENSEN, JETTE (RINGKØBING)
SS LINDENHANN, SUSANNE
SS MARKUSSEN, LISE NYGAARD
SS NIELSEN, ALLAN MUNCH (VIDEBÆK)
SN NIELSEN, METTE HAUNSTRUP 

(AULUM-HADERUP)
SS NIELSEN, NIELS OLE MØLLER 

(TREHØJE)
SN PEDERSEN, VIVI AMTKJÆR
SN RASMUSSEN, JETTE
SS ROELSGAARD, BRITT ANN
SS SEJERSEN, ANETTE RANSBY
SS SOGNSTRUP, MARIE
SN STÆRDAHL, ANNE FINNERUP
SS TERMANSEN, ANNE-METTE BANG

2b

SS AHLER, MARTIN
SN ANDERSEN, SUSANNE LINDSKOV 

(ULFBORG-VEMB)
SN BJERGGÅRD, LAILA VAD
SN BJØRN, METTE ILSE
SS JENSEN, BIRGITTE ELSE MØLLER
SN JENSEN, BIRTHE (STRUER)
SS LUND, LISE (ULFBORG-VEMB)
SM LUNDAGER, MOGENS

SS MADSEN, HANNE SPAABÆK
SN MADSEN, KIRSTEN
SN MEJDAHL, INGE
SN MØLLER, LENE HEBSGAARD
SS NIELSEN, VIBEKE SØBORG 

(ULFBORG-VEMB)
SM PEDERSEN, TYGE RINGBØL
SN PETERSEN, BIRTHE (ULFBORG-VEM
SS QVESEL, JENS (ULFBORG-VEMB)
SS RICKERS, CLAUS VON HOFE 

(ULFBORG-VEMB)
SM STEENSTRUP, KRISTIAN
SS SØNDERBY, CONNY (ULFBORG-VEMB
SN SØRENSEN, ANNE LISE
SN ØSTERBYÉ, BETTINA

2C

SN ANDREASEN, LOTTE TRABJERG
SM BORREGAARD, DORTE
SN DYREMOSE, BENTE SEBBELIN
SN GALSGAARD, IDA MARIE BJERG 

(ULFBORG-VEMB)
SN GRØNBORG-PEDERSEN, BIRGITTE
SN JACOBSEN, HELLE
SS JENSEN, ANETTE HAGELSKJÆR 

(AULUM-HADERUP)
SN JENSEN, CHARLOTTE VILLE
SS JOHNSEN, ANNI DAMGAARD
SN JØRGENSEN, MIA BRITH FISKER

(aulum-|haderup)
SN KROGH, MARIANE
SS KUDAHL-PEDERSEN, BIRGITTE 

(AULUM-HADERUP)
SN MADSEN, MALENE SAND
SS MOSGAARD, KENT
SM NIELSEN, BIRGIT GYNTHER (VIDEJ
SN NIELSEN, LONE
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SS NIELSEN, MERETHE MØLLER
SS PEDERSEN, RUNE
SM POULSEN, VICKY
SM SIG, INGRID (RINGKØBING)

2X

ME BECH, MARTIN
MS BENTZEN, MORTEN BLACH 

(ULFBORG-VEMB)
MS CHRISTENSEN, ANNETTE ELKJÆR
MF CHRISTENSEN, TORBEN
MF GREVE, CARSTEN NØRSKOV
MN HANSEN, HELLE ROTHMANN
MF HANSEN, MOGENS BIRK
MN HOFFMANN, HELLE
ME JAKOBSGÅRD, JAN BLUME
MM JENSEN, ANDRÉ SØBALLE
ME JENSEN, RYAN RAHBÆK
MN JUSTESEN, ALEX
MF KLAUSEN, SØREN STOUGAARD
MN LARSEN, MARIANNE ØSTERGAARD
MF MORTENSEN, BIRGITTE
ME MORTENSEN, KIRSTEN
MN NIELSEN, CONNI KIKKENBORG HED
Mbl NIELSEN, HENRIK BLAABJERG
MN PEDERSEN, STIG HENNING
MF RAHBEK, MICHAEL
MM SANGILL, RYAN
MS ØSTERGAARD, WINNIE
MM LOPEZ, RAFAEL NOGUERO (SPANIEN)

2y

mN ascanius, frank
MF CHRISTENSEN, LISE KOLDKJÆR
ME CHRISTENSEN, STEN BIRKKJÆR
ME DAASBJERG, KIM (VINDERUP)
MN GODBALLE, HANNE IDA
mN HALD, PIA SUNDTOFT

ME JACOBSEN, HENRIK BORCH
MS JENSEN, MORTEN DITLEV
ME JESPERSEN, MORTEN HORSFELDT
mE Jørgensen, rikke Bramming

(ULFBORG-VEMB)
mN KJÆRGÅRD, INGA (VINDERUP)
MN KNUDSEN, ANNE BIRGITTA ROSENLUND 

(VINDERUP)
MN KNUDSEN, JENS SANGGÄRD
ME KRISTENSEN, VIBEKE LUND
MN LARSEN, PETER (ULFBORG-VEMB)
MN MADSEN, ESBEN
ME MIKKELSEN, LOTTE FROST
MS MØLLER-NIELSEN, CLAUS 

(ULFBORG-VEMB)
MN PEDERSEN, ANETTE AMSTRUP
MN PEDERSEN, FRANK NØRGÅRD 

(ULFBORG-VEMB)
MN SONDERGAARD, SUSANNE JUL
MS SØRENSEN, ANNI ASTRID
ME SØRENSEN, MERETE DJERNÆS
MN THOMSEN, METTE MARIE

2Z

MN ANTONSEN, CHARLOTTE
mN CHRISTENSEN, VIBEKE FABRICIUS 

(AULUM-HADERUP)
MF FASTERGAARD, HENRIK 

(AULUM-HADERUP)
MF HEDEGAARD, BENT
mN JENSEN, ANNETTE ROHDE 

(AULUM-HADERUP)
MF JENSEN, LENE OFFERSGAARD
ME JENSEN, LISELOTTE MARIANNE SABROE
MF JENSEN, MICHAEL
MN JESPERSEN, BIRTHE (VINDERUP)
MN KAMSTRUP, ANNI
mN KRISTENSEN, ELSE (VIDEBÆK)

mF LARSEN, BJARNE HAUSGÅRD
MN LARSEN, JETTE STAGSTED
MN MIKKELSEN, ARNE NØRGAARD
MN MORTENSEN, MORTEN KJÆR
MN MUNCH, KIRSTEN (AULUM-HADERUP)
ME NIELSEN, LENE BIRGIT
ME NIELSEN, SUSANNE LUND (TREHØJE)
mN NØRGAARD, KLAUS ULRIK
MF OLESEN, POUL BJERREGÅRD
MN PEDERSEN, KIRSTEN (ULFBORG-VEMB)
MF POULSEN, HENNING JØRGEN (TREHØJE)
MF PRÆSTHOLM, JAN (AULUM-HADERUP) 
mF TELLING, HENRIK

2U

mN BRUUN, ANETTE
mN CHRISTIANSEN, MARIANNE LEDET
mF egestad, søren stenz
mN ERNST, LINE TVETENE
ME FOLDAGER, JØRGEN MØLLER
MF HALD, SØREN
MN HANSEN, BO FRØLUND
MF JENSEN, HANS AAE (VINDERUP)
MN JENSEN, RAGNHILD BIRGITTE
MF JEPSEN, LISBET
mN JESPERSEN, PIA (AULUM-HADERUP)
MN JØRGENSEN, JYTTE
MN KJÆRLUND, TOMMY HOLGER (TREHØJE)
MN KRISTENSEN, SUSANNE BRUNEBJERG
MN LADEFOGED, ANNE LOUISE
MN LAUSTSEN, HENRIK LYNGE
ME MADSEN, PER SCHWALBE
ME MATHIASEN, IDA HEISE STENFELDT
mN møller, torsten
mF NIELSEN, JENS KARLSMOSE
MF NIELSEN, SØREN BØGH
MN PEDERSEN» ANNE MAGDA VAN DASSEN
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mN 
mN

2v

mF

mN 
MF

mS 
mM 
mF 
mN

mN 
mS 
mF 
mF 
mM 
mM

mF

mN

mN 
mS 
mS 
mM 
mF 
mS 
mF 
mF

mN

POULSEN, INGE KAAE
UHRE, KIS RØNN

ANDRESEN, JØRGEN JUST 
(ULFBORG-VEMB) 
BJERG, MARIANNE
CHRISTENSEN, KARSTEN INGEMAN 
(ULFBORG-VEMB) 
GRØNLUND, ROBERT AHLM 
HANSEN, KATE NYGAARD (VINDERUP) 
HØJLAND, BETTINA KORNUM 
JENSEN, ANN-JEANETT 
(AULUM-HADERUP) 
JENSEN, GITTE (VIDEBÆK) 
JÖHNCKE, MARTIN 
KALLESØE, KLAUS 
KOPPETSCH, MICHAEL 
LARSEN, ANETTE VESTERGAARD 
LARSEN, LISE VIBEKE 
(AULUM-HADERUP) 
LARSEN, TROELS LØWIG 
(AULUM-HADERUP) 
MADSEN, HANNE MOESGAARD LØRUP 
(VINDERUP) 
NIELSEN, SUSANNE (VINDERUP) 
PEDERSEN, LENE GRAMSTRUP 
POULSGAARD, OLE (ULFBORG-VEMB) 
SKOV, HELLE (ULFBORG-VEMB) 
SØLVSTEN, FINN 
SØRENSEN, GITTE
VISTISEN, LARS MØLGÅRD (VINDERUP) 
ØSTERGAARD, HENNING BOMDERUP 
(AULUM-HADERUP)
ØSTERGAARD, METTE (AULUM-HADERUP)
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ELEVERNES HJEMKOMMUNER

Elever fordelt efter hjemkommuner 1983/84:

Holstebro.........
Aulum-Haderup 
Brande ............  
Lemvig............  
Ringkøbing .... 
Skjern.............. 
Struer.............. 
Thyholm ......... 
Trehøje ..........  
Ulfborg-Vemb . 
Videbæk ........  
Vinderup........

Andre amter...

Gym. HF ialt
406 136 542

56 15 71
1 1

7 7 14
4 11 15
1 1
3 2 5
1 1

25 14 39
47 10 57

8 12 20
21 13 34

579 221 800
7 4 11

586 225 811
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Gruppearbejde i humanistisk studieområde.

40



NYT FRA UNDERVISNINGEN

Lejrskole i samfundsfag/ 
geografi for 3mS

Med afholdelse af Færøturen 1982 
blev grunden lagt til tværfaglige 
lejrskoler i samfundsfag og geo
grafi. I efteråret 1983 gik lejrsko
len til Sverige og København. Vi 
bosatte os de første dage i en spej
derhytte på Söderåsen, øst for 
Helsingborg, og flyttede så midt i 
ugen til Storkøbenhavns Vandrer
hjem på Amager. Denne praktiske 
gennemførelse, hvor vi selv stod 
for al madlavning m. m. i Sverige, 
gav os det økonomiske grundlag 
for turen.
I Sverige brugte vi den første dag 
til at sætte os ind i områdets stor
slåede natur, klassen havde i for
vejen arbejdet med kortblade fra 
området. Den anden dag brugte vi 
i Helsingborg, vi besøgte Asea’s 
afdeling i byen, en virksomhed 
hvor der først og fremmest frem
stilles gearkasser og nærbanetog, 
resten af dagen så vi på byens 
strukturelle opbygning.
I København havde vi et meget 

sammenpresset program. Første 
dag var vi i Folketinget, her over
værede vi »Spørgetiden« og havde 
desuden møder med Anders Poul
sen fra Venstre og med Pelle Voigt 
fra SF, med disse diskuterede vi 
henholdsvis undervisnings- og 
forsvarspolitik. Efter dette var vi i 
Radiohuset, her havde vi møde 
med Tommy Østerlund fra Tv
avisen, han fortalte os om arbejds
gangen i dette medie, og vi over
værede »opvarmningen« til afte
nens TV-avis. Om aftenen var vi til 
»Totalteater« på Valseværket, i et 
gammelt fabriksområde deltog vi i 
opførelsen af et stykke, som hand
lede om konsekvenserne af en A- 
bombesprængning i Kastrup Luft
havn. Anden dag i København 
startede vi med et møde med Bodil 
Graae fra Kvinder for Fred. Efter 
dette var vi på Forsvarskomman
doen i Vedbæk. Begge disse pro
grampunkter handlede om for
svars-, sikkerheds- og fredspoli
tik. Sidste punkt var et besøg hos 
Byfornyelsesselskabet af 1970, 
her fik vi et foredrag om sane
rings- og byfornyelsesplanlæg

ning. Derefter gik vi en tur i et 
Planområde, hvor vi både så om
råder før og efter planens gen
nemførelse.
Lejrskolen var vellykket og gav et 
godt fagligt og socialt udbytte.

Ri & JJ

Ekskursion til Læsø
Med HO & BG

Onsdag d. 7.9.83 startede 3mn fra 
Holstebro banegård - målet var 
Læsø. Første stop var Frederiks
havn, hvor vi skulle vente på fær
gen til Læsø. Ventetiden blev for
drevet med en bytur. Overfarten 
forløb smertefrit, da vejret var 
godt, og troen på søsygepillérne 
virkede. Endelig nåede vi Læsø og 
fandt Læsø vandrerhjem. Efter 
aftensmaden gik vi en tur gennem 
Vesterø Havn. Efteratvi iTVhavde 
vundet over Frankrig i fodbold, gik 
vi til køjs.
Torsdag havde vi et strengt pro
gram. Efter morgenmaden star-
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Fra Læsøudstillingen

tede vi turen »Læsø rundt« på 
lejede cykler. Formålet var at iagt
tage geologiske og biologiske for
hold forskellige steder på øen. 
Første stop var Kærene - et for
holdsvist fladt område med hede
lignende flora. Næste gang, vi steg 
af cyklerne, var ved Højsande på 
den nordlige del af øen. Landska
bet var meget kuperet med ind
landsklitter. Efter at vi havde for
tæret vores madpakke og holdt en 
lille pause fortsatte vi mod Øster
by med Gullach i spidsen. Derfra 
gik turen til Dortes bedstefor
ældres sommerhus, hvor te og 
kager blev serveret. Herligt!
Da biologi også omhandler dyre
livet, valgte vi at tage ud til Danzig- 
mand - et strandområde helt ude 
på nordspidsen for at studere 
øens fugleliv. Vi så bl.a. trold
anden og fløjlsanden. Vi fortsatte 
til Museumsgården, som er en af 
de ældste tanggårde (taget er af 
tang) på Læsø. Et imponerende 
syn! Museumsinspektøren fortalte 
os om gårdens historiske bag
grund. Det varvirkelig interessant. 
Efter at have tilbagelagt ca. 40 km
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på cykel den dag var vi alle tem
melig trætte.
Om fredagen var vejret ikke med 
os, det øsede ned. Trods det tog vi 
cyklerne til Byrum, hvorfra Rønne
bussen kørte. Rønnerne ligger i 
den sydvestlige del af Læsø og er 
et meget stort fladt område be
stående af Færøn, Langerøn, 
Kringlerøn og Hornfiskrøn. Områ
det kan deles op i to, det tørre om
råde, der aldrig oversvømmes, og 
det våde område, som ofte over
svømmes. Størstedelen af områ
det er fredet og derfor meget vel
egnet til fugleyngel. Floraen var 
meget særpræget og frodig. Dette 
skyldes bl. a., at der aldrig er sket 
menneskelige indgreb såsom pløj
ning og tilførsel af kunstgødning. 
Det var nogle meget spændende 
timer, vi tilbragte derude, og 
chaufføren gav os indsigt i både 
faunaen og floraen, der karakteri
serer dette område. Vi kom hjem 
som våde mus og hyggede os 
resten af dagen.
Det var en virkelig god og oplevel
sesrig tur både fagligt og socialt.

Mette 3z, Lars 3u, 
Karen 3 u, Sven 3u

Irlandsturen 12. oktober- 
20. oktober 1983

Vi, d.v.s. 3acN og 3SS, medbrin
gende 3 lærere (SA, EC, Ja) til
bragte efterårsferien sammen i Ir
land.
Forberedelserne til denne tur star
tede allerede så småt i 1g, men tog 
først for alvor form i 2g, da målet 
for vor færd blev fastlagt til Dublin 
på den grønne ø, Irland.
Med en god baggrundsviden om 
Irlands historie i almindelighed og 
urolighederne (The troubles) i 
Nordirland i særdeleshed tog vi da 
afsted onsdag før efterårsferien i 
den af NF til rådighed stillede 
grønne/orange bus med Danne
brog stolt vajende i stavnen. Af
skeden var gribende.
I Esbjerg gik vi ombord på Dana 
Anglia, som derefter sled sig gen
nem den stormfulde nat. Fra Har
wich gik turen gennem England 
med kort ophold i Stratford upon 
Avon (Shakespeares fødested), til 
det vestligste punkt i Wales, Holy
head, hvorfra vi skulle sejle til Dun 

Loughaire, Irland. Det varen ube
hagelig overfart både p.g.a. vej
ret, færgen og det sene tidspunkt 
(kl. 03.05).
Da vi tidlig morgen ankom til van
drerhjemmet i Dublin, ventede der 
os en sand overraskelse. Efter 2 
døgns opslidende rejse trængte vi 
alle i uhyggelig grad til et bad og 
lidt hvile før dagens program. Men 
sådan skulle det ikke gå. Værtin
den meddelte os, at vandrer
hjemmet først ville åbne for os kl. 
17.00. Altså måtte vi indtage mor
genmaden i bussen og derefter 
usoignerede begive os til det af
talte møde med eleverne på San- 
dymount Highschool, Dublin. Her 
modtog man os til gengæld med 
åbne arme. Vi blev hver udstyret 
med en irsk studerende og fulgte 
med denne til diverse timer. Midt 
på dagen samledes vi alle og drak 
te. Dagen sluttede med en af 
skolen tilrettelagt debat over em
net »Is religion the salvation of 
man?«. Det slog os, hvor forkæ
lede vi i grunden er i det danske 
skolesystem (i hvert fald mate
rielt). Det indtryk, vi fik af den
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I den katolske del af (London)Derry er graffitti blevet en almindelig udtryksform

Lull,
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irske befolkning gennem besøget 
på Sandy Mount, nemlig en stor 
gæstfrihed og åbenhed, skulle vi 
senere utallige gange få bekræftet 
på denne vor rejse i det ukendte. 
Næste dag vendte vi næsen mod 
(London)-Derry, Nordirland, hvor 
vi havde en aftale med en ansat på 
Teacher’s Center. Vi blev først 
stævnet til te, sandwiches, kager 
og fri bar på rådhuset sammen 
med borgmesteren (katolik). End
nu engang blev vi overvældet af 
den næsten grænseløse gæstfri
hed. Efter en kort rundvisning på 
det op til flere gange bombede 
rådhus blev vi vist rundt i byen af 
en meget lavttalende guide.
Byen er delt i en protestantisk og 
en katolsk del, hvilket har været 
årsag til adskillige sammenstød i 
tidens løb. Bl. a. så vi stedet, hvor 
tragedien omkring »Bloody Sun
day« udspilledesig. Etteren rund
tur i bussen i det katolske kvarter, 
The Bogside, landede vi på en 
pub, hvor en irsk entertainer un
derholdt til ære for os.
Den følgende dag kørte vi til det 
naturskønne område Glendalough 

(dalen med de to søer) syd for 
Dublin. Her tilbragte vi en dag 
med fantastiske og ubeskrivelige 
sanseindtryk. Naturen i Irland skal 
opleves.
På denne dag nåede vi berømmel
sens høje tinder i og med, at vi 
både var i avisen, The Evening 
Harold samt i radioen.
Om mandagen startede vi dagen 
med et besøg på Mater Dei (Guds 
mor) instituttet. Et uddannelses
sted for religionslærere i Dublin. 
Dette besøg var meget lærerigt. 
Mens vi opholdt os på Mater Dei- 
instituttet blev bussen røvet. Epi
soden tog vi dog alle i stiv arm, og 
om aftenen mødte vi atter den 
»good-will«, som lever i de fleste 
irske sind. For det første blev vi 
uden besvær lukket ind i teatret på 
trods af de manglende billetter, og 
for det andet havde man på Mater 
Dei-instituttet foranstaltet en ind
samling til vor fordel, der lød på 
100 irske pund (1.200,00 danske 
kr.).
Tidlig tirsdag morgen tog vi af
sked med Irland. Efter overfarten 
gik turen gennem det smukke 

Wales til Cambridge, hvor vi til
bragte natten på et vand rerhjem + 
engelsk morgenmad og en for
middag i byen. Resten af onsdag 
blev tilbragt med at vente på 
båden i Harwich, 7 lange timer. 
Denne forsinkelse blev dog i nat
tens løb, trods en meldt storm, 
indhentet, så vi ankom planmæs
sigt til Esbjerg.
Alt i alt har denne tur været en 
uforglemmelig oplevelse, som 
ikke kunne være blevet så vellyk
ket uden en fantastisk buschauf
før, Jørgen, Elisabeth og Steen, 
som alle har gjort et stort stykke 
arbejde.

Louise, Mette og Karen

Foredrag om planteavl

Fredag d. 13. januar 1984 fik 3zuN 
nogle biologitimer, som foregik 
helt anderledes end de normale. 
Vi fik besøg af forsøgsleder Hen
rik Bøgh, Pajbjergfonden. Han 
holdt foredrag om sit eget forsk
ningsområde, planteavl. Ved hjælp 
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af tabeller og meget anskuelige 
lysbilleder fik eleverne forklaret 
emnet. Først gjorde hr. Bøgh rede 
forden historiske udvikling i plan
teavlsforskningen, for derefter at 
komme ind på de forandringer, 
som er sket i dansk landbrug 
m.h.t. korn- og roearealer, dyrk
ning af ærter og raps, samt betyd
ningen af vinterafgrøder. Ved byg
forædlingen ønskede man at få 
egenskaber frem såsom f. eks. re
sistens mod meldug og havreål 
og/eller en bedre stivhed af strået. 
For roernes vedkommende har 
man især været interesseret i at 
fremavle énkimede frø for at lette 
arbejdet i marken med udtynding 
af planterne.

Det, at hr. Bøgh kunne fange ele
vernes interesse i tre timer, taler 
for sig selv! Eleverne følte, at den 
teoretiske gennemgang af biologi
stoffet på skolen kan bruges og 
anvendes i praksis. Vi konstate
rede allesammen, at foredraget 
har været et dejlig forfriskende 
»pust« udefra. Eneste ønske, som 

stod tilbage: et besøg påPajbjerg- 
fonden om sommeren - men derer 
eksamenstiden inde.

HO

Forløb i parallelismen 
mellem buddhistisk mystik 
og subatomar fysik i 3u

Selv om tværfagligt samarbejde 
har en fundamental plads i pæda
gogisk debat, ved enhver, der har 
prøvet et arrangement, hvor van
skeligt det er i praksis at gennem
føre uden fordeegentligeforsøgs- 
gymnasier. Faktiskgørskemapro- 
blemer og uoverensstemmelser i 
den faglige progression de fleste 
tilløb illusoriske.
Det var et sammentræf af heldige 
omstændigheder, der muliggjorde 
et samarbejde mellem fysik og 
religion i 3u i det forløbne år 
(december 1983), spændende over 
et par lektioner som afslutning på 
et forløb i mahayana buddhisme, 
som klassen havde valgt som 
fremmedreligion. Efter en ind

gående drøftelse af tankegangen i 
de to mahayana hovedskolers er
kendelsesfilosofi havde vi skabt 
forudsætning for en forståelse af 
begrebet selv-konsistens, som F. 
Capra i »Fysikkens Tao«, beskri
ver parallelt i avatamsakasutra’ens 
verdenssyn og den subatomare 
fysiks mest avancerede verdens
model, G. F. Chew’s bootstrap- 
hypotese.
Klassens fysiklærer, CC, og MF 
havde begge to fri i klassens to 
hhv. ene religionslektion og var 
begge to Rillige til at ofre fri
timerne for at være med til en 
parallel undervisning i den øster
landske mystiks højst ejendom
melige overensstemmelser i tan
kegangen med atomfysikernes 
nødtvungne afkald på fornuftige 
naturlove, der styrer universet. 
Klassen fik sine naturvidenskabe
lige begreber repeteret og ført 
frem til en forståelse af atomfysik
kens erkendelsesteoretiske pro
blematik og kunne fatte detspring 
der skal til for at nå den sidste er
kendelse, hvor alle brikker falder 
på plads - en erkendelse som mu-
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ligvis er naturvidenskabens ende
lige begrænsning, men ikke my
stikkens. Der var grund til at min
des N. Bohrs tanker. Evalueringen 
viste, endog en måned senere, en 
god indsigt i forløbets resultater 
og en fortsat levende interesse. Vi 
lærere drøftede en mere langsig
tet gentagelse, som må omfatte en 
fælles klasse, der målbevidst føres 
frem i fysik til at have alle funda
mentale forudsætninger i 3g. Det 
kan tidligst være sket i 1986.1 mens 
kan religions- og fysiklærere 
holde kontakt i en mindre studie
kreds over »Fysikkens Tao«.

Oe

Ungdom og idræt

Elever fra Holstebro Gymnasium 
har i det forløbneskoleårværet in
volveret i en landsomfattende un
dersøgelse med titlen »Ungdom 
og idræt«.
Denne undersøgelse hartil formål 
at kortlægge unge menneskers 
idrætsvaner både uden for og i 
skolen og sammenholde disse op-

lysninger med fysiologiske målin
ger på de samme elever. Under
søgelsen er sådan tilrettelagt, at 
eleverne sikres anonymitet; i det 
endelige materiale figurerer de 
kun som et nummer.
To klasser - 1c og 3c- har deltaget 
i den del af undersøgelsen, som 
omfatter 1200 elever på landsplan, 
der skulle gennemgå en meget 
nøje testning både fysiologisk og 
sociologisk, medens resten af 
skolens 1. g’ere tillige skal testes, 
idet målet er at få testet mere end 
12.000 af denne årgangs godt 
22.000 1g-elever på landsplan.
I takt med at vore undersøgelser 
skred frem, viste det sig, at elever- 
neblev mereog meremotiverede- 
i begyndelsen var det måske lidt 
surt, men senere blev det mere og 
mere spændende, hvilket måske 
delvis kan forklares ved, at vi som 
idrætslærere parallelt med at un
dersøgelserne forløb hele tiden 
forsøgte at give eleverne de 
idrætsteoretiske begrundelser 
for, hvad der egentlig foregik.
Projektets resultater bearbejdes 
af forskere ved Københavns Uni-
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versitets Gymnastikteoretiske La
boratorium og Danmarks Højskole 
for Legemsøvelser med økono
misk støtte fra Det Naturvidenska
belige og Det Samfundsvidenska
belige Forskningsråd samt Hjerte
foreningen og er yderligere bak
ket op af Direktoratet for Gymna
sieskolen og HF.

ES og EC

Den frivillige idræt

Bag denne benævnelse gemmer 
der sig et godt tilbud til de idræts
glade.
Som kompensation for nedgang i 
det ugentlige timetal i idræt blev 
derfor nogle år siden åbnet mulig
hed for at dyrke idræt på frivillig 
basis - med undervisning. Som 
væsentligste forudsætning kræ
ves det, at et hold på minimum 10 
deltagere oprettes, og at der der
udover er faciliteter og undervi
sere til den ønskede idræt. Er 

disse forudsætninger til stede, vil 
hold kunne oprettes med 2 ugent
lige lektioner - normalt i yder
timerne (7-8 eller 8-9 lektion).
Formålet med den frivillige idræt 
vil være at give elever/studerende, 
der ikke i den normale idræts
undervisning får tilfredsstillet be
hovet for idrætslig udfoldelse, mu
lighed herfor. Der lægges i den fri
villige idræt vægt på, at spiltillæ- 
ringen/udfoldelsen foregår under 
enhver mulig hensyntagen til sam
været og de sociale relationer. Så
ledes vil kønsintegrationen priori
teres højt, når der tales om spilaf
vikling.
I skoleåret 1983/84 har vi haft hold 
i badminton, håndbold, atletik, 
volleyball og basketball, og i flere 
tilfælde har det pga. den store til
melding været nødvendig med 2 
undervisere på et hold. Vi tillæg
ger ikke mindst den nye boldspil
hal stor betydning for denne in
teresse - og er overbevist om, at 
interessen vil fortsætte på et sted, 
hvor der er mange idrætsinteres
serede elever.

Idrætslærerne

Skolens kor

Skolens kortæller ca. 70 deltagere 
og er åbent for alle. Man skal ikke 
til nogen form for optagelses
prøve - det er lysten til at synge i 
kor, der er det vigtigste.
De første prøver er orienterende, 
d.v.s. man kan komme og synge 
med for at finde ud af, om det at 
synge i kor er noget man vil melde 
sig fast til. Efter nogle gange er 
der endelig tilmelding, som er bin
dende skoleåret ud. Vi holder nor
malt to koncerter i løbet af et sko
leår, en ved juletid og en i sidste 
halvdel af april. Vi tilstræber at 
blande stilarterne, således at vi 
ved den ene koncert synger ryt
misk, ved den anden klassisk.
Korets virke har i det forgangne år 
været atypisk, idet det har medvir
ket ved forskellige interne arran
gementer. Éfter forårskoncerten 
(1983), hvor vi havdesunget Schu
berts »Deutsche Messe« i Nørre- 
landskirken, sang koret således 
ved dimissionen (Mogens Jermiin 
Nissens »Tre viser«). I november 
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holdt koret et fællestimearrange
ment sammen med Ikast Gymna
sium, hvor de to kor i fællesskab 
sang et potpourri af Hoagy Car- 
michael-melodier. Korene gav og
så hver for sig en prøve på deres 
kunnen;,koret fra Holstebro sang 
»Give me that old time religion« - 
en gammel negro spiritual. Ende
lig sang korene, vekslende med til
hørerne, Paul McCartneys «Wan
derlust«. Dagen efter blev arran
gementet gentaget på Ikast Gym
nasium med samme program. Ved 
skolens juleafslutning sang koret 
en Christmas carol, «Away in a 
Manger«, i Anders Öhrwalls ud
sættelse, og vi sluttede af med, 
sammen med salen, at synge John 
Lennons »Happy Xmas«.
Men allerede efter fællestimear
rangementet i november var vi be
gyndt at øve på forårets program, 
da der lå en stor opgave forude, 
nemlig opførelsen af Mozarts Re
quiem i samarbejde med koret fra 
Ikast Gymnasium og med Ran
ders Byorkester, med hvem vi ved 
to tidligere lejligheder har haft et 
fortrinligt samarbejde. Det er tan

ken, at dette værk skal opføres ved 
en koncert i Nørrelandskirken i 
Holstebro den 1. maj 1984 og gen
tages ved en koncert i Ikast dagen 
efter.
For at kunne prøve værket igen
nem i sin helhed inden koncerten, 
holder vi også i år korweekend på 
Morsø Vandrerhjem, hvor vi nu 
kommer for syvende gang - hver 
gang med stor tilslutning. Der bli
ver arbejdet ihærdigt i mange 
timer, og om aftenen plejer der at 
være varieret underholdning.
Tak til de korsangere, der nu for
lader skolen. På gensyn til de fle
ste. Velkommen til forhåbentlig 
mange nye.

CA, KL, Sv.

Introduktionskurser til 
gymnasiet og HF for 
folkeskoleelever

I uge 41 i 1983 har ialt 229 folke
skoleelever (9. el. 10. klasse) del
taget i introduktionskursus enten 
til gymnasiet eller HF. Fordelin

gen var følgende: 64 HF, 114 mate
matikere og 51 sproglige. I uge 5 
1984 deltog ialt 134 folkeskole
elever, der fordelte sig som følger: 
43 HF, 50 matematikere og 41 
sproglige.
Kursustilbuddet blev givet til ele
verne i afgangsklasserne på sko
lerne i Holstebro kommune samt 
enkelte oplands- og ungdoms/ 
efterskoler. Hensigten med disse 
kurser er at give 9. og 10. klasse
eleverne et bedre grundlag for at 
vælge gymnasium eller HF, og 
hvis gymnasiet vælges: sproglig 
eller matematisk linie.
Kurserne formede sig som en- 
dagesbesøg, hvor folkeskoleele
verne fik lejlighed til dels at over
være timer i skolens 1. klasser, 
dels blive undervist på særlige 
hold i fag, som er karakteristiske 
for gymnasiet og HF..Som afslut
ning på dagen arrangeredes et 
møde mellem de gæstende elever 
og elever fra gymnasiet og HF.
Af evalueringen fremgik det, at de 
fleste elever havde valgt at kom
me, fordi de tænkte på at gå på 
gymnasiet og HF og ville finde ud 
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af, om de kunne klare kravene. 
Eleverne kunne som helhed anbe
fale en sådan dag til deres kam
merater og var generelt set meget 

positive overfor besøget. De fik 
bl.a. afkræftet nogle fordomme 
om miljø og niveau og udtrykte til
fredshed med »på deres egen 

krop« at have oplevet en dag på 
gymnasiet eller HF.

IH og LG

Folkeskoleelever besøger gymnasiet.
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Gruppearbejde i humanistisk studieområde.
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Fra formningslokalet.
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Studiekreds - mytologi

I efteråret 1983 har der under le
delse af rektor Ole Balslev og ad
junkt Finn Lyngholm Christensen 
været holdt en studiekreds med 
emnet mytologi.
Hensigten med studiekredsen var 
først at nå frem til en definition af 
mytebegrebet, dernæst at analy
sere forskellige kulturers mytiske 
forestillingsverden med særligt 
henblik på at finde og begrunde 
fællestræk og forskelle idisse kul
turers opfattelse og mytiske frem
stilling af almenmenneskeligefor- 
hold som f. eks. verdens og men
neskets skabelse.
I forbindelse med arbejdet med 
denne problematik har græske, 
romerske, jødiske, ægyptiske, ba
byloniske, indiske, kinesiske og 
nordiske myter været inddraget. 
Endvidere har anvendelsen af my
ter i såvel ældre som moderne 
kunst været belyst.
Som følge af den markante elev
interesse, der er kommet til udtryk 

i forbindelse med efterårets arbej
de, fortsættes studiekredsen i for
året 1984.

U-landsfonden

Foråret 1983 støttede Holstebro 
Gymnasiums U-landsfond et am
bulanceprojekt i Mapanza i Zam
bia med et beløb på 6000 kr. Pro
jektet var igangsat af en tidligere 
elev, Chr. Bladt Hansen.
Et overskud på 1307 kr. fra en 
U-landssalgsudstilling afholdt i 
efteråret 1982 er tillige med et 
støttebeløb på 4000 kr. i 1983 ble
vet tildelt Home Craft Centret i 
Mapanza, som vi nu harstøttet i en 
årrække.

Lærerrådet

Lærerrådet indkaldes ca. 8 gange 
om året, og mange af de punkter, 
som behandles, ertilbagevenden- 
de fra år til år.
Af de faste behandlingspunkter 

som time-fagfordeling, stillings
opslag, lejrskoler og ekskursio
ner forsøgsundervisning og bud
getforslag har netop sidstnævnte 
punkt været dominerende og til
bagevendende på årets lærerråds
møder. Det skal ses som udtryk 
for, at det er forbundet med store 
vanskeligheder at fordele de kraf
tige besparelser på budgettet, som 
kræves disse år.
Ud over de faste behandlings
punkter har lærerrådet i år beslut
tet at indføre vinterferie i februar 
1985. Det medfører, at sommer
ferien 1984 afkortes med 3 dage. 
Endelig er det en væsentlig del af 
lærerrådets arbejde at behandle 
rapporter fra de mange råd og ud
valg, som eksisterer på skolen og 
som sikrer det nødvendige sam
arbejde på en stor arbejdsplads 
som Holstebro Gymnasium og HF.

Hø

Gymnasiets festudvalg

Udvalget består af 6 lærere og 6 
elever/studerende. Der har været 

53



UDVALGSBERETNINGER

arrangeret 4 fester i skoleåret 
83/84. Introfest d. 12.8.83 med 
musik ved Doraz, hvorca. 750 del
tog, .julefest med fællesspisning 
og musik ved Salsanama d. 16.12. 
83 og ligeledes 750 deltagere. I 
foråret arrangeredes i samarbejde 
med elevforeningen Parnassos d. 
9.3. karneval med musik ved 
Epziah band, og endelig vårfest d. 
13.4.84, hvor Mek Pek Party Band 
spiller.

LG

Ekskursions- og 
lejrskoleudvalget

Udvalget er nedsat af lærerrådet 
og består af fem medlemmer. Ud
valgets opgave består i at udarbej
de principper for afholdelse af 
ekskursioner og lejrskoler og at 
indstille en fordeling af midlerne 
til de forskellige aktivitetsansøg
ninger. Skolen tilstræber, at 2g- 
eleverne kommer på stamklasse
lejrskoler, mens grenfagsekskur
sioner så vidt muligt henlæggestil 

3g, enten som flerdagesarrange- 
menter eller som enkeltdagesture. 
Der er også mulighed for ekskur
sioner i HF, normalt af kortere 
varighed. I de sidste par år har det 
været nødvendigt at opkræve en 
slags »kostpenge« fra eleverne, 
dette vil desværre også blive nød
vendigt i år; forhåbentlig vil den 
økonomiske situation blive for
bedret fremover, så denne afgift 
kan undgås.

JJ

Biblioteksudvalget

Udvalget har til opgave inden for 
bevillingernes og bestemmelser
nes rammer at træffe beslutning 
om retningslinierne for bibliote
kets drift. Foranlediget af amtets 
sparekrav foretog vi på et møde 
11. oktober 1983 en reduktion af 
skolens abonnementer på tids
skrifter.

Pæ

Kantinen
Kantinen på Holstebro Gymna
sium og HF-kursus har nu været i 
brug siden maj 1982 og har for
uden den daglige drift holdt åbent 
ved flere arrangementer uden for 
skoletiden.
Kantinen administreres af et kan
tineudvalg med repræsentanter 
fra TAP, lærere og elever. Udval
gets formand er adjunkt J. E. En
gelbrett. Regnskabet overvåges 
løbende af revisor Poul Larsen. 
Der er to ansatte i kantinen. Bente 
Randrup er kantinebestyrer og 
Jane Damgård er fortrinsvis ved 
kassen.
Der har i årets løb været nogle 
prisjusteringer, der især skyldes 
stigende priser på visse råvare
grupper. Prisstigningen på den 
lune ret har endvidere gjort det 
muligt at øge portionens størrelse. 
Kantinen tilstræber at sælge er
næringsrigtige madvarer og læg
ger bl. a. vægt på salater og grov
brød. Der vælges fortrinsvis rå
varer uden farve- og tilsætnings
stoffer, selvom dette undertiden 
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kan fordyre indkøbene.
Der er desværre endnu problemer 
med lange kødannelser i myldre
tiden. Det skyldes især, at kasse
apparatet arbejder langsomt, men 
der er ikke i øjeblikket penge til at 
få det udskiftet. Kantinen håber 
med tiden at få råd til et bedre kas
seapparat, så ekspeditionstiden 
kan forkortes.

Bente Randrup

Elevforeningen
Parnassos

Elevernes egen kulturforening, 
progressiv filmklub, succesrig 
festarrangør; kort sagt Parnassos. 
Parnassos’ bestyrelse vælges 
hvert år ved skoleårets start. Der 
vælges 12 ved simpelt stemme
flertal, og alle skolens elever/stu
derende er valgbare og stemme
berettigede. Normalt har valg
handlingen fungeret nogenlunde, 
men i år var der nogle problemer, 
da ikke alle fik mulighed for at 
stemme. Det er selvfølgelig noget 

rod, og det vil vi søge at råde bod 
på fremover. I øvrigt vil vi gerne 
opfordre alle, specielt nye elever, 
til at stille op eller i hvert fald at 
deltage i afstemningen, da det må 
være i alles interesse, at bestyrel
sens sammensætning afspejler et 
bredt udsnit af skolens elever/stu
derende.
For at have en startkapital star
tede vi i år med at sælge medlems
kort. På trods af tilbuddet til de 
særligt »kulturelt aktive« om at 
spare penge i det lange løb, er der 
ikke ret mange, der har benyttet 
sig af det.
Parnassos’ vigtigste funktion må 
være, at de arrangementer vi laver 
falder i de flestes smag. Det bed
ste mål for vores folkelighed må 
derfor være successen af fester, 
film m.v. Vores første arrange
ment i dette skoleår var en fest d. 
23/9-83, hvor det lokale band 
Maggies Jig spillede. Ca. 470 
mødte op, og i bestyrelsen var vi 
noget overraskede over dette 
store antal. Bandet faldt tilsyne
ladende i folkssmag, påtrodsaf at 
ikke mange kendte dem forinden. 

Den næste fest blev holdt d. 18/11- 
83, og vi havde hyret Spar 2, som 
før har spillet på skolen. Her 
mødte 550 op, hvilket er den fore
løbige publikumsrekord til en Par- 
nassos-fest. Festen antog diony
siskedimensioner, og folk morede 
sig efter alt at dømme kosteligt, 
godt hjulpet af de heftigt spillende 
Spar 2.
Herefter meldte Parnassos sig 
først med en fest igen d. 10/2-84. 
Denne gang var der lidt færre: ca. 
300. På trods af det lidt lavere del
tagerantal var stemningen i top, 
hvilket i høj grad skyldtes det 
odenseanske band Reflex, som le
verede et overdådigt lyd- og lys
show, som sagde spar to til alt, 
hvad der tidligere er set på den 
danske rockscene. Så man kan 
kun begræde de folk, som gik glip 
af denne fest.
I øjeblikket (februar’84) erårets to 
sidste fester på planlægningssta
diet, og disse to fester er vi gået 
sammen med skolens festudvalg 
om at arrangere. Efter sidste års 
succes med karneval prøver vi nu 
igen d. 9/3. Der var oprindeligt 
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lägt op til et par emnedage i for
bindelse med karnevallet, men 
disse er nu udskudt (og vedtaget) 
til næste år. Musikken vil blive 
leveret af københavner-gruppen 
Epziah-lazy bone.
Som kronen på værket afsluttes 
skoleåret med en gigantfest d. 
13/4 med Mek Pek Party Band i 
hovedrollen.
Som supplement til den levende 
musik har vi i år forsøgt os med 
diskoteker bestående af elever fra 
skolen. Efter vor mening har det 
fungeret fint.
Udover festerne har vi i år haft en 
filmklub, hvor vi har vist ni film. 
Det har overvejende været nyere 
og forholdsvis kendte film, men vi 
må nok erkende, attilstrømningen 
ikke har været ligefrem overvæl
dende. Et par undtagelser skal 
dog nævnes, nemlig tegnefilmen 
»Kaninbjerget« og »Den enfoldige 
morder«, som samledefulde huse. 
Desuden har Parnassos støttet te- 
aften-arrangementerne økono
misk. En overgang overvejede vi 
også at arrangere forfatteraftener 
eller lignende, men det løb ud i 

sandet, da det er en bekostelig 
affære.
Da festerne på skolen formelt er 
lukkede fester, og da der har 
været en del udefra kommende 
gæster, blev reglerne for afhol
delse af fester på skolen taget op 
til vurdering. Dette har i første om
gang medført, at skolens elever/ 
studerende er blevet udstyret med 
et studiekort, for at sikre at uved
kommende ikke kan få adgang. 
Daderharværetendel uafklarede 
forhold omkring brugen af kor
tene, har det skabt en del forvir
ring, og dette var formentlig en af 
årsagerne til, at forholdsvis få 
mødte op til festen d. 10/2. 
Spørgsmålene er stadig uafkla
rede, men vi håber at få bragt 
orden i reglerne inden næste 
skoleår.
Til sidst vil vi gerne rette en tak til 
kantinepersonalet, Karsten Søren
sen og Finn Hansen, som har hjul
pet os med div. praktiske proble
mer, samt til Ole Mehl, Poul 
Cederdorff, Inga Kjær og Niels- 
Jørgen K. K., som har hjulpet os i 
forbindelse med filmklubben.

Parnassos’ bestyrelse består i år 
af: Tor Beltov 3z, Jørn Nielsen 3v, 
Sus Haldager 3c, Nicolai Steinø 
3u, Anders T. Molkte 2r, Jens 
Karlsmose 2u, Torsten Møller 2u, 
Morten Ditlev Jensen 2y, Ole 
Poulsgaard 2v, Anne-Mette Peter
sen 1v, Niels (Thyge) Thygesen 
1x, No Steinø 1z.
Ole Poulsgaard og Nicolai Steinø

Fællesrådet

Fællesrådet er et fælles råd for 
gymnasieelever og HF-studeren- 
de og består af mindst én repræ
sentant fra hver klasse, men alle 
interesserede kan deltage. Dets 
funktion er at varetage elevernes 
interesser samt at sørge for, at ele
verne er repræsenteret i skolens 
råd og udvalg som f. eks. kunstud
valget, kantineudvalget og fælles
rådet.
Vi har i skoleåret 83/84 arbejdet 
for at få det nystartede råd til at 
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køre godt. Desuden har vi arran
geret høringer med GLO (Gymna
sieelevernes Landsorganisation), 
DGS (Danske Gymnasieelevers 
Sammenslutning) og LAK (Lands
organisationen af Kursister), hvor
efter skolen holdt afstemning om, 
hvorvidt vi skulle organisere os på 
landsplan. Flertallet mente nej. Vi 
har lavet en undersøgelse, som 
bl. a. viste, at blandt de af skolens 
elever, der hverdag bruger offent
lige transportmidler, blev 11,3% 
ramt af den nye grænse (fra 9 til 11 
km) m.h.t. at få betalt udgifterne. 
Den viste også, at 21,1% af de 
hjemmeboende, som ikke kan få 
S.U., ville flytte hjemmefra, hvis 
de havde økonomisk mulighed for 
det. På baggrund af den undersø
gelse skrev vi et læserbrev, som 
blev trykt i »Politiken« og i »Dag
bladet«, hvori vi også blev inter
viewet.
I december ’83 var vi på weekend
tur. I løbet af weekenden fik vi 
dannet nogle grupper, bl. a. en 
miljøgruppe og en fredsgruppe, 
og vi fik gennemdiskuteret nogle 
emner. Det blev så stor en succes, 

at vi er ved at planlægge en tur til 
her sidst på vinteren.
For tiden arbejder vi med emner 
som emnedage og amtsoverta
gelse af gymnasierne.
Med disse eksempler på fælles
rådsarbejde vil jeg vise, at det fak
tisk er spændende, og samtidig vil 
jeg opfordre alle klasser til at sen
de mindst en repræsentant til mø
derne, så klassen derigennem kan 
få indflydelse på rådets arbejde. 
Fællesrådet er den mulighed, vi 
har for sammen at forbedre vores 
studievilkår.

Dorte 3v

TEDALBELOX, 
skolebladet

På elev/HF-rådets weekendtur d. 
2.-4. dec. 83 besluttede vi os for, at 
skolebladet skulle have en ny 
chance efter en periode med fal
dende interesse.
På førstkommende fællessamling 
efter weekenden opfordrede vi in
teresserede til at komme til et 

møde angående skolebladets vi
dere eksistens. Til vores store 
glæde mødte en del elever og stu
derende op, såvel nye som gamle. 
Der blev herefter agiteret kraftigt 
med diverse midler for at frem- 
grave folk fra deres yderst passive 
rolle til daglig. Vi forsøgte at for
tælle folk om skolebladets betyd
ning som budbringer af internt 
stof, både synspunkter og oplys
ninger. En skole med knap 900 
elever bør have et skoleblad! Den
ne voldsomme »pusten til ilden« 
gav et meget tilfredsstillende re
sultat. Skolebladet udkom d. 20. 
dec. som et mammutagtigt jule
nummer under navnet TEDALBE
LOX.
På et af vores redaktionsmøder 
besluttede vi, at skolebladet skulle 
forsøge sig uden brug af reklamer. 
Dette ville medføre et mindre ke
deligt blad og samtidig et blad, vi 
kunne kalde vores eget.
Bladets grundstruktur var nu fast
lagt, men under redigering af bla
dets første nummer indløb et øko
nomisk problem på grund af den 
manglende reklame og det store 
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sidetal. Forat løse de økonomiske 
problemer og dække udgifterne 
ved trykningen, så redaktionen 
sig nødsaget til at forhøje bladets 
pris fra 2,00 til 3,00 kr. Prisfor
højelsen forringede dog ikke in
teressen, bladet var udsolgt i før
ste frikvarter. Genoptryk var nød
vendig, og næste dag blev 50 
numre af 2. oplag solgt ud, så
ledes at vi i redaktionen ikke fik ét 
blad, hulk...!
Det skal her nævnes, at redaktio
nen ikke opnåede noget overskud 
til videre arbejde.
På grund af bladets dårlige øko
nomi har vi anmodet skolens le
delse om betaling af bladets tryk
ning for herigennem at få et mere 
konstant og stabilt skoleblad.
Vi opfordrer derfor skolebladets 
kommende redaktion til aktivt at 
fortsætte vores kamp for et nød
vendigt skoleblad.

Anders 2r, Jean 2t

Andagtsgruppens 
årsberetning

Også i skoleåret 1983/84 har der 
været en andagtsgruppe på Hol
stebro Gymnasium. Vi har ønsket 
og ønsker også i fremtiden at sam
les i et åbent kristent fællesskab, 
hvor budskabet om Jesus Kristus 
er i centrum. Derfor er Bibelen 
grundlag i vort arbejde. Andagts
gruppen er et tilbud til alle om at 
samles om evangeliet, det glæde
lige budskab om Jesus.
Vi er sammen tre gange om ugen, 
mandag, onsdag og fredag i mid
dagsfrikvarteret i Musik 1. Her 
holder en af os - på frivillig basis - 
en andagt, d.v.s. læser et stykke 
fra Bibelen eller fra en kristen bog 
eller et tidsskrift. Desuden beder 
og synger vi sammen. Endvidere 
samles vi ca. hver 14. dag til bibel
studier, hvor vi diskutereren tekst 
eller et emne.
På gymnasiet har der i årværetaf- 
holdt en række møder med ind
budte talere, og der har været op

stillet bogbord med diverse kri
sten litteratur.
Da vi er tilsluttet KFS (Kristeligt 
Forbund for Studerende og Skole
ungdom), deltager vi i nogle af de 
arrangementer, som detteforbund 
afholder. F.eks. lejre og kurser. 
Det kan nævnes, at vi af KFS fik 
overdraget opgaven med at arran
gere en regionallejr i efteråret 83. 
Det gjorde vi i samarbejde med 
KFS-gruppen påStruerStatsgym- 
nasium, med hvilken vi også har 
haft møder, hygge- og sangafte- 
ner.
Til slut vil vi opfordre alle elever, 
både nye og gamle og fra såvel 
folkekirken som frikirkerne, til at 
komme og være med i det nye 
skoleår.
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Deltagerne i finalestævnet i atletik.

59



KUNSTUDSTILLINGER IVAN C
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Fra en af årets mange kunstudstillinger.
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KUNSTUDSTILLINGER OG STUDIESAMLING GAVER TIL SKOLEN

Udstillingskalender 
1983-84

Holstebro Gymnasium
1. sept.-16. okt.
Christina Campbell, svensk grafik 
1. okt.-31. okt.
Tjekkisk kunst i Danmark 
Maleri, grafik, textil, skulptur 
26. okt.-1. febr.
Tjekkisk litografi 
21. nov.-3. dec. 
J. F. Willumsen
40 af kunstnerens grafiske arbej
der udlånt af museet i Frederiks
sund
5. dec.-25. jan.
5 eksilkunstnere i Danmark 
Chilensk grafik, maleri, textil/ 
keramik
25. jan.-6. febr.
Ivan Cariole
Fransk maleri og grafik 
6. febr.-1. marts 
»De vilde«, ny dansk kunst 
26. febr.-6. marts
Grafikeren, professorSøren Hjorth 
Nielsen. 40 stk. grafik udvalgt fra 

kunstnerens 60 års arbejde ved 
trykpressen
12.-31. marts
David Saks, maleri og grafik
1. april-2. maj
Dansk grafik
Udstillingerne er arrangeret i et 
samarbejde mellem Holstebro 
Gymnasiums kunstudvalg og 
Jydsk aktiv kunstforening.

Elevudstillinger

1. dec.-16. jan.
Tegninger, rumøvelser, stentøj 
17. jan.-1. marts
Linoleumssnit, rum/papirklip, 
keramik
2. marts-10. april
Linoleumssnit, radering, maleri, 
keramik og stentøj
Skulptur udvalgt fra skoleårets 
arbejder i formningslokalet

Skolens studiesamling
Poul Cederdorff har skænket 5 
malerier til studiesamlingen.

Vi vil gerne på skolens vegne 
takke for venligheden.

Alrumgården

Til bedene i den lille gård ved kon
torerne har skolen modtaget en 
stor mængde stauder fra Hilde
gard Oesterhelt og H. K. Oester- 
helt. - Mange tak!

Plant et træ

I de senere årer der blevet plantet 
et træ på skolens grund af årets 
studenter og HF’er i tilknytning til 
dimissionsfesten.
Det er en god idé, som vi gerne 
skulle bibeholde. Men skal tradi
tionen føre til et godt resultat, må 
plantningerne tilrettelægges. Det 
gælder om at vælge både de rig
tige planter og det rette vokse
sted. Planterne skal jo helst vokse 
sig smukke med tiden - og kan de 
samtidig bruges i undervisningen, 
vil det yderligere være et plus.
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Vi vil derfor opfordre elever fra af
gangsklasserne til at henvende 
sig til skolens biologilærere, forat 
vi i fællesskab kan diskutere, hvad 
og hvor der skal plantes. Hermed 
opnår vi, at den kommende be
plantning udvikler sig i harmoni 
med omgivelserne og skaber et 
blomstrende miljø omkring sko- 
len- BG

Sjælden australsk fugl

I efteråret 1983skænkedefamilien 
Baadsgaard Bruun i Holstebro en 
udstoppet kasuar til Holstebro 
Gymnasium.
Kasuaren er en strudsefugl, ca. 
11/2 meter høj, som lever i regnsko
vene i det nordlige Australien og 
på Ny Guinea.
Det omtalte eksemplar stammer 
oprindelig fra den zoologiske have 
i Holstebro, som i årene før den 
anden verdenskrig lå i byens nu
værende lystanlæg. Men pågrund 
af tidernes ugunst måtte haven 
lukke og blev ikke genåbnet efter 
krigen.

I den forløbne tid harfuglen stået i 
familiens hjem, hvorfra den nu er 
flyttet til sin blivende plads på Hol
stebro Gymnasium, der nu kan 
føje endnu et sjældent undervis
ningsobjekt til sin i forvejen rig
holdige biologisamling.
På biologilærernes og skolens 
vegne vil jeg gerne takke for den 
betænksomhed, familien har ud
vist ved at skænke denne kostbare 
fugl til Holstebro Gymnasium.

BG

Legater

Carl-Johan Severins mindefond 
I forbindelse med dimissionen 
1983 kunne der for 2. gang udde
les rejselegater fra Carl-Johan 
Severins mindefond.
Der var indkommet9ansøgninger 
om støtte til studieophold i udlan
det. Bestyrelsen, der består af 
skolens historielærere og rektor, 
indstillede de to bedst kvalifice
rede til modtagelse af legatet: 
Ingelis Andersen, 2r, fik 1500 kr. til

et studieophold i Canada. Gitte 
Andersen, 3b, fik en portion på 
1000 kr. til et sprogkursus i Lon
don.
Fra den ene af legatmodtagerne 
har vi allerede fået en kort rapport 
om studierejsen.
Gitte Andersen, der fik støtte til 
videregående studier i forbindelse 
med et ophold i England, skriver 
bl. a.:
«... Skolen, jeg går på, hedder 
»Goldsmidths College« og ligger i 
New Cross. Jeg går der fire timer 
om ugen fordelt på to aftener. 
Kurset hedder »Proficiency« og er 
faktisk temmelig svært. De fleste i 
klassen er universitetsstuderende 
og har taget et år fri for at komme 
til England, hvor de underviser i 
deres eget sprog og selv mod
tager undervisning ...«
Gitte fortæller videre, at hun skal 
til eksamen i juni, og at hun føler, 
at dette års ophold i England kom
bineret med undervisning vil give 
hende et godt grundlag for videre 
studier.
Ingelis Andersen, der modtog den 
anden legatportion i 1983, har
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sendt en kort rapport om sit stu
dieophold i Canada. Ingelis har 
bl. a. benyttet sit ophold til at del
tage i en række kurser i formgiv
ning. Vi har fra hendes kursus
ledere modtaget gode udtalelser 
om Ingelis’ deltagelse i disse kur
ser.
Bestyrelsen gør iøvrigt opmærk
som på, at legatet kan søges af 
både nuværende og tidligere ele
ver og studerende ved Holstebro 
Gymnasium og HF-kursus.
Ved legattildelingen tages der 
først og fremmest hensyn til ind
holdet af den studierejse, der 
søges om støtte til.
Ansøgninger skal være bestyrel
sen i hænde senest d. 15.4.

Bestyrelsen

Købmand N. A. Bro og hustru, 
Pouline Marie, f. Riis' mindelegat 
Holstebro Gymnasiums lærerråd 
indstiller, at 1 portion af 3.500 kr. 
uddeles til Annette Budolfsen, 3a. 
Studenterne indstiller, at 1 portion 
af 3.500 kr. uddeles til Søren Øll- 
gaard Pedersen, 3u. Fra elevområdet.
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Translokationsfesten for 1. g, 2. g og 1. HF finder sted den 22. 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 onsdag den 8. august. Lærerne mødes kl. 9, 
eleverne kl. 10 - 1. g og 1. HF dog først kl. 11.

Thomsens Bogtrykkeri l/S - 07-42 00 66
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