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velkomst

Med de tre første elevårgange starter Lemvig Gymnasium i egne 
bygninger onsdag den 5. august 1981. Det bliver en spændende 
opgave for os alle at være med til at fylde rammerne ud og 
skabe et godt arbejdsklima. En venlig atmosfære præget af sam
arbejde giver det bedste resultat.

Det er med stor taknemmelighed, vi siger farvel til Christine- 
lystskolen, der har huset os de to lærerige begynderår.

Hensigten med dette skrift er at give en introduktion til gym
nasiet. Derfor er meget af indholdet rettet mod de nye elever, 
der vil bruge skriftet jævnligt den første tid.
Netop i en uoverskuelig situation, hvor erhvervsstrukturen 
overalt ændrer sig stærkt, er det en god idé at erhverve sig 
en grundig og almen ungdomsuddannelse. Derfor velkommen til 
Lemvig Gymnasium.

Lars Ebbensgaard Andersen

Sådan kan "Jeppe på Bjerget" også se ud i en dansk time.
Tegnet af: Majbrith L. Pedersen 1 .y.
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lærerliste pr. 1.8.1981

Lars Ebbensgaard Andersen (LA), Vester Lemtorp 35, 
762o Lemvig, tlf. 07-823523 
fysik - matematik
Leif Heidemann Andersen (LH), Østerbrogade 27, st., 
762o Lemvig, tlf. 07-823878 
fysik - matematik
Gudmund Bager (GB), Torsvej 139, 
762o Lemvig, tlf. 07-823738 
fransk - dansk
Lisa Birk (LB), Torsvej 139, 
762o Lemvig, tlf. 07-823738 
fransk - formning
Hanna Almind Bitsch (HB), Dr. Holstvej 48, lej. 86, 
823o Åbyhøj, tlf. 06-253572 
oldtidskundskab

V. Michael Böss (MB), Doktorvænget 9, 2., 
75oo Holstebro, tlf. 07-413258 
engelsk - religion

Birgit Helbo (BH), Éjlstrupvej 181, 
52oo Odense V, tlf. 09-94296o 
historie - idræt
Niels H. Ilsøe (NI), Østerled 1, Nr. Nissum, 
762o Lemvig, tlf. 07-891175 
kemi
Poul Riis Jensen (PR), Tinggade 2c, Løvel, 
88oo Viborg, tlf. 06-699232 
fysik - matematik
Sven Højgaard Jensen (SH), Anders Thuborgsvej 4, 
762o Lemvig, tlf. o7-8238o2 
samfundsfag - geografi
Elly K. Jespersen (EJ), Plantagevej 6, Oddesund N, 
779o Hvidbjerg, tlf. 07-875348 
historie - dansk
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Claus Engstrøm Johansen (CE), Fjordlystvej 2, 
762o Lemvig, tlf. 07-823814 
dansk - oldtidskundskab
Jean-Pierre Mabire (JM) , Søndergade 68, 
76oo Struer, tlf. 07-855358 
fransk - tysk

Torben Stig Møller (TM), Frederiksvej 48 sth., 
2ooo København F, tlf. 01-173313 
geografi - idræt
Ole Dalsgaard Nielsen (ON), Gartnervænget 83, 
831o Tranbjerg J. , tlf. 06-294634 
matematik - datalogi
Kurt Darling Nielsen (KN), Bakkevej 11, 
762o Lemvig, tlf. o7-823553 
tysk - dansk
Inger Nord (IN), Nørre Allé 1, 
762o Lemvig, tlf. o7-823546 
latin - oldtidskundskab
Jørgen Andreas Nørby (JN), Tranekærvej lol, 
74oo Herning, tlf. 07-267362 
biologi
Kurt Møller Pedersen (KP), Mosebyvej 2, Hornshøj 
75oo Holstebro, tlf. o7-4224o7 
engelsk - dansk
Lisbet Bøcker Pedersen (LP), Odinsvej 64, 
762o Lemvig, tlf. 07-823853 
matematik - fysik
Per Godsk Petersen (PP), Muldtoftvej 9, Gudum, 
762o Lemvig, tlf. 07-863369 
biologi - drengeidræt
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Jytte Thisgaard (JT), østerbrogade 27, 1., 
762o Lemvig, tlf. - 
engelsk - pigeidræt
Eva Zeuthen (EZ), Emilielystvej 36, 
762o Lemvig, tlf. 07-823779 
tysk - musik
Ole Zeuthen (OZ), Emilielystvej 36, 
762o Lemvig, tlf. 07-823779 
kemi - fysik
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skolens elever 1980-81

1. a
Lisbeth Agger Uglevej 32, 762o Lemvig

Alice Bjerg Damgårdvej 5, Dybe, 762o Lemvig
Mariane Bylov Huggersgårdvej 1, Dybe, 762o Lemvig

Birgitte Fogde Birkevej 13, Nr. Nissum, 762o Lemvig
John E. Fuglestved Grummesgårdparken 12, Nr. N., 762o Lemv.
Inge Hansen Lærkegade 14, 7673 Harboøre

Mette Iversen Langbossen 8, Vandborg, 762o Lemvig
Anne-Mette Jensen Gudumbro 2o, Gudum, 762o Lemvig
Glenna B. Jensen Thurøvej 1, 76 8o Thyborøn
Martin H. Juul Birkevej lo, Nr. Nissum, 762o Lemvig
Dorthe Jørgensgaard Skalstrupvej 77, 757o Vemb
Per-Bjørn Lilleås "Sdr. Kjær", Engdalvej 4, Tørring, 762oL
Esben W. Lund Klydevej 1, 768o Thyborøn
Christine R. Michelsen Gjelleroddevej 14, 762o Lemvig
Lars Nielsen Nis Petersensvej 6, 762o Lemvig
Liselotte Nielsen Nørregade 13, 7673 Harboøre
Lone Pedersen Sprogøvej 8 a, 768o Thyborøn
Berit Nygaard Røn Langerhusevej 2, 7673 Harboøre

Helle Røn Skolegade 11, 7673 Harboøre
Birthe Sloth Klydevej 11, 765o Bøvlingbjerg
Niels Hanghøj Sørensen Udsigten 8, 762o Lemvig
Karin D. Thomsen Lomborgvej 77, 762o Lemvig
Anette Torp Østerbrogade 29, 762o Lemvig
Kirsten Weiland Atmosevej 28, Lomborg, 762o Lemvig
Laila Vestergaard Vejbelsgade 6, 762o Lemvig
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l.b
Ketty S. Dahl Thingtoftevej 28, Gudum, 762o Lemvig
Charlotte Glad Ringvej 79, Nr. Nissum, 762o Lemvig
Ann Guldberg Søndervang 8, 762o Lemvig
Pia Kristensen Seminarievej 83, Nr. Nissum 762o Lemvig
Britta Madsen Holmvej 6, 766o Bækmarksbro
Anne Mæng "Øster Ørs", Ørsvej 14, Rom, 762o Lemv.
Ena Tonsberg Pedersen Skovvej 14, 762o Lemvig
Eva Ring Højbovej 3, 762o Lemvig
Tine Holst Sørensen Østerled 7, Nr. Nissum, 762o Lemvig

1. X
Anette Andersen
Niels Andersen

Georg Breddam

Peter H. Christensen

Steen F. Christensen

Torsmindevej 11, Dybe, 762o Lemvig
Portvænget 9, Nr. Nissum 762o Lemvig

Bossenhøjvej 21, 766o Bækmarksbro

Remmerstrandvej 186, 76oo Struer
Thurøvej 15, 768o Thyborøn

Lars Wang Dalgaard Bøvlingvej 3o, 765o Bøvlingbjerg
Linda B. Fiskbæk Fiskbækvej 14, Gudum, 762o Lemvig
Lone Lund Jensen Klosterhedevej 41 , Gudum, 762o Lemvig
Birgit Riis Viumvej 8, Gudum, 762o Lemvig
Henrik Bro Røn Søndergade 22, 7673 Harboøre
Ann Sørensen Samsøvej lo, 768o Thyborøn
Per Busk Sørensen Langerhusevej 46, 7673 Harboøre
Richardt H. R. Sørensen Thingtoftevej 13, Gudum, 762o Lemvig
Susanne Sørensen Drejøvej 57, 768o Thyborøn
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Kirsten Bak
Niels Nees Bertelsen 

Torkild Bjerg
Birgit 0. Brunsborg 

Søren Byskov 
Daniela Jacobsen

Jørgen Jakobsen
Ken Jakobsen
Jytte Kirstine Jensen
Tina L. Kjærgaard

Lars Ulrik L. Krarup
Anders K. H. Kristensen
Ilse Vesterg. Larsen 
Ulla G. Lauridsen 

Michael R. Lauth 
Majbritt Lisbygd 

Susanne Madsen 
Vibeke B. Nielsen 
Morten Nissen 
Steen N. Nygaard 
Birgitte A. Pedersen 
Kurt Pedersen 

Majbrith L. Pedersen
Mette Persson

Laurits Kruse Rønn
Lone Thomsen

"Vestergård", Lomborgvej 16o, 762o Lemv.

Kondorvej 57, 762o Lemvig

Rammegårdvej 39, 762o Lemvig
Grønkærvej 13, 766o Bækmarksbro

Thøger Larsensvej 11, 762o Lemvig

Nørrevang 3, 762o Lemvig

Østerbjerg 3, 762o Lemvig
Mads Kjærsvej 13, 762o Lemvig
Grønkærvej 2o, 766o Bækmarksbro
Nørreled 15, 762o Lemvig 

"Laulund", Bækmarksbrovej 162, 765o Bæk.
Grenholmvej 24, 766o Bækmarksbro
Strøggade 51, Ramme, 762o Lemvig
Østerled 6, Nr. Nissum, 762o Lemvig
Musvågevej 12, 762o Lemvig 
"Elverhøj", Knudsgårdvej 15, 762o Lemvig 
Transvej 72, Trans, 762o Lemvig 

Anders Thuborgsvej 13, 762o Lemvig 
Landbolystvej 12, 762o Lemvig 
Fabjergvej 144, Gudum, 762o Lemvig 
Transvej 71, Trans, 762o Lemvig 
Bøvlingvej 41, 765o Bøvlingbjerg 

Strøggade 19, Ramme, 762o Lemvig 
Storegade 31, 762o Lemvig

Gregers Kirksvej 1, 7673 Harboøre
Brogade 2, 766o Bækmarksbro
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l.z

Dorte Balle
Kirsten Berggren 
Ulla B. Christensen 
Henrik K. Eriksen 
Jytte Eriksen 
Niels L. Eriksen 
Ann Grønborg 
Dorte J. Ha..dberg 

Jes Rønn Hansen 
Marian Røn Holm 
Leif Jacobsen 
Birgit Jakobsen 

Heidi Rønn Jakobsen 
Frithiof A. Jensen 
Lars Christian Jensen 

Svend Videbæk Jensen 
Torben Langer 
Kirsten Larsen 
Marianne Lukasen 
Gitte Skovg. Møller 
Claus Nielsen 

Tony Dysted Nielsen 
Lars Rasmussen 
Ulla Raundahl 

Michael A. Villumsen

Nørrevang 5, 762o Lemvig
Gudumbro 65, Gudum, 762o Lemvig 
Nygårdsvej 1, Nr. Nissum, 762o Lemvig 
Thyborønvej 2, Klinkby, 762o Lemvig 
Langerhusevej 58, 7673 Harboøre 
Tolumvej 15, 7673 Harboøre 
Gajsgårdsvej 57, 7673 Harboøre 
"Sønderby", GI. Landevej 35, 762o Lemvig 
Nørreled 28, 762o Lemvig 
Søndergade 21, 7673 Harboøre 

Brændgårdvej 22, Vandborg, 762o Lemvig 
Thyborønvej 59, Engbjerg, 762o Lemvig 
Stationsvej 15, 7673 Harboøre 
Voldgade 2, 762o Lemvig
Seminarievej 19, Nr. Nissum, 762o Lemvig

Idylvej 4, 762o Lemvig
Flyvholmvej 31, 7673 Harboøre

Nørgårdvej 29, Vandborg, 762o Lemvig
Violvej lo, 7673 Harboøre 
Mattrupsvej 46, 762o Lemvig 
Nørreled 1, 762o Lemvig

Skolevej 6, 762o Lemvig
Falkevej 24, 762o Lemvig 
"0. Romby", Ringkøbingvej 71, 762o Lemv. 
Uglevej 27, 762o Lemvig
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2.a

Conni K. Andersen Vilhelmsborgvej 132, 766o Bækmarksbro
Mogens Bak-Hansen Præstegårdsvej 12, Gudum, 762o Lemvig

Else Bro Søndergade 11 a, 7673 Harboøre

Kirsten Bundgaard Soltoften 3, Nees, 757o Vemb

Kirsten Bylov Huggersgårdvej 1, 762o Lemvig

Dorte Bækdal Godsbanevej 5, 762o Lemvig

Karen J. Christiansen Skalstrupvej 28, 757o Vemb

Dorte Flyvholm Vandværksvej 12, 7673 Harboøre

Solveig H. Jensen Skalstrupvej 66, 757o Vemb

Tine. Jensen Juelsgårdvej 2, Ferring, 762o Lemvig

Birte Jepsen Bækmarksbrovej 119, 765o Bøvlingbjerg
Jacqueline 0. Kirk Havnegade 26, 768o Thyborøn
Annette E. Kristensen Lundvej 36, 765o Bøvlingbjerg

Ellen D. Langer Flyvholmvej 31, 7673 Harboøre
André Lilja Overbyvej 21, Rom, 762o Lemvig

Anna Nees Bredgade 17, 768o Thyborøn
Annelise D. Nielsen Seminarievej 44, Nr. N., 762o Lemvig

Marianna D. Nielsen Gyden 2, 765o Bøvlingbjerg
Kjeld Nørgaard Tvedvej 72, Fabjerg, 762o Lemvig
Maggi P. Olesen Mågevej 27, 768o Thyborøn

Erik K. Pedersen Koldsøvej 12, Nees, 757o Vemb
Ellen Refstrup Ringkøbingvej 45, 762o Lemvig
Mogens D. Røn Enghavevej 26, 762o Lemvig
Dorte Busk Sørensen Langerhusevej 46, 7673 Harboøre
Merete K. Sørensen Fårevej 91, 765o Bøvlingbjerg

15



2.x

Stig Andersen 
Christel Bach 
Ole Skjøtt Bro

Mads Ejrnæs
Jan B. Gregersen

Halene T. Henriksen
Mikael Horslund

Jan Lehmann Jensen

Morten Jensen
Tove Møller Jensen

Viggo Lyng Jensen
Alice Jørgensen 

Michael Kristensen
Jens Matthesen

Ole Ingo Nielsen
Søren R. Nielsen
Jan Ruby
Erling Tofting
Henrik Weiland
Alf Aagaard
Jes Aagaard

Søvejen 17, 7 62o Lemvig

Vibevej 2, 768o Thyborøn
Lærkevej 34, 768o Thyborøn

Alahärmävej 19, 762o Lemvig
Heldum gi. Skole 8, 762o Lemvig
Teglgårdsbakken 6, 762o Lemvig
Odinsvej 44, 762o Lemvig

Østerbrogade 13, 762o Lemvig

Juelsgårdvej 2, Ferring, 762o Lemvig
Samsøvej 22, 768o Thyborøn

Thyborønvej 22, Klinkby, 762o Lemvig
Anholtvej 5 a, 768o Thyborøn

Nørrevej 6, 768o Thyborøn 
Alahärmävej 17, 762o Lemvig 

Havnegade 22, 762o Lemvig 
Teglgårdsbakken 14, 762o Lemvig
Havnegade 22, 7 8o Thyborøn 
Houlindvej 54, Dybe, 762o Lemvig 
Armosevej 28, Lomborg, 762o Lemvig 
Raundahlvej 3, 762o Lemvig 
Raundahlvej 3, 762o Lemvig
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Thomas Buhl Jens Søndergaardsvej 26, 762o Lemvig

Henrik F. Christensen Lisbyvej 23, Fjaltring, 762o Lemvig

Birgit G. Frandsen Fabjergvej 215, Gudum, 762o Lemvig

Jan Kirkeg. Hansen Donskærvej 55, Møborg, 766o Bækmb.

Tom Kirkeg. Hansen Donskærvej 55, Møborg, 766o Bækmb.

Bente Jeppesen Skovvej 8, 762o Lemvig

Torben Kirkeg. Kjølhede Frederiksberg 12, 766o Bækmarksbro

Ken Koustrup Søndergade lo, 7673 Harboøre

Kristian Langergaard Muldtoftvej 15, Gudum, 762o Lemvig

Per Lauritsen Kvisgårdvej 7, Fabjerg, 762o Lemvig
Claus Stoug. Madsen Bjergvej 3, 762o Lemvig
Gitte Ruby Nielsen Byvænget 1, 7673 Harboøre
Susie Pedersen Nøragervej 6, Nees, 757o Vemb
Thomas Prisak Pederstoft lo, Dybe, 762o Lemvig
Kirsten Sloth Mads Kjærsvej 16, 762o Lemvig
Peter Sloth Mads Kjærsvej 16, 762o Lemvig
Birte Thygesen Fabjergkirkevej 44, Fabjerg, 762o L.
Per Juncher Toft Skrænten 4, 762o Lemvig

Ole Trillingsgaard Sønderbyvej 32, Hygum, 762o Lemvig
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studievejledning
Studievejledningen i gymnasiet er en ordning, som blev ind
ført ved lov i 1977, og den går ud på følgende:

Nogle af gymnasiets lærere har særlige opgaver overfor ele
verne, som bl.a. består i at orientere og vejlede om notat
teknik, studievaner, økonomiske støttemuligheder, grenvalg 
og tilvalg, elevernes medindflydelse, eksamensregler, ud
dannelses- og erhvervsmuligheder.
En del af dette foregår som kollektiv vejledning i klasser
ne, men desuden er studievejlederne til rådighed for ele
verne individuelt. Vi får to kontorer i den nye bygning, 
hvor vi kan træffes på tidspunkter, som vil blive opslået 
i begyndelsen af skoleåret, og også ellers efter aftale. 
Her vil være håndbøger og andet materiale om uddannelser og 
erhverv, som I kan komme og låne, og her kan I snakke med 
os hvis I har spørgsmål af ren praktisk karakter eller pro
blemer, der på en eller anden måde berører jeres skolegang. 
Hvis en elev vil forlade gymnasiet midt i forløbet, plejer 
vi at snakke med vedkommende for så vidt muligt at sikre at 
hun/han har noget at sætte i stedet, og at beslutningen er 
velovervejet. Når en elev har vanskeligt ved at klare de 
krav, der stilles kan det skyldes forhold, som er midlerti
dige, og som eleven ikke er herre over, f.ek's. sygdom eller 
personlige problemer, og i sådanne tilfælde kan vi bede læ
rerne om at tage de nødvendige hensyn. Det gør vi kun på e- 
levens ønske, for vi har naturligvis tavshedspligt.

I denne sammenhæng må.det desværre siges, at vi ingen spe
ciel uddannelse har ud over kortvarige kurser, vi er kun læ
rere, og dvs. at vores hjælp af og til må indskrænkes til at 
formidle kontakt til instanser uden for skolen, socialråd
giver, psykolog, erhvervsvejleder og andre.
For at kunne det arbejder vi gradvist på at udbygge kontak
ter uden for skolen. Vi er med i et lokalt samarbejde med 
vejledere fra andre uddannelsessteder og fra folkeskolerne 
samt erhvervsvejledningen. Med mellemrum deltager vi også i 
vejledermøder på amts- og landsplan.
At hele vejlederområdet vokser så stærkt i disse år, både i 
opgaver og persontal, hænger sammen med usikkerheden inden 
for uddannelserne og den store arbejdsløshed. Som gymnasie- 
vejleder kan man opleve de krav, det stilles om at følge med 
og sætte sig ind i alt dette både som overvældende og spæn
dende. Vi skal jo knytte forbindelsen mellem dagligdagen 
indenfor skolens mure og den omgivende verden.
Med dette håber vi, at de to kontorer i den nye bygning må 
blive et par af skolens livsvigtige åndehuller!

Inger Nord, studievejleder
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introduktionsarrangementer

Introduktionsdagene vil i år i lighed med sidste år komme til 
at foregå delvis på skolen og delvis i forbindelse med en hyt
tetur .

Den første uge vil de nye l.g gennem ældre elever få mulighed 
for at lære hinanden, skolen og arbejdsgangen at kende.

Som afslutning på introduktionsdagene vil der blive arrange
ret hyttetur fra 13/8 - 15/8 1981. 3 klasser skal til Silke- 
borglejren ved Ebeltoft og 1 klasse til Lystrupsminde ved 
Silkeborg. Formålet med denne hyttetur skulle være at give 
eleverne mulighed for at være sammen, lære hinanden bedre at 
kende, løse fælles problemer og skabe kontakt til ældre ele
ver og lærere.

Per Godsk Petersen
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grenvalg

Ingen gymnasieskole 
eksisterende grene, 
følgende grene:

tilbyder valgmulighed mellem samtlige 7 
På Lemvig Gymnasium findes i øjeblikket

Den sproglige linje: nysproglig gren 
samfundssproglig gren

Den matematiske linje: matematisk/fysisk gren
matematisk/naturfaglig gren ("biologi") 
samfundsmatematisk gren

I løbet af l.g vil der til de nye elever blive uddelt en bog, 
der omhandler problemerne omkring grenvalget, ligesom studie
vej lederne vil belyse nogle af de erhvervs- og studiemæssige 
konsekvenser af grenvalget. Endelig står lærerne i grenenes 
specialfag til rådighed og vil kunne oplyse om disses indhold.

Skulle man komme ud for, at en studentereksamen ikke giver di
rekte adgang til videreuddannelse på grund af fagkombination
en kan der rettes op herpå ved at tage eksamen i andre fag på 
de gymnasiale suppleringskurser.
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fællesudvalget - arrangementer

En væsentlig del af fællesudvalgets arbejde består i at til
rettelægge gode fællesarrangementer. Der har i dette skoleår 
været afholdt følgende arrangementer - alle i skoletiden:

den sidste skoledag.

1/10 198o: The Westcoasts spillede swingende jazz.
11/11 198o: Den indiske dansetrup.
11/12 198o: Den norske forfatter Rolf Sagen læste op 

af egne romaner og digte.
6/4 1981: Jerome Davies fra Århus universitet om 

de danske nordsøolie-forhandlinger.
10/4 1981: Maleren Tommy Storkholm, af hvem gymna

siet vil have nogle billeder i de nye 
bygninger, fortalte om sine billeder 
og sit syn på kunst.

14/4 1981: Lærer-elevkampe i boldspil i Limfjords
hallen .

29/4 1981: Betonformand Kurt Ditlefsen fortalte om 
byggeriet af den nye gymnasiebygning. 
Derefter rundvisning.

2o/5 1981: Folkedans og sang med La Porta Band på

I forbindelse med et internationalt seminar på Odin Teatret 
i Holstebro om asiatisk dramatik modtog Lemvig Gymnasium et 
gæstespil med den indiske danserinde Ms Panagrahi og hendes 
ensemble bestående af fire musikere. Alle fem rangerer blandt 
de fornemmeste udøvere af traditionel dans og musik i deres 
hjemland, og vi blev da også tilskuere til et arrangement af 
meget høj kvalitet. På programmet stod en række danse med op
rindelse i gammel indisk tempelkult, f. eks. med illustrati
oner af scener fra legenderne om Krishna, desuden et par me
get kunstfærdige glædesdanse og instrumentale ragaer. Ople
velsen krydredes passende op med sagte sivende røgelseståger 
fra Sarasvati-alteret.
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Arrangementet om Nordsøolien varede en time, hvilket viste sig 
at være for kort tid. Emnet var ellers aktuelt, idet det blev 
afholdt ganske kort tid efter, at det årelange tovtrækkeri mel
lem regeringen og DUC om ændring af koncessionsvilkårene var 
endt med en ny aftale. Davies, der på Institut for Statskund
skab ved Arhus universitet har specialiseret sig i oliepolitik, 
fortalte om dette specielle politiske spil, som den danske stat 
efter Davies's mening først langsomt er ved at lære lidt af. 
Sammenlignet med andre olienationer har Danmark været for gav
mild ved at forære sine "gulerødder" - oliefelterne - væk og 
for mild ved ikke tilstrækkeligt hårdt gennem afgiftspolitiken 
at tvinge olieselskaberne til at opretholde en høj udvindings
grad. Vi fik således en meget konkret sammenligning af Danmarks 
oliepolitik sammenlignet med Norges og Englands, men starten af 
indlægget gik vistnok på grund af sprogvanskeligheder hen over 
hovedet på mange af os, og tiden efter foredraget gav ikke plads 
til, at der kom gang i spørgsmålene.

Nogle af vestkystens jassmænd heder West-coast Jazzmen. De spil
ler som oftest om natten, men kan også komme ind fra kysten i 
dagtimerne for at blæse frihedsdrømme ind i gymnasieeleverne 
(bl. a. Hymn to Freedom).
Det gjorde de den l/lo 198o på Lemvig Gymnasium.

Nogle af Vestkystens spillemænd hedder Rumlekvadrillen. Nu er de 
om ikke døde, så dog opløst. Tre af dem genforenedes på den sid
ste skoledag, hvor solen skinnede og gravemaskinerne sang. De o- 
verdøvede de sidste med spillemandsmusik og fik alle til at dan
se og adskillige til at kysse hinanden. Til sidst sang alle. Om 
friheden.
Det gjorde de den 2o/5 1981.

En af den norske vestkysts forfattere hedder Rolf Sagen. Han har 
skrevet flere bøger om manglende frihed, den sidste fra norsk 
gymnasiemiljø. "Finne seg ei grein" hedder den. Den handler om 
en gymnasieelev, som kravler op i et træ midt i skolegården i et 
anfald af frihedslængsel. På trods af sin vanskelige mundart læ
ste Rolf Sagen op, så alle forstod.
Det gjorde han den 11/12 198o.
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Foruden fællesarrangementerne har fællesudvalget behandlet en 
lang række mindst lige så vigtige spørgsmål, hvoraf følgende 
skal nævnes:

Ordensregler. Der er vedtaget nogle foreløbige or
densregler til brug efter sommerferien.
Studiekredse. Fællesudvalget har med tak givet 
grønt lys til flere studiekredse (se andetsteds 
i årsskriftet).
Musikalsk arrangement i forbindelse med indviel
sen i foråret 1982.
Opstilling af et KFS-bord med kristen litteratur 
i et par dage.
Ophængning af en plancheudstilling om hårde stof
fer i nogle uger.
Elevrepræsentation i udvalg. Rektor og lærerråds
formand har i fællesudvalget orienteret om sager, 
hvor elevernes meninger og ønsker blev efterspurgt 
(ordensregler, kantine, anvendelse af lokaler til 
fag- og klasselokaler) og udvirket, at der er ble
vet udpeget elevrepræsentanter i de udvalg, der ar
bejder med disse spørgsmål.
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musik

DEN DAGLIGE UNDERVISNING

I den daglige musikundervisning i gymnasiet skal tre hoved
områder tilgodeses: den aktive musikudøvelse, den bevidste 
lytten og musik som socialt kulturfænomen. Som eksempler på 
elevernes arbejde med disse områder kan nævnes:

I det forløbne år har der regelmæssigt været afsat tid til 
sang og sammenspil; der har i mindre grad været lagt vægt på 
stemmetræning (hvilket måske nok kunne have været tiltrængt, 
da de fleste elever ikke har haft sang/musik siden 5. klasse), 
medens der i høj grad har været lagt vægt på at få ellers ik
ke spillende elever aktiviseret, samtidig med at elever, der 
behersker et instrument, har været inddraget, begge dele med 
stort udbytte for alle parter.

Til opøvelse af den bevidste lytten, som dyrkes i forbindelse 
med værkgennemgang, har der været inddraget forskellige værker, 
eleverne har bl.a. lyttet til og analyseret værker som Carl 
Nielsens Heliosouverture og Pink Floyd's Shine On.

I arbejdet med musikken som socialt kulturfænomen har elever
ne bl.a. beskæftiget sig med folkemusik, dels ved at undersø
ge musikkens funktion i "gamle dage", dels ved at diskutere 
den genopblomstrende folkemusiks rolle i vore dage.

FORÅRSKONCERTEN
Musik er et eksamens- og karakterfrit fag i gymnasiet (bortset 
fra musiklinjen), men i forårets løb skal der afholdes et mu
sikarrangement, hvor eleverne kan få lejlighed til at præsente
re noget af det, de har arbejdet med i musiktimerne. Forårskon
certen 1981 fandt sted onsdag den 8. april, og ikke mindst tak
ket være elevernes enthusiasme blev den meget vellykket - især 
var det prisværdigt, at de instrumentale "nybegyndere" klemte 
på og ikke overlod instrumenterne til de mere "professionelle" 
elever. Aftenens første afdeling formede sig som en klassevis 
opførelse af en eller to satser, som eleverne havde arbejdet med 
- medens anden afdeling var reserveret enkeltpersoners og grup
pers optræden, bl.a. vore to FRIMUS-grupper.
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UDBLIK TIL EFTERÅRET

Det er tanken, at PRIMUS (den frivillige musikundervisning) til 
efteråret skal udvides - eleverne får bedre muligheder for at 
udfolde sig, dels fordi skolen rykker ind i egne lokaler, dels 
fordi instrumentparken bliver udvidet betydeligt.
Indtil videre har FRIMUS kun dækket over rytmiske eftermiddags
aktiviteter, men i øjeblikket ligger en folkemusikgruppe i fød
selsveer, samtidig med at tanken om et kammerorkester er begyndt 
at spøge...
Men heller ikke de elever, der fortrinsvis har musikken "i krop
pen" vil blive svigtet, idet en væsentlig indsats i det nye sko
leår skal komme et skolekor til gode.

Eva Zeuthen
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idræt

Turneringer

Med skiftende held (og til tider med små sommerfugle i maven), 
men altid med godt humør, sammenhold og kammeratskab har vi i 
forløbne skoleår deltaget i gymnasieskolernes turnering i: 

atletik for drenge, yngste gruppe, 
håndbold, yngste gruppe, både piger og drenge, 
volley, piger, 1. og 2.g hold, 
basket, drenge, 1. og 2. g hold.

Desuden forventes afviklet en række mere private "arvefjende
opgør" mod Struer og Holstebro.
Frivillig idræt

Efter en kolossal tilmelding på de til formålet ophængte lis
ter har det været op og ned med den frivillige idræt. - Bus
ser? For mange tilbud? Skal vi spille turnering? - Spørgsmåle
ne illustrerer formentlig, hvorfor det gik, som det gjorde. - 
MEN de praktiske forhold har heller ikke altid været de bed
ste !
Vi forventer imidlertid, at dette blot er "fødselsveer", som 
vi slipper for, når vore egne faciliteter er klar og mulighe
derne flere.
Det primære ved den frivillige idræt er og bliver, at vi "dys
ter" i en behagelig og afslappet atmosfære!

Per Godsk Pedersen & Jytte Thisgaard ■

26



elevrådets årsberetning

Ved elevrådsvalget sidst i september valgtes en repræsentant 
pr. klasse. Efter at vi, de valgte repræsentanter og dermed 
elevrådet, havde nedsat et forretningsudvalg (formand, næst
formand, kasserer og sekretær), begyndte vi efter diverse 
startsvanskeligheder at fungere ordentligt engang i midten 
af oktober. (Jvf. om muligt elevrådets årsberetning for 1979/ 
80) .

Vi startede stille og roligt med at arrangere en DGS/GLOhø- 
ring, som blev fulgt temmeligt svagt op. Dette og mangel på 
interesse og initiativ har resulteret i, at der hverken er 
medlemmer af DGS eller GLO på skolen, og i at den egentlige 
forbindelse med de to organisationer indskrænker sig til en 
gennemgang af posten fra dem.

DGS/GLOhøringen var på vort eget initiativ, men ellers har 
vi faktisk koncentreret os om de obligatoriske opgaver så 
som udtalelser om forældremøder, dispensationer o.l., sam
arbejde med fest- og fællesudvalg, udfærdigelse af en rek
torbevilling for elevrådet, opretholdelsen af den mest nød
vendige orden på opslagstavlen.

Foruden det, at vi har taget os af de obligatoriske opgaver, 
har vi også deltaget i et fællesamtselevråd, som blev star
tet i 1979/80. På amtsplan fik vi foretaget en undersøgelse 
af trafikforholdene for de vestjyske gymnasiaster. Amtselev
rådets øvrige funktion har bestået i en udveksling af erfa
ringer og ideer (som det så smukt hedder). Desværre fik vi 
ikke gjort brug af de modtagne ideer.
Dette og elevrådets begrænsede aktivitet i det hele taget 
skyldes blandt andet de ringe forhold, som har umuliggjort al 
elstraordinær aktivitet (i nogen tilfælde også ordinær akti
vitet) , og den manglende kommunikation mellem elevrådet og 
de øvrige elever, som nok for en del skyldes elevrådets ønske 
om at inddrage tre årgange af elever og et fuldtalligt elev
råd (11 - 12 medlemmer mod 7 på nuværende tidspunkt) i dis
kussionen om elevaktivitet og ditto organisering.

Elevrådet, Lemvig Gymnasium
DGS: Danske Gymnasiasters Sammenslutning 
GLO: Gymnasiasternes Lands Organisation
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skolebladet

Man fristes til at spørge, hvilket skoleblad. Så galt gik det 
dog ikke, for vi fik i 198o-81 publiceret det første nummer 
af bladet. Hvilket blad! På trods af aviskonflikt, typograf
lockout og bidragydernes generelle sløvhedstilstand, fik vi 
et blad, som i krativitet og omfang sent vil glemmes.
Fra redaktionens side kan vi afsløre, at næste års skoleblade 
ikke vil blive dårligere. Vore udsendte medarbejdere er med 
overalt, intet er for skrapt. Vi vil i højere grad vedkende os 
vort politiske tilhørsforhold, nemlig yderliggående social
demokratisme med en anelse konservative tendenser i skæret af 
en lyserød kommunisme. Så må skolebladet fremover blive grund
lag for mange tidsaktuelle debatter og intellektuelle flops.

På redaktionens vegne, Alf Aagaard 2x.

Flip, FLOS for en 25 øre
FLOS (kulturforeningen) har igen i år set sig nødsaget til at 
nedbringe sin kulturelle virksomhed p.g.a. manglen på intellek
tuelle personer. På trods af disse ydre, demoraliserende ten
denser har FLOS været vært ved flere højt sejlende kulturflip- 
s-s-s-s. En lille fremgang har vi dog kunnet notere os - rent 
kulturelt - : ved enhver lejlighed har der været musikere, dog 
af mere eller mindre tvivlsom musikalsk kvalitet. Dette har vi 
dog kun kunnet gennemføre ved en intensiv bekæmpelse af yderst 
yderliggående diskofile øreforvrængere. Vi vil nok satse på 
at fortsætte denne åndelige fremgang, på trods af de under
gravende kræfter, som modpamperne - i fællesskab med Thøger 
Larsen - udgør. Vi håber på at kunne sætte skub i nogle mere 
kreative og moraliserende ting fremover, og vi vil gøre det 
under mottoet

GYM MED INDHOLD Inhabile FLOSmedlemmer
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Socialistisk Folkepartis Ungdom

S.F.U.'s Lemvigafdeling havde i oktober 198o stiftende general
forsamling. Det er altså en forholdsvis ung afdeling, og det 
meste af vores tid er derfor blevet brugt til at løse forskel
lige praktiske problemer. Vi har dog også forsøgt at markere os 
både regionalt og på landsplan. Således har vi været repræsen
teret på de forskellige regionsweekender, på S.F.U.'s kvinde
konference i København den 18.-19. oktober 198o og på S.F.U.'s 
landsmøde på Blågård Seminarium den 18.-19. oktober 198o. Lo
kalt har vi et virkeligt godt samarbejde med S.F.-Lemvig og 
deltager i deres medlemsmøder og udvalgsmøder som almindelige 
medlemmer af S.F.

Fredag den 6. februar 1981 arrangerede vi en diskussionsaften 
omkring nedrustning, hvortil vi havde indbudt løjtnant P. Dam 
Andersen fra forsvarets oplysningstjeneste i Holstebro og Thue 
Grum-Schwensen, der er medlem af S.F.U.'s formandsskab. Det 
blev en interessant aften, og i fremtiden håber vi at kunne 
arrangere lignende møder om nogle af de emner, som for tiden 
er genstand for debat. I det hele taget agter vi, både på vore 
egne medlemsmøder men også gennem en udbygget kontakt med lo
kale institutioner og mennesker, at diskutere og koncentrere 
os om politiske spørgsmål.

Torsdag den 9. april 1981 havde vi så vores anden generalfor
samling, hvor der foruden de rent praktiske spørgsmål blev 
drøftet S.F.U.-Lemvig's program for næste år. Blandt forslag
ene var: paneldiskussion ved kommunalvalget, weekend arrange
ment sammen med S.F.-Lemvig, revy ligeledes i samarbejde med 
S.F.-Lemvig og musik-, foredrags- og diskussionsaftner. Vi hå
ber at kunne realisere de fleste af disse forslag i det kommen
de år.

S.F.U. - Lemvig



KFS

Det er blevet sagt om vor tid, at den kan splitte atomet, men 
ikke forene menneskeheden, at den kan hæve levestandarden, men 
ikke mætte menneskehjertet. Presse produktionen op, men ikke 
udløse menneskets skabertrang. Få hele kloden i tale på en 
gang, men ikke råbe hinanden op.

Vor tid er atomalderens og ideologiernes tid, længslens tids
alder. Vor tid har de fineste skoler, de hurtigste biler og de 
største krige. Man har bekæmpet epidemier, men ikke fået bugt 
med selviskheden. Man har forlænget levealderen, men ikke lært 
mennesket at leve.
Ja, den tekniske udvikling har givet os meget, men heller ikke 
mennesket af i dag lever af brød alene.

"Mennesket lever ikke af brød alene, men af hvert ord, som ud
går fra Guds mund". (Matt. 4,4)

Det er ikke nok for mennesket at eje alt mellem himmel og jord. 
De materielle ting er ting, som forgår.

Vi skal leve af og leve for det, som ikke forgår, JESUS KRIS
TUS!

Gud, som har skabt os, sendte sin søn JESUS til jorden for at 
frelse mennesket fra en evig fortabelse. Ved sin død på korset 
har han besejret alt det onde og overvundet dødens magt, fordi 
han vil, at vi skal leve.

FOR AT VI KAN LEVE, MÅ JESUS VÆRE LIVETS BRØD FOR OS.
Derfor har vi på Lemvig Gymnasium noget, som hedder KFS; disse 
bogstaver står for Kristeligt Forbund for Studerende og Skole
ungdom. Vi har i det forløbne år været samlede nogle stykker 2 
gange om ugen i frokostpausen eller i en time efter sidste sko
letime for at dele Guds Ord sammen og tale sammen om, hvad 
Guds Ord betyder for os i hverdagen. Det har vi været glade 
for, da det ikke altid er nemt at leve alene som kristen på et 
gymnasium. - Foruden disse faste punkter har vi også været sam
lede under lidt mere frie former hos en af KFS'erne efter sko
letid, hvor det primære formål var at lære hinanden lidt bedre 
at kende både fra den alvorlige og den sjove side.
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Vi har imidlertid også i det forløbne år prøvet på at være ud
advendte ved efter skoletid at arrangere 2 møder, som var lagt 
særligt tilrette for nogle, som ikke kendte meget til kristen
dom eller havde noget med det at gøre. Ved disse møder - et i 
efteråret og et i foråret - havde vi emnerne: "Hvorfor skal 
jeg frelses, når jeg ikke føler mig fortabt?" og "Hvorfor net
op Jesus - og ikke en af de andre religiøse skikkelser i his
torien?". Rejsesekretær Ove Skovgaard Andersen fra KFS kom 
først med et oplæg, hvorefter der var lejlighed til spørgsmål 
og debat ud fra det pågældende emne. Disse møder har vi været 
glade for, da vi har følt, at de, der mødte op, fik mere ind
sigt i, hvad den kristne tror på, og hvorfor han/hun er en 
kristen.
Det var lidt om, hvad KFS vil, og hvad KFS har været med til 
at arrangere 198o/81. Vi håber på at kunne fortsætte lidt i 
samme spor i skoleåret 1981/82, men vil stadigvæk være åbne 
over for nye ideer m.m. Vi håber, at mange af de nye l.G'ere 
vil slutte op omkring KFS'aktiviteter, og at måske flere 2. 
G'ere og 3.G'ere vil få lyst til at komme. - Til næste år 
flytter vi over i de nye bygninger og vil få mere plads til 
vores andagter, som i år har været i et lille studievejleder
lokale. - Det kan som en sluttende tilføjelse siges, at der 
aldrig fø-lger forpligtelse med til at komme hver gang, hvis 
man bare har lyst at komme en enkelt gang f.eks. til andagt. 
Det er man meget velkommen til.

Hilsen KFS-gruppen
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samfundsfilosofi

I foråret 1981 blev der afholdt en studiekreds med titlen sam
fundsfilosofi. Grundbogen var Hans Finks Samfundsfilosofi, og 
kredsen blev organiseret som et seminar med elevoplæg, lærer
foredrag, men primært som samtale og diskussion.
I studiekredsen har vi behandlet nogle træk ved den vesteuro
pæiske samfundsudvikling som har været med til at skabe det 
eksisterende samfund og de samfundsopfattelser som er en be
tingelse for enhver beskrivelse af begivenhederne i dette sam
fund. Det har været et mål at demonstrere den vekselvirkning 
der er foregået mellem på den ene side den faktiske samfunds
udvikling og på den anden de forskellige opfattelser af hvor
ledes samfundet dybere set skal forstås. Denne dialektisk for
udsætter en indsamling og systematisering af viden om samfun
det, og et andet hovedmål har været at påvise at forudsætnings
løs indsamling og ordning af viden er en umulighed: forskelli
ge grundopfattelser er bestemmende for hvilke typer af spørgs
mål der stilles og for hvad der nærmere kendetegner denne vi
den. Det er altså ikke ligegyldigt om en videnskab bygger på 
en liberalistisk eller en socialistisk samfundsopfattelse, li
gesom den middelalderlige hierakiske samfundsopfattelse, f.eks. 
måtte give en helt anden naturvidenskab end man kunne få ud 
fra et mekanisk verdensbillede.

Kurt Møller Pedersen
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dramatikgnippen

I det forløbne år er mulighederne for frivillige aktiviteter 
på skolen blevet stærkt udvidet. Mange har ved at deltage i 
disse aktiviteter oplevet, at gymnasietiden kan være ander
ledes end blot dagligt slid med forberedelse, klassediskus
sioner, notetagning og overhøring. Et af samlingspunkterne 
er Dramatikgruppen, som igennem det sidste semester/halvår 
har mødtes onsdag eftermiddage fra kl. 13.45 - 14.3o. Grup
pen har et deltagertal på 24, jævnt fordelt på både 1. og 2. 
g. Vi har arbejdet med forskellige dramatiske og gruppedyna
miske øvelser, mimik, dramatiseringer og, mod slutningen, et 
par prøver på realistisk teater (Panduro). Deltagerne kommer 
med meget forskellige forventninger, forudsætninger, motiver 
og talenter - og det tillader vi os at betragte som en charme. 
Et hovedformål for os er at være sammen, at opleve anderledes 
og at have det sjovt i fuldt alvor: slappe af fra de strenge
re sider af skolehverdagen. - I efteråret vil gruppen indstu
dere et stykke til opførelse og endvidere forberede sig på 
medvirken i det planlagte musikalsk-sceniske indvielsesarran
gement, som vil blive søsat til næste forår. Dramatikgruppen 
er lukket for tilgang i efteråret, men efter jul vil en ny 
gruppe sandsynligvis blive dannet.

På Dramatikgruppens vegne 
Michael Böss
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undervisning i EDB

I år har skolen været i besiddelse af to mikrodatamater af 
mærket RC 7oo. Der har været stor aktivitet omkring disse to 
arbejdspladser, som forventes udvidet til otte. Med tre ele
ver ved hver arbejdsplads vil der således kunne foregå klas
seundervisning i EDB.

Mange elever har sat sig ind i brugen af datamaterne ved at 
gå til studiekredse, men næste år vil brugen af dem indgå i 
flere fag, og i løbet af få år forventes brug af datamater i 
undervisningen at blive obligatorisk. Datamaterne står frit 
fremme, og man må benytte dem alt, hvad man har lyst til.

o

besøg i Åbenrå
Lars Ebbensgaard Andersen

Som led i en undersøgelse foretaget af Grænseforskningsinsti
tuttet blev 2.y i september 198o inviteret til Åbenrå af rek
tor Eva Nielsen og 2.a fra Åbenrå statsskole.

Undersøgelsen gik i korthed ud på at få klarhed over, hvor 
meget en gruppe elever i en andel del af landet kendte til 
Sønderjylland og dets baggrund. 2.y fik et længere spørgeske
ma, der skulle klarlægge deres viden om Sønderjyllands fortid 
og nutid, herunder specielt mindretalsproblemerne i Grænse
landet.
Resultatet må nok siges at være negativt for tiden før 192o, 
- hvem kan på stående fod sige, hvem det var, der i den sles
vigske stænderforsamling erklærede i 1842, at han ville tale 
dansk?
Vi fik dog gode muligheder for at råde bod på de manglende 
kundskaber, dels gennem et undervisningsforløb i dansk og hi
storie, men først og fremmest gennem den nære kontakt med 
sønderjyder i dagene 18. - 22/9 198o. Eva Nielsen og 2.a var 
som nævnt vore værter og gav os en gæstfri indkvartering, 
hvorved eleverne også fik lejlighed til at møde sønderjyderne 
i deres private omgivelser.
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2.a havde i historietimerne forinden planlagt besøget nøje og 
stod da også bag den praktiske gennemførelse med gruppearbej
de og oplæg.

Det officielle program bestod i korthed af følgende:

BYVANDRINGER: Åbenrå, Møgeltønder, Tønder, Flensborg
og Slesvig. Vi var især interesserede i 
gamle husfacader og andre spor fra han
delsborgerskabets blomstrende periode, 
helt specielt de imponerende mindetav
ler i kirkerne.

MUSEUMSBESØG: Bymuseet og Folkehjemmet i Åbenrå, Frøs
levlejren og maleren Noldes museum. Sidst
nævnte gav måske nogle lidt af et chok.

SKOLEBESØG: Det danske gymnasium syd for grænsen: Du-
borgskolen, hvor rektor bød os velkommen 
og holdt et interessant foredrag om at 
være i et grænseland.

Det tyske gymnasium i Åbenrå, hvor rek
toren ligeledes holdt et godt oplæg (på 
dansk). Der blev senere mulighed for at 
stille spørgsmål til elever under mindre 
forpligtende former.

ANDRE ARRANGEMENTER: Besøg i Løgumkloster-kirken, vandring på 
Danevirke og sidst, men ikke mindst tidl. 
rektor Keller Hansens foredrag om at væ
re i Sønderjylland i perioden 1920-45.

Det var et meget indholdsrigt program og måske lidt for kræ
vende, men sikkert er det, at vi vendte hjem med gode oplevel
ser og indsigt i sønderjyske forhold, og jeg vil gerne benyt
te lejligheden til på egne og 2. ys vegne at takke alle, der 
har været med til at arrangere det udbytterige besøg.
Samtidig vil jeg opfordre andre til på lignende måde at skabe 
en levende undervisningssituation, hvor ikke mindst elevernes 
engagement og aktivitet kan, som i dette tilfælde, sikre et 
godt resultat.

Elly K. Jespersen
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2. a i London
I december måned startede vi forberedelserne til vores ophold 
i London. Kurt (Møller) ordnede de praktiske problemer og fik 
bl.a. plads til os på Abcone Hotel, - der senere skulle vise 
sig at være et godt sted. Selv søgte vi om tilskud fra Spare
kassen, Nordvestbanken og Cheminova, og modtog fra sidstnævn
te i februar måned kr. 2ooo,oo. Fagligt forsøgte vi at forbe
rede os ved først at læse tekster og noveller på klassen og 
derigennem at nå frem til en generel karakteristik af det en
gelske samfund af idag. Dette viste sig dog at være svært, da 
England er præget af store brydninger og mange forskellige 
strømninger og omvæltninger. Vi valgte os derfor ind i for
skellige grupper, som hver især beskæftigede sig med en af de 
samfundsgrupper, som mere eller mindre frivilligt er involve
ret i konflikterne og som ytrer sig i den engelske samfunds
debat. Det er især ungdommen og arbejderklassen, der er præ
get af store indre meningsforskelle og problemer, og to grup
per beskæftigede sig derfor med skolesystemet og de forskel
lige bevægelser i ungdommen, mens en anden gruppe forsøgte at 
belyse arbejdernes politiske og arbejdsmæssige forhold. Ende
lig koncentrerede to grupper sig om emigranternes situation, 
da de fra specielt den højreorienterede side af engelsk poli
tik ofte angives som den direkte årsag til de dårlige økono
miske og sociale konjunkturer og ofte er impliceret i sammen
stød. Planen for selve turen blev derfor ikke lagt udfra et 
ønske om at se de berømte seværdigheder i London, men i ste
det ønskede vi at opsøge de mennesker og forhold, som vi spe
cielt havde arbejdet med i grupperne, og gennem samtale med 
disse mennesker at få af - eller bekræftet vore forestillin
ger om England.

Vi ankom til hotellet søndag den 8/3 1981 kl. ca. 14.oo og 
efter endt indkvartering forsøgte vi at få bølgebevægelserne 
ud af kroppen med en dejlig lang gåtur. Vores første fælles 
arrangement, - et besøg hos the Conservative Party, lå først 
mandag eftermiddag, så om formiddagen spredtes de forskellige 
grupper ud i London, hvor de hver især søgte kontakter og op
lysninger. Skolegrupperne besøgte uanmeldt en skole og fik en 
interessant og lang samtale med rektoren. Emigrantgrupperne 
forsøgte at finde det nyfazistiske National Fronts hovedkvar
ter. Dette måtte de dog opgive, da kontoret var flyttet til 
ukendt sted. "Work"-gruppen besøgte to arbejdsformidlingskon
torer og interviewede de ansatte. I forbindelse med vores 
faglige forberedelse til turen havde vi læst om den stigende 
nynazisme blandt ungdommen og om de mange raceproblemer og 
sammenstød mellem emigranter og nyfascister. Aviserne havde 
med store typer fortalt om den tilspidsede og meget alvorli
ge situation i London, men det viste sig dog, at der overvej
ende havde været tale om sensationsstof og "forsideoverdri
velse". Den almindelige englænder har nok respekt for The Na
tional Front eller Scinheads og frygter deres provokerende og 
voldelige optræden, men ryster dog samtidig på hovedet af dem, 
og anser dem for en lille minoritet, der ikke udgør nogen vir
kelig trussel, hverken overfor emigranter eller andre.
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Mandag eftermiddag besøgte 
ty, og havde lejlighed til

vi som sagt The Conservative Par
at spørge om mange vigtige ting.

Tirsdag formiddag delte vi os i to grupper, da ca. 16 elever 
og lærerne skulle besøge Marshalls Park School og resten vil
le følge et mere impulsivt program. Vi ankom til skolen kl. 
ca. lo.3o og blev modtaget af rektoren, viceborgmesteren og 
hans kone og et stort rum fyldt med elever på vores egen al
der. Efter en kop te blev vi delt op i små grupper og vist 
rundt på skolen af eleverne. I løbet af dagen fik vi skabt 
gode kontakter både til selve skolen og flere elever, og vi 
håber at kunne vedligeholde forbindelsen i fremtiden. Besøget 
sluttede kl. ca. 15,3o og vi tog derefter hjem til hotellet. 
Hver aften holdt vi et fællesmøde, hvor de forskellige grup
per refererede dagens forløb for de andre og opsummerede re
sultater.

Onsdag startede vi alle tidligt med et interview-besøg hos 
Labour kl. lo.3o. Dette forløb næsten som besøget hos The 
Conservative Party, bortset fra, at vi selvfølgelig fik en 
lidt anden udlægning af problemerne i England og årsagerne 
til disse end vi havde fået det første sted. Eftermiddagen 
blev brugt som man nu havde lyst og kræfter til, men mange 
foretog en slentretur ad de berømte indkøbsgader Oxford Stre
et og Picadilly.

Torsdag morgen var der en hel dag og en aften tilbage af op
holdet i London og vi var alle enige om, at vi om aftenen 
skulle opleve "det vilde" i samlet trop og ihvertfald alle
sammen indtage en kæmpe middag på samme restaurant. Men in
den alt dette var der den mere alvorlige side og torsdag var 
faktisk fuldt besat for alle. Kl. 9.3o skulle de, der ikke 
var på skolebesøg om tirsdagen besøge St. Dominics College, 
der til forskel fra Marshalls Park School er en Public eller 
privat skole med en strengere og mere intensiv undervisning 
og disciplin (troede vi da). Resten havde formiddagen fri, men 
kl. 15.00 skulle vi atter samles ved Prince Edwards Theatre 
for sammen at se musicalen "Evita". Det var en fantastisk flot 
Forestilling, og alle nød opsætningen, musikken (Don't cry for 
me Argentina) og skuespillerne. Derefter gik vi alle direkte 
til en kinesisk restaurant og spiste os mætte i ris, indbagte 
rejer, bønnespirer, ananas o.s.v. Aftenen blev lidt vild, - 
som vi havde planlagt, men alle kom hjem i god behold. Vi skul
le tidligt op fredag, da der var afgang fra hotellet kl. lo.oo. 
Kl. ca. 16.3o sejlede færgen fra Harwich og ca. 24 timer sene
re ville vi være i Lemvig. I mellemtiden havde vi dog en sjov 
(og "udbytterig") aften i færgens diskotek.
Vi fandt ikke det præcise billede af England, men opdagede man
ge nye forhold og andre sider af problemerne, som vi ikke havde 
forudset, og ved den nærmere behandling herhjemme vil vi forhå
bentlig være meget bedre rustet til at analysere og udvælge det 
væsentlige i de tekster, som omhandler nutidens England.

Annelise 2.a
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kirke og borg

I efterårssemesteret 198o gennemgik l.bx og l.z et undervis
ningsforløb, der behandlede det danske landbrugssamfund i mid
delalderen. For den almindelige bonde var konge, kirke og her
remand væsentlige institutioner. For at få et indtryk af de to 
sidstnævntes domæner tog vi i november til Salling for at stu
dere tre kirker: Sahl, Lem og Ejsing, og borgen Spøttrup. Vi 
nåede endvidere ind på Hjerl Hedes Museum, hvor husene dog ik
ke var tilgængelige.

I Sahl kirke er det alt dominerende selvfølgelig Det gyldne 
Alter, men også de to andre kirker har noget at byde på. I Lem 
kirke er der kalkmalerier med interessante motiver fra bonde
familiens dagligdag, og kirkens kor er udvendigt prydet af ud- 
hugne mandshoveder i granit. Langt den største af kirkerne er 
Ejsing kirke, hvor såvel de store gotiske tilbygninger som det 
rige inventar i barok- og rokokostil bærer præg af at have 
haft et stort herresæde i nærheden, nemlig Landting. En mor
som og meget sigende detalje er skulpturen af en munk, der 
tillige med en inskription skal vidne om den katolske tids 
forfærdelige livsførelse.

Spøttrupborgen skulle være den bedst bevarede middelalderborg 
i Norden - store dele af den er dog blevet restaureret i 1938 
af ejeren, som er den danske stat.

Spøttrup var i middelalderen først og fremmest et forsvarsan
læg, hvilket tydeligt fremgår af den dobbelte voldgrav og de 
solide mure. Den økonomiske og administrative betydning afslø
res bl.a. af de store kældre, hvor der har været rigeligt med 
plads til fæstebøndernes afgifter. I 1579 hørte ikke mindre 
end 76 gårde og 4 møller ind under spøttrups ejer, den tyske 
hofmand Henrik Below.

Eleverne var måske mest fascineret af de såkaldte "hemmelig
heder" og rygterne om evt. slotsspøgelser.

Elly K. Jespersen
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samfundsfagsekskursion til Århus

I begyndelsen af december arrangeredes en to-dages ekskursion 
til Aarhus med eleverne på samfundsfagsgrenen og SH. Formålet 
hermed var dobbelt:

1. Vi skulle bese et skibsværft (Dannebrog Værft) og snakke 
med rundviseren om produktion, beskæftigelse og arbejds
miljø på værftet. Baggrunden herfor var, at samfundsfags
klassen forud herfor havde studeret et større materiale 
om den samlede skibsværftsindustri i Danmark. Nu mangle
de vi, at få udfyldt nogle "huller" i materialet og mere 
konkret at få beskrevet, hvordan rationalisering og skibs
værftskrise indvirker på arbejdsmiljøet.

2. Vi skulle undersøge den funktionelle udnyttelse af Aarhus' 
bymidte, udnyttelsen i en forstad (Gjellerup) m.m. (eksemp
ler på bygeografiske emner, som vi kort forud havde gennem
gået i geografi). I isnende kulde gik eleverne da den før
ste dag ad udvalgte gader i den indre by og kortlagde, hvad 
ejendommene bliver brugt til. Den anden dag var vi oppe på 
rådhuset til en times samtale med lederen af byplanafdelin
gen, Arne Feldstein, der fortalte om byens og kommunens 
vækstproblemer og om Aarhus kommunes oplæg til regionplanen 
for Aarhus amt.

Den mellemliggende nat overnattede vi på Aarhus Vandrehjem, 
som vi stort set havde for os selv. Der var vistnok enighed om, 
at turen fagligt gav et rimeligt udbytte, og at den - hvad det 
"sociale” angår - kom på et godt tidspunkt.

Sven Højgaard Jensen
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2. x og 2. y i Prag

I marts 1981 rejste 2.xy med Elly Jespersen, Sven Højgaard 
Jensen og Lars Ebbensgaard Andersen på en uges studietur til 
Prag. Netop denne by var valgt af flere grunde: hovedstad i 
et socialistisk land, en by med et væld af historiske levn, 
med et righoldigt musikudbud og - ikke at forglemme - med et 
lavt prisniveau. De sidste 3 uger før afrejsen havde elever
ne gennemgået et lynkursus i Tjekkoslovakiets kulturgeografi, 
landets nyere historie og dets nuværende økonomiske og poli
tiske opbygning. Nedenfor er beskrevet, hvorledes turen for
løb dag for dag.

Søndag: Vi nåede Prag ved 15-tiden og kørte straks til det 
efter alles mening komfortable Hotel Garni - en 2-3 km fra 
Prags centrum. Første aften blev brugt til en hastig aften
vandring i det gamle Prag. Prags historiske bytorv: Starom- 
etske Nam er meget smuk en sådan forårsaften (for det var 
forår). Aftenen afsluttedes med besøg på en gammel ølstue, 
anlagt i forbindelse med et af de historiske bryggerier i 
Prag.

Mandag: Om formiddagen var vi på besøg på den danske ambas
sade, hvor vi fik et oplysende "foredrag" af ambassaderåden 
om levevilkårene i Tjekkoslovakiet, de økonomiske og sociale 
skel i samfundet, den politiske opposition, forholdet til Sov
jetunionen, naturligvis alt set med danske briller og dermed 
måske præget af en mere systematisk kritik end det indtryk vi 
kunne få ved at udspørge tjekkoslovakkerne om deres samfund. 
(I parentes bemærket: Vi hørte - når vi spurgte om det - også 
kritik udtalt af tjekkerne: over boligmanglen, af de sociale 
skel mellem parti- og statsfunktionærer og "menigmand", af 
bindingen til Sovjetunionen o.s.v.)
Om eftermiddagen beså vi den tidligere garnisionsby Theresien
stadt, der under 2. verdenskrig blev brugt af tyskerne som 
gennemgangs lejr for jøder, i byen og det tilliggende fort døde 
omkring 35.ooo jøder og af nazisterne forfulgte kommunister. 
Eleverne havde hjemme læst om nazismens koncentrationslejre, 
nu fik historien kød og blod - men det er svært at leve sig 
ind i de rædselsfulde forhold, som koncentrationslejrfangerne 
gennemlevede.
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Tirsdag: Besøg på et gymnasium i en af Prags forstæder om for
middagen. Gymnasiets engelsklærerinde (3/4 af gymnasiets lære
re er kvinder) og en udvalgt del af hendes elever besvarede be
redvilligt spørgsmål om elevernes arbejdsdag (danske gymnasie
elever bruger, hvis de tjekkiske elevers svar står til troende, 
langt mere tid til hjemmearbejde end deres tjekkiske kolleger), 
om fagrækken i gymnasiet, om gymnasiets stilling i uddannelses
systemet o.s.v. Vi fik herunder at vide, at gymnasiet i de se
nere år - ligesom i Danmark - er blevet udbygget mere end de 
øvrige ungdomsuddannelser. Baggrunden er en anden, men også i 
Tjekkoslovakiet planlægges der en gymnasiereform.

Om eftermiddagen var de tjekkiske elever blevet opfordret til 
at møde os i det gamle Prag. Ca. halvdelen fulgte opfordrin
gen og var hjælpsomme med at guide os rundt. Et af de spørgs
mål, som de var mest interesseret i at få besvaret var - for
uden elevernes arbejdsbyrde - hvilke muligheder vi i Danmark 
har for at spille beatmusik.

Onsdag: Vi besøgte om formiddagen "Tos Hostivar", en værktøjs
fabrik i udkanten af Prag. Virksomhedens produktionsgang var 
ved at blive omlagt, således at den på sit felt bliver den må
ske mest automatiserede i Europa. (Det var nok ikke tilfældigt, 
at netop denne fabrik med fremtiden for sig var udvalgt af det 
tjekkoslovakiske statsrejsebureau, CEDOK). Vi fik en rundvis
ning på hele fabrikken og derefter en halv time med sodavand 
og spørgsmål til to driftsingeniører fra fabrikken. Spørgerun
den gav indtryk af virksomhedens tætte forbindelser til det 
vesteuropæiske marked. Virksomheden afveg på mange punkter fra, 
hvad vi iøvrigt hørte om Tjekkoslovakiets industri.
Efter en fri-eftermiddag mødtes de fleste igen om aftenen på 
en jazzklub, hvor der blev spillet meget veloplagt New Orleans
jazz .

Torsdag: Programmet for denne dag var mere turistpræget: Rund
visning på Prags gamle fæstning (Hradcany) med den imponerende 
domkirke. Derefter den jødiske kirkegård og synagogen i det 
gamle Prag.
Aftensmaden indtog vi på en restaurant med musik til vor for
nøjelse (det havde guiden fået arrangeret) - CEDOK ordner alt). 
Herefter gik det med eksprestog tilbage til Danmark.
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Fjorten dage efter turen skulle alle elever aflevere en rap
port - enten i form af en dagbog eller i form af en stil over 
et emne, som vi havde fået belyst på turen. Med fare for at 
generalisere vil jeg hævde, at en sådan tur til et østland i 
hvert fald ikke omvender eleverne til socialister i sovjettisk 
betydning af ordet. Men den kritiske indstilling til samfunds
systemet i de østeuropæiske folkedemokratier, som de fleste e- 
lever nok havde i forvejen, har de fået nuanceret på baggrund 
af deres egne indtryk. På den ene side hørte vi om og så ek
sempler på mange af de træk ved det tjekkoslovakiske samfund, 
der netop ikke er socialistiske: svælget mellem mennesker in
denfor og udenfor partibureaukratiet, den alternative økonomi 
o.s.v. På den anden side oplevede vi gennemgående tjekkoslovak
kerne imødekommende over for os, venlige og forsynet med megen 
humor.
Til slut nogle bemærkninger om den økonomiske side af turen: 
der deltog 36 elever i turen (fire elever blev hjemme). Elever
ne skulle selv betale for turen, hvis pris pr. person i kraft 
af diverse rabatter kunne bringes ned til kr. 85o,oo (med halv
pension på hotellet). Imidlertid gav Cheminova et tilskud pr. 
person på kr. loo,oo, hvilket vi hermed siger tak for.

Sven Højgaard Jensen
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besøg på Cheminova
Den 13. april 1981 afholdtes en ekskursion til Cheminova for 
studerende i II g med kemi.
Først blev virksomhedens opbygning og aktiviteter gennemgået 
i et lysbilledforedrag. Specielt opholdt vi os ved den ke- 
misk-tekniske side af produktionen. Derefter var der en rund
gang på virksomheden, hvor nogle afdelinger besigtigedes. Et 
interessant foredrag om gaschromatografi dannede derpå optakt 
til en spørgerunde, der gav rundviserne lejlighed til at frem
lægge nogle synspunkter vedrørende den aktuelle sag omkring 
giftdeponeringerne. Et udbytterigt besøg, som vi kunne ønske 
næste gang at afsætte lidt mere tid til, var dermed afsluttet.

Niels Ilsøe

lokalhistorisk ekskursion
I historie har man haft tilbøjelighed til at vælge de fjernes
te egnes historie: Kina, Afrika, Mexico, men i 2.a valgte vi 
som led i et større projekt om dansk historie i perioden 187o 
- 1914 at se nærmere på Harboøres fortid.

En gruppe arbejdede specielt med de folkelige bevægelser i 
slutningen af 18oo-tallet og i tilknytning hertil de store 
strandingsulykker i 189o'erne.
Den 5/5 1981 tog vi til Harboøre for at se, hvorledes man har 
bevaret minderne om strandingerne fra den periode. På lokal
historisk arkiv havde arkivaren fundet et meget alsidigt ma
teriale frem til os: billeder, aviser, breve, erindringer m.m. 
Til trods for at arkivet kun er et år gammelt, er det allerede 
anseeligt, hvad det kan tilbyde den lokalhistorisk interesse
rede .

Vel næppe mange kirkegårde i Danmark har så mange triste min
der om en farlig næringsvej som Harboøre kirkegård. Der er 
mindestene fra de store ulykker i 1893 og 1897, men også min
delunden for de aldrig fundne får én til at forstå, at en fis
kerfamilies tilværelse er barsk.
Opmuntrende var det til gengæld at besøge den gamle rednings- 1 
station FLYVHOLM, hvor Ellen Langer fortalte om hvordan man 
aktivt har forsøgt at komme nødstedte til undsætning. Det var 
temmelig mange der var blevet hjulpet af redningsstol og i vær
ste fald af redningsbåd gennem tiderne.

Elly Jespersen
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jordvarmeanlæg til Lemvig Gymnasium

Med baggrund i den aktuelle energisituation blev det allere
de, da Lemvig Gymnasium var på skitsestadiet, foreslået at 
man skulle undersøge mulighederne for opvarmning af gymnasi
et under anvendelse af alternativ energi.
Forskellige energiformer blev overvejet, men det blev ret 
hurtigt vedtaget at man skulle undersøge mulighederne for e- 
tablering af et jordvarmeanlæg, der har den fordel, at der 
altid kan hentes energi ud af jorden uanset årstid og vejr
forhold, hvilket er væsentligt ved sammenligning med andre 
alternative energikilder.

Endvidere vil det, såfremt energiforsyningen senere skulle 
ændre sig til fordel for en anden, være relativt nemt at æn
dre til denne - f.eks. naturgas som energi til varmepumper
nes drift.

En betingelse for etablering af et jordvarmeanlæg er natur
ligvis, at der er relativt store arealer disponible for ned
lægning af jordslangerne. Denne betingelse er opfyldt ved 
Lemvig Gymnasium, hvor jordvarmeslangerne fortrinsvis er ned
lagt under den tilhørende idrætsplads.

JORDVARMESLANGER:

Jordvarmeslangerne, der udføres af 4o mm PEL-rør (polyethylen- 
rør), nedlægges i lange "sløjfer" i en dybde på ca. 1,5 m og 
med en afstand mellem slangerne på c. 1,5 m.
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Til Lemvig Gymnasiums jordvarmesystem nedlægges i alt ca. 
17.000 m jordvarmeslanger, der regnes at kunne optage en ef
fekt fra jorden på ca. 2o-3o w/m.

Jordvarmeslangerne optager som vist på nedenstående skitse 
varme fra jorden, idet den i slangerne cirkulerende frostsikrede væske nedkøles fra f.eks. +4° til +1° C, hvorved der af
gives varme til varmepumpen.
VARMEPUMPENS PRINCIP:
Ved hjælp af varmepumpen kan man, modsat hvad man normalt er 
vant til, transportere varme fra et område med lav temperatur 
(jorden) til et område med højere temperatur (lokalerne i 
gymnasiet). Processen er velkendt fra køleanlæg, hvor man 
netop tran&porterer varme fra det område, der skal køles til 
et område med højere temperatur.
Principielt er processerne i de to typer anlæg ens, og de 
forgår i samme retning. Varmepumpen er således ikke et "om
vendt køleanlæg", men derimod et køleanlæg, hvor man, i ste
det for at udnytte den kolde side, udnytter den varme side. 
Varmepumpen består af 4 hovedkomponenter, kompressor, konden
sator, ekspansionsventil og fordamper. Kondensatoren (varme- 
afgiveren) forbindes til jordvarmeslangerne og optager varme 
fra disse. Varmepumpen fungerer således som en "varmetrans- 
formator", der hæver temperaturen på den optagne energi til 
et niveau, hvor den kan anvendes.
Hertil kræves energi, der på Lemvig Gymnasium tilføres som 
elektrisk energi.
MÅLING:

For at kunne følge driftsresultaterne gennem året (årene) er 
der til Lemvig Gymnasium projekteret et omfattende målesystem, 
der gør det muligt, kontinuerligt at måle jordtemperaturen 
forskellige steder i jordslangesystemet, ligesom anlægstempe
raturen, fremløbs- og returtemperatur samt el-forbrug måles.
Måleresultaterne kan løbende overvåges på et panel, der an
bringes repræsentativt i nærheden af gymnasiets kantine. Her
ved får man "gratis" et glimrende instrument til anvendelse i 
gymnasiets fysiktimer m.v.

Kurt Winther Knudsen
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biblioteket

Skolens bogsamling vil fra det nye skoleår være tilgængelig 
for både lærere og elever, idet vi med stor lettelse og for
ventning flytter over i et velegnet bibliotekslokale med til
hørende læse- og studieafdeling. Vi håber, at alle vil benyt
te samlingen flittigt og bidrage til at den daglige drift og 
brug kan glide uden unødvendige ærgrelser for medlånere, bib
lioteksmedhjælpere og bibliotekar. Vi opfordrer alle til at 
lægge vejen omkring biblioteket mindst én gang om dagen og 
være med til at skabe et indbydende og hyggeligt miljø, så 
man får lyst til at henlægge en del af lektieforberedelserne 
til skolen om eftermiddagen, smålæse i aviser og tidsskrif
ter, tage et spil skak osv. - Biblioteket forsøges drevet som 
åbent udlånsbibliotek, sålænge reglerne for udlån, registre
ring og tilbagelevering respekteres. Solidaritet og tillid er 
kodeordene i denne sammenhæng. Reglerne for bibliotekets brug 
vil blive uddelt ved skoleårets begyndelse. Bibliotekaren og 
faglærerne vil være til rådighed ved den enkeltes eller ar
bejdsgruppens litteratursøgning.

Velkommen i biblioteket! 
Michael Böss

kantine
Ingen vil mere behøve at tilbringe en hel udmarvende dag på 
skolen på tom og slunken mave. Der vil i fremtiden være mu
lighed for at foretage en mindre fouragering i skolekantinen 
i 2., 3. og 4. frikvarter. På fællesudvalgets foranledning 
er der blevet nedsat et arbejdsudvalg med deltagelse af ele
ver og lærere med ansvar for at udarbejde en ordning for 
kantinens drift i samarbejde med en kantinemedarbejder. Når 
ordningen træder i kraft, vil ansvaret for den fremtidige 
disponering, prisfastsættelse m.v. blive overgivet et udvalg 
bestående af én lærer, én elev og kantinemedarbejderen. Den 
daglige, praktiske drift kan muligvis ske med inddragelse af 
elevhjælp.

På kantineudvalgets vegne 
Michael Böss
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SU

Uddannelsesstøtte ydes i henhold til lov nr. 218 af 23. maj 
1979, der trådte i kraft den 1. august 198o, og ændringslov 
nr. 265 af 16. juni 198o (om indførelse af socialindkomst), 
der træder i kraft den 1. august 1981.
På hver uddannelsesinstitution er nedsat et stipendienævn, 
der på Lemvig Gymnasium består af Karin Nielsen og Kurt Møl
ler Pedersen. Ansøgning om støtte skal skrives på et særligt 
skema, der rekvireres fra stipendienævnet eller studievejle
der og tilbageleveres til stipendienævnet i udfyldt stand.
Kun uddannelsessøgende, der er fyldt 18 år, kan opnå støtte, 
mens de 16 - 17 årige kan oppebære en ungdomsydelse. Beting
elserne for at opnå støtte er følgende:
1. At eleven er. dansk statsborger - dispensation kan evt. op

nås .

2. At eleven af skolen kan betegnes som studieegnet og stu
dieaktiv, d.v.s. skønnes at kunne gennemføre uddannelsen 
på normal tid.

3. At elevens egne indtægter/formue og forældrenes socialind
komst ikke overstiger visse grænser.

Angående forældrenes støtteevne vurderes denne ud fra den af 
skattemyndighedernes opgjorte socialindkomst for 1982, som er 
beregnet på grundlag af indkomst-, fradrags- og formueforhold 
hos forældrene i indkomståret 198o. Socialindkomsten nedsæt
tes med 12.2oo,oo kr. for hver af ansøgers søskende, som er 
under 18 år eller under uddannelse og ikke den 31. december 
1981 er fyldt 22 år.
På grundlag af den således eventuelt korrigerede socialind
komst udregnes støtten til ansøgeren.
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statsgaranterede studielån
i banker og sparekasser

Sådanne lån kan optages af elever over 18 år under forudsæt
ning af de under betingelser for uddannelsesstøtte anførte 
punkter 1-2 (d.v.s. intet krav om mindrebemidlethed). Låne
ne forrentes - også i uddannelsestiden - efter en rentesats, 
der aftales mellem låntageren og det pengeinstitut, hvori 
lånet optages.

Ansøgningsblanketter samt mere udførlig vejledning kan afhen
tes på studievejledernes kontor, hvortil de igen afleveres i 
udfyldt stand., hvorefter de behandles af skolens stipendie- 
nævn inden samlet indsendelse til Statens Uddannelsesstøtte.

En hovedindleveringsfrist vil ved opslag blive bekendtgjort, 
men senere ansøgninger vil blive ekspederet videre til Sta
tens Uddannelsesstøtte en gang månedlig.

ungdomsydelse & befordringsgodtgørelse

Ungdomsydelse kan gives til hjælp til forsørgelse og uddannel
se. Ydelsen gives efter et skøn over behovet i de enkelte til
fælde. Ansøgning om ungdomsydelse sker gennem hjemkommunen, 
hvor man også kan få oplysninger om betingelserne.

Befordringsgodtgørelse ydes til elever, hvis samlede skolevej, 
beregnet fra bopæl til uddannelsessted, er 9 km eller derover 
ad nærmeste offentlige vej. I tilfælde af sygdom eller invali
ditet kan der ydes vederlagsfri befordring uden hensyn til af
standen .
Blanketter udleveres fra kontoret.
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uddrag af skolens dagbog

7/8 1 98o: Det ny skoleår starter.

3/9 198o: Geografiekskursion for l.a, l.b og 2.mS 
til forskellige landskabstyper i omeg
nen .

6/9 - 8/9 198o: Introduktionstur for nye l.g elever til 
Livø.

8/9 198o: Skolerådsmøde.
10/9 - 11/9 198o: Ekskursion for 2.a og 2.x til Århus.
16/9 198o: Biologiekskursion for 2.mN.
18/9 - 22/9 1980: 2.y på studietur til Åbenrå.
18/9 198o: Atletikstævne i Holstebro.
24/9 198o: Besøg af lærerne fra Ringkøbing Gymnasium.
13/10 198o: Pigehåndboldstævne i Thisted.
27/10 198o: Irene Christensen ansættes som sekretær.
3o/lo 198o: Fagkonsulent i formning Hans Hartsteen be

søger skolen.

5/11 198o: Besøg af GLO/DGS til elevorientering og 
diskusion.

27/11 198o: Håndboldstævne i Viborg.
19/12 198o: Juleafslutning på skolen og i Lemvig Kirke
15/1 1981: Orienteringsmøde for kommende l.g elever 

og deres forældre.
22/1 1981: Forældremøde l.a.
26/1 1981: Forældremøde l.bx.
27/1 1981: Forældremøde l.y.
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Poul E. Schou ansættes som pedel.

28/1 1981: Forældremøde l.z.

3/3 1981: Der holdes rejsegilde på Lemvig Gymnasium

7/3 1981: 2.a på studietur til London.

7/3 1981: 2.x og 2.y på studietur til Prag.

17/3 1981: Erhvervsorientering for 2.g årgangen.

26/3 1981: Orienteringsmøde for forældre, elever 
om grenvalg.

8/4 1981: Forårskoncert.

13/4 1981: Ekskursion for 2.gm eleverne med kemi 
til Cheminova.

1/5 1981:

5/5 1981:
2o/5 1981:

12/6 1981:

2.a på ekskursion til Harboøre.
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deltagelse i kursusvirksomhed

Karin Nielsen Sekretærkursus 5/3 - 6/3 1981
Irene Christensen SekrQtærkursus 5/3 - 6/3 1981
SH Viborgs industrialisering. Undersøgelse 

af lokalsamfundet 11/11 - 14/11 198o
JM Film, video og billeder i franskunder

visningen 1/12 198o
KN En eksportvirksomheds anvendelse af 

fremmedsprog 6/12 198o
IN Latin efter ny bekendtgørelse 3/12 - 

6/12 198o
KP Nye veje for den kollektive uddannelses- 

og erhvervsorientering 8/9 - 11/9 198o
PP Arbejdsfysiologi, idræt og samfund 8/9 - 

11/9 198o
Immunologi 23/11 - 27/11 198o
Idrætssociologi 5/12 - 6/12 198o

JT Moderne britisk drama 2/lo - 4/lo 198o 
En eksportvirksomheds anvendelse af frem
medsprog 6/12 198o

EZ Folkemusik 28/8 - 38/8 198o
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praktiske oplysninger

ferieplan Sommerferie 1981: 
2o/6 - 4/8 1981

Efterårsferie: 
17/10 - 25/10 1981
Juleferie: 
19/12 1981 - 3/1 1982

Vinterferie: 
13/2 - 21/2 1982

Påskeferie: 
7/4 - 12/4 1982

St. Bededag: 
7/5 1982

Nævnte dage hører

Kr. Himmelfartsdag: 
2o/5 - 21/5 1982

Pinseferie: 
29/5 - 31/5 1982
Sommerferie 1982: 
starter 19/6 1982

med til ferierne.

L ff
UK

ringetider

Mandag - fredag: ri
1.lektion: 8. oo - 8.45 4. lektion: 11.05 - 11.50
2. lektion: 8.55 - 9.4o 5. lektion: 12.00 - 12.45
3. lektion: 9.5o - 10.35 6. lektion: 12.55 - 13.40
Spisepause: 10.35 - 11.05 7. lektion: 13.50 - 14.35
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medbestemmelse qÆ2A
§25. Med hensyn til den daglige undervisning er elevernes med
bestemmelsesret lovfæstet i Undervisningsministeriets bekendt
gørelse af 16. juni 1971. § 25 lyder således;

"Ved udarbejdelsen af undervisningen skal læreren enten sammen 
med eleverne udarbejde en plan for arbejdet i efterårshalv
året eller gøre eleverne bekendt med en sådan plan. For de 
senere faser i undervisningen gælder, at lærerne og eleverne 
i fællesskab planlægger arbejdet. Læreren og eleverne drøfter 
regelmæssigt undervisningen.

Stk. 2. Eksamensopgivelser udvælges i samråd med eleverne".

ordensregler

Fællesudvalget fandt frem til følgende forslag til foreløbige 
ordensregler til brug i de nye bygninger:
Christinelystskolens skolepatrulje skal respekteres.
Cykler og knallerter anbringes de dertil indrettede steder og 
cykler skal trækkes op og ned ad rampen.
Rygning er kun tilladt udendørs og i kantineområdet.
Til skolens samlinger, f.eks. morgensamlingerne, er der møde
pligt og rygeforbud. Til morgensamlingerne skal man medbringe 
høj skolesangbogen.
Hver enkelt er ansvarlig for at undervisningslokaler og fælles
lokaler efterlades i god og ryddelig orden.

morgensamling

En gang om ugen - på en bestemt ugedag, som skifter hver må
ned - samles skolens elever og lærere i frikvarteret mellem 
første og anden time. Der synges fællessang, gives meddelel
ser, og der kan være tale om kortere underholdningsindslag 
fra elever og lærere.
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karaktergivning
I hvert af de fag, hvori der til studentereksamen gives års
karakterer, skal der mindst én gang om året - og kan der, ef
ter lærerådets beslutning, to gange om året - gives meddelel
se til hjemmet om elevens standpunkt.

forældremøder
En aften i efteråret afholdes der for alle l.g forældre et 
møde, hvor der dels gives en samlet orientering og dels 
holdes en sammenkomst klassevis med klasselæreren og de 
øvrige lærere.
Omkring januar afholdes der for alle l.g forældre en egent
lig forældrekonsultation, hvor forældrene får lejlighed til 
at tale med de enkelte lærere om elevens standpunkt.
Eleverne er også velkomne til at deltage i møderne.

opslagstavler
På gymnasiet findes en række opslagstavler, som hver er mær
ket til deres formål. F.eks. meddelelser fra. administratio
nen vedrørende undervisningen o.l.; meddelelser fra elevråd; 
meddelelser om fællesarrangementer på skolen; arrangementer 
uden for skolen; udstillinger; reklamer og annoncer.
For alle opslag på tavlerne gælder, at de skal mærkes med 
navn på den person, der har sat opslaget op samt dato for 
opslaget.

klassebetegnelse
På den sproglige linie bruges a,b for stamklasserne og et stort 
bogstav for grenholdsklasserne: N (nysproglig gren), S (samfunds
sproglig gren, M (musiksproglig gren), og K (klassisksproglig 
gren) - de to sidste grene findes ikke i øjeblikket på Lemvig 
Gymnasium.
På den matematiske linie bruges x,y,z for stamklasserne og et 
stort bogstav for grenholdsklasserne: F (fysisk gren), N (na
turfaglig gren) og S (samfundsfaglig gren). F. eks. betyder 2xF: 
alle elever i 2.x, der er på fysisk gren.
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terminsprøve
I 3.g skal der i november/december samt forud for fastsættelsen 
af årskaraktererne holdes skriftlige prøver i samme fag som ved 
skriftlig eksamen - altså en slags generalprøve på skriftlig 
studentereksamen.
skemaændringer
Hyppigt vil der på grund af lærersygdom, 
kurser, ekskursioner etc. være tale om 
skemaændringer. Disse bekendtgøres ved 
opslag på opslagstavlen ved hovedindgangen, 
så vidt mulig dagen før skemaændringerne 
træder i kraft.

værdigenstande
Eleverne har selvrisiko for penge eller værdigenstande, 
som de har med sig i skole eller til skolearrangementer.

Det henstilles at medbringe så få penge og værdisager 
som muligt. Ingen værdigenstande i overtøj! Det anbefa
les at have navn i ejendele.
adresse- og navneforandringer
Adresse- og navneforandringer skal straks meddeles på 
kontoret.

skolebygninger og inventar

Elever er ansvarlige for skader, som de ved uforsigtig ad
færd forsætligt eller uagtsomt har tilføjet skolens inven
tar.

ordblindhed
For en elev, der er ordblind og som følge deraf har modtaget 
specialundervisning, kan der dispenseres fra reglen om, at 
eksamen kun er bestået, såfremt summen af de to laveste ka
rakterer plus gennemsnittet af de øvrige karaktere er mindst 
13. Dispensationen gives af direktoratet på grundlag af er
klæring fra en skolepsykolog.
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mødepligt i gymnasieskolen

Der er ubetinget mødepligt til alle fag og alle timer på 
klassens skema.
Ligeledes har eleverne pligt til at aflevere skriftlige 
hjemmearbejder og rapporter.
Direktoratet for gymnasieskolerne og HF kræver (se cirku
lære om evaluering af 12. marts 1973), at skolen fører nøje 
regnskab med elevernes forsømmelser (herunder manglende ud
førelse af arbejdsopgaver, der indgår i undervisningen). 
Dersom en elevs forsømmelser antager et sådant omfang, at 
rektor nærer betænkelighed over for elevens mulighed for 
fortsat at følge undervisningen, skal rektor underrette e- 
leven herom. Fortsætter en elevs forsømmelser herefter, skal 
rektor skriftligt underrette eleven og forældremyndighedens 
indehaver om, at der kan blive tale om at tage forbehold ved 
elevens tilmelding til eksamen ved skoleårets slutning.
Umiddelbart før endelig tilmelding til eksamen den 2o. marts 
drøftes på et lærerforsamlingsmøde forholdene for de elever, 
der har modtaget skriftlig advarsel. Såfremt lærerforsamlin
gen finder, at der vil være betænkelighed ved at tilmelde en 
elev til eksamen, skal rektor i henhold til § 7 i undervis
ningsministeriets bekendtgørelse af 12. marts 1973 om eksa
mensordningen m.v. indsende en erklæring, som giver oplys
ning om disse forhold, og direktoratet afgør da, om den på
gældende elev kan deltage i eksamen ved skoleårets slutning.
Vedrørende religionstimer må bemærkes, at eleverne kun kan 
fritages, såfremt de tilhører et trossamfund uden for folke
kirken .
Ved skoleårets slutning afholdes der et lærerforsamlingsmø
de, hvor oprykning drøftes. Er der enighed om, at en elev 
ikke bør fortsætte på næste klassetrin, afgør lærerforsam
lingen, hvilket råd der skal gives eleven. Resultatet med
deles skriftligt til eleven eller, hvis eleven er under 18 
år, til forældremyndighedens indehaver. Afgørelsen af, om 
eleven fortsætter på næste klassetrin, træffes af eleven el
ler af forældremyndighedens indehaver, hvis eleven ikke er 
myndig.
Ved enkelte særlige lejligheder (sølvbryllupper o. lign.) 
kan en elev få fri, når der i god tid forud anmodes skrift
ligt herom.
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Når en elev kommer i skole efter at have været fraværende, 
skal der afleveres en forsømmelsesseddel på kontoret med 
angivelse af datoerne for og årsagen til forsømmelsen.

eksamen og oprykning

Studentereksamen: Efter 1. gymnasieklasse afholdes der studenter
eksamen i følgende fag: 
l.g nysproglig: geografi 
l.g matematisk: engelsk/tysk

Efter 2, gymnasieklasse afholdes der studen
tereksamen i følgende fag:
2.g nysproglig: latin, oldtidskundskab, matematik
2.g samfundssproglig: oldtidskundskab, matematik
2.g mat./fys.: kemi, oldtidskundskab, geografi
2.g naturfaglig: kemi, oldtidskundskab
2.g samfundsmat.: kemi, oldtidskundskab

Efter 3, gymnasieklasse afholdes der studen
tereksamen i de øvrige fag.

Der skal gøres opmærksom på, at de samfundssproglige elever får 
overført årskarakteren fra l.g i latin og årskarakteren fra l.g 
i det af fagene engelsk/tysk, der fravælges, som årskarakterer 
på det endelige studentereksamensbevis.

iReeksamination: For de fag, der efter 1. og 2 g. afsluttes med 
eksamen, er der fastsat følgende regler om reeksamination:
En gymnasieelev, der i et fag har opnået årskarakteren 5 eller 
derover, og som ved den afsluttende eksamen har fået karakteren 
00 eller 03, kan forlange at komme op til en ny prøve i faget i 
august/september.

Ligeledes kan en gymnasieelev, der har fået årskarakteren 00 
eller 03, forlange at komme til en ny prøve i faget i august/ 
september, hvis faget ikke er udtrukket til studentereksamen.
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En elev, der ønsker at benytte sig af disse regler, skal give 
skolen meddelelse herom inden eksamensterminens afslutning. 
Eksamenskarakteren bliver herefter den, som man har opnået ved 
reeksaminationen.

Sygeeksamen: Bliver en eksaminand på grund af sygdom forhindret 
i at møde til - eller fuldføre - en eksamen, skal vedkommende 
snarest give skolen besked herom og indsende ansøgning om syge
eksamen med tilhørende lægeattest på en særlig blanket, der 
udleveres af skolen.
Sygeeksamen omfatter alle de prøver, som eksaminanden på grund 
af sygdom ikke har kunnet fuldføre, og det må understreges, 
at en fuldført prøve ikke kan tages om.

Årsprøver: Ved skoleårets slutning afholdes i 1. og 2. gym
nasieklasse skriftlige prøver i de fag, som også ved studenter
eksamen afsluttes med en skriftlig prøve.

Lærerrådet fastsætter ordning og omfang af eventuelle mundtlige 
årsprøver og klassernes arbejde i tiden efter, at undervisningen 
efter normalt skema er ophørt og indtil sommerferien.

0gryknin2_til_næste_klasse: På et lærerforsamlingsmøde ved 
skoleårets slutning behandles elevernes fortsættelse i næste 
klasse. Dersom der ikke er enighed om, at en elev bør fort
sætte i næste klasse, holdes afstemning herom. Dersom lærer
forsamlingen således vedtager, at en elev ikke bør fortsætte 
i næste klasse, drøftes hvad man vil tilråde eleven. Dette 
råd meddeles skriftligt til eleven og forældremyndighedens inde
haver,, der derefter træffer afgørelsen af, om eleven skal fort
sætte i næste klasse, gå klassen om eller lade sig udmelde.
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skolerådet

Skolerådet tager sig bl.a. af følgende opgaver:

1) Oplysningsarbejde blandt forældrene.
2) Formidling af samarbejde mellem hjem og skole.
3) Evt. fremsættelse af forslag til den del af amtskommunens 

budget, der vedrører den pågældende skole.
4) Udfærdigelse af ordensregler.
5) Afgivelse af udtalelser og fremsættelse af forslag til 

amtsrådet om alle spørgsmål, der vedrører skolen. Det skal 
afgive erklæring i alle sager vedrørende skolen, der fore
lægges det af amtsrådet.

lærerrådet
Lærerrådet består af alle gymnasiets lærere, og beskæftiger 
sig hovedsageligt med skolens almindelige forhold og kan i 
denne forbindelse afgive udtalelser og stille forslag.

lærerforsamlingen
Lærerforsamlingen består af rektor og samtlige lærere ved 
gymnasiet. Lærerforsamlingen afholder ordinære møder i for
bindelse med karaktergivningen, og her drøftes klassernes og 
de enkelte elevers standpunkt. Lærerforsamlingen ledes af rek
tor og kan ved skoleårets afslutning tilråde elever at gå en 
klasse om eller evt. opgive skolegangen.
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fællesudvalget

Fællesudvalget, der er kontaktorgan mellem rektor, lærerråd 
og elever, består af rektor som formand, formanden for lærer
rådet, 3 lærere valgt af lærerrådet og 4 elever valgt af og 
blandt eleverne. (Oversigt over, hvilke personer der for øje
blikket er medlemmer af fællesudvalget, bringes andetsted i 
dette hæfte). Valgene, der gælder for et skoleår, foretages 
snarest efter skoleårets begyndelse.

Fællesudvalget indkaldes af rektor. Indkaldelse skal foretages, 
når mindst 3. medlemmer forlanger det. Over fællesudvalgets for
handlinger og vedtagelser føres en protokol efter rektors dik
tat.

Fællesudvalgets opgave er gennem gensidig information og for
handlinger at fremme samarbejdet mellem lærere og elever, frem
skynde sagers løsning og koordinere læreres og elevers bestræ
belser, - som det så smukt formuleres i bekendtgørelsernes 
poetiske lovsprog.

Et udvalg nedsat af fællesudvalget arrangerer foredrag, musik
eller teatertimer i løbet af skoleåret. Der er mødepligt til 
fællestimerne, som finder sted i den almindelige skoletid.

bygningsudvalg
Lærerrådet har nedsat et bygningsudvalg, der består af Kurt 
Møller Pedersen, Kurt D. Nielsen, Inger Nord og Elly Jesper
sen. Eleverne er repræsenteret i udvalget ved Henrik Christen
sen fra 2y. Det er bl.a. bygningsudvalgets opgave at udarbej
de forslag til lokaledisponering.
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normal timeplan

Fag

Sproglig linje Matematisk linje

Ftlleifag

1. 2. 3.

Stifag
Fxlleafag

1. 2. 3.

Strfag

Ny;•progbg 
gren

2. 3.

Ssm- 
fundifag- 
hg gren 

2 3

Mitema- 
tiik-fy- 

siak gren 
2. 3.

Sam- 
fuadsfsg- 
lig gren 
2. 3

Natur- 
l«si« gren 

2 3

Religion ...................  
Dansk.......................  
Engelsk ...................  
Tysk .......................  
Fransk (russisk) .. 
Latin .......................  
Græsk med oldtids

kundskab ....... 
Oldtidskundskab .. 
Historie og samfunds

kundskab ....... 
Samfundsfag ........... 
Geografi ...................  
Biologi ...................  
Biokemi ...................  
Kemi .......................  
Fysik .......................  
Matematik ..;......... 
Musik, særfag ....

Legemsøvelser .... 
Fællestimer...............  
Musik ... ’ maX 

1 min.
Formning og kunst- 

forståelse .......

0-1-2
3-3-4
4 - 4 - 6 1
3 - 3 - 5 j
5-3-3
4 - 4-0

1 - 2-0

2-3-3 0-1

2 -
0-0-3

2-3-0

3 - 5

2 - 0

5 - 5
3 - 2

0-1-2
3-3-4

p - 0 - 0

5-3-3

1-2-0

2-3-3 0-1 0-1
5 - 5

3-0 3-2 3-2
0-3 0 - 3| 3.7

2 - 3-0 1-0 3-0
3 - 3 - 5 2 - 2 2-2
5 - 5 - 6 3 - 3 3 -3

26-13-15 13-12 13-12

2-2-2

2-2-1
(2)-(0)-(0)

(0)-(2)-(l)

26-12-12 14-15 14-15 14-15

2-2-2

2-2-1
(2)-(0)-(0)

(0)-(2) (1)

30-17-18 13-12 13 12 30 16-15 14-15 14-15 14 15
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organisationer
SKOLERÅD:

Amtsrådsmedlem Frits Sevelsted, formand
Rektor Lars Ebbensgaard Andersen
Lærere:
Lærerrådsformand Inger Nord - suppl. J. P. Mabire
L. H. Andersen - suppl. Kurt Møller Pedersen
Forældre:
Lars Busk Sørensen tlf. 83 41 81 - suppl. Jens Thygesen tlf. 82 14 51
Bent Nielsen tlf. 82 18 93 - suppl. Grethe Sloth tlf. 82 lo lo
Elever:
Henrik F. Christensen 2.y - suppl. Dorte Bækdal 2.a
Jan Lehmann Jensen 2.x - suppl. Ken Koustrup 2.y
TAP:
Karin Nielsen

LÆRERRÅD:
Formand: Inger 'Nord
Næstformand: Michael Böss
Sekretær: Lisbet Bøcker Pedersen

ELEVRÅD:

Henrik F. Christensen 2.y, formand
Glenna Bundgård Jensen l.a
Eva Ring l.bx
Birgitte Pedersen l.y
Dorte Balle l.z
Mogens Bak-Hansen 2.a
Jan Lehmann Jensen 2.x

FÆLLESUDVALG:

Formand: rektor L. E. Andersen
Lærere:
Lisa Birk
Michael Böss
Sven Højgaard Jensen
Inger Nord
Elever:
Henrik F. Christensen 2.y
Jørgen Jakobsen l.y
Jes Aagaard 2.x
Birgit Frandsen 2.y

BYGGEUDVALG: (skolens medlemmer)
Lars Ebbensgaard Andersen
Kurt Møller Pedersen
Alf Aagaard

INTRODUKTIONSUDVALG:
Lærere:
Inger Nord
Per Godsk Petersen
Jytte Thisgaard 
Eva Zeuthen
Elever:
Anette Torp l.a
Tine Sørensen l.bx 
Majbritt Lisbygd l.y 
Dorte Handberg l.z

ØKONOMIUDVALG:
Ole Zeuthen
Jean-Pierre Mabire
Michael Böss
Karin Nielsen

AV-UDVALG:
Lisa Birk
Michael Böss
Jean-Pierre Mabire
Kurt D. Nielsen

ÅRSSKRIFTUDVALG:
"Lisa Birk
Claus Engstrøm 
Elly Jespersen 
Kurt D. Nielsen

GL-tillidsmand:
Kurt Møller Pedersen

KONTAKTUDVALG TIL CHRISTINELYSTSKOLEN:
Lars Ebbensgaard Andersen
Leif Heidemann Andersen
Kurt Møller Pedersen
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PLAN OVER KÆLDERETAGEN



LEMVIG

tilrettelagt og trykt ved amtscentralen i herning


