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Lemvig Gymnasium

Adresse:

Romvej 3o 
762o Lemvig

Telefon;

07-823822

Rektor:

Lars Ebbensgaard Andersen
Vølundvej 8, Dybe
762o Lemvig
Privat tlf. 07-895217

Træffetid: kl. 12-13 og 
iøvrigt efter aftale

Stedfortræder:

Adjunkt Kurt Møller Pedersen 
Privat tlf. o7-4224o7

Adm. inspektør:

Kurt Møller Pedersen

Øvrige inspektionshavende:

Adjunkt Elly K. Jespersen (bog-
Privat tlf. 07-875348 insp.)
Adjunkt Jean-Pierre Mabire 
Privat tlf. 07-855358
Adjunkt Sven Højgaard Jensen 
Privat tlf. o7-8238o2

Studievej ledere:

Adjunkt Inger Nord 
Privat tlf. 07-823546
Adjunkt Kurt Darling Nielsen 
Privat tlf. 07-823553

Skemalægning:

Adjunkt Poul Riis Jensen
Privat tlf. 07-891584
Adjunkt Kurt Møller Pedersen 
Privat tlf. o7-4224o7

Pedeller:

Poul Erik Schou
Ringgaden 35, Lomborg
762o Lemvig
Privat tlf. 07-889683
Niels Jørgen Madsen
Østergade 31
762o Lemvig
Privat tlf. 07-822818

Skolens sekretærer:

Karin Nielsen
Nørreled 1
762o Lemvig
Privat tlf. o7-821o86
Irene Christensen
Ørnevej 9
762o Lemvig
Privat tlf. 07-821645

Bibliotekar:

Adjunkt Michael Bdss
Privat tlf. 07-413258

Tilsyn med samlinger:

AV + sproglaboratoriet:

Adjunkt Lisa Birk
Privat tlf. 07-823738
Adjunkt Michael Bdss 
Privat tlf. 07-413258
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Adjunkt Jean-Pierre Mabire 
Privat tlf. 07-855356
Adjunkt Kurt Darling Nielsen 
Privat tlf. 07-823553

Fysik + kemi:

Adjunkt Leif H. Andersen
Privat tlf. 07-823878
Adjunkt Ole Zeuthen
Privat tlf. 07-823779

Geografi/biologi:

Adjunkt Sven Højgaard Jensen
Privat tlf. o7-8238o2
Adjunkt Per Godsk Petersen 
Privat tlf. 07-863369



Velkomst

Lige nu forberedes velkomsten til den femte elevårgang 
ved Lemvig Gymnasium. Jeg er glad for at kunne byde vel
kommen til bygninger og hjælpemidler, som erfaringen nu 
viser at danne en ideel ramme omkring undervisning og sam
vær .

Det er mit håb, at alle vil bidrage til at skabe den venlige 
atmosfære præget af samarbejde og hjælpsomhed, som giver den 
bedste grobund for udvikling og uddannelse.

Hensigten med dette skrift er at give en introduktion til 
gymnasiet. 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 
og arbejdsfordelingen overalt ændrer sig stærkt, er det en 
god idé at erhverve sig en grundig og almen ungdomsuddannelse. 
Derfor velkommen til Lemvig Gymnasium.

Vi mødes tirsdag den 9. august 1983 kl. lo.oo.
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Lærerliste

Lars Ebbensgaard Andersen (LA), Vølundvej 8, Dybe, 
762o Lemvig, tlf. 07-895217 
fysik - matematik

Leif Heidemann Andersen (LH), Østerbrogade 27, st., 
762o Lemvig, tlf. 07-823878 
fysik - matematik

Gudmund Bager (GB), Torsvej 139, 
762o Lemvig, tlf. 07-8237 
fransk - dansk

Lisa Birk (LB), Torsvej 139, 
762o Lemvig, tlf. o7-823738 
fransk - formning

V. Michael Böss (MB), Engparken 58 
Tvis, 7500 Holstebro, tlf. 07-423258 
engelsk - religion

Birgit Helbo (BH), Bredgade 4B, l.th., 
762o Lemvig, tlf. o7-82217o 
historie - idræt

Niels H. Ilsøe (NI), Østerled 1, Nr. Nissum, 
762o Lemvig, tlf. 07-891175 
kemi

Poul Riis Jensen (PR), Grummesgårdparken 36, Nr. Nissum 
762o Lemvig, tlf. 07-891584 
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

Claus Engstrøm Johansen (CE), Fjordlystvej 2, 
762o Lemvig, tlf. 07-823814 
dansk - oldtidskundskab
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Jean-Pierre Mabire (JM), Søndergade 68, 
76oo Struer, tlf. 07-855358 
fransk - tysk

Torben Stig Møller (TM), Niels Bjerresvej 31, 
762o Lemvig, tlf. o7-823o84 
geografi - idræt

Bent Bjerggren Nielsen (BB), Østerbrogade 27, l.th., 
762o Lemvig, tlf. o7-823ol9 
engelsk - russisk

Gerd Schmidt Nielsen (GS), Vester Lemtorp 35, 
762o Lemvig, tlf. 07-823164 
dansk - engelsk

Kurt Darling Nielsen (KN), Bakkevej 11, 
762o Lemvig, 07-823553 
tysk - dansk

Ole Dalsgaard Nielsen (ON), Vester Lemtorp 35, 
762o Lemvig, tlf. 07-823164 
matematik - datalogi

Inger Nord (IN), Nørre Allé 1, 
762o Lemvig, tlf. 07-823546 
latin - oldtidskundskab

Jørgen Andreas Nørby (JN), Sønder Skafsgaard, Nr. Nissum, 
762o Lemvig, tlf. 07-891242 
biologi

Kurt Møller Pedersen (KP), Mosebyvej 2, Hornshøj, 
75oo Holstebro, tlf. o7-4224o7 
Engelsk - dansk

Lisbet Bøcker Pederser (LP), Odinsvej 64, 
762o Lemvig, tlf. o7-823853 
matematik - fysik

Per Godsk Petersen (PP), Muldtoftvej 9, Gudum, 
762o Lemvig, tlf. 07-863369 
biologi - drengeidræt

Jytte Thisgaard (JT), Østerbrogade 27, 
762o Lemvig, tlf. - 
engelsk - pigeidræt

Torben Wulff (TW), Svinget 9, Nr. Nissum, 
762o Lemvig, tlf. o7-89153o 
historie - tysk
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Eva Zeuthen (EZ), Emilielystvej 36, 
762o Lemvig, tlf. 07-823779 
tysk - musik

Ole Zeuthen (OZ), Emilielystvej 36, 
762o Lemvig, tlf. 07-823779 
kemi - fysik
I skoleåret 1982/83 har der på Lemvig Gymnasium 
været to pædagogikumskandidater:

Jens Chr. Beyer: historie og engelsk
Søren Mikkel Brinch-Fischer: samfundsfag og historie
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Skolens elever 1982-83

l.a
Jette Wang N. Andersen
Signe Andersen
Anette Bajlum
Margrethe Bro
Anne Bruun
Bettina Steen Christensen
Pia Lyng Christensen
Anne Mette Ejrnæs

Bettina Elmengaard
Marie Hansen
Jørn Haagensen
Birgitte Høj Jensen
Gitte Lund Jensen
Lene Jensen
Lone Røn Jensen
Lena Kamstrup Kjær
Ann Koustrup
Per Lundgaard
Birgitte Stougaard Madsen

"Nygaard", Klostervej 19, 762o Lemvig
Vestermark 6, Ramme, 762o Lemvig
Engelundvej 24, 762o Lemvig
Søndergade HA, 7673 Harboøre

Idylvej 9, 762o Lemvig
Jernbanegade 7, 768o Thyborøn
Sprogøvej 1, 768o Thyborøn
Alahärmävej 19, 762o Lemvig

Vester Lemtorp 51, 762o Lemvig
Mågevej 36, 768o Thyborøn
Præstevej 12, 762o Lemvig
Skalstrupvej 66, 757o Vemb 
"Serupgård", Klosterhedevej 41, 762o L 
Juelsgårdsvej 2, Ferring, 762o Lemvig 
Borgervænget lo, 7673 Harboøre 
Drejøvej 51, 768o Thyborøn 
Søndergade lo, 7673 Harboøre 
Vænget 2, 762o Lemvig 
Bjergvej 3, 762o Lemvig

Kirsten Sønderg. Munck Søhøj 15, 762o Lemvig
Jesper Nielsen
Kristian Dalg. Nielsen
Trine Elisab. Pedersen

Nis Petersens vej 6, 762o Lemvig
Seminarievej 44, 762o Lemvig
Strøggade 47, Ramme, 762o Lemvig
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Helle Bugge Rasmussen Fabjerg vej 21 B, 762o Lemvig

Karin Rossau Fabjergvej 199, Gudum, 762o Lemvig
Bjarne Raabjerg Søndergårdsvej 7, 766o Bækmarksbro
Dan Hirsch Sørensen Kondorvej 13, 762o Lemvig

1.x
Gert Vium Andersen Mølgårdvej 5, Gudum, 762o Lemvig
Niels K. Andersen Linde Alle 1, Nr. Nissum, 762o Lemvig

Christian G. V. Bøgh Alahärmävej 14, 762o Lemvig

Jens A. A. Christensen Houmarkvej 4, 762o Lemvig
Jørgen Eriksen Skodborgvej 4, Gudum, 762o Lemvig

Torben Peter Frandsen Banegårdsvej 2, 762o Lemvig

Niels Gottlieb Østerled 14, Nr. Nissum, 762o Lemvig
Ebbe Krogh Graversen Seminarievej 83, Nr. Nissum, 762o Lemv
Lotte Heilig Fuglsangsvej 14, 762o Lemvig
Susanne Jakobsen Krarupvej 13, 766o Bækmarksbro
Lene Stokholm Jensen Kabbelvej 46, 762o Lemvig
Jes Raakjær Jespersen Voldgade 2o, 762o Lemvig
Jens Wæver Jørgensen Teglvænget 12, 762o Lemvig
Ulla Knudsen Storegade 33, 762o Lemvig
Thomas Melchior Lester Houlindvej 47, Bonnet, 762o Lemvig
Mads Madsen Klostervej 17, Hygum, 762o Lemvig
Winnie Nielsen Kondorvej 33, 762o Lemvig
Jens Noe Thyborønvej 5, Klinkby, 762o Lemvig
Ane Nørgaard Vester Lemtorp 53, 762o Lemvig
Torsten Glud Pedersen Nis Petersens vej 26, 762o Lemvig
Brian Rasmussen Falkevej 24, 762o Lemvig
Kirsten K. Rosengren Quistgårdsvej 4, 762o Lemvig
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Lene Simonsen Nørrevang 7, 762o Lemvig
Ruben Bregendahl Toxvig Hyldeparken 4, 762o Lemvig
Martin Vennévold Thyborønvej 39, Klinkby, 762o Lemvig
Helle Rønn Vrist Industrivej 22 762o Lemvig

iy
Inger Bak Loraborgvej 16o 762o Lemvig

Lene Bjerre Kirkegaard", Lomborgvej 122, 762o Lemv
Helle Bjerg Christensen Fjaltringbyvej 48, 762o Lemvig
Lisa Christensen Alahärmävej 7, 762o Lemvig

Lotte Voldsg. Jakobsen Kildevej 11, Ramme, 762o Lemvig
Anne Roland Juhl Sejbjerg 39, Nr. Nissum, 762o Lemvig
Morten Aaby Jørgensen Vinkelvej 51, 762o Lemvig
Solveig Borup Jørgensen Hedegårdvej 45, Lomborg, 762o Lemvig
Niels Husted Kirkeby Transvej 91, 762o Lemvig
Marianne Kynde Anders Thuborgsvej 7, 762o Lemvig
Hans Meng Larsen Mågevej 38A, 768o Thyborøn
Lisbeth Larsen Nørgårdvej 29, 762o Lemvig
Niels Christ. Lauridsen Rammevej 74, Ramme, 762o Lemvig
Helle Kalsbøl Madsen Alahärmävej 22, 762o Lemvig
Bo Michel Kjeldbjergvej 21, Fjaltring, 762o Lemvig
Christian Munksgaard Agervej 6, Vandborg, 762o Lemvig
Anita Møller Lærkevej 13, 768o Thyborøn
Jørn Aagaard Nielsen Vesterled 11, 762o Lemvig
Pia Nielsen Skødbækvej 15, 762o Lemvig

Søren Kirk Nielsen Skolegade 21, 7673 Harboøre
Bodil Agnethe Pedersen 0. Hyldager, Kærvej 67, 765o Bøvlingb.
Birgitte Wich. Rasmussen Bredgade 16, 768o Thyborøn
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Jakob Hans Rølmer

Jannie Sørensen

Kirkensgaardvej 39, Vandborg, 762o L

Samsøvej lo, 768o Thyborøn

l.z

Leif Kogsg. Andreasen Strøggade 58, Ramme, 762o Lemvig
Niels Vrist Bertelsen Nørreled 27, 762o Lemvig
Susan Brun Fasanvej 3, 765o Bøvlingbjerg
Gitte B. Christensen Bækmarksbrovej 48, 766o Bækmarksbro
Jes Christensen Østergade 57, 762o Lemvig
Niels Krogh Henriksen Strøggade 74, Ramme, 762o Lemvig
Susanne V. Jakobsen Solnæs lo, Ramme, 762o Lemvig
Annette Jensen Brydeboelvej 1, Nr. Lem, 762o Lemvig
Flemming K. Jensen Svanegade 4, 768o Thyborøn
Lene Kristiansen Søtoft 16, 762o Lemvig
Jesper Lund—Hansen Ydunslund 9C, 762o Lemvig

Ane Johanne Lund Madsen Sprogøvej 78, 768o Thyborøn

Kirsten H. Nielsen Søhusvej 42, 766o Bækmarksbro
Annette Noermark Gregerskirksvej 3, 7673 Harboøre
Karin Grønning Olesen Basbjergvej 11, Rom, 762o Lemvig
Lisbeth Rønn Pedersen Morsøvej lo, 768o Thyborøn
Per Buus Pedersen Alahärmävej 4, 762o Lemvig
Mette Storm Pipper Insektvej 18, 7673 Harboøre
Lise Præstegaard Præstevænget 13, Ramme, 762o Lemvig

Peter Christen Ruby Lisbyvej 11, Fjaltring, 762o Lemvig
Bjarne Skalkhøj Tangsøgade 45, 765o Bøvlingbjerg
Lene Skovmose Bøvlingvej 5, 765o Bøvlingbjerg
Peder Ostergaard Holmgärdvej 105, 766o Bækmarksbro
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2.a
Tine Lykke Andreasen Sejbjerg 45, Nr. Nissum, 762o Lemvig
Hanne Bundgaard Soltoften 3, Nees, 757o Vemb
Birgit Dam Gjelleroddevej 17, Tørring, 762o Lemvig
Margit Dam Gjelleroddevej 17, Tørring, 762o Lemvig
Jens Lybecker Eskesen Nybrovej 5, 762o Lemvig
Bente Kastb. Hinrichsen "Herpinggård", Transvej 75, 762o Lemvig
Ghita Jensen Kirkevej 12b, 76 8o Thyborøn
Jesper Peter Jensen Voldgade 2, 762o Lemvig
Karin Tovborg Jensen Thingtoftevej 13, Gudum, 762o Lemvig
Klaus Bjerre Jensen Hovedgaden 27, Nr. Nissum, 762o Lemvig
Birgitte Bjerre Kamstrup Nylund 5, 762o Lemvig
Marianne Nellem. Lisbygd Vestermøllevej 18, Fjaltring, 762o Lem.
Lisbeth Nygaard Madsen Nybrovej 15, 762o Lemvig

Ann Barbara Mortensen Vibevænget 2, ramme, 762o Lemvig
Janne Rønn Olesen Fjordgade 8, 768o Thyborøn
Ryan Pinholt Olesen Mågevej 27, 768o Thyborøn
Anette Pedersen Bøvlingvej 41, 765o Bøvlingbjerg
Britt Pedersen Insektvej 5, 7673 Harboøre
Hanne Pinholt Gammelgårdvej 23, 765o Bøvlingbjerg
lise Marie Venneberg Gajsgårdsvej 68, 7673 Harboøre
Merete Aasborg Godthåbsvej 17, Dybe, 762o Lemvig

2.b
Annette Abildtrup Mattrupsvej 32, 762o Lemvig
Joan Esphavn Andersen Drosselvej 8, 768o Thyborøn
Dorthe Børding Søtoft 15, 762o Lemvig
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Jette Jakobsen Houvinkelvej 21, Klinkby, 762o Lemvig
Inger Ørum Kirk Rønbjerghage 39, 762o Lemvig

Hanne Kristensen Klitvej lo, 768o Thyborøn

Janne Kristensen Mattrupsvej 41, 762o Lemvig
Lena Bornholt Kaalund Mosevænget 1, Bonnet, 762o Lemvig

2.x
Bente Christensen Øster Nørbyvej 22, Fjaltring, 762o Lem.
Pia Thinggaard Eriksen Solnæs 5, Ramme, 762o Lemvig

Hans Henneberg Bonnesigvej 3, 76oo Struer

Allan Friis Horsbrugh Alahärmävej 5, 762o Lemvig
Bjarke Elkjær Husted Nylund 2o, 762o Lemvig

Frits Brosbøl Iversen Frederiksberg 43, Møborg, 766o Bækmarksb.
Berit Friis Jensen Kildevej 3, Ramme, 762o Lemvig

Anette Larsen GI. Møllevej 6, Fabjerg, 762o Lemvig
Torben Bundg. Mikkelsen Lærkevej 46, 768o Thyborøn
Erik Melgaard Pedersen Fabjergvej 189, 762o Lemvig
Claus Sørensen Bækkelundvej 8, Rom, 762o Lemvig

Johnny Thomsen Posthusgade 1. 2.th., 762o Lemvig

2.y
Henrik Bitsch Andersen Pindstrupvej 24, Flynder, 762o Lemvig
Ane Marie T. Baunsgaard Østerbjerg 5, 762o Lemvig
Lone Bendtsen Nejrupvej 2o, Houe, 762o Lemvig

Una Elise A. Berq Stamphøjvej 21, Ferring, 762o Lemvig
Betina Nyrup Byskov Emilielystvej 68, 762o Lemvig

Mette Skov Christensen Ydunslund 24, 762o Lemvig
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Thorkild Fogde Birkevej 13, Nr. Nissum, 762o Lemvig

Erland Eckerberg Hansen Landbolystvej 15, 762o Lemvig
Bente Hedegaard Sejbjerg 14, Nr. Nissum, 762o Lemvig
Jens Rønn Jakobsen Stationsvej 15, 7673 Harboøre
Sanne Aaby Jørgensen Vinkelvej 51, 762o Lemvig
Niels Winther Knudsen Bakkedraget 8, 762o Lemvig
Henrik Nørby Larsen "Skovvang", Rattrupvej 7, Fabjerg, 762o
Jens Carsten Noe Birkevej 14, Nr. Nissum, 762o Lemvig
Michael Olesen Fabjergvej 243, 762o Lemvig
Erik Schmidt Industrivej 17, 762o Lemvig
Lone Stigaard Christinelystvej 1, 762o Lemvig
Knud Sønderby Teglgårdsbakken 11, 762o Lemvig
Lene E. Vestergaard Viumvej 9, Gudum, 762o Lemvig

2.Z

Johanne C. S. Kirkegaard "Godsborg", Godsborgvej 8, Flynder, 766o

Dorte Balle Nørrevang 5, 762o Lemvig
Lene Broberg Falkevej 32, 762o Lemvig

Evald Høj Christiansen Skalstrupvej 28, Skalstrup, 757o Vemb

Steen Demming Falkevej 42, 762o Lemvig
Claus Gade Vestermøllevej 59, Fjaltring, 762o Lemv.

Karin Dahl Knudsen Houvinkelvej 11, Klinkby, 762o Lemvig
Lene Koustrup Voldervej 36, Ramme, 762o Lemvig
Lars Kristiansen Søtoft 16, 762o Lemvig
Brian Kvist Knagesvej 1, Klinkby, 7620 Lemvig
Karen Marie Madsen Ringkøbingvej 17o, 766o Bækmarksbro
Merete S. 0. Mouritsen Søtoft 6, 762o Lemvig
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Lone Lodahl Nielsen Mågegade 8, 7673 Harboøre
Martin Steen Nielsen Fuglesangsvej lo, 762o Lemvig
Ole Damgaard Nielsen Houvinkelvej 19, Klinkby, 762o Lemvig
Ole Frilev Olesen Gydevej 5, 7673 Harboøre
Janne Sidelmann Emilielystvej 15, 762o Lemvig
Kristian Svenningsen Fabjergvej 52, 762o Lemvig
Poul Weis Svampevej 3, 7673 Harboøre

3.a
Lisbeth Agger Uglevej 32, 762o Lemvig

Alice Bjerg Damgårdvej 5, Dybe, 762o Lemvig

Glenna Bundgaard Thurøvei 1, 768o Thyborøn
Marianne Bylov Huggersgårdvej 1, Dybe, 762o Lemvig
Birgitte Fogde Birkevej 13, Nr. Nissum, 762o Lemvig
Inge Hansen Lærkegade 14, 7673 Harboøre
Mette Iversen Langbossen 8, Vandborg, 762o Lemvig
Anne-Mette Jensen Gudumbro 2o, Gudum, 762o Lemvig
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 Klydeve] 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

Birthe Sloth Klydevej 11, 765o Bøvlingbjerg
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Niels Hanghøj Sørensen Udsigten 8, 762o Lemvig
Karin D. Thomsen Lomborgvej 77, 762o Lemvig
Anette Torp Østerbrogade 29, 762o Lemvig
Kirsten Weiland Armosevej 28, Lomborg, 762o Lemvig
Laila Vestergaard Vejbelsgade 6, 762o Lemvig

3.b
Ketty S. Dahl Thingtoftevej 28, Gudum, 762o Lemvig
Ann Guldberg Søndervang 8, 762o Lemvig

Pia Kristensen Hellasvej 6, 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

3.x
Anette Andersen Torsmindevej 11, Dybe, 762o Lemvig
Niels Andersen Portvænget 9, Nr. Nissum 762o Lemvig

Georg Breddam Bossenhøjvej 21, 7 66o Bækmarksbro
Peter H. Christensen Remmerstrandvej 186, 76oo Struer
Steen F. Christensen Thurøvej 15, 768o Thyborøn

Lars Wang Dalgaard Bøvlingvej 3o, 765o Bøvlingbjerg
Linda B. Fiskbæk Fiskbækvej 14, Gudum, 762o Lemvig

.Anita Thing Jakobsen Torsvej 127, 762o Lemviu
Lone Lund Jensen Klosterhedevej 41, Gudum, 762o Lemvig
Birgit Riis Viumvej 8, Gudum, 762o Lemvig
Henrik Bro Røn Søndergade 22, 7673 Harboøre
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Ann Sørensen Samsøvej lo, 768o Thyborøn

Per Busk Sørensen Langerhusevej 46, 7673 Harboøre

Richardt H. R. Sørensen Fabjergvej 215, Gudum, 762o Lemvig
Susanne Sørensen Drejøvej 57, 768o Thyborøn

3y
Kirsten Bak - ”Vestergård”, Lomborgvej 16o, 762o Lemv.

Niels Nees Bertelsen Kondorvej 57, 762o Lemvig

Torkild Bjerg Rammegårdvej 39, 7 62o Lemvig

Birgit 0. Brunsborg Grønkærvej 13, 766o Bækmarksbro

Søren Byskov Thøger Larsensvej 11, 762o Lemvig

Daniela Jacobsen Nørrevang 3, 762o Lemvig

Jørgen Jakobsen Østerbjerg 3, 762o Lemvig
Ken Jakobsen Mads Kjærsvej 13, 762o Lemvig
Jytte Kirstine Jensen Grønkærvej 2o, 766o Bækmarksbro
Tina L. Kjærgaard Nørreled 15, 762o Lemvig

Lars Ulrik L. Krarup "Laulund”, Bækmarksbrovej 162, 765o Bæk.
Anders K. H. Kristensen Grenholmvej 24, 766o Bækmarksbro
Ilse Vesterg. Larsen Strøggade 51, Ramme, 762o Lemvig
Ulla G. Lauridsen Østerled 6, Nr. Nissum, 762o Lemvig
Michael R. Lauth Musvågevej 12, 762o Lemvig
Majbritt Lisbygd "Elverhøj", Knudsgårdvej 15, 762o Lemvig
Susanne Madsen Transvej 72, Trans, 762o Lemvig
Vibeke B. Nielsen Anders Thuborgsvej 13, 762o Lemvig
Morten Nissen Landbolystvej 12, 762o Lemvig
Steen N. Nygaard Fabjergvej 144, Gudum, 762o Lemvig

Birgitte A. Pedersen Vestermøllevej 6B, Fjaltring, 762o Lemv.
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Kurt Pedersen
Mette Persson

Laurits Kruse Rønn

3.Z
Kirsten Berggren
Ulla B. Christensen
Henrik K. Eriksen 
Jytte Eriksen 
Niels L. Eriksen 
Ann Grønborg
Dorte J. Handberg
Jes Rønn Hansen 
Marian Røn Holm 
Leif Jacobsen 
Birgit Jakobsen 
Heidi Rønn Jakobsen 
Frithiof A. Jensen 
Lars Christian Jensen

Sven Videbæk Jensen 
Torben Langer 
Kirsten Larsen 
Marianne Lukasen

Annette Fløe Møller 
Gitte Skovg. Møller 
Claus Nielsen
Lars Rasmussen

Bøvlingvej 41, 765o Bøvlingbjerg
Storegade 31, 762o Lemvig

Gregers Kirksvej 1, 7673 Harboøre

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

"Sønderby", GI. Landevej 35, 762o Lemvig 
Mattrupsvej 46, 762o Lemvig 
Nørreled 1, 762o Lemvig

Falkevej 24, 762o Lemvig
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Ulla Raundahl "0. Romby", Ringkøbingvej 71, 762o Lemv.
Michael A. Villumsen Uglevej 27, 762o Lemvig



Introduktion

Tirsdag d. 9. august 1983:

kl. 8.00 Lærerforsamlingsmøde.
kl. lo.oo Eleverne møder.

Velkomst i fællesområdet.
kl. ca.lo.3o Udlevering af skema og bøger i klasserne 

v/klasselærerne.
kl. ca.ll.oo Tutorerne viser de nye elever rundt.
kl. 12.00 Tutorerne mødes på Halmtorvet med følgende 

lærere: MB, KP, CE, IN, JT, KN og LB.

Onsdag d. lo. august og torsdag d. 11. august 1983:

2. og 3.g: Normal timeplan.
l .g: Mødes i klasserne med følgende tutorere og

lærere:

l.a: Tine Andreasen, Anette Pedersen, Bjarne
Raabjerg, Karin Rossau, Jytte Thisgaard 
og Inger Nord.

1 .x: Karin Dahl, Johanne L. Madsen, Lene Bjerre
Lisbeth Pedersen, Kurt Møller Pedersen og 
Lisa Birk.

l.y: Anette Larsen, Lone Lohdahl, Mette Pipper,
Christian Munksgaard, Claus Engstrøm og 
Kurt Darling Nielsen.

Programmet for disse to dage er ret usædvanligt, men har især 
det formål at ryste de nye elever sammen.

Fredag d. 12. august 1983:

Aktivitetsdag for alle skolens elever. Programmet er en 
hemmelighed, men det tilrådes at være klædt på i overens
stemmelse med vejrforholdene (evt. regntøj og gummistøvler) 
og at medbringe en solid madpakke.

Fredag aften:

Fest med præmieuddeling og underholdning.
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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 har fået to kontorer i den nye byg
ning, hvor vi kan træffes på tidspunkter, som vil blive op
slået i begyndelsen af skoleåret, og også ellers efter afta
le. Her er 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 proble
mer, 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.eks. 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 speci
el uddannelse har ud over kortvarige kurser, vi er kun lære
re, og dvs. at vores hjælp af og til må indskrænkes til at 
formidle kontakt til instanser uden for skolen, socialrådgi
ver, psykolog, erhvervsvejleder og andre.

Netop kontakterne udenfor skolen tillægger vi stor betydning 
Vi deltager bl.a. i et samarbejde på lokalt plan, på den må
de at vi regelmæssigt møder vejlederne fra omegnens forskel
lige skoler og uddannelsesinstitutioner, samt folk fra kom
munen og arbejdsformidlingen. Her får vi mange nyttige in
formationer, som kan komme vores elever tilgode, direkte el
ler indirekte.
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Kantine

I skoleåret 1982-1983 blev kantinens styring og drift lagt
i fastere rammer. I samarbejde med rektor blev der i kantine
udvalget besluttet følgende:

Sammensætning af kantineudvalg:

1 elev l.g
1 elev 2.g
1 elev 3.g (Sven Videbæk Jensen)
1 pedel (Poul Erik)
1 kantinehjælp (Vera)
1 lærer (PP)

Kompetence:

Kantineudvalget skal varetage kantinens daglige drift med hen
syn til fastsættelse af priser, sortiment, mindre anskaffelser 
og tage stilling til anvendelsen af et eventuelt mindre over
skud.

Økonomi:

Der tilstræbes et mindre overskud foruden en kassebeholdning 
på ca. kr. lo.ooo,oo.

Overskud:

Et eventuelt overskud kan gå til

1) Elevaktiviteter
2) Indkøb af kunstgenstande eller andet 

til gavn for Lemvig Gymnasium

Kantineudvalget kan efter indstilling fra personer tilknyttet 
Lemvig Gymnasium tage stilling til anvendelse af et overskud.

Ud af et mindre overskud blev der i løbet af skoleåret ind
købt nødvendige materialer til kantinens drift. Ud over disse 
indkøb støttede kantinekassen anskaffelsen af "stenen" og ud
arbejdelsen af et fotoalbum med billeder af Lemvig Gymnasium.

Traditionen tro serverede kantinen kaffe og rundstykker på 
3.g'ernes sidste skoledag.

Kantineudvalget
PP
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Grenvalg

Ingen gymnasieskole tilbyder valgmulighed mellem samtlige 7 
eksisterende grene. På Lemvig Gymnasium findes i øjeblikket 
følgende grene:

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.



Fællesarrangementer

I skoleåret 1982/83 blev der afholdt en del fællesarran
gementer på Lemvig Gymnasium. Fællesarrangementerne blev 
afholdt ca. hver 2. måned, og er, som navnet antyder, fæl
les undervisningstimer for hele gymnasiet. Til fællesarran
gementtimer hyres en eller flere "lærere" eller kunstnere 
efter forslag fra elever eller lærere på Lemvig Gymnasium. 
Et forslag fra elever eller lærere går altid gennem fælles
udvalget, som på ægte demokratisk vis stemmer om, hvilke 
arrangementer, der skal afholdes. I fællesudvalget sidder 
rektor, fire lærere og fire elever.

I introduktionsugen for l.g'ere 1982 blev det første fælles
arrangement afholdt. Ragna Tang fra Ringkøbing skulle komme 
og lede et folkedanserarrangement. Trods stor skepsis fra 
elevernes side inden arrangementets afholdelse blev det en 
stor succes, og alle var enige om, at Ragna Rock var en 
festlig dame. I samme måned fik Lemvig Gymnasium besøg af 
Danmarks berømte Per Høj holt, der blev et både sjovt og sym
patisk bekendtskab med egne "Gitte monologer". En helt anden 
type arrangement blev der tale om, da Knud Bidstrups Dan
marksfilm blev vist. Filmen var straks mere aktuel og be
skrev den måde, hvorpå vi danskere behandler/ødelægger Dan
marks natur. Bidstrup prøvede at behandle dette emne objek
tivt, dog ud fra et kritisk synspunkt. Filmen var en mindre 
succes. Så kom der et for Lemvig Gymnasium særligt arrange
ment, idet en af skolens lærere Lisa Birk havde udformet et 
dukketeaterstykke ud fra et nedskrevet stykke af Johannes 
Nielsen, overlæge på Statshospitalet i Risskov, efter hans 
patients Ovartacis idé og manuskript. Stykket hed "Vejen til 
Corona", og det handlede om Ovartacis forestillinger om li
vet efter døden, og skulle efter sigende fortælle noget om 
en masse af de liv han havde levet i tidens løb. Stykket var 
dog kun et uddrag af teksten. Gudmund Bager og Lisa Birk var 
dukkeførere og Claus Engstrøm og Peter Bjerre spillede hen
holdsvis guitar og violin. Stykket var muligvis den største 
succes af fællesarrangementerne (dette var der dog ikke bred 
enighed om).

Den 9/2 83 kom et af de største musiske indslag, idet Benny 
Holst og Arne Würgler kom. De var både dygtige og professio
nelle. Den eneste ulempe var bare, at det kun varede en time. 
Så kom det indslag, der henvendte sig mest til et isoleret 
publikum. Det var professor Olaf Pedersen fra Århus, der er 
kendt fra fjernsynsudsendelsen Spørg Århus. Indslaget hand
lede om nogle teorier vedrørende stenalderastronomi, og flere 

27



var nogenlunde interessante. Det næste og sidste arrangement 
var såkaldte evalueringstimer, hvor der foregik en større 
debat på Lemvig Gymnasium.

Fællesarrangementerne er afholdte og populære på gymnasiet, 
hvilket tydeligt bliver understreget af en elevs udtalelse: 
"Den eneste ulempe ved dem er, at de er for korte og der er 
for få af dem".



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.

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. klas
se) , medens der i høj grad har været lagt vægt på at få el
lers ikke spillende elever aktiviseret, samtidig med at ele
ver, 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 vær
ker.

I arbejdet med musikken som socialt kulturfænomen har eleverne 
bl.a. beskæftiget sig med Muzakproblematikken (produktion og 
distribution: i hvis interesse? I denne forbindelse har vi også 
set på de positive aspekter med hensyn til brugsmusik, nemlig 
i medicinsk/terapeutisk sammenhæng.

Musiker 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 præsen
tere noget af det, de har arbejdet med i musiktimerne. For
årskoncerten 1983 fandt sted onsdag den 27. april, og ikke 
mindst takket være elevernes enthusiasme blev den meget vel
lykket - især var det prisværdigt, at de instrumentale "ny
begyndere" klemte på og ikke overlod instrumenterne til de 
mere "professionelle" elever. Aftenens første afdeling for-
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mede sig som en klassevis opførelse af en eller to satser, 
som eleverne havde arbejdet med - medens anden afdeling var 
reserveret vore FRIMUS-grupper. Vi oplevede først en musi
kalsk happening for fuld udblæsning. Vor udsendte gæst fra 
Holstebro mente, at det nu var på tide at trække sig tilbage - 
han nåede dog lige at opleve, at årsungen "Corny" satte swing 
i kludene. Vores allesammens stolthed måtte dog sande, at 
(de sidste) busser og fodboldlandskampe har en dragende magt 
og en uovertruffen indflydelse her på gymnasiet og på egnen 
i det hele taget...

Frimus

Når det nye skoleår begynder, vil der være mulighed for at 
(gen-)danne sammenspilsgrupper, som får faste spilletider 
udenfor skoletiden.
Ligeledes skal vi hurtigst muligt have koret igang igen (sand
synligvis med korprøver onsdag i 7. og 8. time). På grund af 
mangel på arbejdskraft har det ikke været muligt at fortsætte 
korarbejdet i det forløbne skoleår, og bortset fra jazzgrup
pen "Corny", som under Torben Lassens ledelse er nået utroligt 
langt, har eftermiddagsgrupperne måttet undvære pædagogisk 
indblanding. Men det kan der forhåbentlig rådes bod på i det 
næste skoleår?
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Idræt

Idrætsundervisningen i det forløbne år for 2.g og 3.g har 
fulgt traditionen fra de foregående år. 2.g'erne har kørt 
bundne moduler halvdelen af året og frie resten af året. 
3.g'erne har næsten kørt frie moduler hele året. F.eks. 
har drengene i 3by spillet fodbold ude hele året bortset 
fra december og januar. Dette gav selvfølgelig fin plads 
til pladskrævende aktivitet indendørs, eks. badminton. 
Drengene havde den aftale med pigerne, at de så også kunne 
lægge beslag på en større del af hallen, i den periode de 
var inde. Ordningen kørte til alles tilfredshed.

For 1. g'ernes vedkommende hvor der køres i bundne moduler 
har oplægget i år været forskelligt fra tidligere år. Vi 
skulle have over 5o i hallen på én gang, så vi var derfor 
glade, da kommunen tilbød os plads i feriecentrets svøm
mehal. Af hensyn til sikkerheden i svømmehallen og for at 
få den nemmeste rotation, blev vi imidlertid nødt til at 
firedele holdet. Det vil sige at vi i hallen kørte med 3 
grupper til 2 lærere, altså 1 gruppe skulle arbejde selv
stændigt (vi valgte bordtennis som aktivitet, så var det 
uden risiko). Det så pænt ud på planen; med det viste sig 
i praksis at køre meget -dårligt med bordtennis til den 
"selvstændige" gruppe. Resultatet blev et for stort fravær, 
som efterhånden forplantede sig til de andre hold. Efter et 
"krisemøde" hvor holdene og lærerne fik snakket problemerne 
igennem og rettet på oplægget, synes vi faktisk, det kørte 
helt godt igen.

Generelt må vi dog konstatere at forårssæsonen udendørs gik 
i vasken p.g.a vejret.
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Frivillig idræt og stævner

Der har været frivillig idræt hver dag det meste af skole
året. Aktiviteterne har i det forløbne år været volley, ba
sket, badminton, hockey, fodbold. Der har været svingende 
opbakning, generelt må vi konstatere at 1. g'erne var de 
mest aktive. Vi håber, de holder interessen og minder om, 
at det ikke kun er lærernes ideer til aktiviteter, der kan 
effektueres. Har eleverne forslag til andre aktiviteter, 
så går vi med til næsten alt, blot vi kan samle et hold.

Stævnevirksomheden har været på linie med tidligere år. Vi 
har været til fodbold, basket og volleystævner. Vi må kon
statere, at det ikke er de store resultater, vi kommer hjem 
med; med trods alt en masse erfaringer.

Vi har talt om at reducere lidt på denne front og så i ste
det lave flere interne turneringer, evt. "lokalopgør" med 
Struer; men det kommer selvfølgelig an på elevopbakning, 
-ønske.

P.i.v.
Torben Stig Møller



Elevråd

Elevrådet har ikke udrettet de store ting i skoleåret 82/83. 
Vi fik dog klarlagt forskellige uklarheder angående mulighede 
for udnyttelse af skolen udenfor skoletiden. I denne forbin
delse havde vi rektor med til møde for at underrette om reg
lerne på dette område.

Elevrådet har været plaget af dårligt fremmøde, hvilket for
årsagede dårligt samarbejde. Vi ønsker, at næste års elevråd 
må få bedre støtte blandt hele elevgruppen på skolen.

På elevrådets vegne 
Una 2.y
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Hybris

Hybris ('hybris) af græsk: Overmod. Hybris er gymnasiets elev
blad. Når det overhovedet er. Thi sandt at melde, så er bla
det kun udkommet 2 (to) gange i det forløbne skoleår.

Bladets primære formål er at danne ramme om en debat om vor 
skole, om livet, om samfundet, om bageopskrifter eller hvad 
der end måtte optage en gymnasieelev. Imidlertid har mange 
været så optagne i det forløbne år, at de slet ikke har for
mået også at skrive om det, og alt i alt har bladets debatte
rende indlæg været ret sparsomme.

Ligeledes har ikke mange opdaget, at man kunne bruge bladet 
til at fortælle om sportsstævner og lignende arrangementer, 
det være sig skolens interne opgør eller turneringer mod 
andre gymnasier.

Men debat har der dog været i bladet, endskønt både regerings
skift, (ned)rustningsforhandlinger, Bertel Haarders gymnasie- 
nedskæring og rektors afvisning af fester med gæster udefra 
er gået upåtalt hen. Vor kultur og skole har mødt skarpe iro
niske kommentarer i skønprosa og breve. Særlig fart tog de
batten da "Hyppenis", et sarkastisk, subkulturelt organ, der 
tidligere havde fungeret som "vægavis" på opslagstavlen, blev 
en del af bladet. Forfatterne af disse sider har åbenbart for
mået at provokere læserne, for der rejste sig næsten chikane
stemning mod dem, både blandt elever og lærere. (De har imid
lertid vundet den lette sejr,- at de hidindtil står uimodsagte 
i bladet).

Det har været kritiseret, at bladet er økonomisk afhængig af 
skolen, men allerede for nogen tid siden begyndte redaktionen 
at arbejde på en "selvbærende" økonomi. Dette skal dels søges 
opnået gennem annoncer og gennem støttearrangementer af for
skellig art.

Tilbage er kun at opfordre til at de kommende "generationer" 
vil udnytte denne facilitet. Ikke mange steder er man taknem
lig for grov udnyttelse.

På redaktionens vegne
Niels Winther Knudsen
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Flos

For Flos har indeværende år været præget af manglende elev
tilslutning ved fester og andre arrangementer.

Flos er gymnasiets "kulturforening", hvor der sidder en re
præsentant for hver klasse. Flos har som hovedopgave at arran
gere fester og ellers stå for andre arrangementer efter skole
tid. Vi har som alle andre år fået kritik for ikke at være 
kulturelle nok, netop fordi vi regner fester for vores hoved
opgave. Vi har dog også i årets løb arrangeret film og der har 
været forsøg igang med at arrangere en fast ordning med the- 
aftner. På grund af den manglende tilslutning til fester må 
vi næste år starte med en tom pengekasse og prøve at lave flere 
fester end der har været i år. Vi håber på at få nogle hand
lekraftige 1. g'ere i udvalget og at de andre vil støtte fe
ster og andre ting, som vi kunne finde på i årets løb.

Vi må prøve at få noget knald på festerne, som er over hyper 
fede, når de ellers ikke slår fejl og én ting kan vi ikke be
brejdes for, nemlig at løbe tør for øl.

En gang imellem holdes der nogle massemøder, hvor vi altid får 
nogle drøje hug (suk), men hvis nogle af de nye vil lave noget 
arbejde, skal det nok køre.

Flos skulle gerne fungere som et åndehul for elever, hvor de 
kan slippe for ihærdige læreres lektieovergreb og have det 
sjovt sammen med dem.

Vi håber på et godt skoleår med masser af fester, øl, musik 
og aktive 1. g'ere (for en gangs skyld).

FLOS

37



DKG på Lemvig gymnasium
En afdeling af KFUM og K

I lighed med de andre foreninger her på stedet, vil vi også 
fortælle lidt om, hvad vi har oplevet i årets løb. Vi var 
ret spændte på, hvordan året ville komme til at forløbe, da 
vi er nyoprettede her på stedet. Men de bekymringer kunne 
vi godt have sparet os, for vi er vist alle enige om, at 
det har været et godt år.

To gange om ugen i spisekvarteret samledes vi godt femten 
til en andagt, som vi skiftedes til at holde. Desuden holdt 
vi, den anden fredag i hver måned, bibeltime, hvor vi gik 
ud fra bogen: Der findes en sandhed.

Nogle af årets højdepunkter må siges at være de to DKG-lejre, 
vi har været på, hvor DKG'ere fra hele landet samles til 
fælles samvær og ny inspiration samt den festaften vi fik 
arrangeret før jul. Alle interesserede var indbudte, og det 
blev efter vores mening en god aften med tale, underholdning, 
kaffe og afslutning. Noget af aftenens overskud har vi brugt 
til at købe de nye Teen-sangbøger for.

Til slut vil vi sige tillykke og tak til 3. g'erne samt byde 
de nye 1. g'ere velkommen til et forhåbentligt lige så godt 
kristent fællesskab som i året, der er gået.
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Studiekredse i datalære

Selv om datalære ikke findes som fag i gymnasiet, vil der 
være rig lejlighed til at beskæftige sig med dette emne.

I løbet af efteråret får alle mulighed for at følge en stu
diekreds i datalære, således at man selv kan lære program
mer, der kan køres på vores RC7oo maskiner. Det kan man be
nytte sig af i en række andre fag(f.eks. matematik, fysik 
og samfundsfag), hvor man vil blive stillet over for opgaver, 
der med fordel kan løses ved brug af EDB. Ligeledes vil det 
i flere fag være naturligt at beskæftige sig med, hvilken 
indflydelse mikrodatamater vil få/har på det samfund, vi kom
mer til at leve/lever i. Ser man et år længere frem, vil der 
desuden blive iværksat forsøg, hvor datalære formelt og reelt 
integreres i en række af gymnasiets fag.

Foruden studiekredse der introducerer datalære, har der i 
82/83 været afholdt en studiekreds over emnet "store data
mængder" .

Efter en indledende runde, hvor vi beskæftigede os med for
skellige måder at strukturere data på, gik vi igang med et 
større projekt,- nemlig udvikling af et system til elevfor
sømmelsesregistrering. For mig har det været en yderst posi
tiv oplevelse at ."deltage" i dette projekt, idet eleverne 
ikke alene har lagt et stort arbejde heri; men også vist, at 
de selv har været i stand til at skrive alle de nødvendige 
programdele.

I skrivende stund er vi netop blevet færdige og er selvføl
gelig spændte på at se systemet fungere i praksis fra næste 
skoleår.



Skolekomedien 1982
Lysistrate

Efter sommerferien var dramatikgruppen igen parat til at ta
ge fat på et skuespil, der traditionen tro skulle opføres ved 
juleafslutningen. Vi bestod udelukkende af 2. og 3. g'ere, 
der alle havde gennemgået et halvt års dramatikkursus under 
ledelse af Michael Böss. Efter flere ugers overvejelser samt 
diverse tekstprøver fandt vi endelig frem til et manuskript, 
der kunne tilfredsstille såvel instruktør som aktører. Styk
ket hed oprindeligt "Lysistrate" (navnet på stykkets hoved
person) og var skrevet af den klassiske komediedigter Aristo- 
fanes, men vi supplerede titlen med det meget sigende slag
ord: "Make Love Not War", der med få ord beskriver stykkets 
tema. Stykket handler nemlig om en krig mellem de to græske 
byer Athen og Sparta, hvor kvinderne i protest mod krigens 
meningsløshed laver en sexboycott, indtil mændene "blødgø- 
res" og enes om at slutte fred.

Efter at have fået manuskriptet, drog vi den 5. november på 
weekendophold i en hytte, hvor vi på en meget behagelig og 
afslappet måde lærte såvel manuskriptet som hinanden bedre 
at kende. Vi holdt der de første læseprøver, som p.g.a. visse 
begyndervanskeligheder - med læsningen såvel som med udtalen - 
medførte adskillige latteranfald.Vi censurede og omredigerede, 
samt, for at give stykket et mere lokalt islæt, forandrede 
stednavne: Sparta blev til Thyborøn, Athen til Harboøre o.lign. 
Vi vendte altså tilbage fra turen med styrket venskab og ho
vedet fyldt med ideer vedrørende skuespillet.

Hjemme skulle disse ideer så vidt muligt føres ud i praksis, og 
vi dannede nogle forskellige grupper, som fik uddelt opgaver, 
f.eks. syning af kostumer, scenebygning, sminkning osv.

Dog var det vigtigste at lære rollerne, rækkefølgen og replik
kerne, mimik, og hvad der ellers er med til at sætte kolorit 
og stemning over et stykke. Vi øvede mindst én gang om ugen, 
for det meste i weekend'erne, og derudover i små grupper, alt 
efter hvem der havde replikker. Men trods det følte vi ikke 
rigtig, at vi kom nogen vegne og frygtede, at vi ikke kunne 
få stykket op at stå rettidigt. Først da Michael med et opgi
vende udtryk i ansigtet og en bedrøvet stemme bekendtgjorde, 
at hvis vi ikke snart fik tag på stykket, ville aflysning 
blive et faktum, blev i klar over, at vi måtte give den en 
skalle til. "Nej!" skreg vi allesammen, det skulle i hvert 
fald være løgn. Derefter hang vi alle i - syede på maskiner 
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så de blev rødglødende, lærte på vore replikker, så både 
stemmebånd og rollehæfter hang i laser. Men dermed være ikke 
sagt, at vi ikke nød det; det var jo en udfordring, som vi ved 
fælles anstrengelser både kunne og ville tage op. Den 19. de
cember var den halve sejr vundet: generalprøven var en rea
litet, og den blev, efter vore forældres udsagn (men de må 
dog betegnes som værende inhabile til at bedømme deres eget 
afkom) langt fra en fiasko.

Efter denne sindsoprivende begivenhed, slappede vi af i 
gruppen med en julefrokost, som meget festligt og hyggeligt 
løb af stablen på gymnasiet. Skæbnen var åbenbart kun del
vis med os den aften; for da vi ved 2-tiden efterhånden var 
blevet matte og gerne ville se hjemlige dyner, havde vejr
guderne, der tilsyneladende var langt fra tilfredse med vo
res spil, åbnet for sne-sluserne, hvilket resulterede i tal
rige nødtvungne overnatninget på gymnasiet - under behørigt 
læreropsyn!

Den 21. december var så den skæbnesvangre dag, hvor stykkket 
skulle opføres for vore kammerater. Nerverne sad og dinglede 
uden på tøjet, og det befrygtedes, at tændernes klapren rent 
ville overdøve replikkerne. Nuvel, ét var i hvert fald sik
kert: publikum ville være ikke så lidt mere kritiske denne 
gang.

Sminkerummet lignede et bombekrater, skrig (hvor er mine 
strømpebukser? du har taget min kjole på!) blandedes med 
mumlen i krogene hvor replikkerne pudsedes af en sidste gang. 
Endelig var klokken syv, og vi ønskede hinanden held og lyk
ke, før de afslørende projektører blev tændt.

Flere hundrede mennesker ventede, spændte, kritiske, men også 
lydhøre, og vi ønskede alle, nogle måske mere end andre, at 
jorden ville åbne sig under os og barmhjertigt sluge Lemvig 
Gymnasium et døgns tid eller to inden jul. Denne lampefeber 
gik dog hurtigt over, da vi mærkede, at publikum var et hun
drede procent med os, ja, det var næsten vemodigt at høre den
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sidste replik i stykket; for det betød enden på mange måne
ders arbejde og morskab.

Vi var dog alle lettede, Michael ikke mindst, da vore kamme
rater brød ud i klapsalver, der skyllede ned over os og kunne 
tydes, som om stykket var faldet i deres smag. Bagefter i om
klædningsrummet smældede champagnepropperne om ørerne på os, 
og vi skålede på mangen påbegyndt karriere.

En ny dramatikgruppe er dannet efter jul, med nye skuespille
re, nye ideer - og et nyt stykke? Vi kan kun håbe, at de vil 
få lige så meget ud af det som vi i form af megen morskab og 
mange herlige timer.

Inger Kirk og Dorthe Børding
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Skolebibliotek

Gymnasiets skolebibliotek giver mulighed for hjemlån af 
bøger i begrænset omfang. De bøger, der ikke kan hjemlå
nes, står til fri afbenyttelse i skolens undervisningstid. 
For benyttelse af biblioteket gælder følgende regler:

1. Alt hjemlån må kun foregå gennem en af de ansatte ved 
biblioteket. Låneren bærer eneansvar for lånet.

2. Udlånet gælder for højst 1 måned.

3. Ikke-tilbageleverede bøger skal erstattes.

4. Hjemlånte bøger skal anbringes på det sorte bord foran 
kartoteksskufferne og må ikke sættes tilbage på hylderne 
af låneren.

5. Aviser og tidsskrifter er til fri afbenyttelse, men skal 
lægges tilbage på deres rette plads efter endt brug. Der 
er mærker på hylderne til hver titel.

6. Bibliotekets bøger bør omgås med den største forsigtig
hed og skånsomhed. Det koster mange penge, hvis bogsam
lingen slides hurtigt ned.

7. Alle bøger skal være leveret tilbage til biblioteket ved 
skriftlig eksamens begyndelse.

Det gælder iøvrigt, at faglærerne og bibliotekaren så vidt 
muligt stiller sig til rådighed ved litteratursøgning . El
lers henvises til kartoteket, samt den grønne og den orange 
opslagsbog, som vil være fremlagt.

Biblioteket er åbent for udlån:

Alle skoledage: 2. og 3. frikvarter, samt fra 13.45 - 15.oo.
Michael Böss
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Bogudlevering

Bøger udlånes til eleverne på eget ansvar. Derfor er det 
vigtigt at skrive navn i bøgerne, som det vil blive an
vist, da navnet fungerer som kvittering ved afleveringen.

Bortkomne bøger vil endvidere ikke kunne tilbageleveres 
hvis navnet mangler.

Bortkomne bøger og tilskrevne eller på anden måde øde
lagte bøger skal erstattes af eleven.

Bogdepotet (ved siden af kantinen) vil være åbent hver 
dag i andet frikvarter, og der vil da være mulighed for 
henvendelse om alt, der vedrører bøger, lommeregnere, papir.

EJ
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Studieuge

Rapport fra England af et 
redaktionsmedlem som var med i 
London
Vi lagde ud lørdag eftermiddag med optimisme og godt humør, 
da vi tog afsted fra stationen. Dette holdt sig for en halv 
snes stykkers vedkommende også på højde med forventningerne, 
men resten af selskabet "blev pludselig så søvnige" klokken 
8 om aftenen på skibet og gik derfor i seng med en brækpose. 
"De ville lige se hvordan sådan een så ud". Der var måske og
så en vis sammenhæng med den stive kuling, der forårsagede 
2} times forsinket ankomst til Harwich.

Søndag aften spiste vi i hotellets restaurant; en middag, der 
afholdt fra at spise der oftere, udover ved morgenmaden(som 
bestod af et stykke tørt brød og meget blødt smør), da den
ne var betalt på forhånd.

Mandagen bød på en sightseeingtur i dobbeltdækkerbus til næ
sten samtlige Londons seværdigheder. Om eftermiddagen besøgte 
vi den store kirke "Westminster Abbey".

Tirsdag besøgte vi en skole i en forstad til London. Denne 
kan bedst beskrives som gammelt skidt i ny indpakning. Ude
fra så det meget godt ud, men indvendig var det en elendig
hed. Bordene havde tydeligvis i årevis været ofre for kniv
stik og kuglepenne m.m., og det samme var tilfældet med pu
derne. Pudset var delvist skallet af væggene og gardinerne 
var halvt revet ned. Også undervisningen viste sig skuffende. 
Da eleverne, vi talte med var på alder med eller ældre end 
os, forventede vi, at de var kommet mindst lige så langt som 
os, især da de har gået i skole fra de var 4 år gamle.
Dette afkræftedes ved overværelsen af en matematiktime. 
Planet var, så selv de sproglige måtte græmme sig, med det 
skyldes måske den lidet intensive undervisningsform: lære
ren stod og dikterede definitionerne og sætningerne. Det e- 
neste positive ved den skole var kantinen, der var fuldt på 
højde med vores egen her på gymnasiet. Tirsdag aften besøgte 
vi Thames-studierne, hvor vi overværede optagelsen af en Tv
udsendelse .

45



Onsdag bød på Londons kriminalret "Old Bailey" og "St. Pauls 
Cathedral", hvor nogle af os klatrede helt til tops på kup
len. Det vil sige over loo m op på små vindeltrapper, mange 
af dem så smalle, at de vidnede om at menneskene var mindre 
for nogle hundrede år siden. Derefter var det "Stock Exchange 
(børsen), hvor der naturligvis herskede vild forvirring.

Parlamentsbesøget var noget helt for sig selv. Efter en masse 
ventetid og samtale med mange betjente og vagter lykkedes det 
at komme ind og overvåge debatten. Denne var et rent cirkus. 
Ordføreren "Mr. Speaker" var iført lang hvidkrøllet paryk og 
kardinalskappe. Der var ikke mange, som hørte efter hvad ta
leren sagde, og mange af MP1erne, især Labourmedlemmerne, sad 
med fødderne oppe på bordet. Der var endog nogle, som lå 
på bænkene (de har ikke hver sin stol) og så ud som om, de 
lige var stået op. Der var megen "privat sladder" i krogene, 
og når endelig nogen havde en kommentar til talerens bemærk
ninger, ventede han ikke til det blev hans tur til taler
stolen, men råbte frit op og afbrød derved taleren. Det si
ger sig selv, at de ikke kunne holde sig til emnet ret længe 
ad gangen.

Torsdagen var planlagt til at omfatte flodtur på Themsen 
samt beskuelse af "Tower of London", hvorefter eftermidda
gen skulle være fri til soldeture på Oxford Street, Carna- 
by Street m.fl.. Mange tog dog hele dagen fri til soldetu
ren, som bl.a. resulterede i at nogle købte lysegrøn og sølv
blank hårfarve, som de derefter, til stor forargelse for lo
kalbefolkningen, gik tur i byen med. Ligeledes rendte en af 
vore medbragte lærere dagen efter rundt med lyserød skæg.

Om fredagen gik vi i seng mellem kl. 3 og kl. 7.3o og stod 
op kl. 9 "friske og udhvilede". På hjemturen på skibet havde 
de fleste af os det godt og der var ikke så mange søsyge. 
Tolderne blev der heller ingen problemer med.

Alt i alt tror jeg, vi alle er enige om, at det har været en 
morsom og lærerig tur, samt en behagelig afvigelse fra den 
daglige rutine.

MSN

Studierejse til DDR
15 piger og 3 lærere drog den 5. marts afsted fra gymna
siet for at møde og opleve et socialistisk land - Østtyskland

Vi tog især derned p.g.a stor interesse for det pågældende 
land og system, som vi havde hørt om, men aldrig oplevet.
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Inden afrejsen holdt vi orienterende møder med film, bøger 
og the.

På rejsen var der faste programpunkter, hvoraf besøg i en 
kz-lejr og teateraften med Berlinerensemblet kan nævnes. 
Jeg tror, at vi alle oplevede DDR som noget positivt, trods 
osen af brunkul og da vi rejste over grænsen mellem Øst- og 
Vestberlin, fik vi alle et kulturchok. Nu genså vi de store 
benzinslugere, reklamer og pornobutikker, noget som adskilte 
sig meget fra de små hyggelige stræder i DDR.

Turen til DDR var virkelig meget vellykket. Det skyldtes især 
vore lærere Eva, Inger og Erik og sidst men ikke mindst vores 
østtyske guide, Hagen, som havde planlagt turen med tilpas 
antal faste punkter og en del fritid.

Jeg vil til sidst udtrykke min sorg overfor l.g'erne, som 
ikke kan komme afsted på grund af stramning af reglerne. De 
går glip af en sjov og især en lærerig studierejse og jeg 
mener det er sørgeligt, at studierejserne bliver afskaffet.

På DDRvandrernes vegne
Anette 2.aN

Også fra lærersynspunkt var DDRturen meget vellykket. Præ
sentationen af de store frihedstænkende personligheder som 
Luther og Schiller, af undertrykkelsen og torturen i nazi
tiden, af Berlinmuren som den håndgribelige manifestation af 
øst-vestkonflikten, samt ikke mindst mødet med unge østtys
kere har tilsammen været et bombardement af tanker og følel
ser, som ikke kunne undgå at rive op i de ellers ligevægtige, 
trygge vestjyske sind, og hos en flok modtagelige og åbent 
interesserede elever måtte det give anledning til diskussion 
og endevenden af holdninger og synspunkter.

Uenighederne gav dog aldrig dårlig stemning, tværtimod var 
det en ren fornøjelse at mærke det gode humør, der især fik 
afløb gennem sange og festlige bemærkninger i bussen!

På lærernes vegne takker jeg de 15 for godt samarbejde, præ
cision og vilje til at tage småfortrædeligheder (de var små) 
med humoristisk overbærenhed.

Inger
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Studieuge på hjemmefronten

I studieugen i marts deltog de elever, der ikke var på 
udenlandsrejse, i et projekt med titlen"Energi og miljø".

Den første dag (mandag) var programmet helt igennem teo
retisk. Vi snakkede om de fundamentale størrelser energi 
og effekt og gennem opgaveregning søgtes opnået fortrolig
hed med enhederne (J, kWh, TWy, W). Desuden havde vi en 
kort gennemgang af verdens energiressourcer og -forbrug, 
forskellige energiudvindingsanlæg samt energilagrings- 
og miljøproblemer i forbindelse med energiudvinding.

Tirsdag var ekskursionsdag, hvor vi så Tvindmøllen, en 
aerodynamisk bil (også Tvind) og vandkraftværket i Holste
bro .

De sidste tre dage var mere praktisk præget. Eleverne for
delte sig i grupper, der skulle bygge et biogasanlæg, en 
solfanger og en vindmølle (Savonius-rotor). Her havde ele
verne bl.a. lejlighed til at lære at svejse (gad vide om 
Poul Erik fik undervisningstillæg), slå søm i, sætte plastre 
på og skille TM's gamle rustne cykel ad.

Projektet efterlader iøvrigt en del løse ender, som udmærket 
kan tages op ved en senere lejlighed. Eksempelvis vil målin
ger af effekt og nyttevirkning på vindmøllen være spændende 
projekter, hvor man ikke kan undgå at lære en masse fysik.

Til slut skal der lyde en tak til Lemvig rensningsanlæg og 
JN, der velvilligt stillede råmaterialer til biogasanlægget 
(aktivt slam hhv. møg) til rådighed, til TM for cyklen og 
sidst men ikke mindst til gymnasiets pedeller uden hvis 
hjælpsomhed og velvillige indstilling (bl.a. svejseanlæg 
stillet til rådighed) den praktiske del af projektet aldrig 
var blevet realiseret.
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Ekskursioner

Biologi og geografi 
ekskursion til Samsø 
med 3. mNz + 3. mNxy
I slutningen af august drog de naturfaglige til Samsø på 
"feltarbejde". I geografi var hovedopgaven at lave en un
dersøgelse af landbrugsstrukturen i Nordby sogn. Indsam
ling af materiale foregik ved at interviewe samtlige land
brugere i sognet. Resultatet svarede fuldstændig til det 
man kan aflæse af diverse statistik. Metoden har dog den 
store fordel, at det hele bliver konkret for eleverne, og 
at der kommer et væld af andre informationer og indtryk 
frem, som en teoretisk behandling aldrig vil kunne frem
kalde .

Udover denne landbrugsundersøgelse så vi på Nordby, en af 
de bedst bevarede gamle landsbyer vi har, samt Langøre, gam
melt fiskerleje, begge samfund der i dag er mere eller min
dre kulisseagtige p.g.a. turisters overtagelse af helårshu
sene .
Endvidere var vi inde i Stavns Fjord og på Kyholm, hvor vi 
så rester fra tidligere aktiviteter. Kyholm har dels haft 
betydning som fæstning, dels som karantænestation i pestens 
tid.

Det biologiske indhold i ekskursionen optog tidsmæssigt den 
største del. Indholdet var bl.a. døgnundersøgelser på for
skellige biotoper, skovbund, mose og strand, samt en kort
lægning af strandengens biologi.

Den sidste dag brugte vi til en fælles biologisk/geografisk 
vandretur i Nordby Bakker. Udbyttet af en sådan "løs" van
dring kan altid diskuteres. Vi havde dog et måleligt, nem
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lig 3 rygsække fulde af markchampignon, som vi nød til af- 
slutningsmiddagen.

Alt i alt syntes alle, at det var en meget vellykket tur, 
og vi gentager den derfor også med de kommende 3. g'ere.

TM

Ekskursion til København med 3. mf 
den 30/8 - 3/9 1982
Kort inde i det nye skoleår, nærmere bestemt omkring 
den 1. september, drog 3.S sammen med fysikerne, 3.F, 
til København i tre dage. Nedenfor vil jeg beskrive 
turen som den kom til at forme sig for samfundsfag
holdet:

Et vigtigt formål med ekskursionen var at få uddybet 
nogle spørgsmål angående LO's og DA's indflydelse og 
magtforholdene i folketinget. Det skulle ske ved møder 
med repræsentanter for de to arbejdsmarkedsorganisationer 
og en politiker (sekretæren i den socialdemokratiske 
folketingsgruppe): Hvilke områder - bortset fra arbejds
markedsspørgsmål i snæver forstand - søger LO og DA at 
få indflydelse på?, hvor ligger magten indenfor de to 
hovedorganisationer - specielt i forbindelse med over
enskomstforhandlingerne, som så småt var ved at starte 
op?, hvad er LO's og DA's generelle krav?, Hvad har LO 
og DA gjort direkte og indirekte i form af krav til lov
giverne for at nedbringe ungdomsarbejdsløsheden?, hvor
dan stiller LO, DA og socialdemokratiet sig til indkomst
politik og til trepartsforhandlinger?, hvordan ser social
demokratiet på samarbejdsmulighederne til venstre og til 
højre i folketinget? Det var nogle af de mange spørgs
mål, som var meddelt værterne på forhånd, og som vi gen
nemgående fik gode svar på.

Det politiske stof blev gjort særligt aktuelt derved, at 
den politiske træden vande i august 82 blev afsluttet ved 
at Anker Jørgensen valgte at lade sin regering, gå af uden 
udskrivning af valg, iøvrigt netop den dag hvor vi besøgte 
Christiansborg (uden at der dermed skal antydes en forkla
ring) . Vort besøg i DA's hovedkontor i Vester Voldgade fo
regik således under udsigten til en borgelig regering, mens 
socialdemokratiet som regeringsparti endnu stred for sin 
helhedsplan, da vi var hos LO.

Udover organisationerne og Christiansborg besøgte vi to 
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virksomheder: Carlsberg (hvor vi også fik drøftet overens
komstkrav med en tillidsrepræsentant for bryggeriarbejderne) 
og B&W Diesel. Sidstnævnte anbefales for skibs(motor)_inter- 
esserese i kraft af en overskuelig produktionsgang på fa
brikken og et veludstyret museum med en meget vidende guide 
(gammel arbejder med 5o års jubilæum bag sig).

Da vi - sammen med fysikerne - også var på Teknisk Museum 
i Helsingør, var der gode muligheder for at gå i dybden med 
det, man med et fint udtryk kalder den teknologiske udvik
ling indenfor det sidste halvandet hundrede år. For at få 
en bedre forståelse af dette emne er det - en anden gang - 
dog nok nødvendigt med et mere systematisk studium før eller 
efter og under besøget.

Sven Højgaard Jensen

Ekskursion til København 
i september 1982
Turen startede med nattoget til København tirsdag aften. 
Vi havde liggevogn, og pointen var at udnytte den tid, 
vi havde til rådighed bedre ved at få en nats søvn i toget. 
Det gik dog ikke helt efter programmet, da det viste sig, 
at en af deltagerne havde fødselsdag.

Onsdag morgen blev vi indkvarteret på missionshotel Ansgar, 
hvorefter turen gik til Louisiana og Teknisk Museum. Om 
aftenen så vi "Roserne bryder ud" på Folketeatret.

Torsdag besøgte vi virksomheden Brüel & Kjær, der udvikler 
og producerer præcisionsmåleudstyr, som eksporteres til 
næsten alle verdens lande. Vi fik et livfuldt og interessant 
foredrag om virksomheden og dens grundlæggere, en impone
rende rundvisning i nogle af dens mangeartedede afdelinger 
og til slut en lækker frokost.

Efter at have holdt fri om eftermiddagen tog vi om aftenen 
til Niels Bohr Instituttet. Her bød man på en forelæsning 
om atom- og kernefysik, der var let at følge, da den over
lappede det stof, vi netop havde gennemgået i fysiktimerne. 
Derefter beså vi de forskellige laboratorier og blev orien
terede om deres funktion indenfor forskningen samt andre an
vendelser. Bl.a. bruges Van de Graaff acceleratoren til ana
lyse af forurenet luft og cyklotronen til fremstilling af 
radioaktive isotoper til medicinsk brug. Til slut fik vi lov 
at lege lidt med cyklotronens kæmpemagnet.
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Fredag formiddag besøgte vi Danmarks Teknikske Højskole 
(DTH). Efter en orientering om de forskellige uddannelses
muligheder på DTH og DIA (Danmarks Ingeniør Akademi) besøgte 
vi Institut for Datateknik.

Eftermiddagen var viet til H. C. Ørsted Instituttet, hvor vi 
havde valgt at koncentrere os om lasere. Vi fik gentaget og 
uddybet principperne for laserens virkemåde og så derefter 
i laboratorierne en række demonstrationsopstillinger, bl.a. 
et hologram, d.v.s. et tredimensionalt billede. Derefter fik 
vi at se, hvordan lasere anvendes i instituttets forskning.

Lørdag hjemrejse.

Efter hjemkomsten prøvede vi at evaluere turen ved hjælp af 
et spørgeskema. Man kunne drage følgende konklusioner til evt. 
senere brug:

Lemvigegnens gymnasiaster er af naturen interesserede 
i kunst. Mange mener dog, at en medbragt formningslæ
rer eller anden interesseret person måske kunne råde 
bod herpå.

Man kan godt bruge lang tid på Teknisk Museum.

Brüel & Kjær er et besøg værd. Interessen for 
rundvisningen afhænger dog noget af hvilken 
rundviser, man var med.

Niels Bohr Instituttet får højeste karakter af 
alle på nær én deltager.

H. C. Ørsted Instituttet er næsten ligeså populær.

Studieorienteringen på skolen i 2.g er så god, at 
man ikke behøver bruge tid på den slags på en eks
kursion.

Institut for Datateknik er et interessant bekendt
skab til programmering, men uden større interesse 
for folk uden. Man kunne måske dele holdet en anden 
gang?

Mange mente, at turen burde have været af længere varighed 
og udvidet med f.eks. et besøg på Risø (dette var oprinde
lig på programmet, men lod sig ikke realisere), en rundvis
ning i byen, en fælles aften med spisning og sidst men ikke 
mindst lidt mere fritid. Arrangørerne vil dog tillade sig 
at forsvare sig med, at der selvfølgelig også ligger økono
miske (og pædagogiske) overvejelser til grund for fastlæg
gelse af en ekskursions tidsmæssige omfang.
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Geografiekskursion, 
til det sydlige 
Vestjylland i april
I tre disede dage i slutningen af april var 2. S med deres 
geografilærere (Torben Møller og Sven Højgaard Jensen) på 
ekskursion i området fra Esbjerg til Tønder.

Vi havde mindst tre mål med turen:

1. Esbjerg. Vækstmuligheder og problemer afledt af byens vækst. 
Vi besøgte egnsplankontoret på rådhuset, hvor vi fik en 
oversigtlig gennemgang af kommuneplanlægningen. Derefter 
blev eleverne i små hold sendt på bykartering (d.v.s. kort
lægning af udnyttelsen af nogle gadearealer i den indre 
by i Esbjerg).

2. Off shore-virksomhed.
Vi besøgte Dansk Boreselskab, som er et datterselskab 
indenfor A.P.Møllergruppen, og som driver borevirksom
hed i Nordsøen. En jurist i A.P.Møllers informationsaf
deling var rejst fra København for at berette om off shore- 
aktiviteterne. Vi fik mange detaljerede oplysninger om 
økonomi og teknik i forbindelse med olie- og gasboringer 
i de næste to timer. Derefter var der busrundtur i dele 
af havnen og besøg på Fiskeri- og Søfartsmuseet.

3. Landskaber i det vestlige Sønderjylland.
Rejsemålene under dette emne var især Rømø og Tøndermar
sken (med det fremskudte dige). Kystsikring, landvinding 
og den forskelligartede udnyttelse af det naturskabte 
marsklandskab var - naturligvis - vigtige underemner.

Endelig skal det nævnes, at vi overnattede på vandrerhjemmet 
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i Ribe, hvilket gav os mulighed for at sammenligne det gamle, 
idylliske, nærmest Holbergske Ribe med det mere nutidige og - 
i hvert tilfælde hvad byplan og byggestil angår - mere rodede 
Esbjerg.

Turen foregik med bus og vi vil her benytte lejligheden til at 
takke chaufføren for kompetent kørsel - selv gennem de snæv- 
reste gyder i Tønder - og for godt selskab.

Torben Møller og Sven Højgaard Jensen

Cheminova
I forbindelse med kemiundervisningen i 2.g har vi i det 
forløbne skoleår haft en foredragsholder fra Cheminova 
på besøg, og vi har været på ekskursion til Cheminova.

Den 16/3 83 holdt Niels Jacobsen foredrag om insektici
der (insektgifte). Insekticider anvendes mest i land
bruget og i mange subtropiske og tropiske områder er de 
nødvendige for at få en rimelig afgrøde. Insekticider 
kan inddeles i nogle hovedgrupper - bl.a. tilhører Che
minova 's produkter gruppen af thiophosphorsyre estre - 
en af de mest anvendte grupper.

I 2. del af foredraget fortalte Niels Jacobsen om, hvor
ledes man finder nye insekticider - bl.a. med eksempler 
fra sit eget arbejde. Nye insekticider findes ofte ved 
at man først identificerer naturligt forekommende insekti
cider, og derefter syntetiserer stoffer, der ligner det 
naturlige insekticid. Hvis man er meget heldig og dygtig, 
finder man et nyt insektgift, der opfylder de mangearte
de krav, der i dag stilles, bl.a. lav giftighed overfor 
mennesker og passende nedbrydningshastighed i naturen, 
billigt at producere og naturligvis stor giftighed for in
sekter .

Ekskursion den 23/3 83. Først blev virksomhedens opbygning 
og aktiviteter gennemgået og specielt opholdt vi os ved en 
oversigt over de processer, der bliver udført på virksom
heden. Herefter fik vi nogle eksempler på de ting som inge
niørerne arbejder med, og til sidst en ret detaljeret gen
nemgang af en proces.
Et biprodukt i produktionen på virksomheden er svovlbrinte - 
en meget giftig og ildelugtende gas. Denne omdannes i et så
kaldt Clausanlæg til svovl. Ovennævnte reaktion er kemisk 
set enkel, men når den udføres i teknisk (stor) skala, er 
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der mange hensyn, der skal tages. Derefter var der en rund
visning, hvor vi bl.a. så Clausanlægget. Under spørgerunden 
fik vi bl.a. at vide, hvad det er, det lugter af i Fjalt
ring ved nordvestenvind.

Begge arrangementer har været meget spændende og vellykkede. 
Vi siger tak for foredraget til Niels Jacobsen og for fore
drag og rundvisning til ingeniør Ole Pipper og kollegaer.

OZ
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Forsøgsundervisning i religion

Lemvig Gymnasium vil i årene 1983-85 være rammen om et for
søg med at inddrage praktiske erfaringer og aktiviteter i un
dervisningen i religion. Forsøget vil involvere en enkelt 
klasse, den kommende 2z, som selv har haft lejlighed til at 
tage stilling til, om de ønskede at deltage. Endvidere har 
lærerrådet udtalt sig positivt til fordel for dette pædago
giske udviklingsarbejde, som ikke medfører ændringer hver
ken i timetal eller undervisningens indhold, men er baseret 
på afprøveisen af alternative undervisningsformer i forbin
delse med fagets hovedområder.

I ansøgning til Direktoratet for Gymnasieskolerne og HF, står 
der om forsøgets baggrund og formål: 

"Formålet med undervisningen er 1.) at videreudvikle faget 
religion ud fra et udvidet praktikbegreb (som det er beskre
vet i Direktoratets udvalgsbetænkning af 2. august 1982) og 
2.) gennem inddragelse af en række oplevelser, iagttagelser 
og erfaringer erhvervet i praktikperioderne at give eleverne 
en personlig baggrund for at forstå og vurdere egen og andre 
menneskers livsforståelse, religion, holdninger, normer og 
handlinger i såvel historisk som samtidigt perspektiv.

I undervisningen i religion, idéhistorie og etik savner ele
verne ofte nogle oplevelser og livserfaringer, hvortil de 
kan relatere undervisningens problemstillinger. Det gælder 
for faget religion, som for adskillige andre gymnasiefag, at 
abstrakte problemer bliver gjort nærværende og tilgængelige 
ved inddragelsen af en fælles referenceramme. Da vi ikke læn
gere kan forudsætte, at eleverne på forhånd stiller med en så
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dan, er det en god id§, om skolen tog initiativ i så henseende 
ved i et vist omfang at bygge undervisningen op på fælles, sy
stematiserede erfaringer, som dernæst suppleres og udvides ved 
en teoretisk bearbejdning".

Ringkøbing Amtsråd godkendte i april 1983, at Lemvig Gymnasium 
kunne igangsætte forsøget med "praktik i religion" fra det 
kommende skoleår, og den involverede lærer, Michael Böss, er 
siden gået i gang med forberedelsen af det første forsøgsår.

Det første års undervisning vil være bygget op over to under
visningsemner. Med udgangspunkt i en ekskursion til København 
med besøg på den store Japan-udstilling i Brede og i et buddhi
stisk miljø i det indre København vil klassen beskæftige sig 
med de store holdningsdannende traditioner i japansk kultur: 
buddhismen, shintoismen, konfutsianisme og samurai-idealet.

I vinterens løb skiftes der til årets andet undervisnings
emne: Islam og de nye danskere. Efter at have stiftet bekendt
skab med undenlandske arbejderes tilværelse i Danmark og med 
problemerne ved at være muslimsk indvandrer i Danmark, vil e- 
leverne hjemme på skolen få til opgave at opbygge en udstil
ling om livet i en tunesisk landsby. Materialerne til denne 
udstilling stilles til rådighed af Moesgaard Museum ved År
hus i samarbejde med UNESCO. Der vil foregå en række aktivi
teter på udstillingen, ligesom eleverne vil stå for rundvis
ningen. Udstillingen vil på visse ugedage være åben for of
fentligheden.



Kurser

Dato Initialer Kursus Sted
26/8 - 28/8 82 MB Islam og Mellemøst. Strib
1/9 82 - 3/6 83 IC DK I Holstebro
5/9 - 8/9 82 IN Studievej ledning Holbæk
5/9 - 8/9 82 KN Studievejledning Holbæk
19/9 - 22/9 82 LP Matematik Hjarnø
24/9 - 26/9 82 KN Myte-Dans-Ritual Tukak
24/9 - 26/9 82 LA Myte-Dans-Ritual Tukak
24/9 - 26/9 82 PP Myte-Dans-Ritual Tukak
24/9 - 26/9 82 SH Myte-Dans-Ritual Tukak
24/9 - 26/9 82 CE Myte-Dans-Ritual Tukak
24/9 - 26/9 82 LB Myte-Dans-Ritual Tukak
28/10 82 JN Vadehavet Tønder
28/10 82 PP Vadehavet Tønder
3/11 82 LB Formning Holstebro
17/11 - 20/11 82 CE Dansk Sostrup Kl
21/11 - 24/11 82 MB Religion Magleås
25/11 - 27/11 82 KP Brugen af vidio Helsingør
27/11 - 1/12 82 LA Rektormøde Odense
lo/l - 16/1 83 TM Langrend Lysebu
28/1 - 3o/l 83 LB Efterudd. formning Skovgården
7/2 - 8/2 83 KP Kursus adm. inspek. Nyborg St.
27/2 - 2/3 83 GB Fremmedsprog Ry
10/3 83 BB Efterudd. russisk Sostrup Kl
10/3 - 11/3 83 IC Kursus sekretærer Nyborg St.
22/3 83 BH Rytmisk opvarmning Holstebro
22/3 83 JT Rytmisk opvarmning Holstebro
22/3 83 PP Rytmisk opvarmning Holstebro
22/3 83 TM Rytmisk opvarmning Holstebro
5/6 - 25/6 83 JM Gæstelærer Tyskland
16/7 - 3o/7 83 KP Engelsklærerfor. England
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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 trådte i kraft den 1. august 1981.

Ansøgning om støtte skal skrives på et særligt skema, der 
rekvireres fra studievejlederen og tilbageleveres på konto
ret i udfyldt stand.

Kun uddannelsessøgende, der er fyldt 18 år, kan opnå støtte, 
mens de 16 - 17 årige kan oppebære en ungdomsydelse. Betin
gelserne 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.
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Statsgaranterede studielån

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 . Lånene 
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 og afleveres på kontoret 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 og 
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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Praktiske oplysninger

Ferieplan Sommerferie 1983: 
18/6 - 8/8 1983

Efterårsferie: 
17/10 - 21/10 1983

Juleferie: 
23/12 1983 - 2/1 1984

Vinterferie: 
13/2 - 17/2 1984

Påskeferie: 
16/4 - 23/4 1984

St. Bededag: 
18/5 1984

Kr. Himmelfartsdag: 
31/5 1984

Pinseferie: 
11/6 1984

Sommerferie 1984: 
starter 25/6 1984

Nævnte dage hører med til ferierne.

Ringetider
Mandag - fredag:

1. lektion: 8.oo - 8.4 5
2. lektion: 8.55 - 9.4o
3. lektion: 9.5o - 10.35
Spisepause: 10.35 - 11.o5

4. lektion:
5. lektion:
6. lektion:
7. lektion:

11.05 - 11.50
12.00 - 12.45
12.55 - 13.40
13.50 - 14.35
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Medbestemmelse
§ 24. Med hensyn til den daglige undervisning er elevernes 
medbestemmelsesret lovfæstet i Undervisningsministeriets 
bekendtgørelse af 16. juni 1971. § 24 lyder således:

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

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

Morgensamling
En gang om ugen - på en bestem ugedag, som skifter hver må
ned - samles skolens elever og lærere i frikvarteret mel
lem første og anden time. Der synges fællessang, gives med
delelser, og der kan være tale om kortere underholdnings
indslag fra elever og lærere.

Karaktergivning
I hver af de fag, hvori der til studentereksamen gives års
karakter, skal der mindst én gang om året - og kan der, ef
ter lærerrådets beslutning, to gange om året - gives meddel
else til hjemmet om elevens standpunkt.

Forældremøde
Omkring januar afholdes der for alle l.g forældre en for
ældrekonsultation, hvor forældrene får lejlighed til at tale 
med de enkelte lærere om elevens standpunkt.

Eleverne er også velkomne til at deltage i møderne.
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Opslagstavle
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 (samfundssproglig 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 (naturfaglig gren) og S (samfundsfaglig gren). F.eks. 
betyder 2xF: alle elever i 2.x, der er på fysisk gren.

Terminsprøver
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.

V ær digenstande
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.

63



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.

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
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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.

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 studente 
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. 
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reeksamination: 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 
eller 03, forlange at komme til en ny prøve 
september, hvis faget ikke er udtrukket til

årskarakteren 00 
i faget i august/ 
studentereksamen.

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.

il_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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Skoleråd

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.

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

Lærerforsamling
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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Fællesudvalg

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.



Normaltimeplan

Fag

Sproglig linje Matematisk linje

Felleafag

1. 2. 3.

S« fag

Fellesfag

1. 2. 3.

S«rfag

rproglig 
gren 

2. 3.

Sarn- 
fundsfag- 
lig gien 

2 3

Matema- 
ti»k-fy- 

aiak gren 
2. 3.

Sam- 
fundifag- 
lig gren 
2. 3.

Natur- 

gren 
2. 3.

Religion .................... i 
i

O ro 0-1-2
3-3-4

} 5 - 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

Dansk........................
Engelsk .................... 4 - 4 - 6 |

3- 3 - 5/
5-3-3 
4 - 4-0

1 - 2-0

2-3-3 0-1

3 - 5

2 - 0

Tvd _______
Fransk (russ 
Latin .........  
Græsk med 

kundskab
Oldtidskund. 
Historie og s 

kundskab
Samfundsfag 
Geografi ..
Biologi

isk) ..

□Idtids-

skab ..
am funds-

........... 5 - 5
2 - 3-2
0-0-3

2-3-0

Biokemi ....................
Kemi ........................
Fvsik ____________
Matematik
Musik, særfa

Legemsøvelse
Fællestimer

« ....

a- ....

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)-(l)

Musik ... * m“-
1 mm. 

Formning og kunst-

30-17-18 1312 13-12 30-16-15 14 15 14-15 14 15
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Organisationer

Skoleråd:

Amtsrådsmedlem Lars Raakjær, formand tlf. 82 oo 14
Rektor Lars Ebbensgaard Andersen
Lærere:
Lærerrådsformand Kurt D. Nielsen - suppl. Leif H. Andersen
Inger Nord - suppl. Kurt Møller Pedersen
Forældre:
Henning Fogde tlf. 89 12 18 - suppl. Lars Busk Sørensen tlf. 83 41 81
Lis Handberg tlf. 82 oo 87 - suppl. Sofus Bundgaard tlf. 88 91 96
Elever:
Dorte Balle 2.z - suppl. Claus Nielsen 3.z
Una Berg 2.y - suppl. Birgitte Pedersen 3.y
Tap:
Poul Erik Schou - suppl. Tove Madsen

Lærerråd: Elevråd:

Formand: Kurt Darling Nielsen Formand: Una Berg 2.y
Næstformand: Inger Nord Sekr.: Dorthe Børding 2.bx
Sekretær: Sven Højgaard Jensen Kass.: Marianne Lisbygd 2.a 

Jørn Hågensen l.a 
Susan Brun l.z
Jens Wæver Jørgensen 1.x 
Birgitte Rasmussen l.y 
Ole F. Olesen 2.z 
Lars Nielsen 3.a 
Henrik Rønn 3.bx 
Søren Byskov 3.y 
Claus Nielsen 3.z

Fællesudvalg:

Formand: rektor L. E. Andersen 
Lærere: 
Kurt D. Nielsen
Claus Engstrøm Johansen 
Eva Zeuthen 
Lisbet B. Pedersen 
Elever: 
Una Berg 2.y 
Henrik Rønn 3.bx
Niels W. Knudsen 2.y
Niels H. Kirkeby l.y

Introduktionsudvalg:

Lærere:
Kurt D. Nielsen
Torben S. Møller
Birgit Helbo
Lisa Birk

Økonomiudvalg:

Michael Böss
Per Godsk Petersen 
Leif H. Andersen 
Karin Nielsen

71
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Plan over kælderetage
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Forside: Lemvig Gymnasium (Foto Alf Aagaard.)

Bagside: Udsyn over Ringkøbing Amt og omgivelser 
set fra sydvest og 430 km’s højde 
fra rumlaboratoriet »Skylab« sommeren 1973. 
(A. Lundbak/DGU).

Omslag tryk: kn-offset, Herning.

Indvendig tryk: au-amtscentralen, Herning.




