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Nørreled 1 
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Ørnevej 9 
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Privat tlf. 07-821645
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Privat tlf. 07-435123

Tilsyn med samlinger:
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Fysik + kemi:

Adjunkt Leif H. Andersen
Privat tlf.

Adjunkt Ole 
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07-823853

Zeuthen 
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Geografi/biologi:

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



Velkomst
forår 1984

Lemvig Gymnasium fylder nu fem år, og det ny skoleår 
forberedes. Gymnasiet har vist sig at danne en ideel 
ramme omkring undervisning og samvær, så det er med 
stor glæde, jeg byder alle og især sjette årgang vel
kommen. Hensigten med dette skrift er at give oplys
ning om gymnasiet, så det benyttes jævnligt af ele
verne i introduktionsperioden.

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 uddan
nelse .

Gør det hurtigst naturligt at søge råd og vejledning 
hos lærerne og andre elever. For alle er de tre ung
domsår her utroligt betydningsfulde.

Netop i en uoverskuelig situation, hvor erhvervsstruk
turen 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 7. august 1984 kl. lo.oo.



Hyldest til
den nordvestjydske egn
- i anledning af to fødselsdage

Der er god grund til at hylde denne vidunderlige egn, der jo 
er et paradis for biologi-, geografi- og idrætslærere og for
øvrigt for alle, der elsker afvekslende natur og mennesker.

Lidt til venstre for smilehullet har man her for fem år siden 
udstyret sig med et gymnasium, som man har givet en god vest
jysk modtagelse. De mange gæster, gymnasiet modtager i årets 
løb, er begejstrede for skolen, for byen og for egnen, så det 
er en fornøjelse at være vært her.

Lærerne og eleverne er nået frem til et godt og tillidsfuldt 
samarbejde, hvad der på alle måder afspejles i de resultater, 
der- opnås. Det er tre meget gode årgange, der nu har afslut
tet deres ungdomsuddannelse på Lemvig Gymnasium. På bygninger 
og inventar kan man se, at brugerne hæger om gymnasiet, hvil
ket giver ekstra gode muligheder for at skabe en ideel ramme 
omkring undervisningen, der jo er andet end direkte indlæring 
af viden.
På denne baggrund er det naturligt, at Lemvigegnen og Lemvig 
Gymnasium ønsker hinanden til lykke i anledning af købstadens 
75o år og gymnasiets 5 år.

Til lykke gamle smilehul
fra ca. 3oo medarbejdere og elever 
fra Limfjord til Bøvling Klit - 
fra Vesterhav til Klosterhede

Lars Ebbensgaard Andersen 
rektor
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Introduktion

I lighed med tidligere år indledes skoleåret med et særligt 
skema, hvor de nye l.g'ere introduceres for hinanden, skolen, 
skolens øvrige elever og lærerne.

Vi har sammensat flg. program:
Tirsdag den 7/8 1984

kl. lo.oo: Alle elever mødes i fællesområdet 
Velkomst

ca. kl. lo.3o: Udlevering af skema og bøger i klas
serne v/klasselærerne

ca. kl. 11.oo: l.g mødes med lærere og tutorer på 
Halmtorvet, rundvisning 
2. og 3.g har fri

Onsdag den 8/8 og torsdag den 9/8
2. og 3.g : Normal timeplan
l .g : 1. og 2. lektion normal timeplan, hvor

tutorer deltager
3. -6. lektion et noget usædvanligt 
program med det formål at lære hinan
den - skolen, elever, lærere - bedre 
at kende.

Fredag den lo/8
Aktivitetsdag for hele skolen 
Påklædning efter vejrforholdene 
Medbring madpakke

Aften kl. 2o.oo: Fest med underholdning og almindeligt 
halløj.
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Lærerliste

Lars Ebbensgaard Andersen (LA) 
Sollefteavej 4, Vrist
7673 Harboøre, tlf. o7-834731

Leif Heidemann Andersen (LH) 
Odinsvej 64
762o Lemvig, tlf. 07-823853

Gudmund Bager (GB)
Østerbrogade 7 
75oo Holstebro, tlf. 07-426586

Lisa Birk (LB)
Østerbrogade 7 
75oo Holstebro, tlf. 07-426586

V. Michael Böss (MB) 
Engparken 58, Tvis 
75oo Holstebro, tlf. 07-435123

Niels H. Ilsøe (NI)
Østerled 1, Nr. Nissum 
762o Lemvig, tlf. o7-891175

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

Sven Højgaard Jensen (SH)
Anders Thuborgsvej 4 
762o Lemvig, tlf. o7-8238o2
Elly K. Jespersen, (EJ) 
Plantagevej 6, Oddesund N 
779o Hvidbjerg, tlf. 07-875348

Claus Engstrøm Johansen (CE) 
Fjordlystvej 2 
762o Lemvig, tlf. 07-823814

Jean-Pierre Mabire (JM) 
Søndergade 68
76oo Struer, tlf. 07-855358

Børge Mikkelsen (BM)
Borumvej 8, Nr. Nissum 
762o Lemvig, tlf. 07-891215

Elisabeth Rose Moltke (EM)
Vasen 9, 2.
762o Lemvig, tlf. o7-822324

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

Bent Bjerggren Nielsen (BBJ 
Østerbrogade 27, l.th.
762o Lemvig, tlf. o7-823ol9

Kurt Darling Nielsen (KN)
Bakkevej 11 
762o Lemvig, tlf. 07-823553

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

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

Jørgen Andreas Nørby (JN)
Sdr. Skafsgaard, 0. Lundgaardvej 42 
Nr. Nissum, 762o Lemvig, tlf. 891242

Kurt Møller Pedersen (KP) 
Harboørevej 4, Strande St. 
762o Lemvig, tlf. 07-836584

Lisbet Bøcker Pedersen (LP) 
Odinsvej 64
762o Lemvig, tlf. 07-823853

Per Godsk Petersen (PP)
Muldtoftvej 9, Gudum 
762o Lemvig, tlf. 07-863369
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Jytte Thisgaard (JT) 
Østerbrogade 27
762o Lemvig, tlf. o7-82217o
Torben Wulff (TW)
Svinget 9, Nr. Nissum 
762o Lemvig, tlf. o7-89153o

Eva Zeuthen (EZ) 
Emilielystvej 36 
762o Lemvig, tlf. 07-823779

Ole Zeuthen (OZ) 
Emilielystvej 36 
762o Lemvig, tlf. 07-823779

Karin Nielsen (1)

Irene Christensen (2)

Vera Nielsen (3)

Poul Erik Schou (4)

Niels Jørgen Madsen (5)

Niels Ilsøe, Børge Mikkelsen 
ved fotograferingen.

og Eva Zeuthen var ikke til stede
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Skolens elever 1983-84

l.a
Vibeke Andersen Gl. Damsgårdvej 4, Ferring, Lemvig

Charlotte B. Bertelsen Rammevej 16, Bonnet, Lemvig

Solveig Aaen Brask Bøvlingvej 66, Ramme, Lemvig

Jens Ørts Brunsborg Grønkærvej 13, Flynder, Lemvig

Birte Bylov Huggersgårdsvej 1, Dybe, Lemvig
Ulla M. B. Christensen Fjaltringbyvej 48, Fjaltring, Lemvig

Anette Clemmensen Strandvejen 58, Vrist, Lemvig

Henrik Fogde Birkevej 13, Nr. Nissum, Lemvig

Mette Hingebjerg Kjærsvej lo, Vemb

Thune A. L. Jensen Skolegade 26, Harboøre

Else Høj Jeppesen Heldumvej 14, Lemvig

Dorthe B. Jespersen Sinkbækvej 48, Bækmarksbro

Majbrit Maria Madsen Høvsørevej 12, Bøvlingbjerg

Anne Marie Mejlholm Æblehaven 11, Vemb

Michaela R. Michelsen Gjelleroddevej 14, Lemvig

Ninette Mulvad Højbovej 17, Lemvig

Arne Grønbæk Nielsen Kirkebyen 14, Nr. Nissum, Lemvig

Lone Pedersen Lergravvej 22, Bøvlingbjerg

Tim A. Rosenvinge Torsvej 141, Lemvig

Helle Domino Thomasen Vestermøllevej 17, Fjaltring, Lemvig

Lotte Vinther Ternevej 25, Thyborøn
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1.x
Sonja Andersen Thyborønvej 15, Klinkby, Lemvig

Carsten R. Anderson Teglvænget 15, Lemvig

Marianne T. Baunsgaard Østerbjerg 5, Lemvig

Lene Winkel Christensen Thurøvej 15, Thyborøn

Klaus von Deyen Falkevej 6, Lemvig

Villy Dokkedahl Rønbjerghage 17, Lemvig

John Emtkjær Havnegade 54, Thyborøn

Lisbeth Fjordvald "Brogård", Brogårdvej 22, Bøvlingbjerg
Birgitte Håfjall Nis Petersensvej 2o, Lemvig

Dorthe Winkel Hansen Rypevej 12, Thyborøn

Johannes Hvas Rolighedsvej 2 A, Harboøre
Karl Hvingelby Engbjergvej 71, Lemvig

Jens Hvas Jensen Ternevej 22, Thyborøn

Eva Kanstrup Søndergade 16 A, Harboøre

Anette Torp Kristensen Bjerrumvej 14 B, Harboøre

Lars Kokholm Kristensen Gregers Kirksvej 5, Harboøre
Christian Langer Flyvholmvej 31, Harboøre
Flemming Nees Bredgade 17, Thyborøn
Hanne Kjær Nielsen Kildevej 7, Ramme, Lemvig
Peter Grønning Olesen Basbjergvej 11, Lemvig
Anna Maria Pedersen Engbjergvej 84, Vandborg, Lemvig
Lars Heeno Rasmussen Skovvej 5, Lemvig
Annette Riishøj Anholtvej 3 A, Thyborøn

Charlotte Ruby Lisbyvej 11, Fjaltring, Lemvig
Allan Krogshede Sørensen Fårevej 91, Bøvlingbjerg
Erik Holst Wegeberg Anholtvej 23 A, Thyborøn
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ly
Claus Esmann Andersen 

Anne Marie K. Christensen 

Dagmar Møller Christensen 

Peter Mohr Christensen 

Peder Skov Hansen 

Susanne Mærsk Hansen 

Torben Reinhard Hansen 

Dorte Henriksen 

Jørgen Damgaard Jepsen 

Henrik Johannessen 

Jesper Eeg Knudsen 
Bjarke Madsen Korsgaard 

Karen M. Aa. Kristensen 

Dorte Romby Larsen 

Birgitte K. Laursen 

Iben Charlotte Laursen 

Ole Laustsen 

Marianne Lyng 
Dorthe Bruun Madsen 

Inger Madsen 
Charlotte Dohn Nielsen 

Gitte Rønn Nielsen 

Lillian Nielsen 
Susan Nielsen 

Birgit Rønn 
Valborg Rønn S. Stagis

Sprogøvej 85, Thyborøn

Stenumvej 1, Råsted, Vemb
Kræmmergårdvej 18, Bækmarksbro

Kirkebyvej 13, Klinkby, Lemvig

Søndergade 23, Vemb

Klosterhedevej 21, Gudum, Lemvig

Skolegade 16, Vemb
Knud Eelsvej 24, Lemvig

Vandborgvej 25, Vandborg, Lemvig

Ydunslund 53, Lemvig

Alahärmavej 2, Lemvig
"Mølgaard", Mølgårdvej 26, Gudum, Lemvig

Bakkevej 26, Lemvig

Ydunslund 65, Lemvig
Nordenkærvej 12, Lomborg, Lemvig

Seminarievej 3o, Nr. Nissum, Lemvig

Pletvej 4, Hygum, Lemvig

Nørregade 12, Harboøre

Industrivej 2o, Vemb
Øgelstrupvej 2, Vemb
Hovedgaden 22, Nr. Nissum, Lemvig

Lærkegade 13, Harboøre
Skalstrupvej loo, Skalstrup, Vemb 

Jens Søndergårdsvej 23, 2.tv, Lemvig 

Ringkøbingvej 131, Lemvig 
Skolegade 22, Harboøre



2.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 Rønn Jensen 

Lena Kamstrup Kjær 
Ann Koustrup 
Per Lundgaard

Birgitte Stougaard Madsen 
Kirsten Sønderg. Munck 
Jesper Nielsen 

Kristian Dalg. Nielsen 
Trine Elisab. Pedersen 

Karin Rossau 
Bjarne Raabjerg 
Dan Hirsch Sørensen

"Nygaard", Klostervej 19, Lemvig

Vestermark 6, Ramme, Lemvig 

Engelundvej 24, Lemvig 
Søndergade 11 A, Harboøre 

Idylvej 9, Lemvig 

Jernbanegade 7, Thyborøn 

Sprogøvej 1, Thyborøn 

Alahärmävej 19, Lemvig 

Vester Lemtorp 51, Lemvig 

Mågevej 36, Thyborøn 

Præstevej 12, Lemvig 

Skalstrupvej 66, Vemb 

"Serupgård", Klosterhedevej 41, Lemvig 

Juelsgårdsvej 2, Ferring, Lemvig 

Lærkegade 2, Harboøre 

Drej øvej 51, Thyborøn 
Søndergade lo, Harboøre 

Vænget 2, Lemvig 
Bjergvej 3, Lemvig 
Søhøj 15, Lemvig 

Nis Petersens vej 6, Lemvig 
Seminarievej 44, Lemvig 

Strøggade 47, Ramme, Lemvig 

Fabjergvej 199, Gudum, Lemvig 

Søndergårdsvej 7, Bækmarksbro 
Kondorvej 13, Lemvig
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Gert Vium Andersen Mølgårdvej 5, Gudum, Lemvig
Niels K. Andersen Linde Alle 1, Nr. Nissum, Lemvig
Christian G. V. Bøgh Alahärmävej 14, Lemvig
Jens A. A. Christensen Knagesvej 19, Klinkby, Lemvig
Steen Demming Falkevej 42, Lemvig

Jørgen Eriksen Skodborgvej 5, Gudum, Lemvig
Torben Peter Frandsen Banegårdsvej 2, Lemvig
Niels Gottlieb Østerled 14, Nr. Nissum, Lemvig
Ebbe Krogh Graversen Seminarievej 83, Nr. Nissum, Lemvig

Lotte Heilig Fuglsangsvej 14, Lemvig

Susanne Jakobsen Krarupvej 13, Bækmarksbro

Lene Stokholm Jensen Kabbelvej 46, Lemvig

Jes Raakjær Jespersen Voldgade 2o, Lemvig

Jens Wæver Jørgensen Teglvænget 12, Lemvig

Ulla Knudsen Storegade 33, Lemvig

Thomas Melchior Lester Houlindvej 47, Bonnet, Lemvig

Mads Madsen Klostervej 17, Hygum, Lemvig

Winnie Nielsen Kondorvej 33, Lemvig

Jens Noe Thyborønvej 5, Klinkby, Lemvig

Ane Nørgaard Vester Lemtorp 53, Lemvig
Torsten Glud Pedersen Ydunslund 5, Lemvig
Brian Rasmussen Falkevej 24, Lemvig

Kirsten K. Rosengren Quistgårdsvej 4, Lemvig

Lene Simonsen Nørrevang 7, Lemvig

Ruben Bregendahl Toxvig Hyldeparken 4, Lemvig

Martin Vennevold Thyborønvej 39, Klinkby, Lemvig

Helle Rønn Vrist Industrivej 22, Lemvig



2-y
Inger Bak Lomborgvej 16o, Lemvig

Lene Bjerre "Kirkegård", Lomborgvej 122, Lemvig

Lisa Christensen Alahärmävej 7, Lemvig

Lotte Voldsg. Jakobsen Kildevej 11, Ramme, Lemvig

Anne Roland Juhl Sejbjerg 39, Nr. Nissum, Lemvig

Morten Aaby Jørgensen Vinkelvej 51, Lemvig

Niels Husted Kirkeby Transvej 91, Lemvig

Marianne Kynde Anders Thuborgsvej 7, Lemvig

Lisbeth Larsen Nørgårdvej 29, Lemvig

Niels Chr. Lauridsen Rammevej 74, Ramme, Lemvig

Helle Kalsbøl Madsen Alahärmävej 22, Lemvig

Bo Michel Kjeldbjergvej 21, Fjaltring, Lemvig

Christian Munksgaard Agervej 6, Vandborg, Lemvig

Anita Møller Lærkevej 13, Thyborøn

Jørn Aagaard Nielsen Nørreled 8, 76 2o Lemvig

Pia Nielsen Skødbækvej 15, Lemvig

Søren Kirk Nielsen Skolegade 21, Harboøre

Bodil Agnethe Pedersen "0. Hyldager", Kørvej 67, Bøvlingbjerg

Jakob Hans Rølmer Kirkensgaardvej 39, Vandborg, Lemvig

Jannie Sørensen Samsøvej lo, Thyborøn
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2.Z

Leif Kogsg. Andreasen 

Niels Vrist Bertelsen 

Susan Brun 

Gitte B. Christensen 

Jes Christensen 
Niels Krogh Henriksen 

Susanne V. Jakobsen 

Annette Jensen 

Flemming K. Jensen 

Lene Kristiansen 

Jesper Lund-Hansen 

Ane Johanne Lund Madsen 

Kirsten H. Nielsen 

Karin Grønning Olesen 

Per Buus Pedersen 

Mette Storm Pipper 

Lise Præstegaard 

Peter Christen Ruby 
Bjarne Skalkhøj 
Lene Skovmose 

Peder Østergaard

Strøggade 58, Ramme, Lemvig

Nørreled 27, Lemvig

Fasanvej 3, Bøvlingbjerg 

Bækmarksbrovej 48, Bækmarksbro 

Østergade 57, Lemvig 
Strøggade 74, Ramme, Lemvig 

Solnæs lo, Ramme, Lemvig 

Brydeboelvej 1, Nr. Lem, Lemvig 
Svanegade 4, Thyborøn 

Søtoft 16, Lemvig 

Ydunslund 9 C, Lemvig 

Sprogøvej 78, Thyborøn 

Søhusvej 42, Bækmarksbro 

Basbjergvej 11, Rom, Lemvig 

Alahärmävej 4, Lemvig 

Insektvej 18, Harboøre 

Præstevænget 13, Ramme, Lemvig 

Lisbyvej 11, Fjaltring, Lemvig 
Tangsøgade 45, Bøvlingbjerg 
Bøvlingvej 5, Bøvlingbjerg 
Holmgårdvej lo5, Bækmarksbro

20



3.a
Tine Lykke Andreasen Sejbjerg 45, Nr. Nissum, Lemvig

Hanne Bundgaard Soltoften 3, Nees, Vemb

Birgit Dam Gjelleroddevej 17, Tørring, Lemvig

Margit Dam Gjelleroddevej 17, Tørring, Lemvig

Jens Lybecker Eskesen Nybrovej 5, Lemvig

Bente Kastb. Hinrichsen "Herpinggård", Transvej 75, Lemvig

Ghita Jensen Kirkevej 12 B, Thyborøn

Jesper Peter Jensen Voldgade 2, Lemvig

Karin Tovborg Jensen Thingtoftevej 13, Gudum, Lemvig

Klaus Bjerre Jensen Hovedgaden 27, Nr. Nissum, Lemvig

Birgitte Bjerre Kamstrup Nylund 5, Lemvig

Marianne Nel. Lisbygd Vestermøllevej 18, Fjaltring, Lemvig

Lisbeth Nygaard Madsen Nybrovej 15, Lemvig

Ann Barbara Mortensen Vibevænget 2, Ramme, Lemvig

Janne Rønn Olesen Fjordgade 8, Thyborøn

Anette Pedersen Bøvlingvej 41, Bøvlingbjerg

Britt Pedersen Insektvej 5, Harboøre

Hanne Pinholt Gammelgårdvej 23, Bøvlingbjerg

Ilse Marie Venneberg Gajsgårdsvej 68, Harboøre

Merete Aasborg Godthåbsvej 17, Dybe, Lemvig

3.b
Annette Abildtrup
Dorthe Børding
Jette Jakobsen

Inger Ørum Kirk

Mattrupsvej 32, Lemvig

Søtoft 15, Lemvig

Houvinkelvej 21, Klinkby, Lemvig

Rønbjerghage 39, Lemvig
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Hanne Kristensen Klitvej lo, Thyborøn

Janne Kristensen Mattrupsvej 41, Lemvig

Lena Bomholt Kaalund

Tine Holst Sørensen

3.x
Bente Christensen

Pia Thinggaard Eriksen

Hans Henneberg

Allan Friis Horsbrugh

Bjarke Elkjær Husted

Frits Brosbøl Iversen

Berit Friis Jensen

Anette Larsen

Torben Bundg. Mikkelsen

Erik Melgaard Pedersen

Claus Sørensen

Johnny Thomsen

3y
Henrik Bitsch Andersen

Ane Marie T. Baunsgaard

Lone Bendtsen
üna Elise A. Berg
Betina Nyrup Byskov

Mette Skov Christensen

Mosevænget 1, Bonnet, Lemvig

Østerled 7, Nr. Nissum, Lemvig

Øster Nørbyvej 22, Fjaltring, Lemvig
Solnæs 5, Ramme, Lemvig

Bonnesigvej 3, Struer

Alahärmävej 5, Lemvig

Nylund 2o, Lemvig

Frederiksberg 43, Møborg, Bækmarksbro
Kildevej 3, Ramme, Lemvig

GI. Møllevej 6, Fabjerg, Lemvig
Lærkevej 46, Thyborøn

Fabjergvej 189, Lemvig

Bækkelundvej 8, Rom, Lemvig

Posthusgade 1. 2.th., Lemvig

Pindstrupvej 24, Flynder, Lemvig

Østerbjerg 5, Lemvig

Østergade 8, 2. , Lemvig

Stamphøjvej 21, Ferring, Lemvig
Vestergade 41, St. tv., Lemvig
Ydunslund 24, Lemvig
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Thorkild Fogde Birkevej 13, Nr. Nissum, Lemvig

Erland Eckerberg Hansen Landbolystvej 15, Lemvig

Bente Hedegaard Sejbjerg 14, Nr. Nissum, Lemvig

Jens Rønn Jakobsen Stationsvej 15, Harboøre

Sanne Aaby Jørgensen Vinkelvej 51, Lemvig

Niels Winther Knudsen Bakkedraget 8, Lemvig

Henrik Nørby Larsen "Skovvang", Rattrupvej 7, Fabjerg, Lemvig

Jens Carsten Noe Birkevej 14, Nr. Nissum, Lemvig

Michael Olesen Fabjergvej 243, Lemvig

Erik Schmidt Industrivej 17, Lemvig

Lone Stigaard Christinelystvej 1, Lemvig

Knud Sønderby Teglgårdsbakken 11, Lemvig

Lene E. Vestergaard Viumvej 9, Gudum, Lemvig

3.Z
Dorte Balle Nørrevang 5, Lemvig

Lene Broberg Niels Bjerresvej 13, Lemvig

Evald Høj Christiansen Skalstrupvej 28, Skalstrup, Vemb

Claus Gade Vestermøllevej 59, Fjaltring, Lemvig

Johanne C. S. Kirkegaard "Godsborg", Godsborgvej 8, Flynder Bækm.

Karin Dahl Knudsen Houvinkelvej 11, Klinkby, Lemvig

Lene Koustrup Voldervej 36, Ramme, Lemvig

Lars Kristiansen Søtoft 16, Lemvig

Brian Kvist Knagesvej 1, Klinkby, Lemvig

Karen Marie Madsen Ringkøbingvej 17o, Bækmarksbro

Merete S. 0. Mouritsen Søtoft 6, Lemvig

23



Lone Lodahl Nielsen

Martin Steen Nielsen

Ole Damgaard Nielsen

Kevin Søren Noer
Ole Frilev Olesen

Kristian Svenningsen

Poul Weis

Mågegade 8, Harboøre .

Fuglesangsvej lo, Lemvig

Houvinkelvej 19, Klinkby, Lemvig

Thøger Larsens Vej 3 C, Lemvig
Gydevej 5, Harboøre

Fabjergvej 52, Lemvig

Svampevej 3, Harboøre



Studievejledning

Studievejlederne i gymnasiet er lærere, som dels underviser 
i deres "normale" fag, dels har til opgave at vejlede elever
ne på en række områder, der vedrører deres forhold til sko
len i bred forstand. Disse områder er f.eks.:

Notatteknik og studievaner
Økonomiske støtte-muligheder
Grenvalg og tilvalg
Regler vedr. eksamen, herunder dispensations
muligheder
Videreuddannelse og erhvervsorientering 
Spørgsmål ang. den enkelte elevs trivsel i 
gymnasiet og overvejelser om fremtiden.

En del af denne vejledning får eleverne som fælles oriente
ring i klasserne eller for hele årgangen, men der er også to 
mindre lokaler, studievejlederkontorerne, hvor eleverne i min
dre grupper eller enkeltvis kan få en snak med studievejleder
ne. Der opslås faste træffetider, men andre tidspunkter kan 
også aftales mellem eleverne og studievejlederne. Det er et 
tilbud, som eleverne altid har ret til at benytte sig af, på 
den måde, at f.eks. en times samtale med studievejlederen be
tragtes som lovligt fravær fra undervisningen.

Som noget nyt er der forsøgsvis indrettet endnu et rum på gym
nasiet med studievejledningsformål, nemlig det der hedder V2 
og som støder op til det store fællesområde. Her er opstillet 
forskelligt trykt materiale, hvoraf noget kan medtages og be
holdes, og det er tanken, at materialerne her med mellemrum 
udskiftes og hver gang centreres om bestemte temaer. Der er 
læseplads, så man kan blive og fordybe sig i brochurer, er
hvervskort m.m.

Som studievejleder i gymnasiet har man kun sin viden fra den 
daglige erfaring og nogle kortvarige efteruddannelseskurser. 
Derfor består en del af opgaverne også i kontakt med personer 
udenfor skolen, som skolevej lederne i folke- og ungdomssko
lerne, socialrådgivere, erhvervsvejledere, skolepsykologer og 
folk fra egnens videregående uddannelsesinstitutioner og er
hvervsliv. Dette er en af måderne, hvorpå kanalerne holdes 
åbne for skolens elever til verden udenfor.
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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.
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Lemvig Gymnasiums Venner

På forældreinitiativ er der her i foråret af skolerådet opret
tet en fond "Lemvig Gymnasiums Venner". Fondens formål er at 
yde støtte i forbindelse med gymnasiets drift, hvortil der ik
ke kan fremskaffes offentlige midler, eksempelvis udsmykning 
af gymnasiet, større arrangementer, udstillinger med mere. 
Fonden administreres af skolerådet, der desuden er fondens ø- 
verste myndighed.

Støtte kan ydes efter ansøgning til fondens bestyrelse, eller 
på dennes eget initiativ til f. eks. skolerejser, kunst, ele
vers deltagelse i gymnasierelevante konferencer, seminarer m. 
v. hvortil der ikke kan fås støtte fra anden side.

Det er skolerådets håb, at såvel forældre som andre vil støt
te initiativet ved at sende et beløb til "Lemvig Gymnasiums 
Venner" på giro nr.: 2 37 82 72.

JN

27



Forårskoncert

Forårskoncerten blev sunget og spillet den lo. april. Der var 
et varieret program med Jazzbandet Corny, en klassisk trio-so
nate og punk, men midtpunktet var dog præsentationen af Poul 
Henningsen-viser. Imellem viserne gav eleverne på forskellig 
måde indtryk af PH1 s betydning som samfundskritiker, arkitekt, 
forfatter og dragebygger.
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Forældrefest

Fredag den 27. april afholdt gymnasiet igen fest for elevernes 
forældre. Med eleverne som den indbydende part mødtes alle, e- 
lever, forældre og lærere til spisning i de enkelte klasser, 
der selv stod for indkøb og arrangement. Det har vist sig at 
være en god måde at knytte og vedligeholde kontakter. Ofte går 
snakken så lystigt, at det er svært at overtale folk til at for
lade de enkelte klasser og deltage i det fælles arrangement, som 
i dette tilfælde begyndte ca. 2o.3o. Orkestret "Hereford" spil
lede op til dans, og snart var det forsænkede areal i fællesom
rådet et bølgende hav af mennesker, der dansede folkedans under 
Jytte Thisgårds kompetente instruktion. Senere på aftenen fort
satte underholdningen med cabaretindslag af såvel lærere som e- 
lever. Blandt meget andet, der vakte enormt bifald, var en quiz 
mellem et firemands lærerhold og tilsvarende elevhold. Lærerne 
spurgte ud om fremmedord og eleverne om lokale jyske ord, og 
quiz'en blev snart til et smukt og morsomt billede på genkende
lige situationer udi kommunikationens ædle kunst.

Forældrefesten er en institution på Lemvig Gymnasium, en årlig 
begivenhed vi ser frem til, og hvis praktiske afvikling og for
løb er til stadig debat elever og lærere imellem. Det er derfor 
ikke sandsynligt, at festen vil ligne sig selv fra år til år. 
Vi får mange meldinger om synspunkter på festen, og vi inddra
ger alle standpunkter, vi har fået at vide, i den praktiske til
rettelæggelse af næste års fest.

GB
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Åbent hus på gymnasiet

Som markering af Lemvig Købstad 75o års fødselsdag og Lemvig 
Gymnasiums 5 års fødselsdag inviterede skolen til åbent hus 
den 29. april 1984. Mange benyttede - på trods af det gode 
søndagsvejr - lejligheden til at kigge indenfor og få et ind
tryk af Lemvig Gymnasium som uddannelsessted.

Der var forevisning og demonstration af faglokaler, musik, 
taler, teater, maleriudstilling og i Lemvig Folkeblads omtale 
af arrangementet hed det bl.a.:

"Forhenværende amtsborgmester Aage Ebbensgaard, 
som var en af initiativtagerne til gymnasiet i 
Lemvig, gav en historisk redegørelse for under
visningen i Vestjylland, og han kom ind på gym
nasiets rolle i landsdelen og på begrundelsen 
for at oprette gymnasier her. Bl.a. nævnede han, 
at man på et tidspunkt ikke længere var interes
seret i at importere akademisk arbejdskraft til 
Vestjylland og derfor begyndte at bygge gymna
sier. Aage Ebbensgaard konstaterede, at gymna
siet nu er solidt forankret i Vestjyllands muld.

Gymnasiets rektor nævnede, at man skal være me
get varsom, når man starter en ny skole op i 
Vestjylland. - Men det er gået godt her, og vi 
er meget glade for den opbakning vi har fået 
sagde rektor.

Under åbent hus arrangementet var der underhold
ning af skolens elever. Skolens kor sang PH-viser, 
teatergruppen "Ygdrasil" opførte PHs "Den offent
lige mening". Corny - gymnasiets jazz-orkester, 
krydrede dagen med traditionel jazz-musik. Kunst
neren Hans Morten fra Fåre udstillede malerier. 
Men byens borgere var hovedsageligt kommet for at 
konstatere, hvordan gymnasiet fungerer. Og det var 
der rig lejlighed til at se rundt omkring i faglo
kalerne. I kælderen viste elever, hvordan de laver 
videofilm, og i idrætslokalerne var det muligt at 
få målt sit kondital. Alt i alt havde man i fag
lokalerne på en sjov måde søgt at fremvise, hvad 
man i det daglige beskæftiger sig med" .
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Paneldiskussion om 
ungdomsuddannelserne i 
1980’erne
Debatterne om strukturreformer i gymnasiet er kendt for de 
fleste med tilknytning til gymnasieskolen. Men som lærere 
og elever i denne gymnasieskole ser vi nok ofte for afgræn
set og fastlåst på de problemer, der rejses i debatten.

Spørgsmålet om gymnasiets fremtidige indhold og struktur hø
rer nemlig også hjemme i en bredere uddannelsespolitisk de
bat, hvor samtlige ungdomsuddannelser anskues undet eet, ses 
i sammenhæng med folkeskolen og voksenuddannelserne og drøf
tes i lyset af samfundets kulturelle, sociale, erhvervsmæs
sige udvikling.

I et forsøg på at sætte disse vidtgående problemer ind i en 
lokal sammenhæng (d.v.s. se dem i lyset af levevilkår, er
hvervsmønstre og uddannelsesmønstre i specielt det nordvest
lige Jylland) indbød gymnasiets studievejledere skole- og 
erhvervsfolk samt komunalpolitikere og folketingsmedlemmer 
på egnen til et større møde den 7. december 1983 om: Ung
domsuddannelserne i 198o'erne. Indbydelsen resulterede i, at 
ca. 7o - 80 gæster mødte op til mødet. Heriblandt mF'erne, 
Henrik Toft (V) og K. Østergaard (Kons.).

Mødet var formet som en tretrinsraket: Oplæg fra paneldelta
gerne, paneldiskussion og diskussion mellem "salen" og pa
nelet. I panelet sad: Direktør Allan Kirkegaard, JOKI - JKM 
A/S, Nyk. Mors, som repræsentant for Industrirådet (Dansk 
Arbejdsgiverforening var forhindret); erhvervsvejleder Erik 
Hansen, AF i Herning; professor K. Th. Herborg Nielsen fra 
Århus Handelshøjskole og lektor Henning Salling Olesen fra 
Roskilde Universitetscenter. LO var inviteret, men blev for
hindret i at stille med en repræsentant.

Det er vanskeligt på så kort plads at referere den omfatten
de diskussion. Men nogle få dominerende samfundsmæssige de
batemner, som blev diskuteret i panelet og senere med salen, 
skal nævnes:
Hvordan skal ungdomsuddannelserne følge den udvikling op, 
som tog fart i 8o'erne, og som vedrører automatisering, da
tabehandling, udvidelse af informationsmulighederne v.h.a. 
den nye informationsteknologi, m.m.? Har uddannelsessystemet
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i Vestjylland nogle særlige muligheder her? - Denne diskus
sion blev især fremprovokeret af prof. Herborg Nielsen. Me
ningerne om, i hvor høj grad specielt gymnasiet skulle tage 
farve af denne udvikling, var i høj grad delte.
Lægger de unge og de vejledere i skolesystemet, der rådgiver 
dem, tilstrækkelig vægt på de fremtidige beskæftigelsesmu
ligheder, når de træffer deres uddannelsesvalg? Er man til
strækkeligt opmærksom på pigernes vanskelige beskæftigelses
situation? Bør vi indføre en positiv diskrimination af piger 
ved optagelsen til EFG-uddannelserne?

Forbindelsen mellem erhvervslivet og ungdomsuddannelserne bør 
ikke kappes over i den fremtidige uddannelsesplanlægning (en 
cadeau til mesterlæren). - Sådanne synspunkterblev ført frem 
af erhvervsvejleder Erik Hansen, og de fik megen støtte fra 
de øvrige paneldeltagere og tilhørere.

Om selve livet i uddannelsesinstitutionerne udspandt der sig 
en diskussion, især mellem Henning Salling Olesen og Allan 
Kirkegaard. Førstnævnte lagde vægt på, at uddannelserne skul
le ændres indefra, så ansvaret for at de 3 - 4 års ungdomsud
dannelse bliver brugt til noget, som de unge finder relevant, 
i højere grad lægges over på de unge selv. Strukturreformer 
ovenfra troede Henning Salling Olesen nemt ville gøre mere 
skade end gavn. Det drejer sig om at undgå, at en stigende 
del af ungdommen oplever den uddannelse de er igang med som 
en fremedgjort verden, og det opnås kun ved ændringer indefra.

Heroverfor stod Allan Kirkegaard, der betonede, at- skolens 
formål først og fremmest var faglig indlæring og dygtiggørel
se hos den enkelte. Selvom undervisningsindholdet løbende må 
justeres i takt med samfundets udvikling, må man ikke slække 
på adgangskravene til og eksamenskravene efter gymnasieuddan
nelsen. Der trænges snarere til en skærpelse. Her blev det 
danske erhvervslivs vækst- og konkurrencemuligheder i fremti
den ført frem som argument.
Paneldiskussionen gav anledning til kommentarer og spørgsmål 
indenfor næsten alle sider af diskussionen måske flest til 
den del, som var rejst af Erik Hansen. Da mødet sluttede en 
halv time over det fastlagte afslutningstidspunkt var der 
formodentlig mange der endnu sad tilbage med spørgsmål. De
batten går videre.

SH
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Note om Thøger Larsen 
og Carl Nielsen

En lille, uoverlagt bemærkning i skolens indvielsesskrift 
fra 1982 slog mig i gang.

Som ny vikar i år kendte jeg ikke skriftet på forhånd, men 
da jeg fik det tilsendt fra rektor, kunne jeg nu læse i 
den instruktive artikel om skolens indvielseskantate, hvad 
min gamle ven og våbenbroder Claus Engstrøm skrev om musik
ken og Thøger Larsens digte. Om Thøger Larsen og Carl Niel
sen stod der bl.a. at "til noget fælles værk er det altså 
aldrig blevet".

Kunne det virkelig passe? Jeg fik blod på tanden.

Højskolesangbogen indeholder rigtignok intet sådant værk, 
men Carl Nielsen har jo især tonesat arbejder af snart sagt 
alle betydelige danske digtere, samtidige såvel som afdøde, 
så Thøger Larsen måtte da næsten være selvskreven?

Carl Nielsens sange findes rundt omkring i forskellige ud
gaver, men en del er aldrig blevet trykt. Skulle manuskrip
tet til et formodet fælles værk mon findes i Det kongelige 
Bibliotek, hvor det lå og samlede støv og glemsel? Eller, 
endnu værre, blandt de mange andre, endnu ikke officielt 
registrerede, Carl Nielsen-manuskripter i privat eje?

Otto Gelsted skriver om vennen Thøger Larsen, at han nød 
stor anseelse i litterære kredse i København, længe før det 
var gået op for flertallet af hans bysborgere, at han var 
andet og mere en almindelig redaktør. Endvidere, at han på 
ingen måde var eremit. Han holdt af sine københavnsbesøg og 
var glad for gæster.

Carl Nielsen førte en omfangsrig korrespondance med adskil
lige af datidens kulturpersonligheder, færdedes hjemmevant 
i dens kunstnerkredse og var mere end almindelig belæst.

Hans datter, Anne Marie Telmanyi, nævner ganske vist ikke 
Thøger Larsen i sit omhyggelige erindringsværk om forældre
ne og barndomshjemmet, men i hvert fald må Carl Nielsen ha
ve kendt Thøger Larsens arbejder gennem sit hverv som med
udgiver af Folkehøjskolens Melodibog, der kom i 1922 for 
første gang. I førsteudgaven findes Thøger Larsen dog ikke, 
idet medudgiveren Oluf Rings melodi til "Danmark, nu blun- 
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der den lyse Nat" først blev skrevet samme år og dernæst 
offentliggjort i Højskolebladet i juni 1923.

Thøger Larsens yndefulde digt fra 1914 smeltede sammen til 
en højere enhed med den usædvanlig sangbare melodi, som 
hurtigt blev kendt og afholdt.

Men det fælles værk? Bekræftelsen af at et sådant fandtes, 
gav Fog og Schousboes udførlige bibliografi, som oplyser, 
at også Carl Nielsen skrev en melodi til "Danmark, nu blun
der den lyse Nat", dateret 2o. december 1929!

Dengang, som nu, var det ikke usædvanligt, at man skrev fle
re melodier til et og samme digt, og Carl Nielsen må vel ha
ve følt sig tiltalt af dette. Hans melodi offentliggjordes i 
faksimile nytårsmorgen 193o i Politiken, og efter hans død 
året efter var kollegaen Oluf Ring så loyal, at han gav den 
en chance i Arbejdermelodibogens førsteudgave i 1936. Man 
fristes til at tilføje: Og ingen har sunget den siden!

Det drejer sig om en strofisk dur-melodi i 6/8-takt, hvilket 
tydeligvis skal minde om en vuggevise, jævnfør teksten. Me
lodien er ret typisk for den karske stil, som også kendes fra 
datidens orgelbevægelse, og den kunne stå som en personlig 
levendegørelse af det, Carl Nielsen kaldte "det mildt-strøm- 
mende" i den danske sang. Desværre virker resultatet i dette 
tilfælde mindre inspireret, bl.a. forekommer der undervejs et 
uheldigt brud på melodi og harmonisering, som resten af melo
dien ikke overlever.
Publikum har formentlig syntes, at den var sær og for svær at 
lære, og desuden havde man jo i forvejen en virkelig god me
lodi, som ikke var sådan at slå ud. Det fælles værk, som alt
så først blev til året efter digterens død, rokkede ikke no
get.

Carl Nielsens melodier har i adskillige tilfælde udkonkurre
ret mindre profilerede arbejder, hvilket f. eks. gælder me
lodierne til flere af Harald Bergstedts børnesange (Jeg ved 
en Lærkerede, Solen er saa rød, Mor), men i dette tilfælde er 
rollerne altså byttet om, Oluf Rings melodi er, jævnfør sko
lens kantate, uløseligt forbundet med Thøger Larsens "Danmark- 
nu blunder den lyse Nat". Inden for den danske sang er den al
lerede en klassiker.

Michael Gram
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Fællesarrangementer

Fællesarrangementet er en af vore vigtigste samlende instituti
oner på skolen. Det går ud på, at alle på skolen, elever, lære
re og interesserede i det hele taget, samles, oftest i fælles
området og får en fælles oplevelse i form af et kunstnerisk ar
rangement: koncert, oplæsning, skuespil eller i form af et fo
redrag eller en diskussion om et aktuelt emne.

Sæsonen i år har spændt vidt, så vidt at der heller ikke har væ
ret fuldstændig samdrægtig enighed om samtlige arrangementers 
kvalitet. Det modsatte ville godt nok også være ejendommeligt. 
I fællesarrangementerne møder vi oftest mennesker fra den del 
af det virkelige liv, der ikke omfattes af vor egen virksomhed 
som gymnasiesøgende eller gymnasieundervisere. Se selv: Sæsonen 
indledtes med en italiensk klovnetrup fra Trieste, der via Odin 
Teatret i Holstebro besøgte skolen med en herlig stumfilm/Chap- 
lin-agtig forestilling. Kort efter fik vi besøg af digteren In
ger Christensen og umiddelbart efter af pianisten og komponisten 
Niels Viggo Bentzon. I oktober havde vi et dobbeltarrangement, 
der lå i forlængelse af forrige sæsons fællesarrangement med op
førelse af Ovartaci's marionetkomedie "Vejen til Coruna". Psy
kiateren, overlæge Johs. Nielsen, Risskov, holdt foredrag, dels 
om Ovartaci selv, dels om fænomenet "l'art brüt". I tilknytning 
hertil vistes "art brut" fra samlingerne på Psykiatrisk Hospital 
i Risskov. I november var vi ovre i det mindre musiske, men nok 
så interessante: nemlig et lysbilledforedrag om Folkekirkens 
Nødhjælp's arbejde i Tanzania ved Herluf Andersen, og senere en 
paneldiskussion om Cheminova med diskussion mellem repræsentan
ter fra virksomheden i Harboøre og fra Cheminovagruppen ved År-
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hus Universitet. Kort før jul holdt Johs. Aagaard, Århus, et 
fængslende foredrag om nyreligiøsitet. I februar kom landets 
fornemste klassiske strygekvartet, Kontrakvartetten, der som 
ventet spillede topmålt professionelt og som, hvad vi jo ikke 
kunne vide, i sjælden grad evnede at præsentere deres musik på 
en jordnær, pædagogisk måde. Umiddelbart herefter optrådte det 
engelske London Toast Theatre med forestillingen "Man Friday". 
Mange fik her dokumenteret nytten af at kunne engelsk på avan
ceret niveau: diskussionen gik højt mellem sal og aktører. I 
marts gav Jørgen Dragsdahl, udenrigspolitisk korrespondent ved 
dagbladet Information, en briefing om den storpolitiske og 
magtpolitiske situation i verden. Sådanne problemer, blandt an
det, blev også behandlet i næste fællesarrangement, hvor alle 
forlagde residensen til Lemvig Film Teater og så Richard Atten
boroughs skildring af Gandhis liv. Sæsonen blev afsluttet med 
arrangementer ved gamle kendinge på skolen, først Torben Las
sen og Brita Haugen med sambainstruktion, sidst Reidar Nils
son fra Tukakteatret, der rettede appeller til os alle om at 
tage aktiv stilling til oprustningen og tage ansvaret for vor 
egen tilværelse. Glemmes skal heller ikke et specielt arran
gement med paneldiskussion mellem folketingskandidater fra bå
de højre- og venstrefløj i tilknytning til folketingsvalget i 
januar.

Fællesarrangementer tilrettelægges praktisk af skolens fælles
udvalg, som du kan læse andetsteds. Det modtager et vældigt 
antal henvendelser med tilbud om arrangementer. Alle kan komme 
med forslag om ønsker. Skønt ovennævnte program måske kan vir
ke lovlig "seriøst" og "fint”, er det bestemt ikke tilsigtet. 
Næste års sæson vil sagtens kunne rumme helt andre arrange
menter .

GB

Adrian Mitchell's Man Friday som fællesarrangement fredag den 
24/2 1984 opført af The London Toast Theatre.
Straks de første af truppens medlemmer viste sig i deres let
te kostumer, tiltrak de sig stor opmærksomhed, og den holdt 
sig fuldt ud i de to timer, showet varede. Ved inciterende ryt
mer og enkle sange blev vi alle "varmet op" af nogle af stam
mens medlemmer, d.v.s. de tre musikere og de to dansepiger.

Arkitekten bag "hullet" ville have frydet sig. Området var som 
skabt til en forestilling af denne art, en ting truppen også 
roste meget efter showet. Således erklærede Peter Bensted 
(Crusoe), at netop disse rammer muliggjorde den nære kontakt 
med publikum, de ønskede, og at det fik dem til at give mere 
af sig selv.
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Adrian Mitchell skriver i en indledende note til skuespillet, 
"Half-way through writing it, I realized it could work on sta
ge if the audience could be persuaded to represent the tribe. 
The story is told by Man Friday and at the end the audience 
is called upon to make a decision about Crusoe".

I The London Toast Theatres opførelse den fredag var publikum 
med! Stemningen i "hullet" var tæt og intens, alle levede med 
HELE tiden! Det var velfungerende totalteater! Glemt var alle 
eventuelle betænkeligheder såsom sprogbarrierer og manglende 
forhåndskendskab til stykket.

De fleste vil nok især huske første halvdel af showet med de 
talrige usandsynligt morsomme scener, hvor Crusoe forsøger 
at undervise Fredag. Samspillet mellem de to var blændende; 
ingen kan vel se så uskyldigt uforstående ud som Fredag (Mi
chael Simpson) præsterede det eller så dybt rystet og choke
ret, som Crusoe (Peter Bensted) gjorde det.

I det hele taget bør samtlige medlemmer af truppen roses 
højt. Opførelsen var helt igennem professionel og et stykke 
særdeles velfungerende teamwork. Alle gav sig helt og fuldt, 
også publikum!

Ved den afsluttende afstemning fik Crusoe lov til at blive i 
stammen, var det måske lidt for flinke at være? Var der i dis
kussionen fremkommet tilstrækkeligt med gode argumenter herfor? 
- Måske ikke, men vi havde som "publikummere", og dermed som 
medlemmer af stammen, haft en dejlig oplevelse; vi havde "få
et noget med os hjem".

I SÆRKLASSE DET BEDSTE FÆLLESARRANGEMENT I LEMVIG GYMNASIUMS 
HISTORIE.

JT
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Fællesarrangementer skoleåret 1983/84

Tidspunkt Arrangement

18/8 1983 Odin Teatret
7/9 1983 Inger Christensen
9/9 1983 N. W. Bentzon
9/1O-1O/1O 1983 Mus. Psykiatrisk Hosp., Risskov
7/11 1983 Folkekirkens Nødhjælp
3o/ll 1983 Cheminova
15/12 1983 Johs. Aagaard, Dialogcentr., Arhus
22/2 1984 Kontra-Kvartetten
24/2 1984 London Toast Theatre
12/3 1984 Jørgen Dragsdahl
16/3 1984 Ghandi-filmen
21/3 1984 Torben Lassen, Brita Haugen, Samba
5/4 1984 Reidar Nilsson, Tukak
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Skolekomedie om 
»Livets gang i Lidenlund«
Hvordan kunne skolen fejre, at en komtesse (en ægte) var at 
finde blandt lærerne efter sommerferien 1984? Mødet mellem a- 
delige kredse og det mere småborgerlige Smilehul måtte på en 
eller anden måde få et kunstnerisk udtryk. Den eneste mulige 
løsning var da at opfinde en falsk grevinde og indsætte hen
de i vore vante Lidenlund-cirkler. Det blev til Farcical Li
denlund, musical, komedie, tragedie, farce og vaudeville.

Det vil føre for langt at genfortælle den indviklede handling 
eller at give indtryk af den raffinerede psykologi i stykket. 
Figurerne var hentet fra Stagis' berømte tegneserie "Huskøb i 
Lidenlund", men for at give det hele en original drejning kom 
det til at handle om en kuffert, så'n rent symbolsk opfattet, 
altså. Der var en præst, der sang om synden og en syndig sam
ling provinsbyborgere, der allesammen var ude efter kufferten, 
da de allesammen ufrivilligt var aldeles appelsinfrie. Ved 
stykkets slutning viste det sig, at kufferten var fuld af ap
pelsiner, som gavmildt blev kastet ud til det festberuste pub
likum.

Moralen i stykket var "at det er OK at tjene penge".
Derefter kom julen til Lidenlund. CE



Arbejde med videofilm 
i formning

Når jeg foreslår formingsholdene i 3.g at producere en video
film, er det ikke fordi jeg er specielt fasineret at teknik - 
ikke mere end f.eks. af gode redskaber til at tegne eller 
skære med - men det er faktisk heller ikke fordi jeg er ner
vøs for, at eleverne skal blive ofre for "videodjævelen", som 
de derfor skal rustes mod ved selv at arbejde med video. Det 
er derimod fordi de her har mulighed for, at gå ind i en 
kunstnerisk arbejdsproces, der aktiverer mange forskellige 
evner. Denne proces nødvendiggør et samarbejde, hvor de enkel
te deltagere optræner sansen for at vurdere, hvornår der er 
brug for at lade ideerne boble, og hvornår det er nødvendigt 
at strukturere og samle op.
Efter en indføring i de mest elementære begreber om filmens 
virkemidler, går vi i gang med at skrive et manuskript. Det
te arbejde indebærer en del diskussioner om intentioner, for
tælleteknik o.s.v. Der tegnes små skitser til angivelse af 
billedafskæringer, kameravinkler m.v. Replikker kommer til, 
og det sproglige aspekt bliver genstand for overvejelser. Nye 
forslag dukker op. De kan dreje sig om lydeffekter, kostume
ring, rekvisitter, trickoptagelser, musik og meget mere.

Når dette arbejde er tilendebragt, oprinder den store dag, 
hvor indspilningen starter, En hyttetur har i denne forbin
delse vist sig at være nyttig, da en skoleklokke mildt sagt 
ikke lige er det, der er mest brug for her. Der arbejdes sim
pelthen på højtryk i en rytme, der ikke er som et urværks: 
"klar til optagelse", "om igen", "om igen", "godt, vi ser på 
det". Og man flokkes om den lille monitorskærm og jubler mest 
over fejltagelserne.
Den sidste fase, klipning og redigering af lydsiden foregår 
hjemme i formningslokalets depotrum og overlades gerne til to 
eller tre efterhånden ret drevne "teknikere". Jeg tror, at 
denne proces med at klippe fra, strukturere, kombinere og så
ledes skabe en helhed, er så lærerig, at det ikke burde være 
så få, der fik lejlighed til at prøve det. Men det er forstyr
rende at være mere en tre om det. Til gengæld kunne det jo væ
re, at andre fag med tiden vil udnytte dette medium på lige 
fod med rapportskrivning. I hvert fald rummer de forkætrede 
apparater uudnyttede muligheder for tværfagligt samarbejde.

LB
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Frivillig idræt

Vi lagde stærkt ud i efteråret med at tilbyde aktiviteter 
stort set hver dag, og i starten blev der spillet fodbold, 
volleyball, basketball og badminton, så det var en lyst. 
Senere kom også hochey på programmet, men efter jul dale
de interessen noget. I efterårssemestret deltog vi i fod
bold (både piger og drenge), basketball og badminton stæv
ner og efter jul i volleyball. Det er altid skægt at være 
af sted, og resultatlisten spænder i år helt fra topplace
ring til bundskrab. - Til lykke med det! - Vi forsøgte at 
afholde interne klasseturneringer, der skulle afsluttes 
med lokal opgør (Struer!). Såvidt nåede vi desværre aldrig, 
men har herigennem fået bedre og mere realistiske forestil
linger om, hvordan det skal køre næste år.

Landsundersøgelsen 
»Ungdom og Idræt«
l.g'erne deltog alle i landsundersøgelsen "Ungdom og Idræt" 
der skal kortlægge de 16 - 19 åriges kondition og idræts
vaner. I løbet af en dag fik vi testet alle 80 for blodtryk, 
kondition, styrke, smidighed og fik desuden alle til at ud
fylde et større spørgeskema om sport, ryglidelser, rygning, 
O.S.V., o.s.v.
Materialet er langtfra færdigbehandlet (ca. 2o.ooo deltog), 
men de foreløbige resultater tyder på en langt bedre kondi
tion hos de unge end tidligere antaget. En kondition der 
kræver deltagelse dels i skolens idrætsundervisning dels i 
den frivillige idræt. - Og det er jo glædeligt at det står 
så godt til!

4 x idrætslærere
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Forsøgsidræt

August 1984 starter et forsøg på mat.nat. grenen, hvor idræt, 
geografi og biologi delvis integreres.

Formålet med forsøget er at opnå en helhedsforståelse af det 
omgivende miljø, således at eleverne lettere og bedre kan 
forstå, vurdere og anvende fagene i teoretiske og praktiske' 
sammenhænge.

Indholdet af geografi og biologi følger bekendtgørelsen, hvor
imod idræt udvides med "friluftsliv", og ved "friluftsliv" 
forstår vi udeaktiviteter, hvor den umiddelbare motivation 
ikke er konkurrencemomentet, men det at færdes i naturen, op
leve naturen og dermed indgå som en del af den. Friluftsliv 
omfatter således bl.a.: Færden i naturen, sikkerhed (her
under bl.a. såvel grund- som special træning) Arbejdsfysio
logi, Sociale forhold, den gensidige påvirkning natur - men
neske.

Som eksempel kan nævnes: tourcykling, kano, skiløb, vandring, 
sejlsport, roning.

Forsøget indeholder en del ekskursioner af forskellig længde, 
men om det skal foregå på cykel, i kano, til hest eller på 
hænder afgøres af lærere og elever i fællesskab.

Det skal sluttelig nævnes, at den endelige studentereksamen 
bliver en "normal" mat.nat. eksamen med samme eksamensform 
som den.
l.y deltager som forsøgskaniner, og de deltagende lærere TM, 
PP og EM ser frem til 2 udbytterige år.

TM, EM, PP
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EDB i gymnasiet 
fra skoleåret 1984/85

Fra det nye skoleår vil alle l.g elever få et 3o timers grund
kursus i EDB.

Kurset vil sigte mod at alle
- kan betjene gymnasiets datamaskiner
- kan læse og rette i eksisterende programmer
- kan lave mindre programmer
- får indsigt i EDB-teknologiens muligheder, 
begrænsninger og betydning for samfundet.

I 2. og 3.g vil grundkurset blive fulgt op i de enkelte fag, 
hvoraf flere allerede er klar med nye lånebekendtgørelser, der 
tager højde for denne integration.
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Biologi
- gymnasiets levende fag
Var det med fuldt overlæg arkitekten anbragte biologiafdelin
gen længst væk i bygningen? Så han allerede dengang hvide, 
sorte og brune mus pile omkring og græshopper så store som 
gråspurve hvine gennem luften? - Næppe, - men i hvert fald 
finder man i dag i biologiafdelingen flere og flere levende 
dyr, som vi anvender i undervisningen.
Der er ret skrappe regler for anvendelsen af dyr til forsøg 
og kun med hensyn til laverestående dyr - insekter, orme, 
snegle m.v. har vi frie hænder i vores anvendelse.

Vi har i år i genetikundervisningen anvendt bananfluer og 
mus for ved krydsningsforsøg at vise udspaltningen med hen
syn til forskellige egenskaber - øjenfarve, vingeform m.v. 
hos bananfluer og pelsfarve hos musene. Musene har desuden 
været anvendt i adfærdsforsøg - - og rydning af enkelte af
delinger på grund af mindre lugtgener. Gennem en længere pe
riode havde vi en større bestand af afrikanske vandregræs- 
hopper - vingefang ca. lo cm i udvokset tilstand; så måske 
ikke så sært at rengøringspersonalet åbnede dørene forsig
tigt, da en del af dyrene af og til undslap og vanskeligt 
lod sig indfange - undskyld!

Græshopperne blev anvendt i et forsøg med hudskiftehormoner 
for at se, om man kan fremme eller hæmme dyrenes udvikling 
fra larve til voksenstadiet og dermed hindre deres kønsmod
ning. Ideen er om disse stoffer på længere sigt kan anvendes 
i bekæmpelsen af visse skadedyr. Såvel dyr som hormoner var 
stillet til rådighed fra Cheminova. Et spændende og godt for
søg - tak for god hjælp fra Lars-Erik Kruse Pedersen, Chemi- 
novas biologiafdeling.
I den daglige undervisning har vi fra skolens egne damme ind
samlet mange forskellige dyr - snegle, frøer, larver, insek
ter m.v. - og fra slagteriet har vi til undervisningen i fy
siologi hentet friskt materiale - øjne, ører, nyrer m.v. - 
også her vil jeg benytte lejligheden til at takke slagteriet.

Alt i alt mener jeg, at det i biologi er vigtigt for forstå
elsen af stoffet, at vi anvender såvel levende dyr samt friskt 
materiale for at belyse og virkeliggøre undervisningen mest 
muligt.

JN
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pyccKnn asbik b hahiek ekmhabhm.

Muligheden for at vælge RUSSISK som 3. fremmedsprog har eksi
steret på mange gymnasier lige siden sputnik-tiden omkring 
196o. Her på skolen har 2.ay hidtil været ene om at repræsen
tere faget, men får fra det ny skoleår forstærkning fra et 
nyt og stort hold, hvorved fagets stilling på vores skole 
styrkes betydeligt så der fremover kan skabes en vestjysk 
tradition for at beskæftige sig med dette fag også her på 
skolen. Styrkelsen af russisk her på stedet betyder blandt 
andet, at der åbner sig muligheder for større aktiviteter 
udadtil i form af ekskursioner, film, kontakter til russiske 
institutioner, møder med "rigtige" russere, rejser etc.

Russiskhold har normalt en behagelig lav klassekvotient, d.v.s 
ingen slipper passivt gennem forløbet, og da holdene består 
af både matematikere og sproglige samles alt hvad der minder 
om grammatik op helt fra bunden, altså ingen behøver føle sig 
udenfor. Den aktive indføring i det russiske sprog kombineres 
især i 2. og 3.g med tekster, der belyser vigtige sider af 
det moderne sovjetsamfund (uddannelse, landbrug, kønsroller, 
litteratur, dagligdag etc.). Vi har f. eks. i år taget hul 
på den nyere sovjetlitteratur, hvor vi med baggrund i den of
ficielle "metode" for sovjetisk kulturudfoldelse (socialistisk 
realisme) læser og diskuterer tekster, der fokuserer på det 
moderne sovjetmenneske og forhåbentlig giver os en større for
ståelse for, hvad der rører sig i den "almindelige" russer 
bag de sædvanlige officielle masker og klicheer, som vi kender 
fra TV og presse. I en kold tid, som vi oplever i disse år, 
bør russisk som gymnasiefag også være kultur- og informations
formidler om et gigantsamfund, de færreste ved ret meget om, 
men som næsten alle frygter.
I årets løb har vi været i Holstebro Filmklub for at se den 
russiske mammutproduktion "Den Yderste Dom" (3| time!!), in
strueret af A. Tarkovskij, ligesom vi her på skolen har vist 
kirgiseren Ajtmatovs film "Den Første Lærer".
Til sidst skal det nævnes, at der til skolen er indkøbt en 
ikke ringe samling bøger, der på forskellig måde belyser kul
turelle, økonomiske og politiske sider af livet i Sovjet. Der 
er ved etableringen af det russiske fagbibliotek lagt vægt på 
at skaffe materiale i let tilgængelig oversættelse (f.o.fr. 
dansk og engelsk) så flest mulig - foruden "russister” - kan 
få fornøjelse af samlingen. Det nye fagbibliotek vil efter 
planen være på plads i biblioteket efter sommerferien.

BB
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Praktik i religion

2.Z er ved skoleårets afslutning i juni 1984 halvvejs igennem 
forsøgsundervisningen med praktik i religion. Foranledningen 
til dette forsøg er dels en skrivelse fra Direktoratet for Gym
nasieskolerne og HF fra 1982 om "Praktik i gymnasiet og ved HF- 
kurser", dels egne erfaringer og tanker om fornyelse af gymna
siets pædagogik, som jeg vil gøre kort rede for i det følgende:

Som lærer i dramatik i forbindelse med skolens frivillige stu
diekredsundervisning havde jeg i et par år haft nogle store op
levelser sammen med eleverne, blandt andet under opsætningen af 
den årlige skolekomedie. Flere weekend'er i træk tilbragte jeg 
og eleverne på skolen, hvor vi arbejdede med projektet i time
vis: nogle agerede, andre indøvede replikker,'andre byggede ku
lisser, andre igen var beskæftigede med at sætte sig ind i det 
tekniske i forbindelse med sceneskift og lyssætning, og atter 
andre var i færd med at lave mad til os alle.

I disse arbejdsfællesskaber oplevede jeg en begejstring, et en
gagement og en arbejdsglæde hos mine elever, som jeg ikke tid
ligere havde bemærket i samme grad. Og det sjove var jo, at de 
slet ikke skænkede det en tanke, at de på sådanne dage lærte me
re end flere måneders undervisning kunne give dem. Samtidig vid
ste jeg, at disse oplevelser, sammen med deres udlandstur i 2.g, 
ville være nogle af de få, der ville blive stående tilbage i de
res erindring, når de senere tænkte tilbage på deres gymnasietid. 
Jeg indså da, at enten burde jeg søge over i en anden skoleform, 
f. eks. en højskole, eller også burde jeg forsøge at få sådanne 
undervisningssituationer til at spille en større rolle i den dag
lige undervisning i gymnasiet. Og da der er så mange sider ved 
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det nuværende gymnasium, jeg holder af, så valgte jeg at forsøge 
at realisere det sidste alternativ!

Derfor gik jeg i gang med at forestille mig, hvordan skoledagen 
kunne komme til at forme sig, hvis man begyndte at praktisere 
undervisningsaktiviteter, der får eleverne revet med såvel fy
sisk som psykisk. Rigelig teoretisk støtte for mine planer fandt 
jeg i store dele af udviklings- og indlæringspsykologien, som 
kan bekræfte, at tilegnelsen af færdigheder stiger kraftigt med 
graden af motivation og engagement.

Hvis de kundskaber, vi forsøger at erhverve, ikke samtidig bin
des følelsesmæssigt, positivt eller negativt, gennem oplevelser 
og erfaringer, til vores sind, så hænger disse kundskaber ikke 
fast ret længe, eller de bliver til tomme fraser og data uden 
virkeligt indhold og uden betydning for vores liv uden for sko
len .

Det forsøg, som 2.z deltager i, er et forsøg med såkaldt kombi
nationspraktik. Det vil sige et forsøg, hvori der er indlagt 
forskellige former for praktiske undervisningsaktiviteter for
delt over en række praktikperioder af varierende varighed.
Det specielle ved forsøget er, at der er tale om afprøvelse af 
helt nye former for praktiske aktiviteter i undervisningen, og 
at det sker inden for et fag, som traditionelt har været stærkt 
bundet til brugen af tekster. Forsøget er tilrettelagt således, 
at der ikke skal dispenseres fra gældende bestemmelser for fa
get og timerne ligger traditionelt placeret i skemaet.

Religion i gymnasiet er til tider et vanskeligt fag. Vi skal 
med et lavt timetal gøre vores elever bekendte med fremmede 
kulturer og deres helt anderledes måde at tænke, føle, opleve 
og tro på. Religion er endvidere et fag, der stiller betydelige 
krav til elevernes evne til at ræsonnere og tænke systematisk 
og abstrakt. Og endelig må fagets lærere være klar over, at en 
dyb og nuanceret forståelse af livsanskuelsesmæssige spørgs
mål til en vis grad forudsætter, at eleverne allerede i forvej
en er udstyret med en ganske god portion livserfaring.

De problemer, jeg gør opmærksom på for religions vedkommende, 
har beslægtede dimensioner i gymnasiets øvrige humanistiske 
fag. Derfor rækker forsøget med praktik i religion også langt 
ud over de specielle, faglige rammer.

Hvis vi skal forsøge at løse nogle af disse problemer ved pæ
dagogisk nytænkning må man blandt andet give eleverne mulighed 
for at erhverve viden på anden måde end ved at læse. Det er af
gørende nødvendigt , at de får et levende møde med det fremmede, 
den anden anderledes tolkning af virkeligheden. De må ud at 
snakke med mennesker, se, hvordan de lever og høre om deres liv 
gennem deres egen mund.

47



Og fagene har stærkt brug for at gøre abstrakte problemer nær
værende og begribelige i hverdagssammenhæng. Jeg mener, vi kan 
komme et langt skridt videre ved at konfrontere eleverne med 
livssituationer både i og uden for skolen, men også ved at ar
bejde mere med skabende udtryksformer som fortællinger, bille
der, drama og musik; ved at forsøge os med nye formidlingsfor
mer ud over den skrevne opgave som små eller større udstillin
ger for skolen og måske lokalsamfundet, selvproducerede video
programmer og diasserier, båndværkstedsudsendelser o.m.m. I det 
hele taget kan skolen medvirke til at øge elevernes erfarings
mængde, ud over hvad allerede er tilfældet, ved at tage elever
ne ud i praktik- og aktivitetsperioder, på ekskursioner og rej
ser. Sådanne situationer er nemlig propfyldte med oplevelser, 
der føjer dimensioner til deres syn på tilværelsen. Sat lidt 
på spidsen, kan en vandretur for en elev fra f.eks. Ferring væ
re lige så lærerig, for en almen pædagogisk betragtningsmåde, 
som et besøg i et buddhistisk center i Hellerup, hvad angår be
vidsthedsdannelsen om anderledes holdninger og adfærd. Noget 
andet er naturligvis, at fra en snævrere, religionsfaglig syns
vinkel vil den ene erfaring dog ikke kunne gøre det ud for den 
anden.

Efter skoleåret 1983/84 med undervisning i 1 ugentlig time og 
med 2 ekskursioner til København, udstillinger på skolen, dra
matisering og præsentationer for resten af skolen, forlader 
2.Z nu forløb i fremmede religioner (Japans religioner og Islam) 
og etik (indvandrerproblematik) og fortsætter i 3.g med 2 timer 
om ugen om kristendommen og verdslige livsanskuelser. Og der ven
ter ekskursioner ud i lokalsamfundet og en uge i Rom, hvor klas
sens lærer i oldtidskundskab, Inger Nord, også deltager.

MB
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Mundtlig eksamen i religion

Fra skoleåret 1984/85 vil religion være at finde blandt ek
samensfagene i gymnasiet. Det vil sige, at de kommende 2.g' 
ere i 1986 vil have mulighed for at komme til studenterek
samen i religion som alternativ til enten dansk, historie 
eller fransk/russisk. Faget har haft medtællende årskarak
ter siden 1973.

Igennem de sidste årti har den faglige forening for religi
on arbejdet for også at få indført eksamen i faget for der
ved at ligestille det med andre humanistiske fællesfag. End
videre har der været tale om pædagogiske ønsker om at give 
eleverne mulighed for gennem eksamensforberedelse og selve 
eksamen at få et samlet overblik over faget og perspektive
re det i forhold til andre fag og i det hele taget føle til
fredsstillelsen ved at have tilegnet sig en række kundskaber 
og alment anvendelige færdigheder. Ligeledes har juridiske 
argumenter talt for at tilgodese elevernes retssikkerhed ved 
at give dem mulighed for at efterprøve lærerens vurdering 
ved hjælp af eksamenssystemet. Og endelig har der været et 
håb blandt fagets lærere om, at en eksamen ville kunne med
føre en justering af bekendtgørelsen fra 1961, som kunne ta
ge højde for den udvikling af indholdet og pædagogikken i 
faget, som har fundet sted igennem de sidste lo - 15 år.
Det undervisningsområde, som vandt formel anerkendelse i 
1961, var de store, såkaldt fremmede, religioner. Hermed 
forandrede faget karakter fra at have været et rent kri
stendomskundskabsfag til at blive et bredere funderet re
ligionsfag med hovedvægt på kristendommen. Der var dengang 
tale om en bekendtgørelsesændring, som tog højde for den 
kendsgerning, at den vestlige verden i stigende grad så sin 
kulturarv udfordret og perspektiveret af levekraftige østli
ge kulturer, som verdenskrigene og det øgede handelssamkvem 
verdnerne imellem havde bragt nærmere på hinanden.
På lignende måde aftegnede det moderne danske samfunds til
tagende pluralisme sig i bekendtgørelsen for HF fra 1967, 
hvor religion blev placeret med tre timer og eksamen, samt 
mulighed for specialeskrivning. Her anså man det nu for på
krævet at give undervisning i "areligiøse og antireligiøse". 
På den baggrund må faget i slutningen af 196o'erne siges at 
have udviklet sig til et religions- og livsanskuelsesfag. 
Den fagligt-pædagogiske holdning bagved denne udvikling var, 
og er den dag i dag, at hvad enten det drejer sig om kris
tendommen, de fremmede religioner eller de nyere verdslige 
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opfattelser af tilværelsen ("ismerne"), så stiller de grund
læggende set de samme spørgsmål til den menneskelige tilvæ
relse, omend de naturligvis giver forskellige svar.

I den nyeste bekendtgørelse, som blev vedtaget i foråret 1984, 
fastholdes fagets karakter af religions- og livsanskuelsesfag. 
Men samtidig erkendes det, at efterkrigstidens videnskabelige, 
teknologiske og sociale udvikling har øget behovet for, at 
gymnasieeleverne lærer at sætte nutidens problemer ind i så
vel en livsanskuelsesmæssig og åndshistorisk som en etisk og 
filosofisk sammenhæng. Derfor hedder det nu, at undervisnin
gen skal give eleverne forudsætninger for at "forstå menne
skers tro, værdiforudsætninger, holdninger og adfærd i giv
ne historiske sammenhænge" og at drøfte "emner og problemer 
af religiøs, livsanskuelsesmæssig, filosofisk og etisk ka
rakter" .

Dette formål skal opfyldes ved at lade undervisningen omfat
te følgende stofområder, hvis vægtning inden for faget er 
angivet ved procentsatser i parantes:

1) Religion og kultur hos naturfolkene, (lo - 15%).
2) En eller to af følgende religioner: jødedom, 

islam, hinduisme, buddhisme, kinesisk og 
japansk religion. (2o - 25%)

3) Kristendommen. (25 - 3o%)
4) En eller to livsanskuelser eller filosofiske 

systemer. (15 - 2o%)
5) Etiske, religiøse eller filosofiske emner. 

(25 - 3o%)

Faget religion i gymnasiet og ved HF varetages i dag, i mod
sætning til tidligere, udelukkende af fagligt og pædagogisk 
uddannede kandidater fra universiteterne i København, Århus 
og, om kort tid, Odense.
Ved indførelse af eksamen i religion vil gymnasieelevernes 
samlede antal af eksaminer forblive uændret, og der vil så
ledes udelukkende være tale om en tiltrængt normalisering af 
forholdene for et enkelt fag i forhold til en række andre 
beslægtede, alment dannende fag i gymnasiet.

Michael Böss
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Elevrådet

Elevrådet har i skoleåret 1983-84 haft en del gøremål. Af de 
mere udadvendte aktiviteter kan nævnes indkøb af gymnasietrøj- 
er, hvilket gav os en del problemer, men også erfaring. En an
den gang skulle elevrådet være i stand til at sikre en retti
dig levering, tilfredsstillende kvalitet o.s.v.

Først på skoleåret havde vi en sag om kompetencen i fællesud
valget. Sagen opstod ved, at et gammelt forslag til et fælles
arrangement, stillet fra elevside, ikke var blevet til noget. 
Elevrådet havde et møde med rektor, og der blev afholdt 2 fæl
lestimer med diskussion om forholdene. Resultatet blev et op
læg til et fællesarrangement, men sidenhen skete der ikke y- 
derligere. Hvorfor? Muligvis fordi der ingen elevopbakning var 
til stede, da det kom til stykket.

Grundlaget for et aktivt elevrådsarbejde på Lemvig Gymnasium 
er meget spinkelt. I enkelte klasser har det endda voldt pro
blemer at finde repræsentanter til elevråd, kantineudvalg og 
fællesudvalg. Der er mange, der ikke "gider" at påtage sig et 
sådant hverv. Det er så en ærlig sag, men derfor bør man være 
aktive i klasserne. Møder elevrådet ingen interesse, så bliver 
enden af det hele, at elevrådet bliver en lukket forsamling, 
der kun varetager egne interesser.

Så derfor: Vær aktive, ikke blot nye l.g'ere men også 2. og 
3.g'ere.

På elevrådets vegne 
Karl Hvingelby
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Flos

Flos er gymnasiets "Kulturforening", som dog har til hovedop
gave at arrangere fester og ellers hjælpe til ved andre arran
gementer efter skoletid.

I Flos sidder en repræsentant fra hver klasse, og der holdes 
møde en gang om ugen.

Vi har lige som sidste år haft problemet, at folk ikke kommer 
til vores fester, selv om vi faktisk (synes vi selv) har prø
vet en hel del for at gøre festerne gode, og vi har også prø
vet at lave lidt om på festerne, for at se hvordan det gik.
Vi har i år prøvet at holde pavillion-fester. Dette indebar, 
at der kunne inviteres gæster med. Der blev holdt 2 af den 
slags fester, som var rimelig gode, men det var den alminde
lige mening, at pavillion-fester lignede Handelsskole-fester 
for meget, og at det dermed ikke var en rigtig gymn'asiefest.

Vi prøvede at holde fest med spisning. Spisningen foregik ude 
i klasserne, hvorefter man samledes til fest bagefter i fæl
lesområdet. Det blev virkelig en succes.

Vi sluttede året af med et karneval. Det foregik også først 
med spisning, men denne gang allesammen i fællesområdet, og 
det var egentlig sjovere, end at klasserne spiste hver for 
sig. Til karnevallet blev der danset samba, som vi havde lært 
i 2 fællestimer onsdagen før festen. Ellers indeholdt festen 
konkurrencer og optrin fra forskellige elevgrupper. Festen var 
god, og der var mange, der havde lagt et stort stykke arbejde 
i udklædning.

Flos synes, at det trods den manglende tilslutning ved nogle 
af festerne, har været et godt år, også økonomisk set, da vi 
i år ikke slutter med en kasse med underskud, som tilfældet 
var sidste år. Vi håber, at Flos næste år vil fortsætte, hvor 
vi slap i vore bestræbelser på at lave gode fester, og vi øn
sker dem bedre held med tilslutningen til festerne.

FLOS
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Dramatikgruppen

Studiekredse bliver oprettet på initiativ fra lærere eller 
elever i emner, som ligger uden for den normale læseplan. På 
grund af det stærke frivillighedspræg opleves studiekredsun
dervisningen af lærere og elever som en lejlighed til at ta
ge aktiviteter og arbejdsformer op, som man finder forsømte 
i den daglige undervisning.
Lemvig Gymnasium har i en årrække haft en "fast" studiekreds 
i dramatik. Studiekredsen har dels arbejdet med såkaldt ska
bende dramatik (dramatiske lege, øvelser, improvisation, mi
mik o.a.) og dels med opsætningen af drama i forbindelse med 
skolens julefest. Der er således blevet opført stykker af 
Aristophanes, Svend Åge Madsen og - Claus Engstrøm og Kurt 
D. Nielsen.
Studiekredsen i dramatik holdt et halvt års pause i efterår
et 1983 og begyndte påny i februar 1984 for elever, der end
nu ikke havde haft lejlighed til at deltage. Det drejede sig 
først og fremmest om elever fra 1. og 2.g Vi har moret os i 
fuldt alvor og oplevet hinanden på en anden måde.

Til forårskoncerten, hvor Poul Henningsen var tema, indøvede 
og opførte gruppen en tekst af PH, "Den offentlige mening", 
som derved kom til at stå som gruppens svendestykke inden 
efterårets instudering af Thornton Wilders berømte stykke 
"Vor by".



DKG på Lemvig gymnasium
En afdeling af KFUM og K

Vi var som de fleste andre foreninger på gymnasiet meget spænd
te på, hvordan dette skoleår ville forløbe, med hensyn til DKG, 
nu hvor vi havde mistet vore 3.g'ere. Alle vore bekymringer kun
ne vi have sparet os, for vi er vist alle enige om, at det har 
været et godt år med god tilslutning.

To gange om ugen 
som vi skiftedes

samledes vi i spisefrikvarteret til en andagt, 
til at holde. Derudover har vi ca. en gang om 

måneden haft en bibeltime, hvor vi gik ud fra bogen: Tro og vi
den .

Nogle af årets højdepunkter har været de to DKG-lejre vi har væ
ret på, hvor vi samledes med andre DKG'ere fra hele landet, samt 
den festaften vi holdt i marts måned. Alle interesserede var ind
budte og efter vores mening, blev det en vellykket aften, med ta
le, underholdning, kaffe og afslutning.

Til sidst vil vi sige tak og tillykke til 3.g'erne samt byde de 
nye l.g'ere velkommen til et forhåbentlig lige så godt kristent 
fællesskab, som i året, der er gået.
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Corny!

Gyldendals røde ordborg: Corny adj. korney,
kernefuld, korn - Fortærsket, banal, sentimental
Longman Modern English Dictionary: Corny - Cornier - 
Corniest. - Lacking in Imagination - out of date - 
Poor in quality.

Corny startede i skoleåret 1982 som studiekreds omkring Jazz
musik. Efter en famlende og panisk usikker start med stadig 
skiftende besætning sagde det en dag bang, døren gik op og 
Torben Lassen kom ind. Han strukturerede, styrede og fik or
den på planøkonomien og Pouls intunation. Da de andre havde 
hørt os fik vi tildelt et lækkert musiklokale beliggende i 
kælderen bag armeret beton og gardiner. - Her sidder vi end
nu (Per har du en tændstik).

Det første år brugte vi til at lære kunsten at swinge og vi 
fik indblik i jazzens mysterier. I denne periode spillede vi 
udelukkende traditionel jazz, hvad vi efterhånden alle sammen 
blev godt trætte af.
Efter sommerferien begyndte vi så at eksperimentere med nyere 
rytmer og harmonier men det var dog noget svært for os at få 
startet op igen. Vi havde ligesom mistet rutinen men vi kom 
alligevel forholdsvis hurtigt ind i en god rytme (ha ha). Vi 
synes selv at vi nu er nået temmelig langt eftersom det kan 
være svært at få jazz til at swinge ordentligt.
Nu har vi, efter eget skøn, fået et repetoire og en rutine 
som gør os i stand til at underholde en hel aften. Vores sid
ste job, og vores hidtil største, var den 7/4 1984 til musik
skolens gallafest i Limfjordshallen, hvor vi havde den udsøg
te fornøjelse at spille for 6oo glade og taknemmelige menne
sker. Det var en god oplevelse og dem synes vi at vi har haft 
en del af. Derfor ville det også være en skam at holde her. 
Så hvis du har lyst og er "supermusikalsk", og hvis du har 
lyst til at spille jazz bør du møde op med dit instrument. 
Stort eller lille, tykt eller tyndt, smurt eller usmurt og 
støtte Cornys fortsatte eksistens.
P.S. Når truget er tomt bider hestene.

Venlig hilsen
Corny
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Studiekreds i astronomi
Den forgangne vinters studiekreds i astronomi havde oprin
delig som hovedformål at lære at bruge skolens astronomis
ke kikkert, især med henblik på at studere planeterne. Dis
se haved imidlertid fået den sære ide at skulle stå op på 
tidspunkter, hvor vi andre end ikke kunne drømme om at gø
re det samme, så studiekredsen blev noget mere teoretisk 
præget end oprindelig tænkt (dog fik de mest morgenduelige 
Venus at se og kunne konstatere, at den var halv!)

Vi gennemgik bl.a. solsystemet, universets opbygning og ud
vikling, samt de enkelte stjerners udvikling. I forbindelse 
hermed så vi nogle lysbilleder, og derudover så vi et par 
film om især væskers opførsel i vægtløs tilstand, samt en 
film om astronomen Johannes Kepler.

Filmstudiekreds
Film indgår på mange ledder i undervisningen. I adskillige 
fag vises der film og/eller arbejdes der med video. Studie
kredsen i film, der har kørt gennem to semestre, oftest tors
dag eftermiddag i to timer, har navnlig taget sigte på at ar
bejde med filmen som det kunstneriske udtryksmiddel, den er, 
på lige fod med anden form for kunst som litteratur, skulp
tur, maleri, teater, musik. Vi har derfor dels set spillefilm 
(som vi får hjem i 16 mm, hvilket fungerer absolut tilfreds
stillende) af filmhistorisk eller anden interesse (fx Murnau: 
Hotel Atlantic, Fassbinder: Maria von Brauns ægteskab, Penn: 
En god dag at dø, Einstein: Que Viva Mexico, Young: Alambri- 
sta. Dels har vi set deciderede undervisningsfilm om film, 
hvori indgår mange citater fra spillefilm og set film om in
struktører eller skuespillere. I tilknytning til studiekred
sen har vi på hyttetur arbejdet praktisk med selv at produce
re en spillefilm. Filmstudiekredsen er i grunden udsprunget 
af den "fredagsfilm", som er blevet vist, ca. 1 gang om måne
den efter skoletid, hvor det har vist sig, at mange havde lyst 
til at slutte ugens arbejde af med Makavajev, Orson Welles, en 
fransk gangsterfilm eller en solid western. Er der interesse 
for det, kan såvel fredagsfilm som filmstudiekreds starte på 
ny i august/september 1984.

GB
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Studierejser

Studierejse til Frankrig

Den 3. marts tog 2.x med 27 elever og 3 lærere afsked med 
Lemvig Gymnasium og dagligdagens trivialiteter, istedet 
skulle vi opleve et andet land, Frankrig.

Den største frygt bestod på forhånd i, hvordan den lange 
bustur ville forløbe. Den forløb dog forbavsende godt, 
hvor folk enten sang "Vilde Kaniner", sov eller nød ud
sigten. Der var passende (tisse)pauser (+ toilet i bus
sen) .

Efter den første dags kørsel skulle vi overnatte i Hol
land, hvor vi fik lejlighed til at overvære og deltage i 
et karneval. En mild aften, hvor gaderne var overhængt 
med balloner og pynt, så man nærmest havde fornemmelsen 
af at være i et stort rum. Folk var udklædte i spænden
de dragter, overalt var der musik og folk dansede igen
nem gaderne. Det var en stor oplevelse!

Søndag aften ankom vi til Jean-Pierres barndomsby, Caen, 
hvor vi skulle tilbringe den kommende uge. Det største 
chok fik vi, da vi opdagede, at i Frankrig taler man 
fransk! Det betyder i praksis, at "ingen" kan tale en
gelsk eller tysk, og at al kommunikation foregik på fransk 
med fagter og tegnsprog. Det lærte man noget af!
Udover Caen besøgte vi Paris på én dag (!), Bayeux-tapetet, 
landingsmuseet og -strandene ved Arromanches og Saint-Lau
rent. Vi undersøgte bunden af et champagne- og calvados
glas. Oveni fik vi et forskud på forårets glæder, da vi 
under hele turen i Frankrig havde solskin, varme og nul 
regn.
Den lo. marts ankom vi udasede til Lemvig Gymnasium og 
dansk snevejr. Frankrigsturen var færdig (suk), den var 
en succes, og jeg håber kommende 2.g'ere får samme ople
velse. Ellers er det bare ærgeligt, for dem!

På 2.x's vegne

Ruben Toxvig
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Prag

Gymnasiebesøg
Mandag formiddag var afsat til at komme ind og besøge nogle 
af vore ligestillede. Det første usædvanlige vi så, var de
res skoform - alle former for sutsko. Vi blev vist ind på 
lærerværelset, hvor det blev disket op med te, småkager og 
seje saltstænger.

Efter, at vi havde stillet vores appetit, kom deres rektor, 
som naturligt for dem, var en kvinde (80% af lærerne på gym
nasiet var kvinder). Da hun havde budt os velkommen lagde 
hun ud med at fortælle om gymnasiet i Tjekkoslovakiet, ca. 
i time. Derefter kunne vi stille spørgsmål, som hun besva
rede med hele foredrag. En af de mest forbløffende ting hun 
fortalte var, at der overhovedet ingen arbejdsløshed er i 
landet, hvad vi dog senere forstod, da vi så fire mand stå 
om en skovl. Ved besøget konkluderede vi, at tjekkiske ele
ver går ind for Rexona-mottoet: "Der er altid plads til en 
til", da der var omkring 35 elever i hver klasse. Som hjælp 
til at holde styr på forsamlingen hang Husak pænt indrammet 
i hvert eneste lokale og sendte sit myndige blik ned over 
sine undersåtter. Vi gjorde en opdagelse, som vi måske kun
ne have gavn af her på gymnasiet, nemlig at de udover at 
pleje forstanden også tager sig af lårene, ved at instal
lere bygningen i 4 etager uden elevator. Lårkuren er lang
varig, så derfor tager deres gymnasietid 4 år; men så er 
dumpeprocenten også lig nul - på alle områder.

En af gymnasiets specialiteter er undervisning i maling, og 
vi tør vist godt indrømme, at deres kunstneriske forståelse 
og evner ligger langt over vores. 7o% af eleverne går da og
så direkte ind på universiteterne, og hovedparten satser på 
maleriet. For at komme på universiteterne er der dog et krav, 
de skal opfylde, som ikke har noget med evner og karakterer 
at gøre - alle skal være med i den socialistiske ungdomsorga
nisation på skolen.

Til sidst vil vi lige nævne lære/elev-forholdet, som vi dog 
ikke håber Elly og Torben har taget skade af at se og høre. 
For det første måtte eleverne ikke komme ind på lærernes ene
mærker (lærerværelset), uden først at have benyttet dørklok
ken og ventet på, at der blev lukket op. For det andet udvi
ste de også stor respekt for lærerne ved at rejse sig op. når 
de gjorde deres entré. I tilfælde af at Elly og Torben vil 
forsøge at gennemføre lignende metoder hos os, vil vi på for
hånd advare dem mod kraftig modstand fra 2.y.
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Alene hjemme

Os, der ikke havde interesse i at tage på studietur, kedede os 
skam ikke mens de andre var væk. Vi snakkede med de lærere, un
der hvis varetægt vi skulle være de fem dage, og fandt frem til 
et program vi alle syntes var spændende. Om mandagen tog vi ned 
til B & O-fabrikken i Lemvig, hvor vi fik lidt at vide om hvor
dan fabrikken køres og hvilke fremtidsudsigter der er inden for 
denne branche. Tirsdag morgen tog vi til Arhus, hvor vi var in
de og snuse lidt omkring på datalogisk institut, hvor vi blandt 
andet var til en forelæsning. Derudover fik vi også set biblio
teket, musikhuset og studenterhuset. En tur til Vestas Vindmøl
lefabrik fik vi også tid til.

De dage, hvor vi ikke skulle på ekskursion, fik vi et kursus i 
Data, hvor vi fik indsigt i brugen af skolens data-anlæg. Et 
sådant kursus har senere vist sig at være til stor nytte i ud
regninger i både matematik og fysik.

Vi er alle enige om, at vi har fået lige så meget ud af studie
ugen, som de der var i udlandet, selvom vi ikke var uden for 
landets grænser.

Jakob, 2.y



Ekskursioner

Biologi og geografi 
ekskursion til Samsø 
med 3. mN

I skoleåret 1983-84 gennemførtes de traditionelle ekskursioner 
for 3mN.
Ekskursionen til Samsø lå i slutningen af august under vejrfor
hold der må ligne det tropiske meget. Vi boede i en firelænget 
gård Thomasminde på den nordvestlige del af Samsø. Der var på 
forhånd lejet cykler således at holdet var uafhængig af andre 
transportmidler.
Det faglige indhold lignede til forveksling indholdet fra tid
ligere år bortset fra besøg på en svinefarm, hos en smågrise- 
producent, en mælkeproducent og et gartneri. Disse besøg gav 
eleverne gode muligheder for at vurdere disse forskellige si
der af landbruget på øen. Som følge af en koncentreret indsats 
såvel på det kulinariske såvel som faglige niveau forløb turen 
med stort udbytte for alle parter.
Ud af en række kortere ekskursioner kan der nævnes turen til 
Thyborøn / Cheminova, rensningsanlæget og turen til fjorden for 
at se hvidehvalen.
Thyborøn/Cheminova-turen starter kl. 6.00 fra Lemvig Gymnasium. 
Fiskeriauktionen i Thyborøn bød på mange forskellige fisk der i 
modsætning til det foregående år endnu ikke var kørt ud. Kl.9.00 
havde vi en aftale med Cheminova. Et godt gennemarbejdet fore
drag rigt illustreret med dias og fulgt op med rundvisning på 
det biologiske laboratorium, gav eleverne et meget stort udbyt
te. Vi kan kun glæde os over de muligheder Cheminova i denne 
sammenhæng giver os. pp
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I forbindelse med gennemgangen af erhvervsgeografi i 2.aS har 
vi været på 2 ekskursioner.

Den 23/11 var vi på en cykeltur til 2 landbrug i nærheden af 
Lomborg. På det første brug så vi hvordan en moderne pattegri
seproduktion kan laves i dag, - yderst automatiseret, ratio
nelt og effektivt. Nogle elever syntes nok det var småt med ■ 
den landlige idyl. Det andet brug var også specialiseret land
brug. Dette var en mælkeproducent, hvor automatiseringen måske 
var ført knap så langt ud, som på det første brug. Dette brug 
svarede lidt mere til elevernes forestillinger om dansk land
brug. Vi vil her benytte lejligheden til endnu engang at tak
ke både Jens Ole Madsen og Johannes Laursen for deres gode 
rundvisning og deres svar på alle vore spørgsmål (spørgelys
ten var stor), samt for en ualmindelig god beværtning.

Den 7/2 var vi hele dagen i Thyborøn. Vi fulgte fiskens vej 
fra hav til forbruger. Først var vi på fiskeriauktionen, der
efter havde vi en spændende samtale over morgenmaden med for
manden for fiskeriforeningen, Kaj Rosenkvist. Hovedindholdet 
i denne samtale var EF's fiskeriordninger. Derefter var vi 
på fiskemelsfabrikken TAF, hvor direktør Fin Anderson først 
kort skitserede produktionen, derefter viste os rundt og til 
sidst besvarede spørgsmål. Hos Harald Iversen & Søn så vi på 
konsumfiskeindustri. Her var overraskelsen stor over at se 
hvor mekaniseret filetteringsarbejdet er i dag. Vi rundede 
dagen af med at besøge en konsumfisker Anton Lilleøre på hans 
kutter. Her fik vi en præsentation af grejet og en snak om de 
aktuelle problemer for dansk fiskeri, set med en fiskers øj
ne. Vi siger alle i Thyborøn tak for en virkelig udbytterig 
dag.

TM
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Ekskursion for 3. S til København 
den 31. aug.- 2. sept.1983

Traditionen tro var samfundsfagholdet i København kort efter 
skoleårets start. Tidspunktet giver en rimelig sikkerhed for, 
at turen bliver fulgt af godt vejr, og det slog heller ikke 
fejl i år.
I foråret havde vi gennemgået det danske arbejdsmarked. Emnet 
for ekskursionen var derfor: den teknologiske udvikling i er
hvervslivet, og arbejdsmarkedsorganisationernes holdninger 
hertil. Vi besøgte to virksomheder: Carlsbergbryggerierne (De 
forenede Bryggerier), og B & W Diesel. Sidstnævnte sted stod 
fabrikkens ansatte over for den presserende trussel, at M.A.N., 
der nu har aktiemajoriteten i B & W Diesel, på grund af "for
ældet" produktionsapparat på fabrikken og vigende afsætning 
ønskede at reducere kraftigt i mandskabsstyrken. (Et par måne
der senere kunne vi læse, at skridtet blev taget, idet fabrik
kens personale blev skåret ned til ca. en trediedel, og nu 
kun er på "vågeblus" med omkring loo ansatte). Rundviseren, 
der har været i B & W i en menneskealder som faglært maskin
arbejder, var naturligvis bekymret og bitter ved at opleve 
denne udvikling. Dette burde have givet anledning til en god 
diskussion, men desværre er der megen støj i fabrikshallerne 
og tiden løb fra os i snak om detaljer.

Hos DA og LO fik vi en orientering og diskuterede organisati
onernes indbyrdes teknologiaftale. Funktionærerne begge ste
der var oplagte og oplysende. Mest konkret og provokerende 
var nok Henning Tjørnehøj fra LO. Foruden gratis kuglepenne 
fik vi fra begge steder en større stabel pjecer med os hjem.

I folketinget fik vi i år ikke nogen samtale med en partire
præsentant. Men rundvisningen i folketingets lokaler er i sig 
selv også lærerig og underholdende (samtidshistoriske anekdo
ter i kilovis).
Dette var det faglige program. Derudover var der biografbesøg, 
strøgtur, og hvad man ellers finder på, når vejret er godt i 
København.
På vej hjem i toget sang 3.S hele vejen fra hovedstaden til 
Korsør, så helt nedslidte var de ikke. Det var dejligt.

SH
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Kurser
17/8 - 2o/8 1983 MB religion: tradition og 

fornyelse
Nyborg

25/8 - 26/8 1983 OZ analytisk kemi Århus
24/8 - 27/8 1983 IN oldtidskundskab Sandbjerg
11/9 - 14/9 1983 PP idræt: friluftsliv Tystrup- 

Bavelse
11/9 - 14/9 1983 TM idræt: friluftsliv Tystrup- 

Bavelse
16/9 - 17/9 1983 EZ musik Svendborg
5/10 - 7/10 1983 KN tysk: didaktik og 

forsøg
Sankelmark

27/10 1983 KP fremmedsprog og al
mendannelse

Vejle

27/10 - 29/10 1983 JN økologisk landbrug/ 
fiskeribiologi

Slagelse

28/10 1983 BB russisk regionalmøde Viborg
23/11 - 26/11 1983 KN studievej ledning Tisvildeleje
9/11 - 12/11 1983 EM historie: USA's indre 

udvikling efter 1945
Skjern

2o/ll - 23/11 1983 LA rektormøde Aalborg
23/11 - 26/11 1983 LA EDB Korinth
24/11 1983 EM idræt Holstebro
5/12 1983 BM studievej ledning Ry
23/1 - 27/1 1984 NI mikroprocessoren København
26/1 1984 LB formning regionalmøde Tarm
25/1 - 28/1 1984 TM geografi: Indien Slagelse
1/2 - 4/2 1984 PR fysik: kosmologi og 

gravitation
Middelfart

lo/2 - 11/2 1984 JT engelsk Slagelse
24/2 - 25/2 1984 MB religion: informations

samfundet
.Odense

1/3 - 2/3 1984 LA rektorkursus Magleås
5/3 - 6/3 1984 IN studievej ledning Nyborg
15/3 - 16/3 1984 IC sekretærkursus Nyborg
18/3 - 2o/3 1984 PP idræt Vejle
25/3 - 28/3 1984 ON datalogisk matematik Vejle
3o/3 1984 IN latin Herning
5/5 1984 IN latin Odense



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 - 8.45
2. lektion: 8.55 - 9.4o
3. lektion: 9.5o - lo.35
Spisepause: 10.35 - 11.o5

4. lektion: 11.o5 - 11.5o
5. lektion: 12.oo - 12.45
6. lektion: 12.55 - 13.4o
7. lektion: 13.5o - 14.35
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Ordensregler
Vis hensyn.

Rygning er kun tilladt udendørs og i fællesområdet.

Til skolens samlinger, f. eks. morgensamlingerne og 
fællestimerne, er der mødepligt og rygeforbud. Til 
morgensamlingerne skal man medbringe højskolesangbo
gen .

Døre og vinduer i klasselokalerne skal fastgøres, når 
de åbnes. De må kun benyttes som udgang i tilfælde af 
brand.

Hver enkelt er ansvarlig for, at undervisningslokaler 
og fælleslokaler efterlades i god og ryddelig orden.

Medbestemmelse
§ 25. Med hensyn til den daglige undervisning er elevernes 
medbestemmelsesret lovfæstet i Undervisningsministeriets 
bekendtgørelse af 16. juni 1971. § 25 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.
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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.

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.
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Værdigenstande
Eleverne har selvrisiko for penge eller værdigenstande, 
som de har med sig i skole eller til skolearrangementer.
Det henstilles at medbringe sä 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.

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.
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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.

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.
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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.

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 årskarakteren 00 
eller 03, forlange at komme til en ny prøve i faget i august/ 
september, hvis faget ikke er udtrukket til 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.

2Brykning_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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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

F««

Sproglig linje Matematisk linje

FdksUg 

1. 2. 5.

Stufig

1. 2. 3.

Scrfag

»proflic 
gren 

2. 3.

Sam- 
fundifag- 
Jig g»ea 

2 3

Matema. 
ii»k-fy- 

tiik gren 
2. 3.

Sam- 
fundifag- 
lig gren 
2. 3.

Natur» 
«•»li* 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- . 4-61 3.5
3 - 3 - 5 |
5-3-3
4 - 4-0

1 - 2-0 2-0

2-3-3 0-1
5 - 5

2 - 3-2
0-0-3

2-3-0

0-1-2
3-3-4

1 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

1
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)-(l)

30-17-18 13-12 13-12 30-16-15 14-15 14-15 1415
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Hvis intei svan : rinj da HL 
nasta /ed c Ateden



Organisationer
Skoleråd:

Amtsrådsmedlem Lars Raakjær, formand tlf. o7-82ool4
Rektor Lars Ebbensgaard Andersen
Lærere:
Lærerrådsformand Kurt D. Nielsen
Jørgen A. Nørby
Forældre:
Henning Fogde tlf. 07-891218
Bodil Nørgaard tlf. o7-82193o
Elever:
Karl Hvingelby 1.x
Una Berg 3.y
Tap:
Poul Erik Schou

Lærerråd:

Formand: Kurt Darling Nielsen 
Næstformand: Inger Nord 
Sekretær: Sven Højgaard Jensen

Fællesudvalg:

Elevråd:

Formand: Karl’ Hvingelby 1.x
Sekr.: Annette Jensen 2.z
Kass.: Karl Hvingelby 1.x
Helle Thomasen l.a
Dagmar M. Christensen l.y
Karin Rossau 2.a
Winnie Nielsen 2.x
Torsten Glud Pedersen 2.x
Bodil A. Pedersen 2.y
Ann Barbara Mortensen 3.a
Anette Larsen 3.bx
Una Berg 3.y
Poul Weis 3.Z

Introduktionsudvalg:
Formand: rektor L. E. Andersen 
Lærere: 
Kurt D. Nielsen 
Poul Riis Jensen 
Gudmund Bager 
Inger Nord 
Elever:
Karl Hvingelby 1.x
Marianne Lisbygd 3.a
Lisbeth Fjordvald 1.x
Bodil A. Pedersen 2.y

Lærere:
Lisa Birk
Kurt D. Nielsen 
Torben Stig Møller 
Elisabeth Rose Moltke
Økonomiudvalg:
Leif H. Andersen 
Michael Böss 
Elly Jespersen 
Jørgen Nørby

77



Pl
an

 o
ve

r s
tu

ee
ta

ge



Plan over kælderetage
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