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Adjunkt Kurt Darling Nielsen
Privat tlf. 07-823553

Pedeller:
Poul Erik Schou
Ringgaden 35, Lomborg 
762o Lemvig
Privat tlf. 07-889683
Niels Jørgen Madsen
Nørrebjerg 2 
762o Lemvig 
Privat tlf. 07-822561
Skolens sekretærer:
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Nørreled 1 
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Privat tlf. o7-821o86
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Ørnevej 9 
762o Lemvig 
Privat tlf. 07-821645
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Adjunkt Michael Böss 
Privat tlf. 07-435123
Datave jledere:
Ole Dalsgaard Nielsen 
Privat tlf. 07-823164
Elisabeth Rose Moltke 
Privat tlf. 07-863296
Tilsyn med samlinger:
Fysik + kemi:
Adjunkt Leif H. Andersen 
Privat tlf. 07-823853
Adjunkt Ole Zeuthen 
Privat tlf. 07-823779
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Privat tlf. 07-891584
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Velkomst
Forår 1985

Lemvig Gymnasium forbereder og glæder sig nu til for syven
de gang at starte et nyt skoleår. Gymnasiet har vist sig at 
danne en ideel ramme omkring undervisning og samvær, så det 
er med stor glæde, jeg byder alle og især 7. årgang velkom
men. Hvor gymnasiets to sidste årgange har bestået af tre 
klasser, en sproglig og to matematiske, starter vi efter 
sommerferien med 4 l.g klasser, li sproglig og 2i matema
tiske.
Det er mit håb, at alle vil bidrage til at skabe den venli
ge atmosfære præget af samarbejde og hjælpsomhed, som giver 
den bedste grobund for udvikling og uddannelse.
Gør det hurtigst naturligt at søge råd og vejledning hos 
lærerne og andre elever. For alle er de tre ungdomsår her 
utroligt betydningsfulde.
Netop i en uoverskuelig situation, hvor erhvervsstrukturen 
og arbejdsfordelingen overalt ændrer sig stærkt, er det en 
god idé at erhverve sig en grundig og almen ungdomsuddannel
se .
Derfor velkommen til Lemvig Gymnasium.
Vi mødes tirsdag den 6. august 1985 kl. lo.oo.
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Tak til landbruget

Fantastisk dygtigt og gæstfrit har landbruget hjulpet gym
nasiet med at gøre den ny undervisningsbekendtgørelse om 
EDB og teknologi levende.
Gennem gårdejerne Johannes Laursen, Harry Nicolajsen og 
borgmester Jens Kr. Skovmose blev der skabt kontakt til 
vores nabo, Lemvigegnens Landboforening.
Nærmere bekendtskab blev dannet på et møde arrangeret af 
skoleinspektør Karsten Vinther, Nr. Nissum, og skolekonsu
lent Bo Ravn, Bøvling, med landmænd og skolefolk om samar
bejdet mellem skole og landbrug.
Samtlige gymnasiets lærere var på besøg på landboforenin
gen og hos gårdejer Jens Carl Knudsen, Troldborg, der frem
viste sin SDM-stambesætning med stamtavler tilbage til 1865. 
Senere lavede vi det samme arrangement for lærerne på Struer 
Statsgymnasium, der til gengæld sørgede for at vi kom på B & 
O i Struer. I emneugen fik alle l.g-elever klassevis fore
vist svineproduktion hos gårdejer Gustav Madsen, Heldumboel. 
Inden besøget var eleverne forberedt på gymnasiet og land
boforeningen. Det gennemgående tema var landbrug og EDB. Vi 
glæder os til fortsat samarbejde med landbruget og håber at 
kunne udvise det til fiskeindustrien og andre erhvervsområ
der.
Tak til alle medvirkende. En særlig varm tak skal rettes til 
landboforeningens pædagogisk meget dygtige konsulenter Mads 
Østergaard, Ib Brændgaard og Knud Andersen og til sekretæren 
Lene Børding. Den naturlighed hvormed Jens Carl Knudsen, 
Troldborg, og Gustav Madsen, Heldumboel, åbnede deres gårde 
for os og selv viste rundt skal vi aldrig glemme.
Vi kan anbefale alle andre gymnasier i landet at kontakte 
deres lokale landboforening.

Jørgen Nørby og Lars Ebbensgaard
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I lighed med tidligere år indledes skoleåret med et sær
ligt skema, hvor de nye l.g'ere introduceres for hinanden, 
skolen, skolens øvrige elever og lærerne.

Vi har sammensat følgende program:

Tirsdag den 6/8 1985
kl. lo.oo:

ca. kl. lo.3o:
ca. kl. ll.oo:

Alle elever mødes i fællesområdet.
Velkomst.
Udlevering af skema og bøger i klas
serne v/klasselærerne.
l .g mødes med lærere og tutorer i 
fællesområdet, rundvisning.
2 . og 3.g har fri.

Onsdag den 7/8 og 
torsdag den 8/8 1985 2. og 3.g har normal timeplan.

l.g a) introduktion til EDB
b) et særligt program med det for

mål at lære hinanden bedre at 
kende.

Fredag den 9/8 1985

aften kl. 2o.oo:

Aktivitetsdag for hele skolen 
Påklædning efter vejrforholdene 
Medbring madpakke
Fest med underholdning, dans og al
mindeligt halløj.
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Emneuge marts 1986

I lighed med dette år afholdes emneuge for l.g'ere i marts 
1986, mens 2.g er på studierejse og 3.g til terminsprøve.
Emneugens indhold koncentrerer sig om EDB, især EDB's an
vendelse på særlige områder, da eleverne i årets første del 
opnår tilstrækkelig færdighed i at betjene maskinerne til, 
at de nu kan udnytte maskinernes muligheder.
Landbrug er valgt som årets emne, og det er vores mål, at 
eleverne ved det nedenfor skitserede program tilegner sig 
forståelse for såvel den teoretiske baggrund for programmer
nes tilblivelse som den praktiske anvendelse af programmer
ne.
Emneugens indhold falder i 4 dele:

I: Eleverne sætter sig ind i forskellige områder 
inden for landbrug og forsøger at opstille de 
forudsætninger, der skal være opfyldt, for at 
der kan udarbejdes programmer til styring og 
kontrol af netop deres område. F.eks: skal 
produktionen foregå på en bestemt måde? Hvil
ke oplysninger skal maskinen have? Desuden vil 
der blive arbejdet med eksisterende programmer 
dels til selve landbruget dels til regnskaber.

II: Skolen får besøg af en landmand og en konsulent 
fra landbrugets EDB Central, og her vil elever
ne kunne få afklaret de problemer, der opstod i 
(I), og derefter have en god baggrundsviden til 
at få et stort udbytte af denne dels centrale 
indhold, nemlig
a) landmandens gennemgang af, hvilken betydning 

EDB har for driften af hans gård og
b) landbrugskonsulentens redegørelse for pro

grammernes opbygning, samt hvilke muligheder 
og begrænsninger de indeholder.

III: Denne 3. del består af en minisimulation, hvor 
eleverne beskæftiger sig med en lille del af 
driften, f.eks. udmugning eller sprøjtning og 
skal udarbejde et program, der kan styre disse 
dele. Slutteligt skrives en rapport indeholden
de en gennemgang af det valgte emne, programmet 
dertil - og hvordan det virkede.

IV: Den afsluttende del består af en perspektivering 
af EDB. En gæsteforelæser vil levere et oplæg, 

10



der gerne skulle resultere i en livlig debat om 
EDB nu og fremover.

Denne opdeling muliggør en forståelse for "hvermands" anven
delse af EDB.
EDB har ingen timer på skemaet, men skal indgå i de øvrige 
fag som et hjælpemiddel. Til hjælp herfor er der udpeget 
to datavejledere, hvis opgave bl.a. består i at systemati
sere, udvælge og formidle den store mængde litteratur og 
programmer, der i disse tider strømmer ud på markedet.

EM

Et glimt fra introduktionen 1984
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Lærerliste pr. 1. 8.1985
LEMVIG GYMNASIUM
tlf. o7-82 38 22
tlf. o7-82 o4 51 lærerværelset

Gitte Dalby Andersen (GA) 
Jættegården 39
75oo Holstebro, tlf. o7-4298o8

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

Jørgen Hune Bruntse (JB) 
c/o Lemvig Gymnasium
762o Lemvig, tlf. 07-823822
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V. Michael Böss (MB) 
Engparken 58, Tvis 
75oo Holstebro, tlf. 07-435123

Ole Christiansen (OC) 
c/o Lemvig Gymnasium 
762o Lemvig, tlf. 07-823822

Lars Ebbensgaard, rektor (LA) 
Sollefteavej 4, Vrist
7673 Harboøre, tlf. 07-834731

Poul Riis Jensen (PR) 
GrummesgArdparken 36 
Nr. Nissum
762o Lemvig, tlf. 07-891584
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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) 
Elleparken 17
Nr. Nissum
762o Lemvig, tlf. o7-891o89
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Elisabeth Rose Moltke (EM) 
Gudumbro 28, Gudum
762o Lemvig, tlf. 07-863296

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

Elsebeth Borregaard Nielsen (EB) 
c/o Lemvig Gymnasium
762o Lemvig, tlf. 07-823822

Bent Bjerggren Nielsen (BB) 
Skrænten 36
762o Lemvig, tlf. o7-823ol9
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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. o7-823546

Jørgen A. Nørby (JN)
0. Lundgaardvej 42
Nr. Nissum
762o Lemvig, tlf. 07-891242
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Kurt Møller Pedersen (KP) 
Jættegården 39
75oo Holstebro, tlf. o7-4298o8

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

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

Jytte Thisgaard (JT) 
Østerbrogade 27
762o Lemvig, tlf. o7-82217o
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Ole Zeuthen (OZ)
Emilielystvej 36
762o Lemvig, tlf. 07-823779

Følgende lærere er bevilget orlov i skoleåret 1985-86:
Lisa Birk (LB) 
Østerbrogade 7 
75oo Holstebro, tlf. 07-426586
Gudmund Bager (GB) 
Østerbrogade 7 
75oo Holstebro, tlf. o7-426586

I skoleåret 1984-85 var Michael Gram tilknyttet skolen 
som vikar i musik.

Nedennævnte har i skoleåret 1984-85 været lærerkandidater
ved Lemvig Gymnasium:

Ole Christiansen - dansk 
Anne E. Høegmark - fransk
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Skolens elever 1984-85
l.a
Jette Aagaard Klydevej 6, Thyborøn
Peter Amstrup Stokholmvej 12, Vandborg, Lemvig
Lillian Andersen Mølgårdvej 8, Gudum, Lemvig
Vivi Andersen Remmerstrandvej 66, Gudum, Struer
Charlotte Barslev Torsvej 139, Lemvig
Maj Bjerg Pletvej lo, Hygum, Lemvig
Lene Kallesøe Bonde Lærkevej 35, 768o Thyborøn
Søren Lind Christiansen Skovparken 13, Lomborg, Lemvig
Anette Colding Præstegårdsvej 14, Gudum, Lemvig
Annette K. Damgaard Nørgaardsvej, Vemb
Morten Skovsted Eriksen Søndervang 14, Lemvig
Betty Grønne Hollandsvej 5, Fabjerg, Lemvig
Anni Hansen Vesterled 13, Lemvig
Berit Rahbek Hansen Vilhelmsborgvej 29-31, Linde, Holste
Thorbjørn Hartelius Jens Søndergårdsvej 7, Lemvig
Annika Iversen Præstevej 7, Houe, Lemvig
Susanne Jakobsen Houevinkelvej 21, Klinkby, Lemvig
Lisette Tøt Jespersen Morsøvej 5, Thyborøn
Thomas Brian Nielsen Søndergade 17A, Lemvig
Tove Borg Nielsen Gåskærvej 5, Vandborg, Lemvig
Anne K. H. Nikolajsen Insektvej 8, 7673 Harboøre
Birgitte Norup Pedersen Burvej 49, 757o Vemb
Gitte Winther Pedersen Kirkensgårdvej 53, Vandborg, Lemvig
Marian Lyng Pedersen Fasanvej 16, Thyborøn
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Dorthe Storm Pipper Insektvej 18, Harboøre
Mette Rossing Rammekærvej 4, Lemvig

1.x
Ole Agger Uglevej 32, Lemvig
Trine Elmholdt Balleby Østerbrogade 11, Lemvig
Michael Brandt-Lassen Høgevej 14, Lemvig
Vibeke Bro Ternegade 4, Harboøre
Michael Brun Mattrupsvej 35, Lemvig
Villy Kjær Gravengaard Ørnevej 7, Lemvig
Helle Grönborg Gajsgårdsvej 57, Harboøre
Helle Hansen Lærkegade 14, Harboøre
Janne Kynde Hvas Rolighedsvej 2.A, Harboøre
Johanne Rønn Jensen Ternegade 18, Harboøre
Lone Tudborg Langer Langerhusevej 42, Harboøre
Tommy Byskov Lund Kondorvej 51, Lemvig
Mette Lundhøj Emilielystvej 23, Lemvig
Ingrid Nygaard Madsen Nybrovej 15, Lemvig
Paul Nädhäzi Nybrovej 1, Lemvig
Mads Nørgaard Vester Lemtorp 53, Lemvig
Susanne Pallestoft Søhøj 2, Lemvig
Jens Lønberg Pedersen Kresten Bjerresvej 22, Lemvig
Pernille Birk Petersen Mimersvej 64, Lemvig
Marianne Bro Røn Søndergade 22, Harboøre
Richard Stigaard Fuglsangsvej 5, Lemvig
Søren Dejgaard Thomsen Lomborgvej 77, Lemvig
Anne-Marie Udsen Nylund 7, Lemvig
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Maja L. S. Wengel 
Laila D. Ørts

iy
Henning Birch
Bettina A. Christensen 
Torben E. Christensen 
Lisbet Flyvholm 
Poul Ilsøe
Annette Jacobsen
Mette Kirstine Jensen
Helle Kamstrup Kjær 
Kaia Bjerre Kristensen 
Tina M. Kristiansen
Katy Ladegaard
Lizzi Hald Larsen
Gitte Julsgaard Lind
Vivi Holmgaard Madsen 
Dorte Mikkelsen
Lars Chr. Mollerup 
Hanne Nees
Vivi Hyldgaard Nielsen
Niels Chr. M. Nielsen
Annette Pedersen
Dorte Nees Pedersen 
Hans Kolind Pedersen
Hanne Mette Sønderby 
Morten Weis 
Søren Østergaard

Ydunslund 4o, Lemvig 
Insektvej 4, Harboøre

Stigårdvej 16, Houe, Lemvig 
Knagesvej 19, Klinkby, Lemvig 
Vesterhavsgade 158, Thyborøn 
Vandværksvej 12, Harboøre 
Østerled 1, Nr. Nissum, Lemvig 
Nordenkærvej 9, Lomborg, Lemvig 
Voldgade 2, Lemvig 
Drejøvej 51, Thyborøn 
Bækkelundvej 9, Rom, Lemvig 
Søvejen 44, Lemvig 
Præstevej 3, Houe, Lemvig 
Nørgårdvej 29, Lemvig 
Råbjergvej 7, Vandborg, Lemvig 
Mågevej 45, Thyborøn 
Gajsgårdsvej lol, Harboøre 
Stigård, Stigårdvej 4, Lemvig 
Strandvejen 67, Vrist, Harboøre 
Mullesgårdvej 21, Lomborg, Lemvig 
Insektvej 16, Harboøre 
Bigårdsvej 47, Vemb 
Byvænget 8, Harboøre 
Østerled 12, Nr. Nissum, Lemvig 
Teglgårdsbakken 11, Lemvig 
Svampevej 3, Harboøre 
Holmgaardvej lo5, Bækmarksbro
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2.a
Vibeke Andersen GI. Damsgårdvej 4, Ferring, Lemvig
Charlotte B. Bertelsen Rammevej 16, Bonnet, Lemvig
Jens Ørts Brunsborg Grønkærvej 13, Flynder, Bækmarksbro
Birte Bylov Huggersgårdsvej 1, Dybe, 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
Majbrit Maria Madsen Høvsørevej 12, Bøvlingbjerg
Anne Marie Mejlholm Æblehaven 11, Vemb
Ninette Mulvad Højbovej 17, Lemvig
Arne Grønbæk Nielsen Kirkebyen 14, Nr. Nissum, Lemvig
Lone Pedersen Lergrawej 22, Bøvlingbjerg
Tim A. Rosenvinge Torsvej 141, Lemvig
Helle Domino Thomasen Vestermøllevej 17, Fjaltring, Lemvig
Lotte Vinther Ternevej 25, Thyborøn

2.x
Sonja Andersen Thyborønvej 15, Klinkby, Lemvig
Carsten R. Anderson Teglvænget 15, Lemvig
Marianne T. Baunsgaard Østerbjerg 5, Lemvig
Lene W. Christensen Thurøvej 15, Thyborøn
Klaus von Deyen Falkevej 6, Lemvig
Villy Dokkedahl Rønbjerghage 17, Lemvig
John Emtkjær Havnegade 54, Thyborøn
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Lisbeth Fjordvald "Brogaard", Brogaardvej 22, Bøvlingb.
Birgitte Häfjali Nis Petersensvej 2o, Lemvig
Dorthe Winkel Hansen Rypevej 12, Thyborøn
Johannes Hvas Rolighedsvej 2A, Harboøre
Karl Hvingelby Engbjergvej 71, Lemvig
Jens Hvas Jensen Ternevej 22, Thyborøn
Eva Kanstrup Søndergade 16A, Harboøre
Anette Torp Kristensen Bjerrumvej 14B, Harboøre
Lars Kokholm Kristensen Gregers Kirksvej 5, Harboøre
Christian Langer Flyvholmvej 31, Harboøre
Flemming Nees Bredgade 17, Thyborøn
Hanne Kjær Nielsen Kildevej 7, Ramme, 762o Lemvig
Winnie Nielsen Kondorvej 33, Lemvig
Peter Grønning Olesen Basbjergvej 11, Lemvig
Anne Maria Pedersen Engbjergvej 84, Vandborg, Lemvig
Lars Heeno Rasmussen Skovvej 5, Lemvig
Annette Riishøj Anholtvej 3A, Thyborøn
Charlotte Ruby Lisbyvej 11, Fjaltring, Lemvig
Allan K. Sørensen Fårevej 91, Bøvlingbjerg
Erik Holst Wegeberg Anholtvej 23A, Thyborøn

2-y
Claus Esmann Andersen Sprogøvej 85, Thyborøn
Anne M. K. Christensen Stenumvej 1, Råsted, Vemb
Dagmar M. Christensen Kræmergårdvej 18, Bækmarksbro
Peter Mohr Christensen Kirkebyvej 13, Klinkby, Lemvig
Susanne Mærsk Hansen Klosterhedevej 21, Gudum, Lemvig
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Torben Reinhard Hansen
Dorte Henriksen
Jørgen D. 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
Dorte Bruun Madsen
Inger Madsen
Gitte Rønn Nielsen
Lillian Nielsen
Susan Nielsen
Annette Noermark
Niels Jørgen Pedersen
Birgit Rønn
Valborg R. S. Stagis

Skolegade 16, Vemb
Knud Eelsvej 24, Lemvig
Vandborgvej 25, Vandborg, Lemvig
Ydunslund 53, Lemvig
Alahärmavej 2, Lemvig 
"Mølgaard", Mølgårdvej 26, Gudum, L 
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
ØgeIstrupvej 2, Vemb
Lærkegade 13, Harboøre
Skalstrupvej loo, Skalstrup, Vemb
Jens Søndergårdsvej 23, 2.tv, Lemvig
Gregerskirksvej 3, Harboøre
Bloksborgvej 7, Fabjerg, Lemvig
Ringkøbingvej 131, Lemvig
Skolegade 22, Harboøre

3.a
Jette Wang N. Andersen "Nygaard", Klostervej 19, Lemvig
Signe Andersen Vestermark 6, Ramme, Lemvig
Anette Bajlum Engelundvej 24, Lemvig
Margrethe Bro Søndergade 11A, Harboøre
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Ane Bruun Idylvej 9, Lemvig
Bettina S. Christensen Jernbanegade 7, Thyborøn
Pia Lyng Christensen Sprogøvej 1, Thyborøn
Anne Mette Ejrnæs Alahärmävej 19, Lemvig
Bettina Elmengaard Søndergade 14, 2.tv, Lemvig
Marie Hansen Mågevej 36, Thyborøn
Jørn Haagensen Præstevej 12, Lemvig
Birgitte Høj Jensen Søndergade 24A, st.th., Lemvig
Gitte Lund Jensen Jens Søndergaardsvej 27,st.tv, Lemv
Lene Jensen Brovej 3A, Lemvig
Lone Rønn Jensen Lærkegade 2, Harboøre
Lena Kamstrup Kjær Drejøvej 51, Thyborøn
Ann Koustrup Søndergade lo, Harboøre
Birgitte S. Madsen Bjergvej 3, Lemvig
Kirsten S. Munck Ydunslund 19, Lemvig
Jesper Nielsen Nis Petersens vej 6, Lemvig
Kristian D. Nielsen Seminarievej 44, Lemvig
Trine E, Pedersen Strøggade 47, Ramme, Lemvig
Karin Rossau Fabjergvej 199, Gudum, Lemvig
Bjarne Raabjerg Søndergårdsvej 7, Bækmarksbro
Dan H. Sørensen Kondorvej 13, Lemvig

3.x
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
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Steen Demming Falkevej 42, Lemvig

Jørgen Eriksen Skodborgvej 4, Gudum, Lemvig
Torben Peter Frandsen Banegårdsvej 2, Lemvig
Niels Gottlieb Østerled 14, Nr. Nissum, Lemvig
Ebbe Krogh Graversen Seminarievej 83, Nr. Nissum, Lemvig
Susanne Jakobsen Krarupvej 13, Bækmarksbro
Lene Stokholm Jensen Heldumvej 25, Lemvig
Jes Raakjær Voldgade 2o, Lemvig
Jens Wæver Jørgensen Teglvænget 12, Lemvig
Ulla Gjelstrup Knudsen Storegade 33, Lemvig
Thomas Melchior Lester Houlindvej 47, Bonnet, Lemvig
Mads Madsen Klostervej 17, Hygum, 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 B. Toxvig Elmegården 2, Lemvig
Martin Vennevold Thyborønvej 39, Klinkby, Lemvig
Helle Rønn Vrist Industrivej 22, Lemvig

3y
Inger Bak Lomborgvej 16o, Lemvig
Lene Bjerre "Kirkegaard", Lomborgvej 122, Lemvig
Lisa Christensen Alahärmävej 7, Lemvig
Lotte Voldsg. Jakobsen Kildevej 11, Ramme, Lemvig
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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 Sprogøvej 221, Thyborøn
Pia Nielsen Skødbækvej 15, Lemvig
Søren Kirk Nielsen Skolegade 21, Harboøre
Bodil Agnethe Pedersen 0. Hyldager, Kærvej 67, Bøvlingbjerg
Jakob Hans Rølmer Røngårdsvej 7, Vrist, Harboøre
Jannie Sørensen Samsøvej lo, Thyborøn

3.Z

Leif K. Andreasen Uglevej 17, Lemvig
Niels Vrist Bertelsen Nørreled 27, Lemvig
Susan Brun Fasanvej 3, Bøvlingbjerg
Gitte B. Christensen Bækmarksbrovej 48, Bækmarsbro
Jes Christensen Østergade 57, Lemvig
Niels K. Henriksen Strøggade 74, Ramme, Lemvig
Susanne V. Jakobsen Solnæs lo, Ramme, Lemvig
Annette Jensen Brydeboelvej 1, Nr. Lem, Lemvig
Flemming K. Jensen Svanegade 4, Thyborøn
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Lene Kristiansen 
Jesper Lund-Hansen 
Ane J. L. Madsen 
Kirsten H. Nielsen 
Karin Grønning Olesen 
Per Buus Pedersen 
Mette Storm Pipper 
Lise Præstegaard 
Peter Christen Ruby 
Bjarne Skalkhøj 
Lene Skovmose 
Peder Østergaard

Søtoft 16, Lemvig
Ydunslund 9C, Lemvig
Sprogøvej 78, Thyborøn
Søhusvej 42, Bækmarksbro
Basbjergvej 11, Rom, Lemvig
Alahärmävej 4, Lemvig
Insektvej 18, Harboøre
Birnsvej 5, Lemvig
Lisbyvej 11, Fjaltring, Lemvig
Tangsøgade 45, Bøvlingbjerg
Bøvlingvej 5, Bøvlingbjerg
Holmgårdvej lo5, Bækmarksbro

3.g's sidste skoledag
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Studievejledning

Når man starter i gymnasiet, er en af de opdagelser, man 
ret hurtigt gør, at der ikke på samme måde som i folke
skolen er en klasselærer, som klassen er knyttet nærmere 
til end til andre lærere, og som man derfor kan gå til med 
spørgsmål om alt muligt ud over det faglige.
Det skyldes, at gymnasieelever regnes for voksne, der selv 
må finde ud af tingene; dog er nogle lærere - på Lemvig 
Gymnasium er vi p.t. to - studievejledere, d.v.s. det er 
vores opgave at orientere og hjælpe eleverne til rette med 
deres gymnasieuddannelse i bred forstand.
Vores arbejdsopgaver drejer sig om så forskellige ting som:

Notatteknik og studievaner 
Økonomiske støttemuligheder 
Grenvalg og tilvalg 
Eksamensregler og dispensationsmuligheder 
Videreuddannelse og erhvervsorientering 
Spørgsmål ang. den enkelte elevs trivsel i 
gymnasiet og overvejelser om fremtiden

Noget gives som orientering for klasserne i timerne, som 
tages ud af det normale skema, andet foregår som samtaler 
med enkelte elever i de dertil indrettede studievejlederkon
torer eller ved snak i forbifarten - som det nu kan passe. 
Eleverne har altid ret til en samtale med studievejlederen, 
det regnes som lovligt fravær fra timerne.
Studievejledere er almindelige lærere, der er uddannet i 1, 
2 eller 3 fag, og som har suppleret uddannelsen med særlige 
kurser. I de tilfælde, hvor vores viden og kompetence ikke 
rækker langt nok, må vi hjælpe eleverne til kontakt med fag
folk som læger, psykologer, socialrådgivere o.s.v., når de 
har brug for det og selv ønsker det.
Kontakten til personer, institutioner, virksomheder m.m., 
kort sagt livet uden for skolen, lægger vi stor vægt på, og 
indgår i et fast samarbejde med vejledere fra folkeskolerne 
og videregående skoler på egnen.

KN & IN
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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

I efteråret 1984 blev endelig fonden "Lemvig Gymnasiums 
Venner" oprettet. Fondens bestemmelser er aftrykt her og 
alle, der yder støtte, betegnes som Lemvig Gymnasiums 
Venner. Jeg takker skolerådet og specielt seminarielektor 
Henning Fogde og adjunkt Jørgen Nørby for det store for
arbejde .
De første l.ooo kr. modtog Lemvig Gymnasiums Venner fra 
de elever, der honoreredes fra Danmarks Radio og Lemvig 
Musikhus "Agade 8" for medvirken ved Fats Waller-musica- 
len. Lemvig Gymnasiums Venner kan så støtte fremtidige 
arrangementer, hvor det f.eks. kan være nødvendigt at sam
les en week-end for at øve sig.
I forbindelse med rejser, ekskursioner og studieture til 
f.eks. København bliver det for hvert år vanskeligere at 
få pengene til at slå til, så der er god brug for fonden.
Der forventes støtte fra elever, lærere, forældre og gam
le elever. Men vi forventer også støtte fra virksomheder 
af enhver art. Egnen ved at gymnasiet trækker mange her
til, og at der gøres et godt stykke arbejde for de unge.
Efter skolerådets beslutning vil skolen forestå det dag
lige regnskab under skolerådets revision og en folder om 
Lemvig Gymnasiums Venner er under udarbejdelse. Bidragyder
ne vil blive registreret.
Det er mit håb, at en gruppe af forældre og tidligere ele
ver vil blive dannet med henblik på at gøre Lemvig Gymna
siums Venner kendt og funktionsdygtig. Det vil være en god 
ide årligt at udsende meddelelser og årsskrift til Lemvig 
Gymnasiums Venner. Det vil ligeledes være en god ide at la
de Lemvig Gymnasiums Venner forestå den efterhånden tradi
tionsrige "Gamle Elevers Fest", som finder sted sidste af
ten før juleafslutningen, altså næste gang den 19. december 
1985.
Også i den årlige skolefest for forældre er Lemvig Gymnasi
ums Venner økonomisk indblandet. Specielt de mange forældre, 
der var med til festen den 19. april 1985 bedes læse herom 
andetsteds i hæftet.
Gironummeret er 2 37 82 72 og alle opfordres herved til nu 
straks at indsætte et beløb. Der er brug for støtten og be
løbet vil blive godt anvendt til fordel for eleverne.
Tak for bidraget. JN og LA
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Lemvig Gymnasiums Venner
1. Fondens navn er "Lemvig Gymnasiums Venner".
2. Fonden er oprettet i 1984 i forbindelse med gymnasiets

5 Ars fødselsdag.
3. Fondens administration varetages af skolerådet ved Lem

vig Gymnasium, der er fondens øverste myndighed.
4. Fondens regnskabsførelse varetages af Lemvig Gymnasiums 

kontor, og fondens regnskab revideres af de til enhver 
tid valgte forældrerepræsentanter i skolerådet.

5. Fondens formål er at yde støtte til sådanne formål i for
bindelse med Lemvig Gymnasiums drift, hvortil der ikke 
kan fremskaffes offentlige midler, eksempelvis udsmyk
ning, større arrangementer, udstillinger o.l.

6. Støtten kan ydes efter ansøgning fra lærere og elever 
til fondens bestyrelse og/eller på dennes eget initiativ.

7. "Lemvig Gymnasiums Venner" kan opløses efter bestemmel
se i dennes bestyrelse (skolerådet). I så fald anvendes 
evt. midler efter bestyrelsens nærmere bestemmelse og i 
overensstemmelse med nærværende statutters paragraf 5.

8. Alle kan yde bidrag til fonden.

Eksempler på anvendelse af fondsmidler:
- tilskud til udgifter i forbindelse med større arrange
menter på gymnasiet, hvortil dækning ikke kan opnås på 
anden måde. Tilskuddet kan omfatte udgifter til udsmyk
ning, underholdning, servering etc.

- tilskud til skole/klasserejser m.v. i ind- og udland.
- tilskud til ekstraordinære anskaffelser, eksempelvis 

kunst, apparatur, møbler o.l., hvortil man ikke kan op
nå dækning på anden måde.

- tilskud til deltagelse i konferencer, seminarer, stu
dierejser etc. af betydning for gymnasiets fortsatte 
undervisning.

Vedtaget i skolerådet den 19. november 1984.
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Juleafslutning 
og gamle elevers fest

Sidste skoledag før jul er fredag den 2o. december 1985. 
klasserne arrangerer en hyggelig morgentime for og med 
klasselæreren, hvorefter hele skolen er samlet til jule
samvær i fællesområdet koordineret af Michael Böss.
Ca. kl. 10.45 går vi alle ned i byen og slutter af med 
julegudstjeneste i

Lemvig kirke fredag den 2o. december 1985 kl. 11.15
Igen i år er gudstjenesten ved sognepræst Gunda Jørgen
sen, Vandborg.
Gamle elever og Lemvig Gymnasiums Venner er velkomne.
Om aftenen torsdag den 19. december 1985 kl. 19.3o er 
der skolefest med gamle elever. Det er en af årets store 
oplevelser.

LA
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Skolefest fredag den 19. april 
1985
Skolefesten 1985, oprindelig planlagt til februar, blev ud
skudt til april. Det gjorde det til gengæld muligt at for
berede festen grundigt. Mange elever var på forskellig må
de involveret. Vi lagde ud med Michael Böss' teatertrup, 
der opførte Tom Stoppards komedie "Efter Magritte". For
ventningen til stykket var blevet spændt gennem nogen tid, 
dels i kraft af en stadig mere udbygget sceneopbygning i 
fællesområdet, dels i kraft af nogle herlige plakater af 
Magritte, den belgiske maler, selv. Herefter skal intet men
neskeligt være os fremmed: mænd med bowlere på hovedet, med 
udsynet spærret af et 1 luften frit svævende æble, tuba
spillende ældre damer på et strygebræt osv. Komedien var en 
stor succes.
Efter komedien var det spisetid. Fire klasser, 1.x, l.a, 
l.y og 2.y, havde med Gudmund Bager som koordinator forbe
redt taffel bestående af retter, som typisk tilberedes i 
middelhavsområdet, sådan da. "Quiche lorranine" stammer fra 
det nordøstlige Frankrig. Men ellers blev der svælget i ek
sotiske fødevarer som oliven, olivenolie, hvidløg, tomater, 
auberginer m.v. På Halmtorvet sørgede l.y for gigantisk ka
gebod. Til maden blev drukket fransk og græsk vin; bag mad
boderne kørte i syndig forvirring Georges Brassens og bou- 
zouki på kassettebånd.
Efter maden blev skolen indrettet til dans efter forskelli
ge takter. I fællesområdet spillede Villy Egemoses trio op: 
klaver, bas og trommer. I det åbne naturfagsområde var ind
rettet diskotek. På få øjeblikke var tilvejebragt en tæt at
mosfære, der stadig tillod de snakkelystne at komme til ud
foldelse. Aftenen sluttede med Benny Andersens godnatsang. 
Det er vist blevet en tradition på Lemvig Gymnasium. Da det 
lader til at festens form havde appel til forældrene, vil vi 
nok fastholde denne form indtil videre. Det eneste, der bli
ver lavet om, hvis vi ikke skal have Rigsrevisionen på nak
ken, er finansieringsformen. Skønt festen stod i det inter
nationales tegn, havde vi fastholdt den gode vestjyske beta
lingsform hvor man lægger sin femkrone i cigarkassen på det 
lille bord ved vejkanten, inden man tager sin bakke med 
jordbær eller pose med gulerødder. Men den gik ikke her: for 
mange forældre (ca.loo i alt) havde undladt at lægge pengene 
i cigarkassen, dvs. undladt at indbetale kr. 25,oo pr. for
ælder. Det er stadig muligt at indbetale beløbet til Lemvig 
Gymnasiums Venner.
Det lille aberdabei fjerner dog ikke det samlede indtryk af 
en meget vellykket aften.
Næste år bliver det Elisabeth Moltke, der står for det prak
tiske arrangement, og Villy Egemoses trio er allerede bestilt 
til den 18. april 1986.
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Fællesarrangementer

Fællesarrangementerne er et værdifuldt element i gymnasiets 
liv. De river os ud af hverdagsrytmen, vi befinder os med 
ét ansigt til ansigt med andre sider af livet, med mennesker 
der er anderledes end os skolemennesker, måske lever og tæn
ker og udtrykker sig anderledes eller har førstehåndskend
skab til andre tilværelsesformer.
Når man uge for uge følger det samme skema og ser de samme 
personer, opdager man måske ikke som elev, at det hele går 
ud på at udvide éns personlige "rammer": erfaring, vaner, 
viden, ja at rammerne hver dag sprænges en smule. Et fælles
arrangement derimod er en mærkbar, måske voldsom sprængning, 
og det gælder også for dem, der har fundet sted i skoleåret 
84-85.
Faktisk startede vi med den professionelle "provo" Jørgen 
Nash, der i ord, film og billeder viste os eksempler på sin 
kunstneriske leg og drilleri med borgerkulturen.
Så var arrangementet med cand.theol. S. E. Sørensen, der 
fortalte om det mandlige og det kvindelige i kristendommen 
på en måde, der stillede (for) store krav til eleverne, en 
helt anden form for udfordring!
To gange har vi i EDB-året haft særdeles spændende foredrag 
om datateknikkens betydning for vores tilværelse. Torben Møl
ler fortalte om sit ophold i Tunesien, så at vi fik et meget 
nært og stærkt indtryk af livet dér; en lignende konfronta
tion med fremmede verdensdele gav Mogens Stryhns smukke fo
tos fra ulande.
Sidst men ikke mindst: Den største, mest særprægede og pågå
ende oplevelse var den canadiske skuespiller, Richard Fowler, 
som ene mand med lys, bevægelse, lyd og utroligt enkle rek
visitter som virkemidler gav en dramatisk fremstilling af 
Camus' "Den fremmede". Det var en stor kunstnerisk præsta
tion, og i gymnasiets sluttede, intime fællesområde mærkede 
man, hvordan den optrædendes psykiske og fysiske koncentra
tion tryllebandt tilskuerne. Her måtte selv skeptiske vest
jyder rystes og imponeres!

IN
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Fællesarrangementer skoleåret 1984/85.

Tidspunkt 
2o/9 1984 
3/10 1984 
23/10 1984 
3o/lo 1984 
6/12 1984 
10/12 1984 
12/12 1984 
8/3 1985 
8/3 1985 
14/3 1985

Arrangement
Jørgen Nash 
Svend Erik Sørensen 
Ole Caprani 
Richard Fowler
Tunesien ved Torben Møller 
Mogens G. Stryhn 
Niels Bandholm 
Film om EDB 
Niels Bandholm 
Vibeke Sperling (afbud)
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Dramatik

DRAMAGRUPPEN VED LEMVIG G.

OPFØRER

TOM STOPPARDS »EFTER MAGRITTE«



Lemvig Gymnasium har igennem en årrække haft en fast stu
diekreds i dramatik. Kredsen optager deltagere fra alle år
gange og arbejder dels med såkaldt skabende dramatik (øvel
ser, leg, improvisation, mimik og bevægelse) og dels med 
opsætningen af dramatiske opførelser og teater, f.eks. i 
forbindelse med den årlige skolefest for forældre, elever 
og lærere.
Efter læsning af flere stykker blev man i gruppen enige om 
at forsøge sig med Tom Stoppards surrealistiske komedie Ef
ter Magritte, som blev opført ved den store skolefest i a- 
pril. Stykket er bevidst vanvittigt og forvirrende, men er 
også karakteriseret ved en elegant leg med sproget og dra
maturgiske effekter. Derfor kræver stykket af de medvirken
de, at de kan skabe overrumplende komiske scener og samti
dig forblive strengt disciplinerede og koncentrerede. Det 
var det almindelige indtryk, at dette lykkedes for Ninette 
Mulvad (2.a), Jes Råkjær (3.x), Lene Skovmose (3.z), Lene 
Bjerre (3.y) og Henrik Johannesen (2.y). Sufflering stod 
Signe Andersen (3.a) for, sminkningen blev foretaget af Su
san Brun (3.z) og Bjarne Raabjerg (3.a) var lystekniker. 
Til stykket havde skolens pedeller, Poul Erik Schou og 
Niels Jørgen Madsen, fremstillet nogle meget fine kulisser. 
Dramatikstudiekredsen ledes af adjunkt Michael Böss, og vil 
blive genoptaget fra skoleårets begyndelse. Især l.g'ere op
fordres til at deltage for derved at få lejlighed til at læ
re andre at kende fra de andre klasser og årgange og for at 
opleve, at skolelivet på et gymnasium kan være meget andet 
end timer og lektielæsning.

medvirkende

Inspektør Foot .........................................

Harris ....................... .. ...................................

Thelma .................. .. ........................................

Mor .....................................................................

Holmes ..............................................................

Lysraester ......................................................
Suffløse ................................................. .. .. ..
Sminkning ......................................................
Instruktion .................................................

Kulisse og teknik ..................................

Ninette Mulvad

Jes Råkjær

Lene Skovmose

Lene Bjerre

Henrik Johannesen

Bjarne Raabjerg 
Signe Andersen 
Susan Brun 
Michael Böss

Poul Erik Schou 
Niels Jørgen Madsen



Hvem er bange for billeder?

I dagens avis er der et billede af paven. Blandt de ting, 
han har udtalt sig om, er minsandten også kunsten. Han si
ger bl.a. at al ægte kunst giver adgang til den dybere 
forståelse af virkeligheden, som er grundlaget for troen. 
Paven fortsætter med at advare kunstnerne mod at fjerne 
sig fra det skønne og dyre det usømmelige og det groteske. 
Det er lige på dette sted i læsningen, at tanken om Dario 
Fo slår ned i mig. Hans respektløse parodi på paven der 
kysser små børn, paven i svømmebassin, paven, der falder 
på næsen o.s.v.. Billedet af "Il Pappo" i Dario Fo's ud
gave bliver til et modbillede til det i avisen. Men det 
er et grotesk og usømmeligt billede, der nok kan nedbryde 
troen - ikke i religiøs forstand - men troen på autoriteter.
Kunstens historie er fyldt med eksempler på, at autorieteter 
har fordømt det "uskønne". Jo større magt, des mere hykleri 
i form af skønmaleri. Men i vore dage og på vore breddegra
der har vi jo ikke sådan en sød ældre herre, det med et fa
derligt smil kan indgyde os tro og håb, og som får os alle
sammen til at føle, at vi er små, ansvarsløse børn, der ba
re skal lade ham finde ud af, hvad vi skal tænke.
Men hvis der nu skulle komme sådan en? Eller hvis fjernsy
net skulle slå ind på at sende den ene amerikanske serie 
efter hinanden, hvor de rige var de rigtige. Eller hvis vi 
fik endnu mere af den skuffe via satelitter? Ville vi så væ
re i stand til at se kritisk på alle disse forbilleder? Vil
le vi selv kunne skabe modbilleder? De behøver ikke at være 
komiske eller groteske for at fungere. Ethvert billede, der 
indeholder et gran sandhed - om det så blot er sandheden om 
et æble på et bord - er et modbillede til det hykleriske 
glansbillede.
Derfor er det at tegne enkle, harmløse ting også et skridt 
på vejen. Men det nytter nok ikke meget at tro, at vi for 
alvor vil kunne stille noget op mod billedstrømmen fra flim
merkassen ved at forsøge at gå i Daumiers eller Goyas fod
spor .
De billeder, der igennem dette medium påvirker vores dag
ligdag er nemlig af en helt anden art end rytterstatuen på 
Amalienborg Slotsplads. De bevæger sig nemlig. Og de taler. 
Midt inde i vores stue. De er blevet en del af virkelighe
den, og derfor kan vi ikke bare afskære os systematisk fra 
dem ved at slukke. Der findes ingen anden modgift end at 
tilegne sig dette medium og at bruge det til at skabe mod
billeder i.
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Jeg har lagt mærke til, at når elever selv laver videofilm, 
kan de slet ikke lade være med at skabe modbilleder. I år 
var det den søde og opofrende Snehvide, der blev til en 
provokerende BZ-er. Sidste år var det nogle traditionelle 
mandsidealer, det belv gjort til grin i "Lucky Bitch". 
Disse levende billeder er fyldt med respektløshed og gro
tesk humor.
Selv om vores i grunden ret beskedne videoudstyr så kun 
blev brugt på denne måde, ville jeg mene, at det i høj 
grad havde tjent sit formål. Men efter endt klippearbej
de har jeg hørt nogle elevkommentarer, som jeg trods alt 
har lyst til at viderebringe: "Hvorfor bliver videoudsty
ret ikke brugt i flere fag? Der er jo enormt mange mulig
heder, og man lærer virkelig for alvor at arbejde sammen. 
Man skal være meget koncentreret og meget præcis".
Dette være sagt som en opfordring til mine kolleger, der i 
øvrigt henvises til 3.a, hvis de citerede kommentarer øn
skes uddybet.

Lisa Birk



EDB - emneuge for 1. g

I den ny bekendtgørelse over undervisningen i gymnasiet 
(maj 1984) står der om formålet med undervisningen i EDB 
"at eleverne skal opnå kendskab til fundamentale datalo
giske metoder, at de skal opnå fortrolighed med anven
delse af EDB og datalogisk tænkemåder igennem arbejde 
hermed i forskellige fag, samt at de skal få indblik i 
samspillet mellem EDB og individ, kultur og samfund ud 
fra såvel naturvidenskabelig og humanistisk som samfunds
videnskabelige synsvinkler". Der er således tale om, at 
vi i gymnasiet skal arbejde med en række meget forskel
ligartede perspektiver om EDB.
I bekendtgørelsen hedder det videre, at eleverne i l.g 
skal have et grundkursus på ca. 3o timer.
På Lemvig Gymnasium valgte vi at give grundkurset form 
af en emneuge, første uge i marts samtidig med termins
prøven for 3.g og rejseuge for 2.g.
Tidsmæssigt blev ugen delt op i ti moduler af en halv 
skoledags varighed, således at eleverne kunne komme til 
at arbejde ved vores piccoliner i rimeligt små hold.
Emneugen indeholdt for alle holdene to moduler med data
lære ved maskinerne, tre moduler til et virksomhedsbesøg 
og tre moduler til et landbrugsbesøg. De to sidste mo
duler blev anvendt til film, foredrag og afsluttende dis
kussion.
EDB ved maskinerne: Vores mål var at alle skulle kunne 
afvikle færdige programmer, lære og rette i lettere pro
grammer samt selv kunne lave små programmer. Disse mål 
blev nået således, at alle nu har nogen rutine i anven
delse af maskinerne og har fået et indblik i, hvad de 
kan bruges til. Det må tilføjes, at alle klasser før em
neugen havde haft nogle timer i brugen af maskinerne.
Virksomhedsbesøgene: En klasse var på besøg på kommune
kontoret for at se hvorledes EDB anvendes i skattefor
valtningen og folkeregister. Efter et foredrag blev der 
vist konkrete eksempler på anvendelsen, hvorunder der og
så var gode muligheder for at snakke med de der til dag
lig anvender skærmene. En klasse var på besøg på Chemino- 
va, hvor de fik demonstreret, hvorledes administrationen 
af indkøb, lagerstyring e.c.t. bliver udført via EDB. E- 
leverne fik desuden vist, hvorledes større regneopgaver 
kan løses v.h.a. EDB - her et program til beregning af 
giftdoseringen til fluer. En klasse var på besøg hos Me
tallic i Skive, hvor emnet var EDB i produktionen - spe
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cielt firmaets fremtidsplaner om anvendelse af EDB i 
planlægning og styring af produktionen var interessant 
(CAD/CAM).
Alle var på besøg på landboforeningen, hvor de hørte om og 
så, hvorledes man i landbruget anvender EDB til styring af 
bedrift og regnskab; herefter var de ude hos en af bruger
ne - svineproducent Gustav Madsen.
Besøgene blev forberedt og efterbehandlet på forskellig 
vis af de enkelte hold. Vi ønsker at takke Metallic, Lem
vig Kommune, Cheminova, Landboforeningen og Gustav Madsen 
for deres medvirken.
Emneugen blev afsluttet med en film og et foredrag af Niels 
Bandholm. I foredraget var Niels Bandholm inde på en lang 
række aspekter om den EDB der endnu er på forskningsstadiet 
og som i de kommende tiår vil komme til at spille en stor 
rolle. Niels Bandholm var bl.a. inde på, hvorledes "intel
ligente" maskiner kan lære, og Niels Bandholm gav eksempler 
på, hvorledes "intelligente" maskiner kan "snakke" sammen.
Forløbet af emneugen og de indhøstede erfaringer har været 
så gode at vi næste skoleår afvikler en emneuge med et til
svarende sigte. Se herom andetsteds i årsskriftet.
Ifølge bekendtgørelsen skal den nu givne undervisning i EDB 
følges op og udbygges i de følgende to år med ca. loo timer 
i de enkelte fag.
For særligt interesserede elever er der mulighed for at an
vende mellemtimer og tiden efter skoletid til selvstændigt 
at arbejde med maskinerne - og der vil sandsynligvis også 
blive tilbudt studiekredse.
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EDB i samfundet

Emneugen har for mig betydet en bedre og grundigere indsigt 
i, hvilke enorme muligheder den ny EDB-teknik åbner inden 
for s£ort set alle erhverv. Produktion med EDB vil, som jeg 
ser det, øge både kvalitet og produktionshastighed. Samti
dig vil EDB-tekniken åbne mulighed for at flytte mennesker 
væk fra sundhedsfarligt arbejde, da EDB ikke stiller krav 
om miljøforhold på arbejdspladsen. EDB vil ligeledes være 
velegnet til at løse rutineopgaver. Denne produktions form 
vil frigøre en del arbejdskraft, som vil kunne bruges i an
dre erhverv. F.eks. vil ældreforsorgen, som følger af, at 
der bliver flere ældre skulle bruge meget mere arbejdskraft.
Jeg er klar over, at det er en meget optimistisk fremtidvi
sion. Men jeg tror det er muligt at bruge den ny EDB-teknik 
på en måde, der vil komme os alle til gode. Mindre arbejde, 
mere tid til familie og fritidsaktiviteter. Det vil skabe 
et helt andet og bedre samfund. Skeptikkere vil hævde, at 
indførsel af EDB-teknik vil skabe arbejdsløshed, og de har 
sikkert også i første omgang ret. Men der vil altid være 
brug for mennesker til at passe maskinerne, og lyder en ar
bejdsuge på 2o timer ikke tiltalende? Jeg tror, det er et 
spørgsmål om tid, inden vi vænner os til den ny livsstil, 
der vil blive resultatet af informationssamfundet.
Mange mennesker er bange for indførelse af EDB-teknik. Det 
tror jeg i høj grad hænger sammen med dårlig indsigt i den 
ny teknik og desuden fordomme. Måske er modstanden fremkaldt 
af angsten for at miste jobbet, og det er selvfølgelig be
grundet, da den arbejdsfordeling, vi kender i dag ikke pas
ser ind i de fremtidige behov og derfor vil skabe arbejds
løshed. Andre frygter for den dag de skal indlægges på et 
hospital og behandles af robotter. Det lyder utroligt, men 
denne og lignende historier lever faktisk i bedste velgåen
de i de lidt mystificerede omgivelser, som uvidenhed skaber. 
Det er tydeligvis pga. manglende oplysninger, at sådanne for
domme bliver til.
Mine egne erfaringer med ture ud til virksomheder, i mit til
fælde virksomheder med tilknytning til landbruget, synes jeg 
viser, hvordan det er muligt på en fornuftig måde at bruge 
EDB. Indsamling af oplysninger fra landbruget til en landsom
fattende central og der bearbejdet og brugt til at skabe en 
bedre og mere effektiv produktion er en landvinding for bå
de landbrug og samfund. At regnskaber også på en ny og min
dre problematisk måde kan klares centralt, letter arbejdet 
for den enkelte landmand, hvis problemer med økonomien i me
re regnskabsmæssig forstand har været uoverskuelige.
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Der vil sikkert også i fremtiden være mange, der stiller sig 
skeptiske over for EDB-teknikken. Men jeg tror, at efterhån
den som oplysninger om denne teknik bliver kendt, vil der væ
re en bedre baggrund for at indføre den i produktionen uden 
menneskelige omkostninger.

Søren Lind l.a

TEKSTBEHANDLING 
- en vigtig anvendelse 
af EDB \
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Elektronisk tekstbehandling, 
Lemvig Gymnasium
Benyttelsen af datamater til avanceret tekstbehandling er 
vel nok en af de mest almindelige anvendelser af EDB i dag. 
Langt de fleste større firmaer og offentlige virksomheder 
har benyttet denne mulighed for at anvende datamaten som 
en avanceret skrivemaskine i årevis, og efterhånden som og
så mange mindre firmaer og skoler - i takt med udbredelsen 
af mikrodatamater - har fået datakapacitet, er det blevet 
almindeligt også disse steder.
Et tekstbehandlingssystem virker i første omgang som en 
ganske almindelig skrivemaskine. Forskellen er blot, at 
papiret her er en dataskærm. Man skriver på nøjagtig den 
samme måde, som man ellers ville skrive; men kan forøge 
skrivetempoet betydeligt, idet fejl ikke umiddelbart be
tyder noget. Skriver man forkert et sted, kan man enten 
med det samme rykke tilbage på skærmen og rette slet og 
ret ved at skrive oveni det gamle. Man kan også skrive 
hele teksten færdig uden tanke for de fejl, man laver un
dervejs og så til sidst rette dem alle på en gang.
Ligeledes har man mulighed for at omformulere, indsætte 
nye sætninger midt i det hele, eller flytte (evt. fjerne) 
en sætning fra et sted til et andet. Det kan godt være fra 
en helt anden tekst, at man overfører et afsnit.
En vigtig ting er også, at man undervejs ikke behøver at 
tænke på linieskift. Systemet sørger selv for at skifte 
linie på en sådan måde, at det ord, man er i gang med, som 
måtte være forlangt, flyttes ned på næste linie. Når man 
skriver, behøver man altså kun koncentrere sig om tastatu
ret - hvilket måske især er en fordel for uøvede, der ikke 
kan benytte "tifingersystemet".
Når selve teksten er færdig, kan man bryde den om og f.eks. 
lave plads til et billede i den ene side ved at ændre bred
den af teksten i et bestemt afsnit, eller man kan ændre he
le teksten, så den opdeles i spalter.
Når teksten derpå er ombrudt, skriver man den tilsidst ud 
på papir ved hjælp af en skriver. Også her har man forskel
lige redigeringsmuligheder: at sørge for en lige højremar
gin, at ændre linieafstand, at få foretaget understregnin
ger, osv.
Mulighederne er utallige, og her er kun beskrevet ganske 
få af de faciliteter, man har. Med et tekstbehandlingssy
stem følger også en manual med en fuldstændig beskrivelse 
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af alle de forskellige specialkoder, der sætter en i stand 
til at lave alverdens ændringer i ens tekst.
Mange bliver i starten skræmt af alle disse koder, og tæn
ker, at "alt dette lærer jeg aldrig udenad". Men dette er 
heller ikke på nogen måde nødvendigt. Langt de fleste har 
ret almindelige krav til et tekstbehandlingssystem og benyt
ter måske kun en 5-6 forskellige af de muligheder, man har. 
Men allerede dette er nok til, at man får en enorm lettelse, 
når man skriver tekster.
Alt dette er smart og vældig anvendeligt. Men der er mere 
på færde, noget langt mere betydningsfuldt.
Tekstbehandlingssystemet virker som en udvidelse af ens hu
kommelse. En ydre hukommelse, der er mere velordnet end ens 
mange papirlapper. Tekster gemmes elektronisk på disketten, 
og de kan kaldes frem, ændres og gemmes igen. Der kan søges 
automatisk i dem, og datamaten hjælper med til at holde fin 
orden på ens notater. Dette er det utroligt simple og smar
te, som virkelig vil være en hjælp for mange. Med den dras
tiske udvikling af mikrodatamater, er jeg ikke i tvivl om, 
at tekstbehandlingssystemer om fem år (1991) vil være lige 
så ofte forekommende i hjemmene, som skrivemaskiner er i 
dag.
I foråret 1985 startede jeg en studiekreds for at få erfa
ringer med, hvorledes der kan gives en grundig undervisning 
i et tekstbehandlingssystem på fem gange to undervisnings
timer. Fra næste skoleår vil undervisningen så blive obli
gatorisk for alle sproglige, så elektronisk tekstbehandling 
vil blive anvendt i det daglige arbejde i gymnasiet.
Desværre må jeg gøre opmærksom på det overgangsproblem, at 
der endnu ikke må benyttes elektronisk tekstbehandling ved 
skriftlig studentereksamen.

Lars Ebbensgaard
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Tegning: Ivar Gjørup.

46



VUC på Lemvig Gymnasium

Voksenundervisning er et særdeles vigtigt område inden for 
den aktuelle undervisningsdebat. Derfor har det vakt stor 
interesse, at Lemvig-Struer Voksenundervisningscenter skal 
have til huse på Lemvig Gymnasium fra sommeren 1985.
Lokalefællesskabet har været drøftet meget positivt på 
fællesmøder herom og i Lemvig Gymnasiums lærerråd og sko
leråd. Der vil blive nært samarbejde mellem forstander, 
rektor og pedeller og som kontaktpersoner har lærerrådet 
valgt lærerrådsformanden adjunkt Torben Møller assisteret 
af lektor Jean Pierre Mabire (sproglaboratoriet) og adjunkt 
Leif H. Andersen (laboratorierne).
Vi byder elever, lærere og forstander for VUC hjertelig 
velkommen og glæder os til samarbejdet.

Lars Ebbensgaard 
rektor



Samfundsfag på
Lemvig Gymnasium
Hvad laver de egentlig i samfundsfagstimerne? Sidder de ik
ke og diskuterer Christiansborgpolitik dag ud og dag ind: 
Hvem er bedst: Schlüter, Anker, Helveg eller Gert? Fra sam
taler med elever i l.g forud for grenvalget ved jeg, at sam
fundsfagsundervisningen i manges øjne på forhånd sidestil
les med en politisk diskussionsklub. For at undgå misforstå
elser vil jeg godt understrege, at der også foregår andet i 
samfundsfagstimerne.
2.S (der når dette læses er ved at blive til 3.S) begyndte 
året med en selvransagende, anonym spørgeskemaundersøgelse 
af begået kriminalitet: Hvem havde taget remedier med hjem 
fra skolen, kørt knallert førend de havde lov til det, købt 
hash, o.s.v. - alt sammen mindre overtrædelser af færdsels
lov, politivedtægt og straffelov. Jeg kan betro læseren, at 
holdet er meget lovlydigt! Vel nok det mest pletfri, jeg har 
oplevet ved den slags undersøgelser, der jo udover det kon
krete skal bruges til at introducere begreber som: norm, af
vigelse, sanktioner og social kontrol.
Efter at have læst os kloge på det bredere emne "socialisa
tion" vendte holdet tilbage til at studere kriminalitet. In
itiativet hertil kom fra Elisabeth Moltke, der med 3.g i hi- 
storie/samfundskundskab ville til Vestre Landsret i Viborg 
for at overvære en retshandling. Den bold greb vi, idet vi 
før og efter Viborgturen - og dybere end det kan nås i sam
fundskundskab - fik gennemgået en bog om kriminalitet plus 
en konkret livshistorie og en samling "cases", d.v.s. korte 
kriminalhistorier.
Under opholdet i et af retslokalerne i Vestre Landsret over
værede vi rettergangen og domsafsigelsen i to sager om hhv. 
gadeslagsmål og besiddelse af og handel med hash. Behandlin
gen af den første sag tydede for os på, at den anklagedes 
sociale situation trods alt betyder meget i mindre straffe
sager:, Som følge af et nylig påbegyndt læreforhold, der nø
dig skulle slås i stykker, blev dommen på 1 måneds fængsel 
til den unge mand, der havde slået på tæven, gjort betinget.
Jeg har før været i retten med et samfundsfagshold, og min 
erfaring er, at der gives eleverne en stærk oplevelse af en 
anden virkelighed end den, de i forvejen er bekendt med. Men 
det er vigtigt, at eleverne forud har orienteret sig om kri
minalitetsmønstret og straffesystemet, og at de bagefter får 
mulighed for at diskutere!
Politisk set har vinteren som bekendt været præget af over
enskomstforhandlingerne. I 2.S var vi i god til, idet vi 

48



gennemgik arbejdsmarkedsstoffet i oktober-november (for så 
at rekapitulere o.l. april). Indtil nu har gennemgangen nok 
været temmelig lærebogspræget (Bortset fra et rollespil, 
hvor tre stærkt engagerede hold agerede henholdsvis lønmod
tagerside, arbejdsgiverpart og en noget fortumlet forligs
institution i en fingeret overenskomstforhandling. Det var 
en af de få gange, hvor jeg godt kunne tænke mig dobbelt
timen forlænget til en tripletime.
Efter sommerferien skal holdet under ekskursionen til Kø
benhavn (og Bornholm) interviewe partierne om deres stand
punkter og strategier i vigtige arbejdsmarkedsspørgsmål: 
beskæftigelse og arbejdsløshed; arbejdstid; lønforhold; or
ganisationernes repræsentativitet og indflydelse. Det bli
ver således spændende at høre hovedorganisationerne om, 
hvordan de fremover mener, at løndannelsen i Danmark bør 
finde sted.
I den anden uge af marts var samfundsfagsholdet og 2.aN i 
England (se andetsteds i årsskriftet), og forud for denne 
tur måtte vi naturligvis læse om det britiske samfund. I et 
samarbejde med engelsk og historie læste vi i samfundsfag 
om den økonomiske og politiske udvikling i Storbritanien.
Så blev det efterhånden påske, og efter en gennemgang af de 
politiske grundideologier er eleverne nu (slutningen af a- 
pril) igang med gruppevis at undersøge og rapportere om et 
dansk politisk parti (fem i alt: fra De grønne til Frem
skridtspartiet) . Dette emnearbejde - med forholdsvis frie 
muligheder for selv at bestemme dispositionen - kan på sin 
vis betragtes som en træning på specialeskrivningen i 3.g.
Så vidt om 2.S' samfundsfag i år. Jeg glemte at nævne, at vi 
desuden har haft to besøg: For det første et besøg i vinter: 
En lærer og to elever fra Den rejsende Højskole i Tvind (den 
ene dansker, den anden fra Zimbabwe). Besøget gav et vist 
indblik i, hvordan det står til med menneskerettighederne i 
Det sydlige Afrika og i europæiske organisationers arbejde 
på uddannelsesområdet, og det lå iøvrigt en måneds tid før 
dagen for det fællesnordiske initiativ "Operation Dagsværk", 
der som bekendt havde samme sag på dagsordenen.
Det andet besøg gjaldt et samfundsfagshold fra Gentofte 
Statsskole i København, der under en uges ophold på egnen 
besøgte 2.S. Uden overdrivelse kan besøget nok kaldes et 
"kulturmøde" i miniformat. Vi håber, at det kan gentages i 
fremtiden, også under vores ophold i København.
Politisk diskussion er der således en del af i samfundsfags
timerne (den kommer f.eks. igen her i maj i forbindelse med 
gennemgang af partierne) .’ Men vi diskuterer også andre emner 
og emner på en anden led end inden for en snæver politisk 
ramme. Og som "årsberetningen" her gerne skulle vise, dyrker 
vi ikke diskussionen alene for diskussionens skyld, men for 
at blive klogere! Sven Højgaard Jensen
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Mat.Nat. forsøgshold

Mat.Nat. forsøgsholdet med tværfagligt samarbejde mellem 
geografi, biologi og idræt har nu været i gang et år og vi 
vil her give en beskrivelse og evaluering af de udadrette
de aktiviteter i denne periode, da ekskursionerne står cen
tralt i forløbet som det samlende element.

nu et fornøjeligt og udbytterigt år med den kommende 3.yN.

Den 24.-25. aug.. 84 Ekskursion på cykel til Anglandshytten 
ved Fousing. Programmet indeholdt bl.a. 
undersøgelser af forskellige landskabs
former og biotoper samt orienteringsløb 
af forskellig karakter. Højt solskin, 
få punkteringer, enkelte katastrofale 
o-løb, stort udbytte.

Den 5. okt. Tur til Vesterhavet, hvor emnet var 
kystsikring og kystvegetation.

Den 15.-17. nov. "Brødtrang" i Klosterheden var udgangs- 
sted for natorienteringsløb (en vildfa
relse) og bustur gennem istidslandska
ber, til Daugbjerg kalkgruber og brun
kulslejerne ved Brande. Desuden ind
ledtes forberedelserne til studieturen 
i marts til Norge - f.eks. gennemgang 
af udstyr.

Marts 1985 Studieuge - jvf. beretning!
I perioden jan. - marts arbejdedes der 
bl.a. med Norges geografi, meteorologi, 
arbejdsfysiologi og ernæringslære som 
baggrund for rejsen.

Juni 1985 Årsprøve, der består af undersøgelser 
af "landets" (ved Lemvig!) som "vandets" 
(ved Venø!) plante- og dyreliv. Trans
portmidlerne bliver cykel og sejlbåd.

Vi (TM, EM, PP) kan på baggrund af dette år se frem til end-
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Musik og kor

Aret har bl.a. budt på musical'en Aint misbehavin', instru
eret af Kurt Møller Pedersen og støttet af mange begejstre
de elever og jazzgruppen Corny. Der blev lagt et meget 
stort arbejde i forestillingen, som fik stor succes, både 
på skolen og på Musikhuset.
Endvidere var vi på éndags korstævne på Holstebro Gymnasium 
i slutningen af oktober, hvor alle sang med på de mange
stemmige Beatles- og Bob Marley-arrangementer. Inspireren
de var det også her at høre de mange gode og meget forskel
ligartede gymnasiekor fra Viborg og Ringkjøbing amter. En 
lang dag, men stopfuld af musik!
Ved skolens forårskoncert i april markerede især l.g'erne 
sig, med så forskelligartede indslag som samba, Carl Niel
sen og Beatles, og det lover jo godt for fremtiden.
De udmærkede klassepræstationer til trods kunne det dog ik
ke ganske skjules at afbud fra Corny m.fl. afdækkede arran
gementet som ret sårbart, skønt gruppen Thin Ice gjorde 
hvad den kunne for at slutte aftenen med manér.
Hvad manglede der? Koret, selvfølgelig.
Nu må vi have det kor, et stort, dejligt kor på tværs af 
årgangene, med frivillig deltagelse af både elever og læ
rere. Altså, nu sker det: Efter sommerferien skolekor en 
eftermiddag om ugen med flerstemmigt repertoire, både ryt
misk og klassisk. Vel mødt!
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Årsberetning for FLOS 1984/85

At gøre status over året 1984/85 i FLOS's navn kan for os 
forekomme med en flov smag 1 munden, hvis man tænker til
bage på, at FLOS oprindeligt blev oprettet som en kultur
forening. Det indrømmes, at FLOS i dette skoleår kun har 
virket som et festudvalg uden større kulturrelle påvirk
ninger. Dog betyder det ikke, at fester ikke har, skal vi 
sige, kulturelle elementer. Alligevel bør det overvejes, 
om man ikke i FLOS regi fremover skulle bestræbe sig på 
at skabe et mere nuanceret tilbud af "varer", hvilket det
te FLOS udvalg beklageligt ikke har været i stand til at 
tilbyde. Denne mangel har dog ikke udelukkende skyldtes 
FLOS, men også den udeblevne støtte fra de kommende stu
denter. Penge styrer ikke kun verden, men også FLOS og det 
har vi så sandelig måttet sande, idet udeblivelsen af fest
deltagere (og dermed minimal entreindkomst og ølsalg) har 
bevirket at FLOS's drøm om et stort engagement med f.eks. 
Sebastian røg i den i forvejen fyldte skrotbunke. Derfor 
er det det afgående FLOS udvalg's ønske, at FLOS næste år 
og fremover vil modtage mere opbakning blandt hoben, end 
det i år har været tilfældet, da alle må indrømme at en 
koncert med Sebastian skaber mere leben end den lokale 
rockgruppe "Five Fuching Fingers"
Man har nu måske dannet sig et billede af et FLOS udvalg 
præget af panik og tårer, men der har trods visse skuffel
ser været mange fornøjelige og festlige møder/fester. Det 
mest vellykkede arrangement var efter vores og andres me
ning karnevallet, som beviste at stor opfindsomhed hersker 
på gymnasiet (af udklædning), og nævnes skal også at FLOS 
stod for discothégue til den overdådige forældrefest.
Til sidst vil vi gerne takke dem som mødte op til vores 
fester og takke vores mange medlemmer.
Held og lykke næste år!

FLOS 1984/85
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Studierejser

Studierejse 
til England

Lidt over middag, fredag den 1. marts 1985, ankom 7 sam
fundsmatematikere fra 2.x og 2.y samt 17 elever fra 2.a 
til Lemvig Station, slæbende på et utal af tasker og kuf
ferter. Der blev vi mødt af Sven "Hurricane" Højgaard og 
Kurt "Macho” Pedersen, som sammen med os skulle tilbringe 
den følgende lille uges tid fjernt fra Vestjylland. Da to
get satte i gang var vi alle på vej mod England.
Omtrent et døgn og 7oo km. senere befandt vi os på færgen 
Tor Britannia's dæk med vinden blæsende i håret. Foran os 
kunne man skimte den engelske kyst og byen Harwich.
Efter at have fået fast grund under fødderne skulle vi i- 
gen køre i tog, denne gang fra Harwich til Birmingham via 
London. Det var dog ikke alle som oplevede det engelske 
landskab rulle forbi vinduerne, da færgens gyngen natten 
forinden havde tæret en del på kræfterne. Det bør nævnes 
at denne gyngen ikke skyldtes vejret - nattens eneste bøl
ger i Vesterhavet var Tor Britannia's kølvand.
Da toget standsede i Birmingham, Englands næststørste by, 
forlod vi varmen og de bløde sæder for at begive os ind til 
hotellet, hvor værelserne blev fordelt. Mellem sengene lå 
et eksemplar af The Holy Bible, fjernsynet havde 4 kanaler 
og ved siden af det stod en bakke med kiks og tebreve. Jo, 
vi var rigtignok kommet til England.
Efter en fornøjelig lørdag aften i byen deltog vi søndag i 
en gudstjeneste i en lille kirke i udkanten af byen. Her 
var både gudstjenesten og selve kirken en overraskelse; me
nigheden sad på opstillede stole i et spartansk indrettet 
lokale og sang til musikalsk akkompagnement af en guitarist, 
en harmonikaspiller og en pianist. Stemningen var afslappet 
og intim, og præstens prædiken handlede ikke om dommedag og 
gudsfrygt. I stedet talte han om dagligdagen og om kærlig
heden som det bærende fundament i en udholdelig tilværelse. 
Da gudstjenesten var færdig blev vi inviteret på varm mad 
og en snak med menigheden og kirkens personale.
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Mandagen forløb med en tur til det udendørs industrimuseum 
Ironbridge George, en indkøbstur i Birmingham og et møde med 
skuespilforfatteren David Edgar.
Tirsdag formiddag forlod vi Birminghams bilos, butikker og 
burgerbarer med London som næste rejsemål. Først skulle vi 
dog nå at besøge den lille by Stratford-upon-Avon, som kan 
takke én mand for at den er et af Englands største turist
steder. Denne mand blev født i byen i 1564 og blev kendt un
der navnet William Shakespeare. Han skrev over 3o skuespil, 
hvoraf mange i dag er klassikere, og han anses i dag for at 
være verdens største dramatiker. Det er Stratford-upon-Avon' 
s borgere selvfølgelig stolte af, og de gør heller ikke me
get for at skjule det; Shakespeare's barndomshjem er blevet 
gjort til museum, byen har både sit Royal Shakespeare The
atre og sit Royal Shakespeare Company, og i store bygnin
ger kan man se diverse udstillinger om forfatteren, hvis 
gravsted man finder i den prægtige Holy Trinity Church. Nog
le får måske lyst til at købe en Shakespeare T-shirt, mens 
andre slukker tørsten i The Shakespeare Inn. Man kan knap 
nok træde i en hundelort på gaden uden at den har forbindel
se til Shakespeare. Men det er alt sammen meget spændende og 
charmerende, og en solbeskinnet forårsdag i Stratford-upon- 
Avon er ikke det værste man kan opleve.
Da vi sidst på eftermiddagen sad i toget og nærmede os Lon
don, var solen ved at gå ned. Det var næsten mørkt udenfor, 
og mange havde besvær med at forhindre hovedet i at nikke 
og øjenlågene i at blive tungere og tungere...
Alle måtte dog op af sæderne da mørket helt havde sænket sig 
og toget holdt stille i hjertet af London. Vi gik ud i af
tenluften og slæbte os selv og bagagen gennem gaderne til 
hotellet. Efter at have indstationeret os der, foretog vi en 
lille aftenvandring, hvor vi skimtede så meget af bl.a. 
Westminster Abbey, Big Ben, Buckingham Palace og Downing 
Street, som mørket og sikkerhedsvagterne tillod.
Om onsdagen blev vi delt i to grupper; de nysproglige kig
gede indenfor i TV-selskabet Thames' studier, mens de sam
fundssproglige fik et indblik i livet på et såkaldt "Sixth 
form college". Her fandt vi ud af at arbejdsmoralen var li
ge så dårlig som kvaliteten på deres hjemmebag, og at under
visningen var lige så tynd som deres te. Men måske skyldtes 
de urolige timer, som vi deltog i, at eleverne ikke var vant 
til besøg udefra. Under alle omstændigheder var alle på sko
len meget flinke, selv om en samtale med en afrikansk stu
derende tydede på, at det ikke altid var sådan. Den kenyan
ske pige fortalte at hun og andre sorte blev mobbet af man
ge hvide elever.
Om aftenen var der derimod mobning i stor målestok; White 
Hart Lane skulle London-klubben Tottenham spille hjemmekamp 
mod Real Madrid. Med to af verdens populæreste fodboldklub
ber og over 3o.ooo tilskuere samlet på ét sted så det ud til 
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at blive en spændende kamp. Desværre udeblev spændingen, da 
spanierne ret hurtigt tog føringen med l-o og holdt stillin
gen kampen ud. De engelske tilskuere var bemærkelsesværdigt 
tavse, bortset fra de gange de ytrede sig om de spanske 
spillere. Efter råbene at dømme befandt vi os foran nogle 
af Tottenhams mest hårdkogte tilhængere, så vi passede på 
ikke at klappe på de forkerte tidspunkter og gik i øvrigt 
fem minutter før tid.
Næste dag besøgte vi allesammen en "Public School". Den lil
le inspektør viste os tydeligt stolt rundt på skolen, hvor 
vi snakkede med eleverne i to klasser. Eleverne havde forbe
redt nogle spørgsmål til os, som ikke indbød til de store 
intellektuelle debatter: "How many brothers and sisters do 
you have?", "Do you like sport?", "What is your favourite 
subject at school?" o.s.v. Først da spørgsmålene slap op og 
vi skulle til at tale frit fra leveren, kom der gang i snak
ken, og det viste sig at den engelske ungdom slet ikke er så 
kedelig som dens påklædning. Samtlige elever var udstyret 
med skoleuniform, der for pigernes vedkommende var en bluse 
med lang nederdel og lange strømper og for drengenes vedkom
mende skjorte og sort jakkesæt.
Da det var torsdag og dermed den sidste "hele" dag vi havde 
i London fik vi det meste af eftermiddagen fri til rigtig at 
komme ud og bruge penge. Aftenen blev også fejret på behørig 
vis og den sluttede med et rigtigt gymnasieparty på et af
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hotelværelserne. Ved denne lejlighed fandt Sven det passende 
at give sin legendariske fortolkning af visen om "Flade Jen
sen". Da han havde sunget, eller rettere sagt; fremført den
ne gamle schlager, var der ikke et øje tørt.
Stemningen var en lidt anden om fredagen, da vi besøgte det 
konservative partis hovedkvarter i Smith Square. Inden vi 
blev lukket ind skulle vore tasker og poser undersøges. Da 
vagterne havde fundet ud af at ingen havde onde planer, fik 
vi allesammen smækket et klistermærke med et flot "C" på 
brystet. Derefter mødte vi to repræsentanter for partiet, 
som fortalte lidt om partiet og dem selv og besvarede vore 
spørgsmål. Begge talte et perfekt, Eton-engelsk, hvor hvert 
ords udtale blev nøje overvejet, inden der slap noget ud mel
lem laaberne. Dette bevirkede, at man lagde mere mærke til 
hvordan de talte, end hvad de egentlig talte om. Det var en 
smule irriterende, men det fungerede måske meget fint efter 
hensigten.
Men London er andet og mere end politik, skoler og fodbold. 
Først og fremmest er byen jo kendt for sine nærmest ubegræn
sede kulturelle tilbud. Og det er rigtigt nok; byen er et 
overflødighedshorn af teatre, pubs, koncertsteder, biografer, 
restauranter og butikker af enhver art. Det fik vi også lej
lighed til at opleve, omend i begrænset målestok. For der er 
SA meget at vælge imellem, at det meste af tiden går med at 
finde ud af, hvad man egentlig skal. Mange butikker har å- 
bent til langt over dansk normal lukketid, og med under
grundsbanen kan man komme langt omkring på kort tid. Des
uden er priserne på de fleste ting lavere end i Danmark - f. 
eks. koster en splinterny LP-plade 5 pund, en halv liter øl 
ca. 1 pund og en rigtig god middag på en restaurant under 6 
pund. Da pundet under vort besøg havde en kurs på ca. 13.3o 
kan læseren selv regne efter. Det ER billigt.
Ellers er London kontrasternes by; der er alt lige fra små 
rodebutikker med gamle sager til airconditionerede tøjpa
ladser med store videoskærme og spejlvægge, alt fra tavse 
fabriksruiner til grønne parker. Med 8 millioner mennesker 
er der desuden ingen grænser for hvilke mennesketyper og 
nationaliteter man kan støde på i storbyen, hvor man især 
i undergrundsbanen lægger mærke til forskellen på folk. Dér 
sidder forretningsmanden iført habit og London Times ved 
siden af manden som knuger en brændevinsflaske i hånden.
Det mærkelige ved London er, at byens kontraster ikke vir
ker afskræmmende på en fremmed, men i stedet på en pervers 
måde er med til at give byen dens helt specielle, sære 
charme.
Fredag eftermiddag gik turen hjem mod Danmark. Alle var 
en del pund fattigere, men adskillige indtryk rigere, og 
da vi var kommet ombord på færgen i Harwich var den eneste 
grund til utilfredshed at turen nu var forbi. Vi havde nydt 
den i fulde drag.

På 2.a's vegne, Jens Brunsborg.
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Sne, ski og scootermænd
Den 1. marts 1985 marcherede 2o rygsække og lo kasser fra 
Lemvig Gymnasium til den ventende bus. Humøret var højt, 
og rejsen mod det kolde nord var begyndt. Trods alle be
sværlighederne med oppakningen, lykkedes det os at nå fær
gen i Frederikshavn i sidste sekund.
Friske og veludhvilede ......  havde vi vort første tvivl
somme møde med de besværlige brædder. De 3 km. til hytten 
på ski føltes uendelige. Næste chok mødte os ved nærmere 
check af hytten, og det var specielt svært at vænne sig 
til de 11 graders frost på "det lille hus"! Trods store 
begyndervanskeligheder lykkedes det os efterhånden at få 
styr på brædderne. Sving- og stopteknikken hørte til den 
sværere kategori, men under vejledning og opmuntrende ord 
fra TM, PP og EM kom vi trods alt lidt rundt i den norske 
ødemark.
Afvekslingerne var små men tiltrængte - og vi så alle hen 
til det ugentlige bad med glæde. Købmanden tjente enorme 
summer på chokoladesalget, og prisen steg da også i takt 
med efterspørgslen. Af højdepunkter kan nævnes: de "roman
tiske" ture på højfjeldet, og overnatning i en selvkonstru
eret snehule for de specielt modige. Pladsen i hulen var 
trang, og PP åndede lettet op da han fandt ud af at der ik
ke var plads til ham i hulen - turen hjem mod de tvivlsom
me køjesenge i hytten, overstod han hurtigt.
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Af morsomme oplevelser kan bl.a. nævnes. Torben Hansen's 
li salto med havedlanding - den gav et rent lo-tal og Su
sannes skildepaddefald med rygsæk op ad bakke. Huller i ba
nen gav store problemer, og fætter Godsk's kranbilservice 
måtte tage overarbejde. Specielt et af Valborg's fald gav 
vanskeligheder da det varede 2o min. før hun atter var på 
benene. På dette tidspunkt må det være passende at nævne, 
at ikke kun eleverne havde problemer. EM nedlagde på det 
nærmeste et grantræ og PP mistede stedsansen og måtte ty 
til kompasset og elevernes overbevisning.
De hyggelige men trivielle aftner i hytten gik med kort
spil, kortspil, Gnags & Dire Straits (til manges fortviv
lelse) og festlig underholdning af den, i anledningen, dan
nede "popgruppe", "men with hats" også kaldet "Triomobil".
Afrejsedagen oprand til manges glæde og andres sorg. Rengø
ringen var overstået rimeligt hurtigt da vandforsyningerne 
var sluppet op 2 dage forinden. Bagagen fragtedes til køb
manden af vores allesammens scooterman - og den sidste tur 
på de elskede/hadede ski skulle overståes.
Efter skiafleveringen & busturen til Oslo kunne vi (endelig) 
gå ombord på færgen - efter 3 timers venten i havnetermina
len.
Søndag den lo marts 1985 ankom rygsække og trætte elever til 
Struer banegård hvor forventningsfulde forældre afhentede 
deres radbrækkede afkom.
Turen var slut og 2.mNy en oplevelse rigere.

På klassens vegne:
IM, AC, DB, M, TH & IL



Studietur til Frankrig
Sneen føg om ørene på de farvelvinkende forældre, da vi lør
dag den 2. marts vendte bussens "snude" i retning af Fran
krig.
Efter både stop ved den dansk-tyske og den tysk-hollandske 
grænse ankom vi efter mange timers kørsel til den holland
ske by Arnhem. Da indkvarteringen var overstået stod res
ten af dagen til egen disposition, så mange tog i byen for 
at spise. Efter sulten var stillet besigtigedes Arnhems nat
teliv.
Klokken 7.oo næste morgen, søndag, gik rejsen videre mod by
en Saint Malo i Normandiet. Turen gik gennem Belgien, over 
Paris til Saint Malo. Undervejs nåede vi lige at se katedra
len i Chartres. Dette mageløse mesterværk blev besigtiget 
på under 3o min.
Mandag begyndte turens alvorligere del. For at lære noget 
besøgte vi tidevandskraftværket ved La Rance. Efter film
forevisning og rundvisning fortsatte vi vores køretur mod 
Mont Saint Michel. Efter at have besøgt den gamle sørøverby, 
som ligger midt i ingenting nær den franske kyst, afslutte
de vi dagens strabasser med en aften i Saint Malo.
Vi ankom næste formiddag til det af Jean Pierres far reddede 
Bayeux tapet. Dette tapet, som er fra år lo7o, viser begi
venheder op til Wilhelm Erobrerens togt til England og sla
get ved Hastings i I066. Tapetet er omkring 63 meter langt. 
Efter et lille stop ved invationskysten gik turen videre til 
Paris.
PARIS!!, turens højdepunkt. Indkvartering på det "livlige" 
hotel Residente Alhamba foregik i en fart. Om aftenen op
holdt vi os på Place de Tertre.
Næste dag, onsdag, var det tid til egne ekspiditioner. Nog
le tog på Louvre-museet og så Mona Lisa, andre fotografere
de Eiffeltårnet oppefra og nedefra og endnu andre kikkede 
på Notre Dames kirken. Klokken 14.oo gik turen i samlet flok 
ud til kerneforskningcenteret SACLAY, hvor man beskæftiger 
sig med alle mulige problemstillinger indenfor atomkraft. Vi 
indførtes i denne forunderlige og mystiske verden på omkring 
3 timer.
Torsdag var den sidste dag i Paris, og denne dag så vi Pa
lais de la Décoarverte. Dette er et museum indenfor områder
ne astronomi, matematik, fysik, kemi, geografi og biologi, 
hvori man beskæftigere sig med alle mulige emner.
Fredag gik turen til Bruxelles, hvor vi så Atomium, Bruxel
leses svar på Parises Eiffeltårn.
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Turens sidste dag, lørdag, tilbragte vi i bus med destina
tion Lemvig. Heldigvis var et noget længere ophold ved den 
dansk-tyske gramse ikke nødvendigt.
Udasede og trætte, med minderne om en god og vellykket tur 
i det fremmede, ankom vi med stor held for chaufføren til 
Lemvig Gymnasium.
Kommende 2.g'ere der skal til Frankrig på studietur har en 
uforglemmelig oplevelse foran sig.

På 2.mNFx og 2.mFy's vegne
Villy Dokkedahl
Jesper Knudsen
Bjarke Korsgaard
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2.S’ ekskursion til Århus, maj 1984
Ovenstående overskrift kom ikke i avisen. Den blev fremstil
let på stedet og overrakt os som et souvenir efter holdets 
besøg på Aarhuus Stiftstidende den 9. maj sidste år. Ekskur
sionen lå så sent i skoleåret, at den ikke nåede at blive 
omtalt i sidste årsskrift og skal derfor kort beskrives her.
Udover det gamle egnsblad Aarhuus Stiftstidende, der forsø
ger at klare sig i konkurrencen ved at modernisere den re
daktionelle linje, ved at indføre ny teknik og ved at udle
je arbejdskraft til TV-produktion, besøgte vi Morgenavisen 
Jyllandsposten i dette blads rummelige, airconditionerede 
"bladhus” i Viby/Arhus.
Hvor vi på Aarhuus Stiftstidende fik en rundvisning, der p. 
gr.a. bladets størrelse gav et godt indblik i produktions
teknikken, koncentrerede vi os på Jyllandsposten om at for
stå baggrunden for bladets eksplosionsagtige vækst: Hvem er 
bladet egntlig skrevet for?, hvad betyder det for bladet, 
at det står udenfor Dansk Arbejdsgiverforening og har lavet 
sin egen aftale med journalister og typografer, o.s.v., o. 
s. V.
Sidste punkt i "medieprogrammet" var et besøg på Dansk Pres
semuseum og Arkiv, der ligger i lidt fjerne lokaler på Dan
marks Journalisthøjskole. Hvis man ellers kan finde derud - 
det kneb lidt - giver samlingen en god og kortfattet opsum
mering af dansk pressehistorie.
En hel dag midt i fredagsprogrammet var sat af til en van
dring i Mols Bjerge. Vi klarede at vandre lo-12 km. og hel
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digvis var vejret med os. Formålet med vandreturen var bl.a. 
at få øjnene op for de problemer m.h.t. fysisk planlægning 
og landskabspleje, der må løses, når man vil bevare et kønt 
landskab til rekreative formål. Vi fik under den første del 
af turen i det gode vejr en snak om disse bestræbelser med 
skovfogeden i Mols Bjerge og så senere forsøgsfarmen med 
det særlige robuste kvæg, der sættes ud i bakkerne for at 
holde den naturlige vegetation (skoven) nede.
Da vi nåede bussen for at køre hjem, var der enkelte vabler.

Sven Højgaard Jensen og Torben Møller

3.S’ ekskursion til København, 
september 1984

I den første uge af september var 3.S - traditionen tro - 
i København. Sammen med os var 3.mF på fysiker tourné.
Programmet havde - også traditionen tro - overskriften 
"Politik", og det havde følgende officielle punkter:

1. Besøg hos Specialarbejderforbundet i Danmark.
2. Rundvisning i Folketinget.
3. Besøg i Københavns Rådhus (bygningen). Der

efter mindre sightseeing i byen.
4. Københavns Byret. Overværede behandlingen af 

et par "rutinesager" om checkbedrageri.
5. Besøg hos miljøbevægelsen Greenpeace.
6. Klassen deltes i to grupper, der besøgte 

hver deres græsrodsbevægelse, nemlig Fol
kebevægelsen med Hårde Stoffer og den sek- 
sualpolitiske gruppe SMIL.

7. Sammen med fysikerne og Elly Jespersen: 
Nationalmuseets udstilling i Brede om ud
vandringen fra Danmark til USA.

Der var således fyldt godt på med programpunkter, og det 
vil blive for omfattende at referere det hele. At dømme 
efter elevernes mundtlige og skriftlige rapporter var grup
pernes besøg hos "deres" græsrodsbevægelser en succés, og 
der er grund til at takke for god modtagelse.
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Når vi nåede så forholdsvis meget rundt skyldtes det, at vi 
boede centralt, nemlig på et billigt hotel nær Hovedbane
gården. Det havde en til vores behov god standard - men 
desværre er der mange indbrud i hotelkvarteret, og turkas
sen blev under opholdet bestjålet for knap 2.000,00 kr. Ær- 
geligt og ikke noget at prale af, men en erfaring der lig
ger i baghovedet ved kommende rejser.

Sven Højgaard Jensen



Kurser

5/6 1984 LA rektormøde København
juli 1984 LA Nordisk konference om 

humanistisk psykologi
Gvarv, Norge

12/8 - 15/8 1984 MB konference om religi
onspædagogik

Abo, Finland

29/8 - 1/9 1984 IN Latin/Cicero Slagelse
31/8 - 1/9 1984 SH samfundsfag Viborg
13/9 - 14/9 1984 KP Anglo-American seminar Arhus
26/9 - 28/9 1984 LA edb Slagelse
28/9 - 3o/9 1984 TM geografi Mols
3/10 - 6/10 1984 CE dansk Nyborg
5/10 - 7/10 1984 JN Bio-Weekend Lemvig
5/10 - 7/10 1984 PP Bio-Weekend Lemvig
7/10 - lo/lo 1984 LB fremtidens informa

tionssamfund
Nyborg

12/10 - 26/10 1984 TM geografi Tunesien
22/10 - 26/10 1984 JM fransk/informatik Schweiz
25/10 - 27/10 1984 KN informationsteknologi/ 

dansk
Fåborg

7/11 - lo/ll 1984 PR edb Skagen
25/11 - 28/11 1984 LA rektormøde Nyborg
26/11 - 3o/ll 1984 KN studievejledning Skanderborg
3o/ll 1984 BB russisk Ar hu s
9/1 - 11/1 1985 IN studievej ledning Gentofte
23/1 - 26/1 1985 PR kvantefænomener Mols
6/2 - 7/2 1985 IN studievejledning Lemvig
6/2 - 9/2 1985 EM dansk industrihistorie Vejle
23/2 - 27/2 1985 LA Det Nye Gymnasium Vedbæk
24/2 - 27/2 1985 IC

KN sekretærkursus Grenå
11/3 - 12/3 1985 IN studievej ledning Nyborg
18/3 - 22/3 1985 KN studievejledning 2. del Ry
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SU

Uddannelsesstøtte ydes i henhold til lov nr. 218 af 23. maj 
1979, der trådte i kraft den 1. august 198o, og ændringslov 
nr. 265 af 16. juni 198o (om indførelse af socialindkomst), 
der trådte i kraft den 1. august 1981.
Ansøgning om støtte skal skrives på et særligt skema, der 
rekvireres fra studievejlederen og tilbageleveres på konto
ret i udfyldt stand.
Kun uddannelsessøgende, der er fyldt 18 år, kan opnå støtte, 
mens de 16 - 17 årige kan oppebære en ungdomsydelse. Betin
gelserne for at opnå støtte er følgende:
1. At eleven er dansk statsborger - dispensation kan evt. op

nås .
2. At eleven af skolen kan betegnes som studieegnet og stu

dieaktiv, d.v.s. skønnes at kunne gennemføre uddannelsen 
på normal tid.

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

Sådanne lån kan optages af elever over 18 år under forudsæt
ning af de under betingelser for uddannelsesstøtte anførte 
punkter 1-2 (d.v.s. intet krav om mindrebemidlethed . Lånene 
forrentes - også i uddannelsestiden - efter en rentesats, 
der aftales mellem låntageren og det pengeinstitut, hvori 
lånet optages,
Ansøgningsblanketter samt mere udførlig vejledning kan afhen
tes på studievejledernes kontor og afleveres på kontoret i 
udfyldt stand, hvorefter de behandles af skolens stipendie- 
nævn inden samlet indsendelse til Statens Uddannelsesstøtte.
En hovedindleveringsfrist vil ved opslag blive bekendtgjort, 
men senere ansøgninger vil blive ekspederet videre til Sta
tens Uddannelsesstøtte en gang månedlig.

Ungdomsydelse
og befordringsgodtgørelse

Ungdomsydelse kan gives til hjælp til forsørgelse og uddan
nelse. Ydelsen gives efter et skøn over behovet i de enkel
te tilfælde. Ansøgning om ungdomsydelse sker gennem hjem
kommunen, hvor man også kan få oplysninger om betingelser
ne .
Befordringsgodtgørelse ydes til elever, hvis samlede sko
levej, beregnet fra bopæl til uddannelsessted, er 11 km el
ler derover ad nærmeste offentlige vej. I tilfælde af syg
dom eller invaliditet kan der ydes vederlagsfri befordring 
uden hensyn til afstanden.
Blanketter udleveres fra kontoret.
Der er mulighed for at købe et supplerende kort til kørsel 
efter kl. 18.oo.
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Praktiske oplysninger

Ferieplan Sommerferie 1985: 
24/6 - 5/8 1985
Efterårsferie: 
14/10 - 18/10 1985
Juleferie:
23/12 1985 - 3/1 1986
Vinterferie: 
lo/2 - 14/2 1986
Påskeferie: 
24/3 - 1/4 1986
St. Bededag: 
25/4 1986
Kr. Himmelfartsdag: 
8/5 1986
Pinseferie: 
19/5 1986
Grundlovsdag: 
5/6 1986
Sommerferie 1986: 
Starter 23/6 1986
Nævnte dage hører med til ferierne.

Ringetider
Mandag - fredag:
1.lektion:
2. lektion:
3. lektion:
Spisepause:

8.00 - 8.45
8.55 - 9.4o
9.5o - 10.35

10.35 - 11.05

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

11.05 - 11.50
12.00 - 12.45
12.55 - 13.40
13.50 - 14.35
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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 ta
le med de enkelte lærere om elevens standpunkt. Desuden vil 
der i samme periode blive et mere uformelt møde med foræld
re og elever i 2. og 3.g.
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 så få penge og værdisager 
som muligt. Ingen værdigenstande i overtøj! Det anbefa
les at have navn i ejendele.

Adresse- og navneforandringer
Adresse- og navneforandringer skal straks meddeles på 
kontoret.

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

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

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.
«eeksamination: 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 
OO 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.

Oprykning^il_2SSte_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.

Skolerådets sammenslutning kan ses under skolens organisa
tioner.
De to forældrevalgte medlemmer er på valg hvert andet år, 
næste gang efter sommerferien 1985.
Skolerådet håber, at mange forældre vil møde frem til 
orienteringsmødet, der vil blive holdt august-september 
1985.

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

Sproglig linje Mstemttisk linje

F»g Saufag Særfag

Fellesfag

1. 2. 3.

n7- 
»projln 

gren 
2. 3.

Sam
fundsfag- 
lig giea 
2 3

Fellesfag

1. 2. 3.

Materna- 
tisk-fy- 

sisk gren 
2. 3.

Sam
fundsfag- 
lig gren 
2. 3.

Natur* 
I.,!« 
gren 

2. 3.

Religion ................... 0-1-2 0-1-2
Dansk........................ 3-3-4 3-3-4
Engelsk .................... 4 - 4-61 3 - 5 1 5 - 0 - 0
Tysk ........................
Fransk (russisk) ..

3 - 
5-3-3

3-5|
5-3-3

Latin ........................
Græsk med oldtids-

4 - 4 - 0

kundskab ...........
Oldtidskundskab .. 1 - 2 - 0 2 - 0 1-2-0
Historie og samfunds-

kundskab ........... 2-3-3 0 - 1 2-3-3 0 - 1 0 - 1
Samfundsfag ........... 5 - 5 5 - 5
Geografi ...................
Biologi ...................

2 - 
0-0-3

3 - 2 3 - 0
0 - 3

3 - 2
0-31

3 - 2
3 - 7

Biokemi ...................
Kemi ........................
Fysik ........................
Matematik ............... 2-3-0

2 -
3 -
5 -

3 - 0
3 - 5
5 - 6

f
1 - 0
2 - 2
3 - 3

3 - 0
2 - 2
3 - 3

Musik, særfag ....

26-13-15 13-12 13-12 26-12-12 14-15 14-15 14-15

Legemsøvelser .... 2-2-2 2-2-2
Fællestimer...............
Musik ... * max- 

1 mm.
2-2-1 

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

(2)-(0)-(0)
Formning og kunst-

forståelse ........... (0)-(2)-(l) (0)-(2) (1)
30-17-18 13-12 13-12 30-16-15 14-15 14-15 14 15
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Organisationer

Skoleråd:
Amtsrådsmedlem Lars Raakjær, formand, tlf. o7-82ool4
Rektor Lars Ebbensgaard
Lærere:
Elly Jespersen
Jørgen Nørby
Forældre:
Bodil Nørgaard, tlf. o7-82193o
Henning Fogde, tlf. 07-891218
Elever:
Lars Mollerup
Maja Wengel
TAP:
Poul Erik Schou

Lærerråd:
Formand: Torben Møller
Næstformand: Sven Højgaard Jensen
Sekretær: Claus Engstrøm Johansen

Elevråd:
Formand: Lars Mollerup
Næstform.: Bodil Pedersen 
Kasserer: Charlotte Nielsen 
Sekretær: Lisbeth Fjordvald 
Dorthe Pipper 
Maja Wengel 
Jens Brunsborg 
Karin Rossau 
Jørgen Eriksen 
Lene Skovmose

Fællesudvalg:
Formand: rektor Lars Ebbensgaard 
Lærere:
Elly Jespersen
Gudmund Bager
Inger Nord
Poul Riis Jensen
Elever:
Lars Mollerup
Leif Andreasen
Karl Hvingelby
Ingrid N. Madsen

Introduktionsudvalg:
Elisabeth Moltke
Claus Engstrøm Johansen 
Kurt Darling Nielsen 
Torben Møller
økonomiudvalg:
Jørgen Nørby
Elly Jespersen
Michael Böss
Lisa Birk
Ole Zeuthen
Elisabeth Moltke
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Plan over stueetage



Plan over kælderetage




