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Velkomst
Forår 1986

Lemvig Gymnasium forbereder og glæder sig nu til for otten
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 8. årgang velkom
men.
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 5. august 1986 kl. lo.oo.

Lars Ebbensgaard
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VUC kom ind i varmen

Da vi den 1. august 1985 flyttede ind på Lemvig Gymnasium 
følte jeg det, som om vi kom ind i varmen.
Siden voksenundervisningen overgik til amtskommunalt regi 
i 1978, havde vi opholdt os i lejede lokaler forskellige 
steder i byen. Nu havde jeg store forventninger til, at 
vi kunne fungere endnu bedre, når vi kom under eget tag 
sammen med gymnasiet, og mine forventninger er blevet 
fuldtud indfriet.
Vi har, med de lokaler gymnasiet har kunnet afse til os, 
og med de økonomiske midler amtsrådet bevilgede, fået os 
godt indrettet.
Vi er, i det omfang vi selv har taget imod tilbuddene, ble
vet integreret i gymnasiets dagligdag.
VUC-kursisterne udtrykker kun lovord med hensyn til de fy
siske rammer. Vore dagkursister føler det berigende til 
daglig at omgås de mange unge gymnasieelever, og der er 
sikkert en del af vore aftenkursister, der fryder sig over 
at overtage de lokaler, deres børn færdes i om dagen.
Måske har hverken gymnasielærere eller - elever følt den 
store begejstring over at skulle huse VUC, og i begyndelsen 
kunne jeg måske frygte, at vi kom til ulejlighed, men den 
venlighed og hjælpsomhed, vi har mødt fra alle sider, har 
bevirket, at jeg nu betragter os som to ligeværdige amts
kommunale institutioner under samme tag.
Jeg finder anledning til at takke for den positive hold
ning, hvormed vi er blevet modtaget af hele personalet på 
gymnasiet.

Anne Møller Madsen
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Introduktion

Introduktion for l.g - tirsdag den 5. august 1986 - fre
dag den 8. august 1986.
Tirsdag den 5. august:

kl. lo.oo - lo. 3o Alle elever møder kl. lo.oo. Fælles 
velkomst i gymnasiets fællesområde.

kl. lo.3o - 11.05 Frokost.
kl. 11.05 - 13.00 2.g og 3.g:

Udlevering af bøger og ugeskema. 
Derefter fri.
l.g:
Hver klasse samles med klasselærer
en i klasselokalet om følgende: 
- præsentation af lærer og elever. 
- udlevering af: årsskrift 

skoleskema 
bøger 
plan for intro- 

ugen 
- derefter rundvisning på skolen.

Onsdag den 6 . august:
2.g og 3.g har almindeligt skema 
fra og med i dag!

kl. 8.00 - 13.00 l.g: l.a:
EDB i gymnasieundervisningen.

kl. 8.00 - 13.40 l.g: 1.x og l.y:
Almindeligt skema, hvor dog 2 timer 
tages ud til studievejledning.

Torsdag den 7. august:
kl. 8.00 - 13.40 l.a:

Almindeligt skema, dog med 2 timers 
studievej ledning.

kl. 8.00 - 13.00 1.x og l.y:
EDB i gymnasieundervisningen.
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Fredag den 8. august:
kl. 8.00 - 11.o5 l.g har almindeligt skema.
kl. 11.05 - 11.50 l.a, 1.x og 1 .y:

Planlægning af senere eendagstur på 
egnen med historie-, samfundsfags- 
og geografilærerne.

Pedellerne
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Den grønne gren på 
Lemvig Gymnasium

Efter sommerferien 1986 og foreløbig i en periode på 2 år 
starter vi på Lemvig Gymnasium et forsøg for matematike
re, der har valgt den naturfaglige gren. Forsøgsgrenen 
hedder naturfaglig gren med landbrug.
Indholdet på den nye gren adskiller sig fra den alminde
lige naturfaglige gren derved, at eleverne på forsøgsgre
nen hver uge skal følge 2 timers undervisning i "landbrug", 
samt at de i 2 uger i både 2. og 3.g. skal indkvarteres og 
undervises på Kongensgård Landbrugsskole, som er den anden 
institution i forsøget. Herudover bliver der tale om en to
ning af forskellige fag i retning af landbruget på de om
råder og i de discipliner, der er særligt relevante for 
landbruget. Dette gælder ikke mindst i biologi, fysik og 
kemi. I geografi bliver der direkte tale om en ændring af 
gældende bekendtgørelse, idet faget i 3.g. får en ekstra 
time fra samfundskundskab/historie.
Det er værd at bemærke, at eleverne på denne gren får en 
helt almindelig matematisk studentereksamen, med helt den 
samme kompetence, som de øvrige studerende. Desuden får de 
altså undervisningen i landbrug, som i omfang svarer til 
første del af det grønne bevis, det såkaldte grundskolebevis.
Efter sommerferien starter 12 elever på den grønne gren, 
heraf 9 piger! Netop i en tid, hvor det tales meget om, at 
pigerne vælger for traditionelt i alle sammenhænge og der
for er i særlig fare for at blive arbejdsløse, er vi glade 
for, at så mange piger har valgt at forsøge den grønne 
gren. Nu hvor billedet af malkepigen med skamlen er veget 
til fordel for et moderne industrialiseret og højteknolo
gisk landbrug, er det glædeligt, at pigerne viser interes
se.
Baggrunden for forsøget har været et godt samarbejde mel
lem gymnasiet og landbrugets forskellige organisationer i 
mange sammenhænge. Landbruget viste tidligt stor interes
se i at få etableret en dialog med gymnasiet, og et samar
bejde er gradvist kommet i stand ikke mindst gennem adjunkt 
Jørgen Nørby, som foruden at være ansat på gymnasiet tilli
ge er landmand.
En anden væsentlig grund til forsøget er de befolkningsmæs
sige og erhvervsmæssige forhold på egnen. Lemvig Gymnasium
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Introduktion til landbrugsgrenen på 3.g.'ernes 
sidste skoledag
ligger omgivet af grønne marker, når man kigger ud af vin
duerne på kontorerne ser man gumlende køer, mange af vores 
elever kommer fra landbohjem: Forhold helt specielle for 
Lemvig Gymnasium. Tanken om at lade disse forhold blive en 
del af undervisningen lå da heller ikke langt væk.
En mere overordnet skolepolitisk idé har været at skabe en 
dialog mellem en traditionelt teoretisk skole og en tradi
tionelt praktisk skoleform på en sådan måde, at begge ud
dannelser får et ekstra perspektiv uden at miste sit sær
præg. På landbrugsskolen er man glad for at få elever med 
en stor teoretisk ballast, for med den udvikling landbruget 
er inde i, er det vigtigt, at kommende landmænd får en bred 
almen uddannelse. Miljødebatten, der foregår i øjeblikket, 
er et oplagt eksempel; men også økonomisk er det godt med 
en solid uddannelsesmæssig baggrund. Som forstander Børge 
Østerby udtrykker det: "Der er mange penge at tjene for 
landmanden bag skrivebordet!" På gymnasiet er vi interesse
ret i at undersøge de pædagogiske fordele for eleverne 
ved samspillet mellem skolens verden og det omgivende sam
fund. Vores formål er ikke at skabe landmænd, selv om det 
måske kunne blive resultatet for nogle elever på denne gren, 
men mere at skabe større indsigt i og dermed også større 
forståelse for et erhverv, der både økonomisk og kulturelt 
er betydningsfuldt for eleverne.
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Der har været vist stor interesse og velvilje fra landbru
gets organisationer for forsøget, og ikke mindst forstander 
for Kongensgård Landbrugsskole Børge Østerby har bakket for
søget op med stor åbenhed overfor gymnasiet.
På Lemvig Gymnasium støttes forsøget på samme måde varmt af 
både rektor, lærere og elever, og alle har erklæret sig vil
lige til at yde den indsats, som et sådant forsøg indebærer. 
Der har ligeledes været stor opbakning fra politikerne i 
Ringkjøbing Amtsråd til forsøget, en opbakning der konkret 
har udmøntet sig i en bevilling fra forsøgskontoen til dæk
ning af de udgifter, der bliver i forbindelse med forsøget.
Intentionerne er altså mange, idéerne velmente, og hvis ba
re nogle af dem kan omsættes til virkelighed, så kommer de 
første 12 elever på den grønne gren virkelig på den grønne 
gren!.

Kurt Møller Pedersen
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Lærerliste pr. 1. 8. 1986
LEMVIG GYMNASIUM 
tlf. o7-82 38 22 
tlf. o7-82 o4 51 lærerværelset

Gitte Dalby Andersen, eng/tys 
Jættegården 39
75oo Holstebro, tlf. o7-4298o8

Leif Heidemann Andersen, mat/fys 
Odinsvej 64
762o Lemvig, tlf. 07-823853

Gudmund Bager, fra/dan 
Østerbrogade 7
75oo Holstebro, tlf. 07-426586
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Lisa Birk, fra/for 
Østerbrogade 7
75oo Holstebro, tlf. 07-426586

Jørgen Hune Bruntse, fra/mus 
Nørrebjerg 21
762o Lemvig, tlf. o7-81o218

V. Michael Böss, eng/rel 
Engparken 58, Tvis
75oo Holstebro, tlf. 07-435123

Lars Ebbensgaard, rektor, mat/fys 
Sollefteavej 4, Vrist
7673 Harboøre, tlf. 07-834731
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Sven Højgaard Jensen, sam/geo
Anders Thuborgsvej 4 
762o Lemvig, tlf. o7-8238o2

Elly K. Jespersen, his/dan 
Plantagevej 6, Oddesund N 
779o Hvidbjerg, tlf. 07-875348

Claus Engstrøm Johansen, dan/old
Fjordlystvej 2
762o Lemvig, tlf. o7-823814

Jean-Pierre Mabire, fra/tys
Rønbjerghage 1
762o Lemvig, tlf. o7-81o387
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Elisabeth Rose Moltke, idr/his 
Gudumbro 28, Gudum
762o Lemvig, tlf. o7-863296

Torben S. Møller, geo/idr
Niels Bjerresvej 31 
762o Lemvig, tlf. o7-823o84

Bent Bjerggren Nielsen, rus 
Skrænten 36
762o Lemvig, tlf. o7-823ol9

Kurt Darling Nielsen, tys/dan 
Teglgårdsvej 12A
762o Lemvig, tlf. 07-823553
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Ole Dalsgaard Nielsen, mat/dat
Vester Lemtorp 35
762o Lemvig, tlf. 07-823164

Inger Nord, lat/old/tys 
Harboørevej 4, Strande St. 
762o Lemvig, tlf.

Jørgen A. Nørby, bio
0. Lundgaardvej 42, Nr. Nissum 
762o Lemvig, tlf. o7-891242

Kurt Møller Pedersen, eng/dan 
Jættegården 39
75oo Holstebro, tlf. o7-4298o8
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Lisbet Bøcker Pedersen, mat/fys 
Odinsvej 64
762o Lemvig, tlf. 07-823853

Per Godsk Petersen, bio/idr 
Muldtoftvej 9, Gudum
762o Lemvig, tlf. 07-863369

Poul Riis, mat/fys 
Grummesgårdparken 36, Nr. Nissum 
762o Lemvig, tlf. 07-891584

Jytte Thisgaard, eng/idr 
Østerbrogade 27
762o Lemvig, tlf. o7-82217o
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Ole Zeuthen, kem/fys 
Emilielystvej 36
762o Lemvig, tlf. o7-823779

I skoleåret 1985/86 har Ole Christiansen (dan/st.vej1.), 
Steen Eiberg Jensen (fra), Knud Mølby Henriksen (for) og 
Anne Lindegaard (tys) været vikarer på Lemvig Gymnasium.

TEKNISK-ADMINISTRATIVT PERSONALE

Nanna Sig Jensen, 
Romvej 3
762o Lemvig, tlf.

Irene Christensen, sekretær
Ørnevej 9
762o Lemvig, tlf. 07-821645

kantinen
07-821919
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Niels Jørgen Madsen, pedel 
Nørrebjerg 2
762o Lemvig, tlf. 07-822561

Karin Nielsen, sekretær
Nørreled 1
762o Lemvig, tlf. o7-821o86

Poul Erik Schou, pedel 
Ringgaden 35, Lomborg 
762o Lemvig, tlf. 07-889683

Karen Margrethe Thomsen, kantinen 
Højbovej 19
762o Lemvig, tlf. o7-82168o
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Vera Nielsen, kantinen
Nis Petersensvej 5
762o Lemvig, tlf. o7-8237o6

Vera Nielsen holder 1. juni op i kantinen, som hun har dre
vet siden starten i 1981. Husker I, da hun på sin 6o-årsdag 
dansede vals med os under morgensamlingen til Claus Eng
strøms vise: "Kan Vera i tresserne danse?” Vi vil savne dig 
Vera. Det er stort, hvad du har gjort for os alle. Du bli
ver virkelig en veteran, vi vil glæde os over at tænke på 
og gense.
Både på skolens vegne og 
tak for din måde at være

helt personlig vil jeg sige mange 
på.

Lars Ebbensgaard 
rektor
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Skolens elever
1985-86

Berit S. Andersen 
Hanne 0. Brunsberg 
Inge-Lise M. Baarup 
Jonna L. Christensen 
Lene Jakobsen 
Mette P. Jensen 
Ninna K. Kristensen 
Lotte M. Kristiansen 
Pernille Krogager 
Kit K. Laursen 
Jette Laustsen 
Jela B. Mikkelsen 
Karin Mortensen 
Anna K. Nielsen 
Marianne D. Nielsen 
Betina Olesen 
Mads H. Qvortrup 
Anne Ravn 
Gerhard Rernböck 
Jes A. Rosenvinge 
Anne D. Slot 
Pia Tøt 
Anders B. Vinther

Sønderbyvej 38, 762o Lem. tlf. 836o82 
Grønkærvej 13, 766o Bækm. tlf. 881323 
Søndervang 19, 762o Lemvig tlf. 82o781 
Vesterlidevej 9, 765o Bøv. tlf. 885562 
Gajsgårdsvej 27, 7673 Har. tlf. 834394 
Algade 5, 762o Lemvig tlf. 889724 
Gregers Kirksvej 5, 7673 tlf. 8342o5 
Søvejen 44, 762o Lemvig tlf. 82ooo5 
Mollerupvej 14, 762o Lemv. tif. 895252 
Nylund 2A, 762o Lemvig tlf. 82o283 
Pletvej 4, 762o Lemvig tlf. 836484 
Lærkevej 46, 768o Thyborø. tlf. 831125 
Vibevænget 2, 762o Lemvig tlf. 889296 
Skolegade 21, 7673 Harboø. tlf. 834o58 
Skalvej 3o, 7673 Harboøre tlf. 834267 
Sprogøvej 98, 768o Thybor. tlf. 832o23 
Stamphøjvej 67, 762o Lemv. tlf. 895o47 
Teglvænget lo, 762o Lemvig tlf. 821499 
Mollerupvej 16, 762o Lemv. tlf. 887181 
Nørrebjerg 41, 762o Lemvig tlf. 823344 
Sprogøvej 117, 768o Thybo, tlf. 831810 
Frederiksberg 11, 766o Bæ. tlf. 88142o 
Kirkebyen 9, 762o Lemvig tlf. 891261
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Nynne M. Abrahams 
Ulla B. Andersen 
Henriette Bjerreskov 
Dorte I. Boddum 
Lone T. Jepsen 
Dorte E. Josefsen 
Lenette 0. Jørgensen 
Anne-Mette Krejberg 
Lene Romby Larsen 
Helle M. 0. Mouritsen 
Mette K. Rasmussen 
Thomas Østergaard

Mette B. Andersen 
Katja R. Anderson 
Mads Kristian Bendt 
Jørgen B. Bitsch 
Jakob M. Christensen 
Jens K. Eriksen 
Thomas T. Jensen 
Michael L. Madsen 
Mikael Matthesen 
Jesper Dam Nørby 
Morten S. Pipper 
Tina Simonsen

Østergade 16,2,-812, 762o tlf. 891344 
Pindstrupvej 24, 762o Lem. tlf. 881545 
Mattrupsvej 25, 762o Lemv. tlf. 8214o8 
Drosselvej 1, 768o Thybor. tlf. 831617 
Vesterhavsgade 21, 768o T. tlf. 831629 
Lærkevej 24, 768o Thyborø. tlf. 832273 
Rypevej lo, 768o Thyborøn tlf. 831013 
Surkærvej 9, 76oo Struer tlf. 863272 
Ydunslund 65, 762o Lemvig tlf. 821378 
Søtoft 6, 762o Lemvig tlf. 821159 
Vasen 19, 2.MF, 762o Lemv. tlf. 822341 
Jens Søndergårdsvej 18, Le tlf. 82oo94

Seminarievej 83, 762o Lem. tlf. 891448 
Teglvænget 15, 762o Lemvig tlf. 821155 
Vesterhavsgade 1, 762o Lem tlf. 89528o 
Søhøj 8, 762o Lemvig tlf. 822ol9 
Kirkebyvej 13, 762o Lemvig tlf. 836o67 
Thyborønvej 2, 762o Lemvig tlf. 836456 
Klostermøllevej 2, 762o Le tlf. 863271 
Gajsgårdsvej 91, 7673 Har. tlf. 83416o 
Alahärmävej 17, 762o Lemv. tlf. 82o614 
Børringvej 15, 762o Lemvig tlf. 893141 
Insektvej 18, 7673 Harboø. tlf. 834275 
Nørrevang 7, 762o Lemvig tlf. 82153o
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Jytte Andersen 
Thorkil Andersen 
Charlotte Christensen 
Dorte Christensen 
Jens J. Ellebæk 
Ole Granting 
Birgitte V. Jensen 
Henrik J. Jensen 
Henrik K. Jepsen 
Marianne Kallesøe 
Jon Kristensen 
Regnar A. Kristensen 
Henrik Lisbygd 
Laila K. Madsen 
Susanne Møller 
Allan V. Nielsen 
Inge Kjær Nielsen 
Jens L. Pedersen 
Niels C. R. Ravnkilde 
Kirsten Raakjær 
Hanne S. Stagis 
Joan Sørensen 
Jørgen D. Vestergaard 
Anne M. Wegeberg

Thyborønvej 15, 762o Lemv. tlf. 836127 
Møllegårdsvej 13, 762o Lem tlf. 821957 
Uglevej 8, 762o Lemvig tlf. 823389 
Drejøvej 7A, 768o Thyborøn tlf. 8317oo 
Remmerstrandvej 15, 762o L tlf. 891o55 
Anders Thuborgsvej 23, Lem tlf. 82o488 
Vibevej 4, 768o Thyborøn tlf. 831944 
Grønkærvej 2o, 766o Bækma. tlf. 881325 
Vinkelvej 41, 762o Lemvig tlf. 821654 
Algade 16, 762o Lemvig tlf. 8895oo 
Grummesgårdparken 13, Lem. tlf. 891389 
Gørdingvej 11, 757o Vemb tlf. 481o58 
Alahärmävej 13, 762o Lemv. tlf. 822155 
Furvej 13, 768o Thyborøn tlf. 831o46 
Lærkevej 13, 768o Thyborøn tlf. 831362 
Gudumvej 64, 762o Lemvig tlf. 863242 
Kildevej 7, Ramme, 762o Le tlf. 88954o 
Kresten Bjerresvej 22, Lem tlf. 822524 
Gudumvej 75, 762o Lemvig tlf. - 
Hvolgårdvej 5, 762o Lemvig tlf. 889o23 
Sprogøvej 199, 768o Thybo, tlf. 831241 
Bækkelundvej 8, 762o Lemv. tlf. 822393 
Brogade 65, 766o Bækmarks, tlf. 881261 
Anholtvej 23A, 768o Thybo, tlf. 831447

3.g.'ernes sidste skoledag



1.Z
Cathrine E. Andersen 
Heidi G. Andersen 
Kristian Borg 
Dorte Broberg 
Inger B. Christensen 
Aase Gertsen 
Katrine Grankær 
Michelle W. Jensen 
Anette Johannessen 
Poul M. Johansen 
Kenneth V. Kristensen
Lars V. Larsen 
Torben Lund-Hansen 
Majken 0. Lynge 
Dorthe P. Madsen 
Lisa Mollerup 
Aksel Nielsen 
Pia Nielsen 
Birgitte Riishøj 
Kristian Sloth 
Hanne L. Sørensen 
Søren Østergaard

Sprogøvej 85, 768o Thybor. tlf. 
Grummesgårdparken 11, 762o tlf. 
Skolevej 2, 2.th., 762o Le tlf. 
Niels Bjerresvej 13, 762o tlf. 
Nygårdsvej 1, 76 2o Lemvig tlf. 
Nejrupvej 4o, 762o Lemvig tlf. 
Voldervej 15, 762o Lemvig tlf. 
Samsøvej 11, 768o Thyborø. tlf. 
Ydunslund 53, 762o Lemvig tlf. 
Pletvej 19, 762o Lemvig tlf. 
Østvangen 26, 766o Bækmar. tlf. 
Højbakken 2, 762o Lemvig tlf. 
Ydunslund 9C, 762o Lemvig tlf. 
Sejbjerg 24, 762o Lemvig tlf. 
Industrivej 49, 762o Lemv. tlf. 
Vesterhavsgade 51, 768o T. tlf. 
Odinsvej 4, 762o Lemvig tlf. 
Jegindøvej 7, 768o Thybor. tlf. 
Anholtvej 3A, 768o Thybor. tlf. 
Mads Kjærs Vej 16, 762o L. tlf. 
Toftevej 15, 762o Lemvig tlf. 
Jens Søndergårdsvej 6, Lem tlf.

832121 
891362 
822482
82o725 
891325
836451 
889224
831446 
823192
896182 
881691
82o42o 
821936 
891326
820122 
831260
822628 
831635
831474 
821olo 
863017
823657

2.A
Jette Aagaard
Peter Amstrup 
Lillian Andersen

Klydevej 6, 768o Thyborøn tlf. 
Stokholmvej 12, 762o Lemv. tlf. 
Mølgårdvej 8, 762o Lemvig tlf.

Vivi Andersen
Charlotte Barslev
Maj Bjerg

Remmerstrandvej 66, 76oo S tlf.
Torsvej 139, 762o Lemvig tlf.
Pletvej lo, 762o Lemvig tlf.

Lene K. Bonde Lærkevej 35, 768o Thyborøn tlf.
Søren L. Christiansen Skovparken 13, 762o Lemvig tlf.

831432
836321
863o21
863249
822230
836018
831387
889434
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Anette Colding 
Annette K. Damgaard 
Morten S. Eriksen 
Betty Grønne 
Anni Hansen 
Thorbjørn Hartelius 
Annika Iversen 
Susanne Jakobsen 
Lisette T. Jespersen 
Thomas B. Nielsen 
Tove B. Nielsen 
Anne K. H. Nikolajsen 
Birgitte N. Pedersen 
Gitte W.- Pedersen 
Marian L. Pedersen 
Dorthe S. Pipper 
Mette Rossing

Præstegårdsvej 14, 762o L. tlf. 863o64 
Nørgaardsvej , 757o Vemb tlf. 481184 
Søndervang 14, 762o Lemvig tlf. 82o971 
Hollandsvej 5, 762o Lemvig tlf. 893135 
Vesterled 13, 762o Lemvig tlf. 821697 
Jens Søndergårdsvej 7, Lem tlf. 82oolo 
Præstevej 7, 762o Lemvig tlf. 836323 
Houevinkelvej 21, 762o Lem tlf. 836332 
Morsøvej 5, 768o Thyborøn tlf. 831572 
Søndergade 17A, 762o Lemv. tlf. 82ol56 
Gåskjærvej 5, 762o Lemvig tlf. 836273 
Insektvej 8, 7673 Harboøre tlf. 834413 
Burvej 49, 757o Vemb tlf. 484156 
Kirkensgårdvej 53, 762o L. tlf. 836183 
Fasanvej 16, 768o Thyborøn tlf. 831298 
Insektvej 18, 7673 Harboø. tlf. 834275 
Østergade 8A, 762o Lemvig tlf. 88933o

3.g.'ernes sidste skoledag
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2.x
Ole Agger 
Trine E. Balleby 
Michael Brandt-Lassen 
Michael Brun 
Villy K. Gravengaard 
Helle Grönborg 
Helle Hansen 
Janne K. Hvas 
Johanne R. Jensen 
Lone T. Langer 
Tommy B. Lund 
Mette Lundhøj 
Ingrid N. Madsen 
Paul Nadhäzi 
Mads Nørgaard 
Susanne Pallestoft 
Marianne B. Røn 
Richard Stigaard 
Søren D. Thomsen 
Maja L. S. Wengel 
Laila D. Ørts

Uglevej 32, 762o Lemvig tlf. 
Østerbrogade 11, 762o Lem. tlf. 
Høgevej 14, 762o Lemvig tlf. 
Mattrupsvej 35, 76 2o Lemv. tlf. 
Ørnevej 7, 762o Lemvig tlf. 
Gajsgårdsvej 57, 7673 Har. tlf. 
Lærkegade 14, 7673 Harboø. tlf. 
Rolighedsvej 2.A, 7673 Ha. tlf. 
Ternegade 18, 7673 Harboø. tlf. 
Langerhusevej 42, 7673 Ha. tlf. 
Kondorvej 51, 762o Lemvig tlf. 
Emilielystvej 23, 762o Le. tlf. 
Nybrovej 15, 762o Lemvig tlf. 
Nybrovej 1, 762o Lemvig tlf. 
Vester Lemtorp 53, 762o L. tlf. 
Søhøj 2, 762o Lemvig tlf. 
Søndergade 22, 7673 Harbo. tlf. 
Fuglsangsvej 5, 762o Lemv. tlf. 
Lomborgvej 77, 762o Lemvig tlf. 
Ydunslund 4o, 762o Lemvig tlf. 
Insektvej 4, 7673 Harboøre tlf.

82o928
821511
822159
82o645
8233o5
834749
834578
834773
834200
834176
821434
82o949
821138
821320
821930
823488
834199
82o261
889113
823757
834531

2.Y
Henning Birch Stigårdvej 16, 762o Lemvig tlf.
Bettina A. Christensen Knagesvej 19, 762o Lemvig tlf.
Torben E. Christensen Vesterhavsgade 158, 768o T tlf.
Lisbet Flyvholm 
Poul Ilsøe 
Annette Jacobsen 
Mette K. Jensen 
Helle K. Kjær 
Kaia B. Kristensen 
Tina M. Kristiansen

Vandværksvej 12, 7673 Har. tlf. 
Østerled 1, 762o Lemvig tlf. 
Nordenkærvej 9, 762o Lemv. tlf. 
Voldgade 2, 762o Lemvig tlf. 
Drejøvej 51, 768o Thyborøn tlf. 
Bækkelundvej 9, 762o Lemv. tlf. 
Søvejen 44, 762o Lemvig tlf.

836226
836024
831846
834o49
891175
889155
821439
831017
•822779
82ooo5
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Lizzi H. Larsen 
Gitte J. Lind 
Vivi H. Madsen 
Dorte Mikkelsen 
Lars C. Mollerup 
Hanne Nees 
Vivi H. Nielsen 
Niels C. M. Nielsen 
Annette Pedersen 
Dorte N. Pedersen 
Hans K. Pedersen 
Morten Weis 
Søren Østergaard

Nørgårdvej 29, 762o Lemvig tlf. 
Råbjergvej 7, 762o Lemvig tlf. 
Mågevej 45, 768o Thyborøn tlf. 
Gajsgårdsvej lol, 7673 Har tlf. 
Stigårdvej 4, 762o Lemvig tlf. 
Strandvejen 67, 7673 Harb. tlf. 
Mullesgårdvej 21, 762o Le. tlf. 
Insektvej 16, 7673 Harboø. tlf. 
Bigårdsvej 47, 757o Vemb tlf. 
Byvænget 8, 7673 Harboøre tlf. 
Østerled 12, 762o Lemvig tlf. 
Svampevej 3, 7673 Harboøre tlf. 
Holmgaardvej lo5, 766o Bæ. tlf.

836420
836314
831768
834847
836oo2
834730
889685
834333
481472
834784
891274
8342o9
881027

3.A
Vibeke Andersen GI. Damsgårdvej 4, 762o L. tlf.
Charlotte B. Bertelsen Rammevej 16, 762o Lemvig tlf.
Jens 0. Brunsborg 
Birte Bylov 
Anette Clemmensen 
Henrik Fogde 
Mette Hingebjerg 
Thune A. L. Jensen 
Majbrit M. Madsen 
Anne Marie Mejlholm 
Ninette Mulvad 
Arne G. Nielsen 
Lone Pedersen 
Tim A. Rosenvinge 
Helle D. Thomasen 
Lotte Vinther

Grønkærvej 13, 766o Bækma. tlf. 
Huggersgårdsvej 1, 762o L. tlf. 
Strandvejen 58, 762o Lemv. tlf. 
Birkevej 13, 762o Lemvig tlf. 
Kjærsvej lo, 757o Vemb tlf. 
Skolegade 26, 7673 Harboø. tlf. 
Høvsørevej 12, 765o Bøvli. tlf. 
Æblehaven 11, 757o Vemb tlf. 
Højbovej 17, 762o Lemvig tlf. 
Kirkebyen 14, 762o Lemvig tlf. 
Lergrawej 22, 765o Bøvli. tlf. 
Nørrebjerg 41, 762o Lemvig tlf. 
Vestermøllevej 17, 762o L. tlf. 
Ternevej 25, 768o Thyborøn tlf.

895140
889488
881323
889732
834713
891218
481111
834o96
885325
481542
821244

885378
823344
887184
831248
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3.x
Sonja Andersen Thyborønvej 15, 762o Lem. tlf.
Carsten R. Anderson Teglvænget 15, 762Ö Lemv. tlf.
Marianne T. Baunsgaard Østerbjerg 5, 76 2o Lemvig tlf.
Lene W. Christensen 
Klaus von Deyen 
Villy Dokkedahl 
John Emtkjær 
Lisbeth Fjordvald 
Birgitte Häfjall 
Dorthe W. Hansen 
Lotte Heilig 
Johannes Hvas 
Karl Hvingelby 
Jens H.. Jensen 
Eva Kanstrup

Thurøvej 15, 768o Thybor. tlf. 
Falkevej 6, 762o Lemvig tlf. 
Rønbjerghage 17, 762o Lem. tlf. 
Havnegade 54, 768o Thybor. tlf. 
Brogårdvej 22, 765o Bøvli. tlf. 
Nis Petersensvej 2o, 762o tlf. 
Rypevej 12, 768o Thyborøn tlf. 
Fuglsangsvej 14, 76 2o Lem tlf. 
Rolighedsvej 2A, 7673 Har. tlf. 
Engbjergvej 71, 762o Lemv. tlf. 
Ternevej 22, 768o Thyborøn tlf. 
Søndergade 16A, 7673 Harb. tlf.

Anette T. Kristensen 
Lars K. Kristensen 
Christian Langer 
Flemming Nees 
Hanne K. Nielsen 
Winnie Nielsen 
Peter G. Olesen 
Anna M. Pedersen 
Lars H. Rasmussen 
Annette Riishøj 
Charlotte Ruby 
Allan K. Sørensen 
Erik H. Wegeberg

Bjerrumvej 14B, 7673 Harb. tlf. 
Gregers Kirksvej 5, 7673 H tlf. 
Flyvholmvej 31, 7673 Harb. tlf. 
Bredgade 17, 768o Thyborøn tlf. 
Kildevej 7, 762o Lemvig tlf. 
Kondorvej 33, 762o Lemvig tlf. 
Basbjergvej 11, 762o Lemv. tlf. 
Engbjergvej 84, 762o Lemv. tlf. 
Østerbjerg 1A, 762o Lemvig tlf. 
Jernbanegade 11, 768o Thy. tlf. 
Lisbyvej 11, 762o Lemvig tlf. 
Fårevej 91, 765o Bøvlingb. tlf. 
Anholtvej 23A, 768o Thybo, tlf.

836127
821155
820119
831467
82o329
822996
831174
885212
821256
831547
821981
834773
836429
831269
8347o8
8343o6
8342o5
834o43
831434
889540
823o45
82o977
8364o3
822763
831474
887o92
885187
831447

3.Y
Claus E. Andersen Sprogøvej 85, 768o Thybor. tlf.
Anne M. K. Christensen Stenumvej 1, 757o Vemb tlf.
Dagmar M. Christensen Møborgkirkevej 62, 766o B. tlf.

832121
484o75
881245
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Peter M. Christensen 
Susanne M. Hansen 
Torben R. Hansen 
Dorte Henriksen 
Jørgen D. Jepsen 
Henrik Johannessen 
Jesper E. Knudsen 
Bjarke M. Korsgaard 
Karen M. Kristensen 
Dorte R. Larsen 
Birgitte K. Laursen 
Iben C. Laursen 
Ole Laustsen 
Marianne Lyng 
Dorthe B. Madsen 
Inger Madsen 
Gitte R. Nielsen 
Lillian Nielsen 
Susan Nielsen

Annette Noermark 
Niels Jørgen Pedersen 
Birgit Rønn 
Valborg R. S. Stagis

Kirkebyvej 13, 762o Lemvig tlf. 836o67 
Klosterhedevej 21, 762o L. tlf. 863767 
Skolegade 16, 757o Vemb tlf. 481473 
Knud Eelsvej 24, 762o Lem. tlf. 821564 
Vandborgvej 25, 762o Lemvi tlf. 836333 
Ydunslund 53, 762o Lemvig tlf. 823192 
Alahärmävej 2, 762o Lemvig tlf. 821536 
Mølgårdvej 26, 762o Lemvig tlf. 863112 
Bakkevej 26, 76 2o Lemvig tlf. 822o73 
Ydunslund 65, 762o Lemvig tlf. 821378 
Nordenkærvej 12, 762o Lem. tlf. 889131 
Seminarievej 3o, 762o Lem. tlf. 891144 
Pletvej 4, 762o Lemvig tlf. 836484 
Nørregade 12, 7673 Harboø. tlf. 83436o 
Industrivej 2o, 757o Vemb tlf. 4814oo 
Øgelstrupvej 2, 757o Vemb tlf. 481o62 
Lærkegade 13, 7673 Harboø. tlf. 834243 
Skalstrupvej loo, 757o Ve. tlf. 88412o 
Jens Søndergårdsvej 23,
2.tv., 762o Lemvig tlf. 822523 
Gregerskirksvej 3, 7673 H. tlf. 834178 
Bloksborgvej 7, 762o Lemv. tlf. 82ol4o 
Ringkøbingvej 131, 762o L. tlf. 889118 
Skolegade 22, 7673 Harboø. tlf. 834167

Studenter 1985



Manhattan Empire



Manhattan Empire, stedet i New York hvor der skal være alt 
for de unge, som ellers ikke har noget sted at være. Det 
skal være en skyskraber hvor New York's unge skal have lov 
til at udvikle deres talenter og komme af med deres sorger 
og problemer.
Manhattan Empire er blevet til på initiativ af bl.a. City 
Kids Coalation, som prøver at få New York til at indse nød
vendigheden af sådan et sted.
Første gang vi hørte om Manhattan Projektet var i slutnin
gen af l.g. Vi fik at vide at der skulle komme 2o unge fra 
New York til Lemvig, hovedsalig for at besøge Tukak Teatert 
i Fjaltring og Lemvig Gymnasium, vi blev altså inviteret 
til at tilbringe dagene på Tukak sammen med dem. De skulle 
have kommet i august, men det blev lavet om til november, 
til lettelse for både dem og os, da begge grupper skulle 
lave en videofilm om omegnen.
Vi skulle hente dem i Karup lufthavn. Til ankomsten havde 
vi øvet os på "Stars and stropes" og "Der er et yndigt 
land", de fik hele armen med vores nervøse røster.
Typerne var mange, faktisk lige så mange som der var men
nesker, men vi snakkede godt sammen fra begyndelsen. Så kom

2.a vasker sig til New York
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vi til Tukak og vi skulle igen møde nye mennesker, men også 
det gik smertefrit og nemt.
Dagene på Tukak var oplevelsesrige og fyldt med hårdt ar
bejde. Vi fik meget hurtigt et meget nært venskab med både 
New York'erne og skuespillerne fra Tukak.
Da vi kom til anden fase af besøget skulle de 2o unge ud og 
bo hos de danske familier, hvilket de syntes var spændende, 
idet den amerikanske mentalitet er meget forskellig fra den 
danske. Allerede i hytterne kom det til udtryk på mange om
råder, f.eks. var de meget forbavset over at vi brændte så 
mange levende lys.
Dagene gik hurtigt og afskeden nærmede sig drastisk. Efter 
lo dage med dem følte vi at vi havde kendt dem meget længe
re. Afskeden var svær, det var meget svært at skulle af med 
så mange gode venner, når man lige har fået dem.
Vi fik støtte fra mange forskellige sider, Reidar og Lasse 
søgte og - fik da også skrabet de nødvendige penge sammen.
Vi holder stadigvæk fast ved håbet om et fremtidigt besøg 
hos dem, så vi også kan opleve deres liv og hverdag på nært 
hold. Deres besøg kom i stand fordi det var ungdomsår i 1985, 
og projektet var det bedste der skete i ungdomsåret. At det 
havde betydning ses jo også af den megen omtale besøget fik, 
ikke kun i den lokale avis, men også i radioen og i TV-avi- 
sen.

Anni, 2.a
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Juleafslutning og gamle 
elevers fest
Sidste skoledag før jul er fredag den 19. december 1986. 
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. lo,45 går vi alle ned i byen og slutter af med 
julegudstjeneste i

Lemvig kirke fredag den 19. december 1986 kl. 11.15.
Igen i år er gudstjenesten ved sognepræst Gunda Jørgen
sen, Vandborg.
Gamle elever og Lemvig Gymnasiums Venner er velkomne.
I forbindelse med julen er der skolefest med gamle ele
ver. Det er en af årets store oplevelser.

LA
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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 "Ågade 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.

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.

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 års 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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Hans Brygge /t 
Mindeudstilling é 
på 
Lemvig 
Gymnasium

Juleaftensdag 1985 var det hundrede år siden maleren Hans 
Brygge blev født. Det meste af sit liv tilbragte han et 
meget flittigt malerliv sommer efter sommer i Vejlbyhus. 
Han blev en del af malergruppen "Bovbjergmalerne", som bl 
a. talte Niels og Kresten Bjerre, ja, og såmænd også dig
teren Thøger Larsen.
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Det var naturligt for Lemvig Gymnasium at markere loo-års- 
dagen med en udstilling af lånte billeder fra egnen og vi 
fik en stor samling fra de unge akademiår til Hans Brygges 
død som 93-årig. Han malede lige til det sidste.
Det blev en rigtig Lemvig-udstilling, som i juledagene trak 
mange hundrede mennesker til lærerværelset, som igen viste 
sig at være et fantastisk udstillingslokale. Det var altså 
en publikumssucces, men vi syntes også at det blev en kunst
nerisk succes, som blev et værdigt minde for Hans Brygge. 
Der var mange gode værker imellem, specielt vakte Lemvig 
Kommunes akvarelsamling opmærksomhed.
Knud Mølby, Poul Erik Schou og Claus Engstrøm stod for op
hængningen .
Til udstillingen blev der lavet et katalog med erindrings
glimt af en af Brygges sønner, Olaf Brygge, og to postkort 
med Brygge-motiver fra Lemvig Havn blev solgt dels af ele
verne, dels fra byens banker. De blev solgt i omkring 5ooo 
eksemplarer.

CE
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Forældrefest 
den 18. april 1986

Fredag den 18/4 1986 afholdt Lemvig Gymnasium sin årlige 
forældrefest, der løb af stablen som et større samarbejde 
mellem elever, lærere, kantinepersonale, Poul Erik og Jør
gen. Aftenen blev indledt med underholdning først fremfør
te koret under ledelse af Jørgen Bruntse den smukke Missa 
Rotna, derefter debuterede det unge band "Møller og brød
rene" - en særdeles lovende debut - , inden det etablere
de "Age og Adselskogerne" gav flere prøver fra deres rig
holdige repertoire - stormende og fortjent bifald til al
le medvirkende.
Da klapsalverne havde lagt sig, meldte sulten sig. Fem 
klasser: l.bx, l.a, l.z og 3.x stod klar til at servere, 
hvad de havde kreeret af fristende retter: pita, pizza, 
pateer, tunsalat og en sand syndflod af kager. At bespise 
4oo gæster kræver nerver af stål og hurtige hænder - og 
alt blev afviklet i behagelig stemning. Flot klaret!
Derefter blev der spillet op til dans, og rytmerne svin
gede - omend forskelligt - i fællesområdet og i fysik hvor 
henholdsvis Flex og Bjarnes diskotek leverede musikken. Et 
nyt indslag var lanciers, hvor vi efter en forevisning af 
fornemt klædte elever forsøgte os i den klassiske dans.
Denne form med underholdning, fællesspisning og flere slags 
dansemusik har såvel dette som sidste år resulteret i nog
le muntre aftner, så mon ikke vi allerede nu kan byde nuvæ
rende og kommende elever og forældre "velkommen" til årets 
fest den 24. april 1987?

EM
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Hans Brygge 1885-1985 . Havnen i Lemvig.
Udgivet af Lemvig Gymnasiums Venner i anledning af jubilæumsudstillingen 
på Lemvig Gymnasium, julen 1985.
Originalen tilhører Inga Tovborg Jensen.



Fællesarrangementer

Fra valgmødet den 11.11.85

27/8 1985 Italiensk Teatertrup.
ll/lo 1985 Birgitte Lindhardt og Svend Bjerg.
21/10 1985 Filmen "En ny virkelighed".
28/10 1985 Poul Thomsen om Bohr.
1/11 1985 Svend Andersen om Bohr.
Nov. 1985 "Manhattan-projektet".
11/11 1985 Valgmøde.
19/11 1985 Arrangement i samarbejde med Nr. Nissum Sem. i 

Musikhuset.
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6/12 1985 Erik Rüdinger om Bohr.
10/12 1985 Mogens G. Stryhn.
19/12 1985 "Gamle elevers fest".
14/1 1986 Ejvind Larsen om Grundtvig og Bohr
22/1 1986 DGS - iGLO
14/4 1986 Tamil- gruppen.

FÆLLESARRANGEMENTER
Rækken af fællesarrangementer i skoleåret 85/86 indledtes 
af en italiensk børneteatergruppe. I næsten 2 timer under
holdt de med akrobatik og smukke mimende bevægelser, ud
ført med megen koncentration. Det var afgjort en spænden
de oplevelse, meget broget, sjov og anderledes.
Midt i en trist december ankom freelance fotografen Mo
gens G. Stryhn hertil. Under overskriften "Kulturimpera- 
lisme" tog han os med på en rejse verden rundt. Med en - 
mildest talt - rivende tungefærdighed fortalte og viste 
han lysbilleder fra steder som Bangladesh, Chile og USA. 
Han viste os mennesker hvis hverdag er utrolig anderledes 
end vores, de mennesker som civiliserede vesteuropæere en
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ten negligerer eller er altfor "bekymrede" for. At værdier 
kan opfattes som andet end intelligens, oplysning og mate
rielle goder gav M.S. et velunderbygget bevis på. Tanke
vækkende er det at de samfund vi i dag betragter som døen
de i kulturel forstand ofte har en ældgammel kulturarv som 
blomstrede mens vi endnu var på stenalderstadiet. - Et ud
fordrende foredrag, ikke mindst understreget af dygtigt 
indfangede motiver. Efter foredraget var der mulighed for 
diskussion og køb af billeder.
Vel inde i det nye kalenderår fik vi besøg af de to elev
organisationer for gymnasiet DGS og GLO. På foranledning 
af elevrådet blev de inviteret til en debat med oplæg og 
diskussion og ud fra denne debat skulle eleverne bestemme 
sig til hvorvidt de ønskede medlemskab af henholdsvis DGS 
eller GLO. Debatten var livlig og afstemningen et par dage 
efter viste da også at der var interesse for både DGS og 
GLO. Men tilsyneladende er det ikke siden blevet fulgt op, 
hvilket det jo egentligt burde.
Det sidste men ikke mindst vigtige arrangement i år stod 
en gruppe tamilere fra Nr. Nissum for. Gymnasiet har før 
haft besøg af dramatikgruppen af tamilske flygtninge, dog 
som aftensarrangement. Amatørteater eller ej, man føler 
tydeligt tamilernes ønske om at delagtiggøre os i de pro
blemer man uundgåeligt støder ind i som flygtning. Et godt 
arrangement som gav stof til eftertanke.

Betty Grønne 2.a
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Bohr-arrangementerne

1985 var hundredåret for den danske fysiker Niels Bohrs 
fødsel. Med udgangspunkt i et oplæg fra adj. Claus Eng
strøm blev det besluttet at fejre den runde fødselsdag 
med en række arrangementer om Bohr. En række mennesker 
blev indbudt til at holde foredrag om forskellige sider 
af Bohrs indsats indenfor fysikken og filosofien.
Vi lagde ud med en ældre film produceret på Niels Bohr- 
instituttet. Filmen beskæftigede sig især med Bohrs ar
bejde indenfor atomfysikken omkring 1913, men kom også 
ind på komplementaritet - et begreb der viser sig anven
delig ikke bare i fysikken, men også indenfor humanistis
ke fagområder.
Det næste arrangement var et foredrag af lektor Poul Thom
sen fra Århus universitet. Poul Thomsen gav en simpel og 
forståelig gennemgang af atomfysikkens grundbegreber. 
Hvad stiller man f.eks. op med den situation, at elektro
ner i visse situationer opfører sig, som bølger og i an
dre situationer opfører sig som partikler? Det afgørende 
punkt viser sig at være, at elektroner ikke på samme tid 
kan have en veldefineret position og en veldefineret has
tighed. Kender man. f.eks. fra en måling, en elektrons 
nøjagtige hastighed kan man intet sige om hvor den er.
For at belyse Bohrs betydning indenfor humaniora blev det 
næste foredrag afholdt af Svend Andersen, der er teolog 
og ansat ved Århus universitet: Det særegne ved Bohr som 
fysikker er, at han meget kraftigt har betonet sprogets 
betydning for enhver form for forståelse. At forstå noget 
er så at sige det samme som at kunne tale forståeligt om 
det. Endvidere gav Svend Andersen en historisk redegørel
se for begrebet determinisme. I sin ekstreme form vil de
terminisme sige, at verden udvikler sig på en bestemt, 
forudfastlagt måde. Dette synspunkt har man måttet opgive 
i den nye atomfysik, hvor sandsynlighedsbetragtninger vi
ser sig nødvendige.
Erik Rüdinger, der er lektor ved Niels Bohr-instituttet, 
og elev af Bohr, gav ved næste arrangement en meget grun
dig gennemgang af Bohrs indsats i årene omkring 1913. Den 
engelske fysiker Rutherford havde på grundlag af eksperi
menter opstillet en model af atomet. Bohr var straks klar 
over, at denne model ikke kunne bringes i overensstemmel
se med fysikken på dens daværende stade. Rüdinger gennem
gik med stor omhu, hvad problemerne var, og hvorledes Bohr 
kom tilrette med dem.
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Det sidste arrangement i rækken var et foredrag af forfat
teren og redaktøren Ejvind Larsen, der fortalte om Bohr og 
Grundtvig. Ejvind Larsen er en uhyre spændende og inspir
erende taler, der med vældig entusiasme kunne bringe for
bindelse mellem Bohr og Grundtvig. Med udgangspunkt i et 
digt af Grundtvig forefægtede han det synspunkt, at Grundt
vig havde foregrebet væsentlige dele af Bohrs tankegange, 
ja Bohrs arbejde kunne kun tænkes i Kirkegaards og Grundt
vigs København.
Det er første gang vi på gymnasiet har forsøgt at lave en 
sammenhængende række fællesarrangementer over et enkelt te
ma. De emner, som foredragende har omhandlet, er blevet ta
get op i undervisningen i bl.a. dansk, religion og fysik, 
så Bohrarrangementerne må siges at have været en succes.

LH
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»SPRING«

Eelam Theatre Group.

orsaniser: p. jesu Ratham .
ØSTERLED lo'c" NR.NI93UM , 762.0 LEMVIG , "Danmark

We are Tamils from Srilanka. Lemvig Gymnasium was the first 
place we made our performance. We gave speeches about our 
problems to our Danish friends. But we felt that we could 
not get our message across. Then our language teacher ask
ed us to have a "Danish Tamil aften" at Lemvig Gymnasium. 
He also gave us the idea of making a Tamil drama. We got 
together and wrote a drama which could bring some scenes 
about our problems on stage.
Our first drama was staged on 9th Maj 1985 at Lemvig Gym
nasium. Rektor Lars Ebbensgaard had also invited the Tukak 
Theatre to perform a play for the Tamil aften. Our Program
me began with some Tamil songs and then a children's dance. 
It was a Hindu religious dance. Nelly Ebbensgaard was the 
first singer to welcome us. Her songs were of peace, harmo- 
ny, and freedom. Both the Danes and the Tamils enjoyed the 
evening.
After that we were in contact with the Tukak Theatre and 
its Director Reidar Nilsson. We were able to form this group 
with their help. We have performed in several places, more 
than 25 places, including Odense and Århus. Some other pla
ces were Års, Herning, Struer. We were invited a second ti
me to Lemvig Gymnasium also.
We thank rektor Lars Ebbensgaard and Lemvig Gymnasium for 
giving us a big chance to do our drama and thereby to form 
this group and explain our problems to our Danish friends. 
If we gain something, all the honour goes to Lemvig Gymna
sium.
I thank again all concerned. Long live Lemvig Gymnasium.

By Jesu
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Studierejser
2.Y’s studierejse til Prag
I løbet af januar og februar måned udfyldte vi visaansøg
ninger, der indeholder oplysninger nok til, at de tjekkos
lovakiske myndigheder kan udgive en biografi om hver af 
os. Da disse ansøgninger var blevet afleveret i fire ek
semplarer, og kr. 1.6oo,oo fremsendt til vort rejseselsel
skab, var vi velforberedte på afrejsen fra Lemvig Gymnasi
um søndag aften den 2. marts 1986.
Således begav vi os forventningsfulde, og efter egen op
fattelse imødekommende over for de kommende oplevelser og 
udfordringer, ind i den bus, der i løbet af de næste 22 
timer skulle føre os til Prag. Mens vi sent søndag aften 
kørte ud af den vesttyske Autobahn, opdagede vi, at det 
lysnede i øst. Dette skulle for dem af os, der ikke havde 
besøgt et østeuropæisk land før, blive det første af en 
længere række kulturchok; "virkeligheden" viste sig ikke 
blot at være, som den kan ses derhjemme i blålyset. Årsa
gen til lyset fra øst viste sig hurtigt; vi nærmede den 
tysk/tyske grænse. Østtyskland oplyser deres del af græn
sen med enorme projektører. Derfor kunne vi, i den time 
det tog grænsekontrollen at granske vore visa i fire ek
semplarer og undersøge bussens toilet, beskue noget, der 
står i skærende kontrast til vor kære Lidenlund og frede
lige thyborønske idyl. Vi kunne se strømførende hegn og 
vagttårne med maskingeværbevæbnede vagter, der skal tilba
geholde den menige østborger fra den umådeligt tiltrækken
de kapitalistiske velfærdsstat med dens ubetydelige Be
rufsverbot. . .
Nå, men efter denne perspektivløse afbrydelse af vor rej
se, lagde vi os roligt til at blunde videre, mens bussen 
humpede hen af motorvejen, der ikke er udbedret synderligt 
siden Hitler efterlod den.
Inden vi ankom til Prag, skulle vi først gennemleve endnu 
en udmattende grænsepassage og se blodrøde bannere og skil
te, der var ophængt de besynderligste steder. De skrigende 
gule bannerinskriptioner, hvorfra enkelte ord som "socia
lisme" lod sig tyde, var ikke nær så flotte som de kunst
neriske neonlysreklamer for coca-cola og andre livslyksage- 
ligheder, vi netop havde forladt i vest. Men trods alt nåe
de vi vort hotel kun tre timer forsinket.
I den lille uge, vi var i Prag, skulle vi nå meget. Vi be
søgte de seværdigheder, der med mindre modifikationer, fin
des over det meste af Europa som museer, kirker, kirkegår
de, synagoger, slotte, paladser og andre typiske turistat- 
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fraktioner. Naturligvis var alle disse besøg interessante, 
og nogle af seværdighederne var ligefrem specielle og sær
prægede; men disse uddybes dog ikke. Derimod fremhæves vort 
besøg på et tjekkoslovakisk gymnasium. Gennem eleverne, der 
var forholdsvis åbne, fik vi et mere nuanceret billede af 
det kommunistiske land og de enkelte borgeres situation i 
dette. Nogle af os mødtes med de tjekkoslovakiske gymna
sieelever under mere uofficielle omstændigheder om afte
nen, hvorved spændende dialoger opstod. Ligeledes var et 
besøg på en glasfabrik givtigt og belærende om et anderle
des samfund. Det første vi stødte på ved indgangen til fa
brikken var nogle glasmontre, hvori månedens mest produk
tive og kammeratlige medarbejdere havde deres portrætter 
hængende. Selv om vi blev pålagt ikke at røbe noget om 
produktionen, må det nok berettes, at vi ikke så noget til 
nogle sikkerhedsforanstaltninger på trods af, at der ar
bejdedes med smeltet glas.
Vi afsluttede vor rejse i den totalitære stat med et besøg 
i en koncentrationslejr - et efterladenskab fra det tota
litære nazityskland.
Efter et sidst sæt grænsepassager ankom vi til Lemvig - 
fattigere på illusioner og desillusioner, men rigere på 
oplevelser og passtempler.

En af rejsedeltagerne

Studierejse til DDR
Indtryk
Vi tog afsted fra gymnasiet lørdag morgen. Alene turen ned 
til gymnasiet var halv farlig, vi kørte nemlig med Marian
nes mor i folkevognen, og den var fuldstændig iset til ind
vendig. Så vi sad alle tre med hver sin isskraber og høvle
de løs hele vejen til Lemvig, men vi kom da helskindede 
derind. Vi fik os placeret i bussen og så gik det ellers 
bare derudad. Michael havde fødselsdag, så han diskede op 
med Gammel-Dansk, puha. Vi ankom til grænsen kl. ca. 12.oo, 
hvor vi købte forsyninger og spiste madpakker, hvorefter 
vi fortsatte til Celle.
Grænsen! Vi var alle ved at dø af skræk, grænsen mellem øst 
og vest, det var lidt uhyggeligt, men vi kom da over selv 
om det tog sin tid. Vi drønede videre og skulle spise i Ei
senach, hvor vi også mødte guiden, som Elisabeth og Kurt 
tvang til at præsenter sig i mikrofonen, Edgar, det var alt 
hvad vi hørte til ham.
Østtysklænderne, ikk' oss', de haje ikk' no'en ornlig mad. 
Ja, han var lidt sur, alså Preben, ikk' oss'.

48



Det var sjosjalistern', Susanne, 
dem på resturangen, ikk' oss', 
de ku' ikk' finde ud af 'et, 
å lave mad, alså.
Kartofler, Susanne, de haje ingen kartofler. 
Så sku' du ha' set det værst' Susanne, 
Ja, jeg sir dig alså, 
det var skisme ulækkert, 
ja, jeg så'et jo ikk' vel, Susanne, men Preben alså, 
det ikk' engang løgn, alså, 
først troej han, alså Preben ikk' oss', 
at det var tennisbolde, 
lissom henne i klubben, du ve' 
store hvide, 
og så mæ' sovs på, Susanne, 
ja, Preben han spist' ikk'no'et, 
hele ugen, heller ikk'.
Mads, ikk' oss', ham fra hans klass', ham mæ sukkersygen, 
du ve', og bassgitaren, 
han sag' det smagt' godt nok, 
og ve' du hva', Susanne, 
så haje de puttet no'et indeni, sjosjalistern' ikk' oss' 
sådden no'en sort no'en.
Nej, Susanne, 
så sku' du oss' ha' set deres biler, 
jaha, det var ingen rally vogne, ihverfel, 
Trabant og Wartburg ikk' oss', det hed de all' sammen. 
Preben og så mig, vi hel'vild'mæ hans rally.
Og nu ska' han ha' Toyotaen malet, ikk' oss', Preben 
alså.
Han haje jo håbet, ikk' oss', å find'en smart éen, 
å efterligne, ikk' oss', 
de haje overhojet' ingen farvekultur, sjosjalistern' alså 
Susanne, 
det skuffet' nu oss' lidt Preben, 
Preben alså, han drak ikk' så meget, vel 
men de andre, ikk' oss' 
de var fuld' hver da' 
no'en gange to gange, sagde Preben 
hvodden det ællers ka' la' sig gør', 
nej, Susanne, 
de vidst' slet ikk' hva' de gjorre,.
Ham den flotte du ve', den store Michael, 
han tisset' i en vindueskarm, 
han troej det var toilettet, Susanne. 
Det var alså lidt synd for 'em, Susanne, 
no'en af 'em, ikk' oss' 
dem fra hans klass'.
De ku' ikk' rigtig tåle maden, vel 
og så brækket de sig 
om aftenen, alså 
og Villy, ikk' oss'ham disc-jockeyen, 
han var altid køresyg, 
ja, det nu ikk' rart å kør' så langt så, 
te' Østtyskland alså,
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men Susanne,
jeg vil nu hold' med Preben, ikk' oss' 
sellom så de haje det skæg, ikk' oss' 
så sir Preben alså

HELLERE DØD END RØD
Farvet af diskodrømmens bordeauxrøde mørke, svæver en lil
le spytdråbe fra fuldskabens oceaniske overproduktion, lang
somt ud af mit synsfelt og ind i det fuldkomne mørke. Grebet 
af ensomhed, savnet af dråben, søger min hånd ned i lommen 
til de sammenholdsforstærkende tyske mark, der strøes ud 
over bardisken, til bartenderskens store glæde.
ZZ-top, rives ud af dystre tanker. Western headlanger. Lyd, 
lys, farver og sved, indædt provokation mod dit kulgrå land. 
Nexø lægges på hylden hjulpet af den statsansatte DJ's frem- 
manede Mission. Madonna og Prince propper det vakuumpakkede 
pust fra paradis ned i lommen på den østtyske vadmel.
Døren går op, og en ubarmhjertig sjæl famler længe efter den 
perspektivgivende kontakt "Goddag i stuen". Lyset fra den u- 
afskærmede loftspære rammer mig i ansigtet. Denne umenneske
lige oplevelse, forstærkes af lyden fra en nylig opvågnet 
kammerats ihærdige forsøg på at deponere resterne af den 
østtyske middag dybt i ryaens skovbund. Jeg retter mine rød
sprængte øjne mod den lidende yngling. Dog må jeg have taget 
fejl, for der er ikke tale om opkastning, men derimod om en 
fjeldrævs ivrige forsøg på at afbide knøsens hoved.
Endeligt fuldtallige, chancen for uforstyrret søvn er forø
get betydelig. Lyset slukkes. Snorken og smasken. I nogle 
minutter danser brikker fra dagens mosaik forbi mit indre 
blik, "Ich hasse socialismus", et forskræmt blik, hånden 
ryger på til munden, så svæver også jeg ind i den lyksa
lige glemsel. "Wer mauert hat's nötig" Disko DDR

Studietur til Paris
Lørdag den 1. marts 1986 kl. 6.45 samledes vi elever fra 2. 
a og Jørgen, Lasse og Nelly på Lemvig Gymnasium. Bussen med 
vores chauffør Jørn Skou holdt ventende, målet var PARIS!
Stemningen var spændt, vi var på vej ind i den uge, vi hav
de ventet på så længe.
Kl. ca. 22.00 samme aften ankom en rød bus med 25 kåde, e- 
ventyrlystne "Lemvigere" til Bruxelles. Vi skulle indkvar
teres på vandrehjemmet Bruegel, opkaldt efter den berømte 
malerslægt, hvis billeder vi senere skulle stifte bekendt
skab med. Gudmund Bager, vores tidligere fransklærer, skul
le fungere som vores guide de dage vi tilbragte i Bruxel
les .
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En af de største oplevelser var nok vores besøg på Musses 
royaux des Beaux-Arts de Belgique, hvor bl.a. Bruegels bil
leder havde hjemme. Især to billeder vakte vores kunstne
riske interesse. Det ene forestillede Icaros'Fald, som vi 
havde fået kendskab til i Latin-undervisningen. Det andet 
var et billede af Dommedag, et meget voldsomt og stærkt 
billede. Man kunne blive ved at finde nye detaljer.
Formiddagen før vores afsked med Bruxelles, tilbragte vi i 
Berlaymont-bygningen hvor vi fik et lille indblik i hvad EF 
står for.
Mandag den 3. marts drog vi videre på vores rejse. Paris lå 
foran os. Vi skulle igen bo på vandrehjem, men det viste 
sig hurtigt at forholdene på dette var betydelig ringere 
end det vi oplevede i Bruxelles. Men vi fattede mod og tog 
det som de vikingere vi var.
Tirsdagen skulle vi tilbringe i og omkring det franske kon
geslot Versailles. I tiden op til vores afrejse havde vi i 
historie arbejdet med Ludwig den 16., som i fordums tider 
beboede kongeslottet sammen med sin Marie Antoinette og di
verse elskerinder. I Dansk læste vi bogen Marie af Dorrit 
Willumsen, som også beskriver noget af historien bag Ver
sailles. Alt dette forarbejde forstærkede vores interesse 
da vi gik gennem de store, rigt udsmykkede sale. Det blev 
ikke til bare et hvilket som helst museumsbesøg, men vi le
vede os praktisk talt ind i omgivelserne.
Man forventede næsten at se dronningen komme sejlende imod 
en i sin 4o kg tunge kjole, det vejede kjolerne rent faktisk 
dengang. Besøget indenfor slottets mure var fantastisk, men 
parken var ikke mindre pragtfuld, den ville måske nok især 
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være det om sommeren. Da vi gik ind i parken, var det sjap 
og søle og der var is på fontainerne. Så det blev noget af 
en blandet oplevelse. Kulden gjorde det en smule vanskeligt 
at nyde de ellers så storslåede omgivelser. Men da vi havde 
været igennem det meste af parken og også besøgt Marie An
toinettes landsby, følte vi alligevel en vis tilfredsstil
lelse i at have set det hele med egne øjne.
For at understrege at vores tur til Paris var en kunsttur, 
kan vi nævne at vi også besøgte kunstmuseet Louvre og Im
pressionistmuseet Jeu de paume.
Det var hvad vi havde valgt at beskrive af vores omfatten
de studietur til Paris.
Kommende 2.gére—glæd jer!!!!

På 2.as vegne
Maj og Annika
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Ekskursioner

Hamburg - en stor, flot svane
Klip af en dagbog fra 3.aN's ekskursion den 2/9 - 6/9 85.
Den første dag, hvor vi efter planen skulle ankomme kl. 
19.47 til Hamborg, var spændt. Vi vidste intet om vores 
værtsfamilier - vi skulle indkvarteres privat - intet om 
deres job, alder, antal. Lysten til at besøge Hamborg 
faldt mere og mere, jo længere vi nærmede os byen. Fak
tisk havde vi en stor trang til at kapre toget og vende 
hjem igen, men vi havde ingen pistol...
Hauptbahnhof... dette opbud af sanseindtryk, der så san
delig havde til følge, at vi følte os mindre og mindre. 
Måske var det derfor vore tyske venner ikke kunne se os, 
og de to medbragte dannebrogsflag virkede ikke efter re
cepten - nemlig at tilkendegive vores ankomst og natio
nalitet.
... Efter endnu 5 - lo minutter var vi så småt indstillet 
på at tilbringe natten på et mondænt hotel...
Men. Da vore forhåbninger og gode ideer havde nået deres 
klimaks, faldt de som altid til jorden med et brag, for 
dér, midt i menneskehoben så vi til vores store ærgrelse 
et lille snottet dannebrogsflag (større end vore egne 
flag) i hænderne på en ung pige, der kom tromlende imod 
os sammen med lo - 12 andre unge. Vi forsøgte at gemme os, 
men nej, tyskerne havde set os og nu havde de os, alt håb 
var ude.
Disse pessimistiske og fordomsfulde tanker blev imidler
tid snart gjort til skamme... Værtsfamilierne var gennem
gående søde og trygge, og de ville gøre alt, hvad der stod 
i deres magt for at gøre opholdet i Hamborg så indholds
rigt og sjovt som muligt. Mange familier fortalte os log
erende, at vi bare skulle ringe efter dem, hvis der var 
problemer med transport, penge eller andet.
Undertegnede var så priviligeret, at min "Gastfreund" hav
de egen bil. Derfor var det ham meget magtpåliggende at 
vise mig Hamborg by night... Reeperbahn, hvor man ikke be
høver at tage initiativet til en eventuel kontakt med re
præsentanter for verdens ældste erhverv - de nærmest over
falder én... sidder ligefrem i udstillingsvinduer, i hvil
ke de forsøger at vise deres dyder, eller mangel på samme.
Dagen efter, tirsdag, mødtes vi på det gymnasium, hvor vo
re venner får tiden til at gå. Gensynsglæden var stor, vi 
fortalte allesammen på én gang, hvor vi boede, hvad det 
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var for nogle mennesker o.s.v. At vi talte allesammen på 
én gang betød at vi sparede værdifulde minutter, - jojo vi 
kendte vores besøgelsestid.
... tog på sight-seeing i Hamborg centrum med god assistan
ce fra 3 tyske venner. Rathaus, Michaeliskirche, Museum für 
Hamburgische Geschichte, der såmænd nok alle var seværdig
heder af høj klasse, hvis det bare ikke var fordi vi havde 
været så udkørte...
... die Wasserspiele...forb. koldt... en auditiv og visuel 
koncert forstået på den måde, at flerfarvet springvand, 
der forsøgte at holde takten, repræsenterede det visuelle 
og musik fra højttalere det auditive.
... en stille øl på en knejpe...
Alt i alt gav tirsdagen et meget bedre indtryk af Hamborg 
og vore "Gastfamilien".
Onsdagen begyndte for undertegnede og enkelte andre på en 
behagelig måde. Eftersom vi skulle følge undervisningen på 
"Kirchenpauer" sammen med vores respektive venner, fik vi 
det privilegium at sove længe, mens andre havde den udsøg
te fornøjelse at se Hamborg kl. 6 - 7 om morgenen. Timerne 
vi fulgte spændte fra informatik i ældste årgang til latin 
for begyndere i 6. - 7. klasse. Efter endt skolegang var 
det så endelig tid til interessant selvstudium af Hamborg. 
.. plade-, tøj-, kosmetikforretninger.
Aftenen havde fodbold og teater på programmet, og naturlig
vis var kampen HSV-Bor. Mönchen-Gladbach (4 - 1) med 3o.ooo 
fanatiske tilskuere en langt større oplevelse...
Den sidste hele dag gjorde turen til en drøm og Hamborg til 
et paradis... "Fernsehturm" (jeg ryster endnu), museumsbe
søg, Rathaus: besøg i parlamentet. Hermed skal lyde en tak 
til de politikere, der gjorde det muligt for os at sove på 
dette tidspunkt af dagen, så at vi senere på aftenen var 
utrættelige, når det virkelig gjaldt.
Det gjorde det i et musikhus, der hed "Die Fabrik", og som 
lå et, skal vi sige, meget utiltalende sted i Altona. Byg
ningerne var også utiltalende, men det indeni... guf, guf. 
Det vi skulle opleve, var en koncert med en gruppe ved navn 
Trio Rio. Sikken en koncert! Alt var superbt: musikken, for
sangeren, stemningen, øllet, vore værter (+2 lærere og rek
tor) . Den musikoplevelse fik os til at flippe fuldstændig, 
og man kunne denne aften venligt døbe Hansestaden Hamborg 
om til Dansestaden Hamborg. Det var måske værd for FLOS-med- 
lemmer, der læser dette, at rejse penge til et arrangement 
med "Trio Rio" - musique de Cologne. Efter 4-5 ekstranum
re gik man hjemad, for et par stykker betød hjemturen ople
velse af et trafikuheld og bekendtskab med tysk politi.
Med tunge hoveder og vage erindringer om en festlig aften, 
foretog vi de sidste indkøb om formiddagen, før vi tog af
sked med vore fantastiske venner, som virkelig forstod sig 
på at vise deres by frem. De viftede farvel med hvide lom
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metørklæder, et syn, der vakte opsigt på den ellers så tris
te hovedbanegård. Vi lovede hinanden både breve og besøg. 
Turen der begyndte som en grim lille ælling endte som en 
stor flot svane.

På 3.aN's vegne
Arne Grønbech

Lemvig-København-Bornholm t/r
Efterårsekskursionen for 3.g'erne gik i år til Østdanmark 
for 3.S' og 3.mNx' vedkommende. Ved at kombinere et op
hold i København med en tredagsekskursion Bornholm rundt 
mente vi (JN og SH i første omgang) at kunne høste sam
fundsmæssig (mest økonomisk), geografisk og biologisk vi
den sammen med mere almindelige rejseindtryk.
Industriel stordrift, forskning og produktudvikling, auto
matiseret produktion og international markedsføring er be
greber fra lærerbøgerne, som fik et mere konkret indhold 
ved besøgene tirsdag den 3. september på Carlsberg-brygge- 
rierne og NOVOs fabrik i Gladsakse. Begge steder får man 
som besøgende - nok ikke helt tilfældigt - ved rundvisnin
gen understreget indtrykket af moderne virksomheder, der 
satser stærkt på forskning og udvikling. Jeg tror stadig, 
at vi har indtrykket af NOVOs forsøgsrum siddende på net
hinden og i næseborene.
Næste dag - efter den forkølede gang morgenmad på Køben
havns Vandrerhjem ved Sjællandsbroen - drog biologerne til 
Charlottenlunds Slot (Havbiologilaboratoriet) for derfra 
at få et bedre overblik over fiskerisituationen i de dan
ske farvande, mens 3.S opsøgte de snart gamle bekendte: DA 
og LO. Tanken var naturligvis ud fra gårsdagens indtryk at 
høre om interesseorganisationernes syn på godt og skidt 
kørende virksomheder, overskudsdeling, lønrammer, teknolo
giudvikling og -vurdering, m.m. Det blev i høj grad "m.m." 
Hvis det kan høres i den anden ende af riget: en stor tak 
til Henning Tjørnehøj for hans provokerende modspørgsmål.
Sejlturen til Bornholm gik gnidningsløst, og vi fandt Røn
ne Vandrehjem (helt belagt med ekskurserende elever). Før
ste dag på øen: Bornholms Museum i Rønne (giver en god in
troduktion til erhverv og landskaber); Hasle Klinkerfabrik 
(der er plaget af faldende salg, og af sammenstødet mellem 
egne interesser i lergravning og en del af Amtsrådets in
teresser i at frede nærtliggende arealer); Hammerknuden 
(hvor enkelte elever blev så betaget af Knuden, at de ikke 
nåede bussen hjem); Rønne by night.
Anden dag tog biologerne på vandrertur langs klipperne på 
øens østkyst, (p.gr.a. et optrækkende blæsevejr gik der in
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gen båd til Christians#). Samf'erne besøgte Rønne Statssko
le (ja, det er der, hvor enkelte, udvalgte elever er opta
get i "Stræbersyndikatet").
Syndikatets aktiviteter fik vi dog ikke mulighed for at stu
dere, da vi - efter aftale - mere var deltagere i end til
skuere til en samfundsfagstime. Emnet var udkantsområder og 
uddannelsesmuligheder. Om eftermiddagen: besøg på et kera
mikværksted (også med faldende omsætning desværre). En del 
fik her købt souvenirgaven fra Bornholm.
Lørdag var sat af til en busekskursion rundt i den østlige 
del af øen, guidet af biologilærer ved Rønne Statsskole 
Olav Elvang. Her fik vi virkelig assistance fra en mand, 
der tilsyneladende kender spændende ekskursionslokalite
ter på Bornholm som sin egen bukselomme: den lille fiske
rihavn Listed nær Svaneke, idylliske sprækkedale ud mod 
Bornholms østkyst, og meget andet.
Undervejs på turen lyttede vi flittigt til radioaviserne 
over bussens radio, for det var nu blæst op til orkanag
tig vestenstorm. Københavns- og Ystad-færgerne lå under
drejet øst for øen og kunne ikke komme ind i Rønne havn. 
På vandrerhjemmet måtte vi stille op i køen af indeblæs- 
te rejsende, der ventede på, at den første færge kunne 
bringe os til Kontinentet. Nå, vi nåede færgen, og toget 
i København, og bussen i Struer. Vel hjemme kunne vi i 
store overskrifter læse om den kaotiske trafiksituation.

Jørgen Nørby 
og 

Sven Højgaard Jensen

2.Y’s københavnertur 
den 29/1 - den 1/2 1986
Dansk kan føre til meget. Efter at have læst Johan Wessels 
"Kærlighed uden strømper", spurgte vi, halvt i spøg, om vi 
ikke skulle tage til København og gå i teatret. Ole blev 
straks fyr og flamme, og den 29/1 tog 2.y, Inger og Ole to
get til hovedstaden.
Turen blev en stor succes. Vi nåede ikke blot at se to af 
årets mere omtalte stykker, "Romantica" af Kirsten Thorup 
og "Marathondansen" iscenesat af Kasper Rostrup. Vi talte 
også med sidstnævnte, der beredvilligt viste os hele Glad- 
saxe teater fra kælder til kvist og lod os overvære prøver
ne på "Frændeløs" med bl.a. Buster Larsen og Baad Owe. Og
så på Aveny-teatret blev vi vist rundt; det var dog ikke 
nær så interessant.
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Udover et besøg på Teatermuseet var vi, for at tilgodese 
fagene old og historie på nationalmuseet og på "historisk 
byvandring" med Chr. IV som emne.
Selvom vi havde meget at nå på de tre dage, var der også 
tid til diverse former for byture og socialt samvær om af
tenerne i den spejderhytte, vi havde lånt (gratis).
Ekskursionen var som sagt virkelig vellykket, og især styr
kende for kammeratskabet i klassen.

Ekskursion til Viborg den 30/10 1985
Kriminalitet - det kender vi alle til: Der Alte, Colombo, 
Ironside m.v. Men det er unægtelig en anden kriminalitet 
end den der dominerer kriminalitetsbilledet i Danmark, og 
emnet blev taget under behandling i 3.aN (samfundskund
skab, EM) og 2.s (samfundsfag, SH). Hvem bliver kriminel
le? Hvad skyldes det? Hvordan er deres fremtidsmuligheder? 
Hvorfor er 95% af de indsatte mænd fra socialgruppe 5? 
Hvorfor straffer man? (Beskytte samfundet? Forbedre lov
overtræderen? Afskrække os andre?)
Efter at have prøvet at besvare disse og mange flere 
spørgsmål drog vi til Viborg og overværede en sag ved 
Vestre Landsret, hvor en ung mand på elevernes alder stod 
tiltalt for 26 forhold(tyveri af cigaretter, spiritus og 
penge). Hans baggrund og udtalelser fra de institutioner, 
han havde opholdt sig på, gav ikke én meget håb for ham. 
Det er en stærk oplevelse at blive konfronteret med én af 
taberne, for et er at læse om dem og konkludere, at de blot 
kan tage sig sammen, noget andet er at opleve, hvordan de 
er blevet klemt, mast og overset og netop ikke magter, "at 
tage sig sammen". Vi nåede naturligvis ikke frem til ideel 
model for samfundet og kriminalitets behandlingen, men fik 
dog et mere nuanceret syn på problemerne. Inden retssagen 
besøgte vi Viborg stifts museeum med bl.a. dets meget spæn
dende udstilling om købstadsarbejdernes levevilkår - og ef
ter retssagen beundrede vi Viborg Domkirke og nød udsigten 
fra tårnets top.
En dejlig tur med 2 rare hold. SH/EM

Ekskursions oversigt
Lisbet Bøcker Pedersen
Leif Heidemann Andersen

København 3/9 - 7/9 1985
København 3/9 - 7/9 1985
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Jytte Thisgaard Hamborg 2/9 - 6/9 1985
Inger Nord Hamborg 2/9 - 6/9 1985
Jørgen A. Nørby Kbh.,Bornh. 2/9 - 8/9 1985
Sven Højgaard Jensen Kbh.,Bornh. 2/9 - 8/9 1985
Torben Stig Møller Søby,Dau-

bjerg Kalkm. lo/lo 1985
Torben Stig Møller Sverige 1/9 - 7/9 1985
Per Godsk Petersen Sverige 1/9 - 7/9 1985
Elisabeth Moltke Sverige 1/9 - 7/9 1985
Sven Højgaard Jensen Landsretten 3o/lo 1985
Elisabeth Moltke Landsretten 3o/lo 1985
Per Godsk Petersen Heldum,Hygum 22/11 1985
Ole Christiansen København 3o/l 1986
Torben Stig Møller Kærnehuset 24/2 - 25/2 1986
Per Godsk Petersen Kærnehuset 24/2 - 25/2 1986
Elisabeth Moltke Kærnehuset 24/2 - 25/2 1986
Knud Mølby Henriksen Flensborg 7/3 1986
Ole Christiansen Arhus 5/3 1986
Steen Eiberg Jensen Århus 5/3 1986
Gitte Dalby Andersen Århus 5/3 1986
Jean-Pierre Mabire Århus 5/3 1986
Jytte Thisgaard Århus 5/3 1986
Gitte Dalby Andersen Århus 7/3 1986
Kurt Møller Pedersen Århus 7/3 1986
Ole Zeuthen Cheminova 3o/4 1986
Torben Stig Møller Cheminova 3o/4 1986
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Mat.Nat. forsøgshold
August 1984 startede et forsøg på mat.nat. grenen, hvor i- 
dræt, geografi og biologi delvis blev integreret.
Dette forsøg slutter nu i juni 1986.
Formålet med forsøget var at opnå en helhedsforståelse af 
det omgivende miljø, således at eleverne lettere og bedre 
kunne forstå, vurdere og anvende fagene i teoretiske og 
praktiske sammenhænge.
Indholdet af geografi og biologi fulgte bekendtgørelsen, 
hvorimod idræt blev udvidet med "friluftsliv", og ved "fri
luftsliv" forstod vi udeaktiviteter, hvor den umiddelbare 
motivation ikke var konkurrencemomentet, men det at færdes 
i naturen, opleve naturen og dermed indgå som en del af 
den. Friluftsliv omfattede således bl.a.: Færden i naturen, 
sikkerhed (herunder bl.a. såvel grund- som special træning), 
arbejdsfysiologi, sociale forhold, den gensidige påvirk
ning natur - menneske.
Forsøgsholdet
Forsøgsholdet blev tilfældigt udvalgt. Holdet indvilligede 
i at deltage i forsøget uden at eleverne havde nogen spe
cielt forhold til idræt og friluftsliv. Ligeledes var de 
heller ikke taget som en helhed specielt motiveret for de 
forskellige aspekter i forsøget. Deres største interesse i 
forsøget var derfor nok at de var udvalgt og at der ville 
blive taget specielle hensyn til dem i de to år som et na
turfagligt hold.
Afholdte ekskursioner i forbindelse med forsøget
Den 24. - 25. aug. 1984 Ekskursion på cykel til Anglands- 

hytten ved Fousing. Programmet 
indeholdt bl.a. undersøgelse af 
forskellige landskabsformer og 
biotoper samt orienteringsløb af 
forskellige karakter. Højt sol
skin, få punkteringer, enkelte 
katastrofale o-løb, stort udbyt
te .

Den 5. oktober 1984

Den 15. - 17. nov. 1984

Tur til Vesterhavet, hvor emnet 
var kystsikring og kystvegetati
on .
" Brødtrang'' i Klosterheden var ud-

59



Biologi

gangssted for natorienteringsløb 
(en vildfarelse) og bustur gennem 
istidslandskaber, til Daugbjerg 
kalkgruber og brunkulslejerne ved 
Brande. Desuden indledtes forbe
redelserne til studieturen i marts 
til Norge - f.eks. gennemgang af 
udstyr.

Marts 1985 Studieuge - Ski - Norge!
I perioden jan. - marts arbejde
des der bl.a. med Norges geogra
fi, meteorologi, arbejdsfysiologi 
og ernæringslære som baggrund for 
rejsen.

Juni 1985 Årsprøve, der bestod af undersø
gelser af "landets" (ved Lemvig!) 
som "vandets" (ved Venø!) plante- 
og dyreliv. Transportmidlerne var 
cykel og sejlbåd.

Septemer 1985 Kanotur i Småland./August Krogh./ 
Zoologisk Museum. Padling på åer 
og søer fra Virestad til Delary. 
Hjemmefra var alt om Sverigs bio
logi og geografi forberedt. Års
nedbøren faldt i denne uge.

November 1985 Besøg hos en stor svineproducent 
samt en stor mælkeproducent hen
holdsvis i Heldum og Hygum.

Februar 1986 Kernehuset, Flynder natorientering 
samt foreløbig evaluering.

Da forsøgsholdet skulle op til studentereksamen på normale 
vilkår (ingen bekendtgørelsesændringer) betød det at man 
nok kunne give biologi en drejning men ikke kunne satse på 
enkelte områder. Dette blev naturligvis en begrænsende fak
tor for hvor dybt man kunne fordybe sig i kombinationen fy
siologi, idræt og friluftsliv, og til tider stressende for 
både elever og underviser. Da friluftsliv skulle være det 
samlende element for idræt, biologi og geografi skulle man 
koble disse tre elementer på de fastlagte ture.
Det blev især spændende på de korte ture hvor det biologis
ke indhold i visse situationer ikke i enhver detalje var 
blevet gennemgået inden turen. På turene blev biologiske 
emner både færdigbehandlet og introduceret. Dette blev både 
spændende og lærerigt for deltagerne i forsøget.
På de længere varende ture til Norge (langrend) og Sverige
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(kano) var der lagt en detaljeret plan for hvor og hvornår 
elementer fra de forskellige fag skulle indgå. Da holdet 
i Sverige var ved at drukne i regn blev det her et spørgs
mål om at overleve, og en del af det planlagte biologiske 
indhold forsvandt med vandet.
Timefordelingen 4 timer i 2.g og 6 timer i 3.g var bedre 
end den normale fordeling 3 timer i 2.g og 7 timer i 3.g. 
Man kunne nå betydelig mere i 2.g hvor man ofte manglede 
en time. Som følge af timefordelingen på ugens dage, med 
særlig mange timer om fredagen blev det ligeledes mulig 
uden gener for kolleger at tage afsted på diverse småud- 
flugter.
Geografi
Som i biologi skulle holdet op til normal studentereksamen 
uden bekendtgørelsesændring i faget.
Dette har ikke været noget problem forstået på den måde at 
at bekendtgørelsen har ret vide rammer og vi har derfor 
godt kunnet arbejde indenfor de emnekredse, der er udstuk
ket. Der hvor det måske har knebet noget er i afvejningen 
af de forskellige emnekredses vægt.
Når der i bekendtgørelsen står at naturgeografien skal med 
i det omfang, det er nødvendigt for forståelsen af kultur
geografien, så betyder det nok i praksis, at den tid der 
undervises i naturgeografiske emner er væsentlig mindre 
end i kulturgeografiske emner.
I dette forsøg med samarbejde med biologi og idræt (fri
luftsliv) har det været naturligt, at geografiundervisnin
gen meget ofte blev indenfor de naturgeografiske emner.
Dette har i denne sammenhæng været meget uproblematisk i 
sammenligning med andre hold, idet motivationen har været 
langt større end normalt, fordi det på dette hold hele ti
den har været muligt at have en direkte sammenhæng mellem 
teori og praktis (ekskursion).
Det har imidlertid betydet at eleverne nok har haft lidt 
større arbejdsbelastning i gennemgangen af de kulturgeo
grafiske emner end ønskeligt.
Det nære sammenhæng mellem teori og praksis synes jeg har 
været en stor fordel; men i og med at praksis var i for
bindelse med friluftsliv, må man være indstillet på, at 
praksis nemt kan blive noget andet, end det man havde plan
lagt. her tænker jeg specielt på norgesturen og turen til 
Småland.
På norgesturen havde vi de 3 første dage kulde, blæst og 
sne, og på turen til Småland regn og blæst.
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Jeg tror eleverne efter disse oplevelser har et meget af
klaret forhold til meteorologisk statistik.
Idræt
Faget idræt blev udvidet med friluftsliv, hvilket gav e- 
leverne mulighed for at opleve friluftslivets enorme bred
de, og samtidig skabtes de perfekte rammer for biologi og 
geografi. Alligevel forløb idrætstimerne temmeligt tradi
tionelt, da de afholdtes for hele stamklassen og er for 
korte til at man kan komme til vandet, skoven el.lign. Dog 
gennemførte vi i starten af 2.g et længere forløb i orien
teringsløb, der gav eleverne et godt grundlag for kortlæs
ning i fjeldet, i skoven og på vandet.
Friluftsliv stod derimod på ekskursionerne som det samlen
de element dels de to studieuger - kanosejlads i Sydsveri
ge og skitur i Norge - dels 2-3 dages ekskursioner (cy
kel, til fods, sejlbåd). I alle discipliner instrueredes i 
teknik og sikkerhed f.eks. førstehjælp, beklædning, snehu
lebygning (incl. overnatning), og via elevernes planlæg
ning og selve gennemførelsen opnåede alle et så omfattende 
kendskab til de forskellige aktiviteter at de selv burde 
kunne gennemføre tilsvarende ture på betryggende vis - 
bortset fra sejlads.
Vejrguderne var os dårligt stemt! Skituren foregik over
vejende i sne & blæst, kanoturen udelukkende i regn - 5 da
ges! - men eleverne tog denne ekstra udfordring op og er
kendte at hvis man indretter sig rigtigt kan man sagtens 
overleve og endda have det rart. Disse oplevelser gav selv
tillid og styrke og var en væsentlig årsag til turens suc
ces .

PP, TM, EM.
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Elevarbejder i formning
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Musik
De udadvendte aktiviteter i musikundervisningen har i det
te skoleår haft især to vigtige fixpunkter, nemlig sammen
spilsaften på Musikhuset i efteråret og forårskoncert i be
gyndelsen af april måned. Ved sammenspilsaftenen, som blev 
afholdt i fællesskab med musikklasser fra Nr. Nissum Semi
narium og HF, deltog fra Lemvig Gymnasium et udsnit af mu
sikklasserne samt skolens kor.
Forårskoncerten fik alle klasser "ud af hullerne", og det 
var med en god stemning af både spænding og interesse, man 
modtog hinandens numre, ligesom forældrenes opbakning var 
med til at gøre det til en god aften.
Udover disse lejligheder er enkelte morgensamlinger i ef
teråret blevet beriget med nogle klassers musikalske ind
slag, og ved årets julefest bidrog andre klasser med dan
senumre. Under den såkaldte "frivillige musik" har vi nu 
fået skolekoret igang. Dette har optrådt ved de før omtal
te arrangementer - først med folkesange fra forskellige 
lande, siden med julesange og i foråret med den rytmiske
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messe "Missa Rotna". I det sidstnævnte arbejdede vi sam
men med Ringkøbing Gymnasiums kor under ledelse af Pia 
Dahl. Det større kor og et inspirerende samarbejde var 
til stor fornøjelse for såvel kor som dirigenter, og vi 
håber derfor at kunne tage tråden op i det kommende skole
år.
I dette stykke medvirkede desuden solister og musikere fra 
begge gymnasier.
Endelig har der i det forløbne år været mulighed for at 
danne studiegrupper i sammenspil. Det blev til to grupper 
delvis under ledelse af undertegnede samt en enkelt "frit- 
svævende" (i tid og genre) gruppe, kendt som "Edgar & Bon- 
demændene. I disse aktiviteter bygger vi i høj grad videre 
på og nyder godt af musikskolens arbejde samt egnens øvrige 
musikliv.
Vi håber, flere grupper og lignende initiativer vil komme 
i gang straks i det nye år ligesom også koret håber på til
slutning fra såvel "gamle" sangere som nye med lyst til at 
lære at synge i kor. Programforslag er indtil videre et la
tinamerikansk stykke kormusik med solister og orkester.

JB
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Frivillig idræt
I frivillig idræt forløb året som det plejede. Interessen 
for aktiviteterne var i starten stor og faldt i løbet af 
skoleåret nærmest uafhængig af de tilbudte aktiviteter. 
Der blev i skoleåret tilbudt følgende discipliner:

fodbold (udendørs og indendørs), badminton, 
håndbold, volleyball, hockey, basketball og 
tennis.

Der blev ligeledes tilbudt redskabsgymnastik, men dette kom 
aldrig igang. Der har været stor interesse for tennis, så 
måske er der en interesse for sådanne discipliner.
Der blev gennemført turneringer i indendørs fodbold, uden
dørs fodbold, volleyball og hockey. Aktiviteterne om ons
dagen blev kraftig støttet af lærere ved Lemvig Gymnasium 
med stort udbytte for alle parter.

PP.

Stævner
Også i år har Lemvig Gymnasium deltaget i en lang række 
stævner rundt om i amtet. Vi lagde ud med fodbold (her i 
Lemvig) og derefter gik det slag i slag med badminton 
håndbold og volleyball.
Ved fodboldturneringen stillede man store forventninger 
til drengeholdet - som pigerne indfriede med en flot 2. 
plads. Også i volleyball, håndbold og badminton ydede e- 
leverne en ihærdig indsats med flere gode placeringer som 
resultat.
Derudover havde vi nogle fornøjelige dage, hvor man mød
tes på tværs af klasserne, opmuntrede hinanden og stresse
de givtigt af mellem de almindelige skoledage.
Vi håber på høj deltagelse også næste år!

EM.
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Skatteøen

I efteråret 1984 lavede jeg sammen med jassmusikeren Tor
ben Lassen og ca. 4o elever en musical baseret på dejli
ge Fats Wallers musik. Musicalen blev en stor succes; bå
de selve arbejdsprocessen og de optrædener, vi lavede var 
præget af smittende livsglæde.
Nu vil vi gerne prøve igen!
Jeg har sammen med Jørgen Bruntse søgt fællesudvalget om 
tilladelse til at lave en musical i efteråret 1986 over 
Stevensons berømte roman Skatteøen, som Sebastian for ny
lig har lavet musik til.
Vi planlægger en arbejdsgang, der retter sig efter "de 
gamle elevers fest" omkring jul og forældrefesten næste 
forår. Vi forudser, at interessen bliver stor (ca. 5o - 
60 elever), og det er kun godt, for der er brug for man
ge talenter. Ikke bare til at optræde og synge, men til 
orkester, scene, lys, kostumer, m.m.

Venlig hilsen
Kurt Møller Pedersen

NB! Denne henvendelse gælder selvfølgelig ikke mindst dig, 
som efter sommerferien starter i l.g.!
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Studiekreds i astronomi

I foråret 1986 har vi gjort to nyindkøb, som forøger mulig
hederne for spændende studier i astronomi.
For det første har vi købt en diskette med computerprogram
mer, der bl.a. giver mulighed for at simulere planetbevæg
elser, indøve stjernebilleder, beregne et objekts position 
på himlen på et vilkårligt tidspunkt set fra et vilkårligt 
sted på jorden.
For det andet har vi købt hjælpeudstyr til den astronomiske 
kikkert, så vi nu kan fotografere gennem den.
Det er mit håb, at studiekredsen allerede i foråret kan nå 
at få afprøvet udstyret (og få lidt rutine i brugen), selv 
om det desværre (!) er meget lyst om aftenen, hvor kun Ve
nus i øjeblikket er lysstærk nok til at være et interessant 
objekt.

PR

Studiekreds i økonomi, 
februar - april 1986
For at tilgodese et ønske hos et sted mellem en halv og en 
hel snes elever om en studiekreds i økonomi og økonomisk 
politik startedes en sådan op i februar med EM og SH som 
lærere. Det viste sig at være lovligt sent på året idet de 
sidste timer - der faldt i april måned - overlappedes af 
eksamensforberedelse og -travlhed. M.h.t. indholdet er 
læreren nok ikke den mest velegnede til at vurdere kvali
teten. Vi har draget nogle erfaringer, som vi gerne vil 
gøre brug af senere.

SH
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Lanciers på
Lemvig Gymnasium

Den 18. april 1986 blev der skrevet skolehistorie på Lemvig 
Gymnasium. For første gang blev der danset lanciers ved 
forårsfesten, hvorved forhåbentlig en tradition blev skabt.
Baggrunden var en studiekreds i Les Lanciers, som oprinde
lig er en gammel, fransk adelsdans, en såkaldt anstands
dans !
Formålet med studiekredsen var netop, at en gruppe skulle 
lære dansen og så danse alle 5 ture ved forældrefesten. 
Derefter skulle så alle, der havde lyst, også have mulig
heden for at prøve en eller to af turene.
Forud for selve "festdansen" var gået nogle øvedage, ikke 
engang ret mange, for det lykkedes på forbløffende kort 
tid at få lært dansen, måske fordi indøvningen foregik i 
en fornøjelig og rar atmosfære, hvor musikken blev nydt, 
og der blev grinet og danset!!
MEN - hvor var alle drengene?
Imidlertid får alle chancen igen næste år, hvor vi håber 
på en bredere opbakning. En begyndelse er gjort, og det 
har været spændende og inspirerende at være med til.

JT
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Kurser

i Berlin

21.-24/8 1985 Kurt M. Petersen Frihed i de europæiske 
kulturer.

5.-6/8 1985 Lars Ebbensgaard Sikkerhedskursus
sep. 1985 Elisabeth Moltke Europæisk historie
sep. 1985 Elly Jespersen Europæisk historie
9.-10/11 1985 Lars Ebbensgaard Tukak Teatret
15/11 1985 Lisbet B. Pedersen Fysikundervisningens 

midler og metoder
18.-22/11 1985 Ole D. Nielsen Kursus for datavejlede

re på Arhus Universitet
22.-24/1 1986 Karin Nielsen Brugen af det gymnasie- 

adm. system
30/1-1/2 1986 Kurt M. Petersen EDB-konference
29/1-1/2 1986 Michael Böss Filosofi
3.-4/2 1986 Inger Nord Studievejlederkonference
4/2 1986 Jørgen Bruntse Regionalkursus i fransk
4/2 1986 Jean-Pierre Mabire Regionalkursus i fransk
13/3 1986 Inger Nord Studieteknik og arbejds

vaner
4.-7/3 1986 Per Godsk Petersen Idræt på højt niveau
7.-8/2 1986 Elisabeth Moltke Historie, Østeuropa ef

ter 1945
3.-5/3 1986 Jørgen Nørby Landbrugets planteproduk' 

tion - EDB-styring
2.-5/4 1986 Kurt M. Pedersen Tekst, kultur, sprog i 

engelsk
2.-5/4 1986 Gitte D. Andersen Tekst, kultur, sprog i 

engelsk
5.-13/4 1986 Elly Jespersen De to tysklande. Kursus

72



Æ’VIS
I skoleåret 1985/86 startede en flok elever et skoleblad, 
der efter en konkurrence blandt eleverne fik navnet Æ'vis. 
Elever og lærere gik længe og ventede spændt på premiere
udgaven, og i december måned sprudlede Æ'vis nr. 1 ud i 
vinter kulden til alles store glæde. Efter jul begyndte 
vi så at forberede nr. 2, der desværre også viste sig at 
blive skoleårets sidste. I februar modtog resten af sko
len en forårs hilsen fra redaktionen.
Og hvad er Æ'vis så?
Tja, den er en blanding mellem Information, Billedbladet 
og BT (og det der er værre).
Der er for få elev indslag (men det må du gøre noget ved). 
Den indeholder alt om aktuelle begivenheder på skolen, en 
tegneserie, indlæg fra forskellige råd, foreninger og ud
valg på skolen så som FLOS eller DKG, digte, karrikatur 
tegninger, vittigheder, "tæt på og langt ude" eet. eet. 
eet. Men en del af medarbejderne på Æ'vis er 3.gér, der
for er det vigtigt at du tager del i det morsomme arbejde 
enten som redaktionsmedlem eller bare ved at aflevere 
indlæg i æ'kass. Æ'vis er en mulighed for at komme til 
orde med dine ideer, dine digte, din mening om musik, po
litik, fodbold i Mexico, eller hvad du end måtte have en 
mening om.
Kort sagt, du kan skrive om alt mellem himmel og jord. 
Æ'vis er dit blad. PÄ GENSYN!

På redaktionens vegne
Ninna Kokholm



Elevrådet

Desværre har dette skoleår ikke været særlig initiativrigt 
set fra elevrådets side. Alligevel løb enkelte arrangemen
ter dog af stablen. Ud over mere traditionelle gøremål så
som avissager og gymnasietrøjer var det mest sindsopriven
de vores arrangement med elevorganisationerne GLO og DGS. 
Der var nemlig internt i elevrådet ønske om, at elevrådet 
skulle tage sig af andet og mere end bare de næsten tvung
ne pligter. Derfor tog en gruppe i elevrådet initiativ til 
en høring. Det var så meningen at høringen skulle afslut
tes med en afstemning vedrørende eventuelt medlemsskab af 
en af organisationerne. Afstemningen mundede ud i et par 
initiativer, som vi håber at se noget til næste år.
Det ville være ønskeligt, om der kunne skabes lidt blomst
ringstid omkring elevrådsarbejdet. Det skal ikke forståes 
sådan, at ikke alle på et tidspunkt i år deltog aktivt i 
elevrådsarbejdet, for det gjorde de... på klassebillederne 
- men det var vel stort set også alt, det blev til.
Kærligheden til medindflydelsen i gymnasiet er meget stor, 
får man ofte indtryk af i timerne, men det begrænser sig 
desværre til kun at omfatte stile og romaner. Den gælder 
ikke områder som fællesarrangementer altså dygtige fore
dragsholdere, god musik osv. Ved mange fællesarrangementer 
var frafaldet stort, selv elevrådets eget havde et stort 
frafald, selv om emnet i høj grad vedkom os alle. Begrund
elserne var utallige, men oftest var det fordi arrangemen
terne var kedelige. I det hele taget var der megen util
fredshed, og det er også i orden, hvis den bare fører til 
andre forslag, men dem kom der stort set ingen af. (Tak 
for dem, der kom!)
Så til sidst en lille opfordring til alle om at alle næste 
år stiller sig positivt overfor at yde en lille indsats, 
som kan få Lemvig Gymnasium til at være lidt sjovere at gå 
på.

På vegne af elevrådet
Søren Lind Christiansen
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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 
eksisterende grene, 
følgende grene:

tilbyder valgmulighed mellem samtlige 7 
På Lemvig Gymnasium findes i øjeblikket

Den sproglige linje: nysproglig gren 
samfundssproglig gren

Den matematiske linje: matematisk/fysisk gren
matematisk/naturfaglig gren ("biologi") 
samfundsmatematisk gren
Matematisk/naturfaglig gren med landbrug.

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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Skolebiblioteket

Gymnasiets bibliotek er at betragte som et supplement til 
folkebibliotekerne. Skolebiblioteket har således færre 
titler at tilbyde, end du ofte vil have brug for i forbin
delse med særlige opgaver. Til gengæld har skolebibliote
ket et udvalg af specialiseret faglitteratur, som normalt 
ikke findes på folkebiblioteket. Det er muligt at hjemlåne 
bøger i begrænset omfang. De bøger, der ikke kan hjemlånes, 
er til fri afbenyttelse inden for skolens undervisningstid, 
men skal leveres tilbage til biblioteket.
For benyttelse af biblioteket gælder følgende regler:

1. Alt hjemlån må kun foregår gennem en biblioteksmed
hjælper eller bibliotekaren.

2. Biblioteket er åbent i 2. og 3. frikvarter samt i 
7. lektion.

3. Lånerens navn registreres på bogens udlånskort. Her
efter er låneren ansvarlig og erstatningspligtig for 
bogen.

4. Udlån gælder for 1 måned. Bøger, der har været udlånt 
eller benyttet i frikvarteret, placeres på det sorte 
bord til højre for kartoteksskufferne.

5. Bibliotekets bøger skal omgås med skånsomhed og må 
ikke opholde sig i klasselokalerne uden efter speciel 
tilladelse fra bibliotekaren.

6. Alle bøger skal være leveret tilbage til biblioteket 
senest sidste skoledag i maj.

Faglærerne og bibliotekaren stiller sig så vidt muligt til 
rådighed ved litteratursøgning. Ellers henvises til karto
teket samt den grønne og den røde opslagsbog, som vil være 
fremlagt.
Michael Böss 
bibliotekar
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Undervisningsmidler

Bøger og lommeregnere udlånes af skolen.
Det udleverede materiale er skolens ejendom og skal behand
les med omtanke af hensyn til andre elever, der overtager 
bøgerne. Midler til køb af nye bøger beskæres årligt.
Følgende regler skal overholdes:

1. BØGERNE SKAL FORSYNES MED NAVN, KLASSE OG ÅRGANG 
(Første venstre side foroven)

2. BØGERNE SKAL PAKKES IND!
3. DER MÅ IKKE SKRIVES I BØGERNE!!!
BORTKOMNE OG BESKADIGEDE BØGER SKAL ERSTATTES AF 
ELEVEN!

(Navnet er en forudsætning for, at du får din bog tilbage.
Tilskrevne bøger er beskadigede bøger.)
Boginspektors træffetid: 2. frikvarter dagligt.

Elly Jespersen
EJ
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Praktiske oplysninger

Ferieplan Sommerferie 1986: 
23/6 - 4/8 1986
Efterårsferie: 
2o/lo - 24/10 1986
Juleferie:
22/12 1986 - 2/1 1987
Vinterferie: 
16/2 - 2o/2 1987
Påskeferie: 
13/4 - 2o/4 1987
St. Bededag 
15/5 1987
Kr. Himmelfartsdag: 
28/5 1987
Pinseferie: 
8/6 1987
Sommerferie 1987:
Starter 22/6 1987
Nævnte dage hører med til ferierne.

Ringetider

Mandag - fredag:
1.lektion: 8.oo - 8.45
2. lektion: 8.55 - 9.4o
3. lektion: 9.5o - 10.35
Spisepause: lo.35 - 11.o5

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

11.05 - 11.50
12.00 - 12.45
12.55 - 13.40
13.5o - 14.35
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SU
Ansøgning om uddannelsesstøtte skal skrives på et særligt 
skema, der kan fås fra studievejlederen og skal tilbage
leveres på kontoret i udfyldt stand.
Kun uddannelsessøgende, der er fyldt 18 år, kan opnå støt
te, mens de 16 - 17 årige kan oppebære en ungdomsydelse. 
Betingelserne for at opnå støtte er følgende:
1. At man er dansk statsborger - dispensation kan evt. op

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

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

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

Statsgaranterede studielån

Sådanne lån kan optages af elever over 18 år. Lånene for
rentes - også i uddannelsestiden - efter en rentesats, der 
aftales mellem låntageren og det pengeinstitut, hvori lå
net optages.
Ansøgningsblanketter samt mere udførlig vejledning kan af
hentes på studievejledernes kontor og afleveres på konto
ret i udfyldt stand, hvorefter de behandles af skolens sti- 
pendienævn inden samlet indsendelse til Statens Uddannels- 
støtte.
Frister for indlevering vil blive oplyst ved opslag.

Ungdomsydelse og befordrings
godtgørelse
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 .
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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.

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

Læreren skal enten sammen med eleverne udarbejde en plan 
for arbejdet i efterårshalvåret eller gøre eleverne be
kendt med en sådan plan. For de senere faser i undervis
ningen gælder, at lærerne og eleverne i fællsesskab plan
lægger arbejdet. Læreren og eleverne drøfter regelmæssigt 
undervisningen.
Eksamensopgivelser udvælges i samråd med eleverne.
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Morgensamling
En gang om ugen - på en bestemt ugedag, som skifter hver 
måned - samles skolens elever og lærere i frikvarteret 
mellem 2. og 3. time. Der synges fællessang, gives med
delelser, og der kan være tale om kortere underholdnings
indslag fra elever og lærere.

Karaktergivning

I hver af de fag, hvori der til 
karakter, gives der to gange om 
met om elevens standpunkt.

studentereksamen gives års- 
året meddelelse til hjem-

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.
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For alle opslag på tavlerne gælder, at de skal mærkes med 
navn på den person, der har sat opslaget op samt dato for 
opslaget,

Terminsprøver

I 3.g skal der i november/december samt i marts måned hol
des skriftlige prøver i samme fag som ved skriftlig eksa
men - altså en slags generalprøve på skriftlig studenter
eksamen .

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 .
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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.
Skolen fører kontrol med, at eleverne møder til undervis
ningen samt afleverer skriftlige opgaver. Hvis en elev 
forsømmer for meget, kan der blive tale om at tage for
behold ved elevens tilmelding til eksamen ved skoleårets 
slutning.
Vedrørende religionstimer må bemærkes, at eleverne kun kan 
fritages, såfremt de tilhører et trossamfund uden for fol
kekirken .
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
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2.g samfundssproglig: oldtidskundskab, matematik
2.g mat./fys.: kemi, oldtidskundskab, geografi
2.g naturfaglig: kemi, oldtidskundskab
2.g samfundsmat.: kemi, oldtidskundskab

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

Der skal gøres opmærksom på, at de samfundssproglige elever får 
overført årskarakteren fra l.g i latin og årskarakteren fra l.g 
i det af fagene engelsk/tysk, der fravælges, som årskarakterer 
på det endelige studentereksamensbevis.
reeksamination: For de fag, der efter 1. og 2 g. afsluttes med 
eksamen, er der fastsat følgende regler om reeksamination:
En gymnasieelev, der i et fag har opnået årskarakteren 5 eller 
derover, og som ved den afsluttende eksamen har fået karakteren 
00 eller 03, kan forlange at komme op til en ny prøve i faget i 
august/september.
Ligeledes kan en gymnasieelev, der har fået årskarakteren 00 
eller 03, forlange at komme til en ny prøve i faget i august/ 
september, hvis faget ikke er udtrukket til studentereksamen.
En elev, der ønsker at benytte sig af disse regler, skal give 
skolen meddelelse herom inden eksamensterminens afslutning.
Eksamenskarakteren bliver herefter den, som man har opnået ved 
reeksaminationen.
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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 mundtlige og skriftlige årsprøver.

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 1987.
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.
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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.

Fællesudvalget
"§9. Fællesudvalget, der er kontaktorgan mellem rektor, læ
rerråd og elever, består af rektor som formand, formanden 
for lærerrådet, 3 lærere valgt af lærerrådet og 4 elever 
valgt af og blandt eleverne. Er der oprettet elevråd, er 
elevrepræsentanterne elevrådets formand og 3 elever valgt 
af elevrådet blandt eleverne".
Sådan står der i undervisningsministeriets bekendtgørelse 
nr. 48o af 26. november 1979. Videre står der desuden at 
fællesudvalget har til formål at "gennem gensidig informa
tion og forhandlinger at fremme samarbejdet mellem lærere 
og elever".
Resultatet af al denne gensidige informeren og forhandlen 
er bl.a. de fællesarrangementer der er omtalt andetsteds 
her i årsskriftet. Et andet resultat er de studiekredse der 
har været i årets løb om så vidtspændende emner som økono
mi, langrend og lancier. Fælles gælder dog at det ikke er 
fællesudvalget der står for disse aktiviteter. Fællesudval
gets rolle i denne sammenhæng er at godkende. Her gælder 
for fællesarrangementerne bl.a. hvordan de passer ind i 
sammenhæng med årets øvrige arrangementer, for studiekred
sene gælder endvidere visse kriterier m.h.t. studiets ind
hold.
I planlægningen af fællesarrangementerne er fællesudvalget 
meget åbent overfor forslag fra eleverne, men erfaringen i 
fællesudvalget viser, at det er gerne os selv i fællesud
valget der må finde de spændende ting eller vi modtager øn
sker fra lærere, der ønsker et arrangement der kan anvendes 
i undervisningen. Der er fra elevside simpelthen for få 
forslag.
Men fællesudvalget er også andet og mere end fællesarrange
menter og studiekredse, selvom førstnævnte udgør den stør
ste del af vores dagsordner. Når der opstår problemer mel
lem lærere og eleverne søges de løst gennem fællesudvalget. 
Dette var tilfældet da det opstod tvivl om, hvem der havde 
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ret til at læse skolens aviser først og hvor de blev af 
bagefter. Fællesudvalget fungerer ligeledes som informativt 
led mellem elever, lærere og rektor ved arrangementer som 
Manhattanprojektet, ved forældrefesten, ved julefesten o. 
s .V.
Samarbejdet mellem lærerne og eleverne i fællesudvalget 
foregår på meget lige vilkår, hvor lærerne blot har den 
fordel at være initiativtager i de fleste sager. På bag
grund af dette må opfordringen til eleverne være: Fælles
udvalget er jeres. Brug det!
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Normaltimeplan

Sproglig linje Matematisk linje

F««
Faelleifag

1. 2. 3.

Sau fag

Fxlleafag

1. 2. 3.

Serfag

Ny- 
sproglig 

gren 
2. 3.

Sam- 
fundtfag- 
lig r« 

2 3

Matema- 
tiik-fy- 

sisk gren 
2. 3.

Sam
fundsfag- 
lig gren 
2. 3.

Natur- 

gren 
2. 3.

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

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

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

Legemsøvelser .... 
Fællestimer...............
Musik ... 1 m“-

1 mm.
Formning og kunst- 

forståelse .......

0-1-2
3-3-4
4 - 4-6] 3.3
3 - 3-5/
5-3-3
4 - 4-0

1 - 2-0 2-0

2-3-3 0-1
5 - 5

2 - 3-2
0-0-3

2-3-0

0-1-2
3-3-4

J 5 - 0 - 0

5-3-3

1-2-0

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

3-0 3-2 3-2
0-3 0 - 3| 3 . 7

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

26-13-15 13-12 13-12

2-2-2

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

(0)-(2)-(l)

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

2-2-2

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

(0) (2)-(l)
30-17-18 13-12 13-12 30-16-15 14-15 14-15 1415
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Hvis, intet svar: ring næste led i kæden



Organisationer
Skoleråd:
Amtsrådsmedlem Bodil Busk Sørensen, formand, tlf. 834181
Rektor Lars Ebbensgaard
Lærere:
Torben Stig Møller
Jørgen Nørby
Forældre:
Bodil Nørgaard, tlf. 82193o
Grethe Sloth, tlf. 821olo
Elever:
Lars Mollerup
Søren L. Christiansen
Tap:
Poul Erik Schou

Lærerråd:
Formand: Torben Møller
Næstformand: Sven Højgaard Jensen 
Sekretær: Elly Jespersen

Elevråd:
Formand: Søren L. Christiansen
Næstformand: Thune Jensen 
Kasserer: Karl Hvingelby
Sekretær: Niels Jørgen Pedersen

Ole Agger 
Jens Jacobsen 
Ninna Kokholm 
Michelle Jensen 
Malene Kirk

Fællesudvalg:
rektor Lars Ebbensgaard, formand
Lærere:
Torben Stig Møller
Jørgen Bruntse
Claus Engstrøm
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