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Lemvig Gymnasium

Adresse:
Romvej 3o 
762o Lemvig

Telefon:
07-823822

Rektor:
Lars Ebbensgaard
Sollefteavej 4, Vrist
7673 Harboøre
Privat tlf. 07-834731
Træffetid: kl. 12-13 og 
iøvrigt efter aftale

Stedfortræder:
Adjunkt Kurt Møller Pedersen 
Privat tlf. o7-8931o4

Adm.inspektør:
Kurt Møller Pedersen

Øvrige inspektionshavende:
Adjunkt Elly K. Jespersen (bog-
Privat tlf. 07-875348 insp.)

Adjunkt Jørgen H. Bruntse 
Privat tlf. o7-81o218

Studievejledere:
Adjunkt Inger Nord
Privat tlf. 07-836668

Adjunkt Kurt Darling Nielsen
Privat tlf. 07-823553
Bibliotekar:
Adjunkt Michael Böss 
Privat tlf. 07-435123

Datavejleder:
Ole Dalsgaard Nielsen
Privat tlf. 07-823164

Tilsyn med samlinger:

Fysik + kemi:
Adjunkt Leif H. Andersen 
Privat tlf. 07-823853

Adjunkt Ole Zeuthen 
Privat tlf. 07-823779

Skemalægning:
Adjunkt Ole Dalsgaard Nielsen 
Privat tlf. 07-823164

Adjunkt Kurt Møller Pedersen 
Privat tlf. 07-823164
Geografi/biologi:
Adjunkt Torben S. Møller 
Privat tlf. o7-823o84

Adjunkt Per Godsk Petersen 
Privat tlf. 07-863369
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Pedeller: Skolens sekretærer:
Poul Erik Schou 
Ringgaden 35, Lomborg 
76 2o Lemvig
Privat tlf. 07-889683

Niels Jørgen Madsen
Nørrebjerg 2 
762o Lemvig
Privat tlf. 07-822561

Karin Nielsen 
Nørreled 1 
762o Lemvig 
Privat tlf. o7-821o86
Metha Jensen 
Ringkøbingvej 78, Rom 
762o Lemvig
Privat tlf. o7-82o235



Velkomst
Forår 1987

Lemvig Gymnasium forbereder og glæder sig nu til for nien
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 9. 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 4. august 1987 kl. lo.oo.

Lars Ebbensgaard
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Introduktion

Tirsdag den 4. august:

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

ca. lo.3o 2.g og 3.g: 
Udlevering af bøger og ugeskema. 
Derefter fri.

l.g:
Hver klasse samles med klasselære
ren i klasselokalet om følgende: 
- præsentation af lærer og elever 
- udlevering af: skoleskema 

bøger 
plan for introugen 

- gennemgang af årsskrift 
- derefter rundvisning på skolen 
- frokost: der er mulighed for at 

købe i skolens kantine.

Onsdag den 5. august: 2.g og 3.g har almindeligt skema 
fra og med i dag.
l.g har almindeligt skema, hvor dog 
2 timer tages ud til studievejled
ning .

Fredag den 15. august: Endagsekskursion på egnen for l.g, 
arrangeret af elever, historie-, 
samfundsfags- og geografilærere.
Om aftenen: Introduktionsfest for 
alle elever og lærere.
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Lærerliste pr. 1.8.1987
Gitte Dalby Andersen, eng/tys (GA) 
Tingvej 13, Fabjerg
762o Lemvig, tlf. o7-8931o4
Leif Heidemann Andersen, mat/fys (LH) 
Odinsvej 64
762o Lemvig, tlf. o7-823853
Gudmund Bager, fra/dan (GB) 
Østerbrogade 7
75oo Holstebro, tlf. o7-426586

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

Jørgen Hune Bruntse, fra/mus (JB) 
Sandholmvej 13, Nr. Lem
762o Lemvig, tlf. o7-81o218

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

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

Sven Højgaard Jensen, sam/geo (SH)
Anders Thuborgsvej 4
762o Lemvig, tlf. o7-8238o2
Elly K. Jespersen, his/dan (EJ)
Plantagevej 6, Oddesund N 
779o Hvidbjerg, tlf. 07-875348
Claus Engstrøm Johansen, dan/old (CE)
Fjordlystvej 2
762o Lemvig, tlf. 07-823814

Jean-Pierre Mabire, fra/tys (JM) 
Rønbjerghage 1
762o Lemvig, tlf. o7-81o387

Elisabeth Rose Moltke, idr/his (EM) 
Gudumbro 28, Gudum
762o Lemvig, tlf. 07-863296

12



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

Anne Lindegaard, rus (AL)
Nøddevej 38
78oo Skive, tlf. o7-51o5o8

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

Inger Nord, lat/old/tys (in) 
Harboørevej 4, Strande St.
762o Lemvig, tlf.07-836668

Jørgen A. Nørby, bio (JN) 
0. Lundgaardvej 42, Nr. Nissum 
762o Lemvig, tlf. 07-891242

Kurt Møller Pedersen, eng/dan (KP)
Tingvej 13, Fabjerg
762o Lemvig, tlf. o7-8931o4

Lisbet Bøcker Pedersen, mat/fys (LP) 
Odinsvej 64
762o Lemvig, tlf. o7-823853

Per Godsk Petersen, bio/idr (PP)
Muldtoftvej 9, Gudum
762o Lemvig, tlf. o7-863369
Poul Riis, mat/fys (PR)
Grummesgårdparken 36, Nr. Nissum 
762o Lemvig, tlf. 07-891584
Jytte Thisgaard, eng/idr (JT) 
Østerbrogade 27
762o Lemvig, tlf. o7-82217o
Ole Zeuthen, kem/fys (OZ)
Emilielystvej 36
762o Lemvig, tlf. 07-823779
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TEKNISK-ADMINISTRATIVT PERSONALE

Metha Jensen, sekretær 
Ringkøbingvej 78, Rom 
762o Lemvig, tlf. o7-82o235
Nanna Sig Jensen, kantinen(3)
Romvej 3
762o Lemvig, tlf. o7-821919
Niels Jørgen Madsen, pedel (1)
Nørrebjerg 2 
762o Lemvig, tlf. o7-822561
Karin Nielsen, sekretær(2)
Nørreled 1
762o Lemvig, tlf. o7-821o86
Poul Erik Schou, pedel(4)
Ringgaden 35, Lomborg 
762o Lemvig, tlf. 07-889683
Karen Margrethe Thomsen, kantinen (5)
Højbovej 19
762o Lemvig, tlf. o7-82168o

Ikke med på gruppebilledet:

Anne Lindegaard Metha Jensen

14



Skolens elever 1986-87

1.A
Kamilla Bang Carstensen 
Birgitte E. Christensen 
Birgitte S. Eriksen 
Lene M. Frederiksen 
Dorthe T. Hansen 
Anne C. Henriksen 
Bettina Hviid 
Dorte Jakobsen 
Bente Kristensen 
Allan Kvisgaard 
Anette Brigsted Laursen 
Steen Madsen 
Tina Søndergaard Madsen 
Peter K.S. Martinussen 
Ninka B. Mauritson 
Mikael Damgaard Nielsen 
Janni Norre 
Pernille R. Nygaard 
Rikke Nørfjand 
Bodil K. Olesen 
Anette Pedersen 
Malene Bjerg Poulsen 
Lotte S. Rasmussen 
Vivi Hirsch Sørensen 
Anne R. Villadsen

Tangsøgade 17, 765o Bøv. tlf 
Vesterhavsgade 158, Thy. tlf 
Emilielystvej 64, 762o L. tlf 
Kløvervænget 12, 757o Ve. tlf 
Grenholmvej 5, 766o Bækm. tlf 
Thurøvej 4, 768o Thyborøn tlf 
Sprogøvej 195, 768o Thyb. tlf 
Gajgårdsvej 27, 7673 Har.,tlf 
Kræmmergårdvej 47, Bækma. tlf 
Brogade 46, 766o Bækmark, tlf 
Skovbrynet lo, 76 2o Lemv. tlf 
Faarevej 31, 765o. Bøvlin. tlf 
Drosselvej 2, 768o Thybo, tlf 
Sundsdahivej 9, Ramme tlf 
Høvsørevej 57, 765o Bøvl, tlf 
Gyden 2, 765o Bøvlingbje. tlf 
Skovgårdsvej 24, 75oo Ho. tlf 
Godthaabsvej 7, 762o Lem. tlf 
Thurøvej 19, 768o Thybor. tlf 
Fabjergstad 75, 762o Lem. tlf 
Nøragervej 6, Nees, 757o tlf 
Fuglsangsvej 11, 762o Le. tlf 
Pinholtvej 6, 762o Lemvi. tlf 
Kondorvej 13, 762o Lemvig tlf 
Torsvej 113, 762o Lemvig tlf

885399
831846
822649
481261

832198
831632
834394
881109
881598
821670
885441
831338
889610
885329
885o81

895o62
831449
893129
884141
8217o7
836094
823993
822897
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Marian Bech-Larsen
Karen Bro
Anders Frølund Buch

Søndergade 3, 7673 Harbo. tlf. 83418o
Søndergade 15, 7673 Harb. tlf.
Tangsøgade 11, 765o Bøvl. tlf. 885425

Henning 0. Christensen Stadionvej 2, 7673 Harbo. tlf. 834241
Uffe Noe Christiansen 
Kirsten C.W. Dalgaard 
Lars Jakob Eeg 
Anne Merethe Hansen 
Kristian R. Hansen 
Ole Henneberg

Storbjergvej 6, 765o Bøv. tlf. 885123 
Bøvlingvej 3o, 765o Bøvl. tlf. 8852ol 
V. Lemtorp 23, 762o Lemv. tlf. 82385o 
Kabbelvej 63, 762o Lemvig tlf. 822272 
V. Lemtorp 45, 762o Lemv. tlf. 822415 
Bonnesigvej 3, 762o Lemv. tlf. 861346

Bente L.K. Henriksen Strøggade 74, Ramme, 762o tlf. 889363
Bettina S. Kristensen 
Vilhelm S. Kristensen 
Lene Skov Larsen 
Keld Boje Lauridsen 
Egon Madsen

V. Lemtorp 43, 762o Lemv. tlf. 82o816 
Fabjergkirkevej 37, 762o tlf. 82o935 
Musvågevej 18, 762o Lemv. tlf. 823646 
Søtoft 19, 762o Lemvig tlf. 821786
Bækmarksbrovej 94, 765o tlf. 885283

Bjarne Gaulshøj Nielsen
Johanne Louise Nielsen

Højbjergvej 45, Gudum tlf
Enggården 21 tv’, 762o L. tlf

863183
8224o9

Ole Dommer Nielsen Hedegårdvej 11, Lomborg tlf. 889617 
Marianne Præstegaard Præstevænget 13, Ramme tlf. 889322 
Ida D. Ringgaard Fårevej 24, 765o Bøvling. tlf. 885358 
Søren C.N. Sørensen Klosterhedevej 36, Gudum tlf. 863115 
Bjarne R. Thorbjørnsen V. Lemtorp 13, 762o Lemv. tlf. 8215ol 
Kristian Toft Vesterhavsgade 166, 768o tlf. 831659 
Jesper Ørom Strandvejen 81, 7673 Har. tlf. 834325

£4- åt

$ /o «
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Esben Bitsch 
Finn Emtkjær 
Pernille Gundersen 
Karen G. Gaardmark 
Charlotte Eriksen 
Rikke Irene Hunskjær 
Thomas W. Johansen 
Morten Wæver Jørgensen 
Amalie M. Kristensen 
Henriette Krogager 
Lene Kynde 
Lisa Kynde
Heine Dinesen Kørschen 
Michael Mikkelsen 
Jannik Mulvad 
Lone Nees 
Jens Nørgaard
Jesper Lindholm Olesen 
Linda Rønn Pedersen 
Annette Rasmussen 
Jens Belger Risom 
Tina Raakjær 
Torben Snabe 
Charlotte H. Wegeberg 
Bjarne Weibel 
Torben Weiland 
Jens Nørby Winther 
Thomas B. Østergaard

Ydunsvej lo, 762o Lemvig tlf. 
Havnegade 54, 768o Thyb. tlf. 
Østergade 68, 762o Lemv. tlf. 
Brogade 23, 766o Bækmar. tlf. 
Knud Eelsvej 24, 762o L. tlf. 
Skrænten 25, 762o Lemvi. tlf. 
Høvsørevej lo, 765o Bøv. tlf. 
Teglvænget 12, 762o Lem. tlf. 
Lærkegade 1, 7673 Harbo. tlf. 
Mollerupvej 14, Trans tlf. 
Anders Thuborgsvej 7, L. tlf. 
Anders Thuborgsvej 7, L. tlf. 
Rammevej 86, Ramme, 762o tlf. 
Bakkedraget 7, 762o Lemv. tlf. 
Højbovej 17, 762o Lemvig tlf. 
Stadionvej 24, 7673 Harb. tlf. 
V. Lemtorp 53, 762o Lemv. tlf. 
Nylund 3, 762o Lemvig tlf. 
Byvænget 3, 7673 Harboøre tlf. 
Torsvej lol, 762o Lemvig tlf. 
J.Søndergårdsvej 14, 762o tlf. 
Voldgade 2o, 762o Lemvig tlf. 
Råbjerghøj 2, Houe, 762o tlf. 
Anholtvej 23 A, 768o Thy. tlf. 
Uglevej 1, 762o Lemvig tlf. 
Armosevej 28, Lomborg tlf. 
Heldumvej 26, 762o Lemvi. tlf. 
Nørrevang 4, 762o Lemvig tlf.

821913
831174
822343
881056
821564
822o99
885255
821810
834417
895252
821890
821890
889310
821537
821244
834250
821777
821826
834388
810317
821932
820014
889473
831447
810094
889581
82oo38
821752
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Berit S. Andersen 
Hanne 0. Brunsborg 
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

2.B
Nynne M. Abrahams 
Ulla B. Andersen 
Henriette Bjerreskov 
Dorte I. Boddum 
Lone T. Jepsen 
Dorte E. Josefsen 
Lenette 0. Jørgensen 
Anne-Mette Krejberg

Sønderbyvej 38, 762o Lem. tlf. 
Grønkærvej 13, 766o Bækm. tlf. 
Søndervang 19, 762o Lemvig tlf. 
Vesterlidevej 9, 765o Bøv. tlf. 
Gajsgårdsvej 27, 7673 Har. tlf. 
Algade 5, 762o Lemvig tlf. 
Gregers Kirksvej 5, 7673 tlf. 
Søvejen 44, 762o Lemvig tlf. 
Mollerupvej 14, 762o Lemv. tif. 
Nylund 2A, 762o Lemvig tlf. 
Pletvej 4, 762o Lemvig tlf. 
Lærkevej 46, 768o Thyborø. tlf. 
Vibevænget 2, 762o Lemvig tlf. 
Skolegade 21, 7673 Harboø. tlf. 
Skalvej 3o, 7673 Harboøre tlf. 
Sprogøvej 98, 768o Thybor. tlf. 
Stamphøjvej 67, 762o Lemv. tlf. 
Teglvænget lo, 762o Lemvig tlf. 
Mollerupvej 16, 762o Lemv. tlf. 
Nørrebjerg 41, 762o Lemvig tlf. 
Sprogøvej 117, 768o Thybo, tlf. 
Frederiksberg 11, 766o Bæ. tlf. 
Kirkebyen 9, 762o Lemvig tlf.

836o82 
881323 
820781
885562 
834394
889724 
8342o5
82ooo5 
895252
820283 
836484
831125 
889296 
834o58
834267 
832o23
895o47 
821499
887181 
823344
831810 
881420 
891261

Østergade 16,2,-812, 762o tlf. 
Pindstrupvej 24, 762o Lem. tlf. 
Mattrupsvej 25, 762o Lemv. tlf. 
Drosselvej 1, 768o Thybor. tlf. 
Vesterhavsgade 21, 768o T. tlf. 
Lærkevej 24, 768o Thyborø. tlf. 
Rypevej lo, 768o Thyborøn tlf. 
Surkærvej 9, 76oo Struer tlf.

891344
881545
8214o8
831617
831629
832273
831013
863272
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Lene Romby Larsen Ydunslund 65, 762o Lemvig tlf. 821378
Helle M. 0. Mouritsen Søtoft 6, 762o Lemvig tlf. 821159
Mette K. Rasmussen Vasen 19, 2.MF, 762o Lemv. tlf. 822341

£+ ~ o(een vvutvA.-»

2.X
Mette B. Andersen 
Katja R. Anderson 
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

Seminarievej 83, 762o Lem. tlf. 891448 
Teglvaenget 15, 762o Lemvig tlf. 821155 
Søhøj 8, 762o Lemvig tlf. 822ol9 
Kirkebyvej 13, 762o Lemvig tlf. 836o67 
Thyborønvej 2, 762o Lemvig tlf. 836456 
Klostermøllevej 2, 762o Le tlf. 863271 
Gajsgardsvej 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 Grauting 
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

2.Z
Cathrine E. Andersen 
Heidi G. Andersen 
Kristian Borg 
Dorte Broberg 
Inger B. Christensen 
Aase Gertsen 
Katrine Grankær

Sprogøvej 85, 768o Thybor. tlf. 832121 
Grummesgårdparken 11, 762o tlf. 891362 
Skolevej 2, 2.th., 762o Le tlf. 822482 
Niels Bjerresvej 13, 762o tlf. 82o725 
Nygårdsvej 1, 762o Lemvig tlf. 891325 
Nejrupvej 4o, 762o Lemvig tlf. 836451 
Voldervej 15, 762o Lemvig tlf. 889224
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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

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, 76 8o Thybor. tlf. 
Mads Kjærs Vej 16, 762o L. tlf. 
Toftevej 15, 762o Lemvig tlf. 
Jens Søndergårdsvej 6, Lem tlf.

3.A

831446
823192
896182
881691
82o42o
821936
891326
820122
831260
822628
831635
831474
821010
863017
823657

Jette Aagaard 
Peter Amstrup 
Lillian Andersen 
Vivi Andersen 
Charlotte Barslev 
Maj Bjerg 
Lene K. Bonde 
Søren L. Christiansen 
Anette Colding 
Tinnette K. Damgaard 
Morten S. Eriksen 
Betty Grønne 
Anni Hansen 
Thorbjørn Hartelius 
Annika Iversen 
Susanne Jakobsen 
Lisette T. Jespersen 
Thomas B. Nielsen 
Tove B. Nielsen

Klydevej 6, 768o Thyborøn tlf. 
Stokholmvej 12, 762o Lemv. tlf. 
Mølgårdvej 8, 762o Lemvig tlf. 
Remmerstrandvej 66, 76oo S tlf. 
Torsvej 139, 762o Lemvig tlf. 
Pletvej lo, 762o Lemvig tlf. 
Lærkevej 35, 768o Thyborøn tlf. 
Skovparken 13, 762o Lemvig tlf. 
Præstegårdsvej 14, 762o L. tlf. 
Nørgaardsvej, 757o Vemb tlf. 
Søndervang 14, 762o Lemvig tlf. 
Hollandsvej 5, 762o Lemvig tlf. 
Vesterled 13, 762o Lemvig tlf. 
Jens Søndergårdsvej 7, Lem tlf. 
Præstevej 7, 762o Lemvig tlf. 
Houevinkelvej 21, 762o Lem tlf. 
Morsøvej 5, 768o Thyborøn tlf. 
Søndergade 17A, 762o Lemv. tlf. 
Gåskjærvej 5, 762o Lemvig tlf.

831432
836321
863o21
863249
822230
836018
831387
889434
863o64
481184
82o971
893135
821697
82oolo
836323
836332
831572
820156
836273
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Anne K. H. Nikolajsen 
Birgitte N. Pedersen 
Gitte W. Pedersen 
Marian L. Pedersen 
Dorthe S. Pipper 
Mette Rossing

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

0^ ; 3$ bs (Motive
C. K'V»ck I Cjttn nt

Ole Agger Uglevej 32, 762o Lemvig tlf. 82o928
Trine E. Balleby Østerbrogade 11, 762o Lem. tlf. 821511
Michael Brandt-Lassen Høgevej 14, 762o Lemvig tlf. 822159
Michael Brun Mattrupsvej 35, 76 2o Lemv. tlf. 82o645
Villy K. Gravengaard Ørnevej 7, 762o Lemvig tlf. 823305
Helle Grönborg Gajsgårdsvej 57, 7673 Har. tlf. 834749
Helle Hansen Lærkegade 14, 7673 Harboø. tlf. 834578
Janne K. Hvas Rolighedsvej 2.A, 7673 Ha. tlf. 834773
Johanne R. Jensen Ternegade 18, 7673 Harboø. tlf. 834200
Lone T. Langer Langerhusevej 42, 7673 Ha. tlf. 834176
Tommy B. Lund Kondorvej 51, 762o Lemvig tlf. 821434
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Mette Lundhøj 
Ingrid N. Madsen 
Paul Nädhäzi 
Mads Nørgaard 
Susanne Pallestoft 
Marianne B. Røn 
Richard Stigaard 
Søren D. Thomsen 
Maja L. S. Wengel 
Laila D. Ørts

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.

82o949
821138
821320
821930
823488
834199
82o261
889113
823757
834531

3.Y
Henning Birch

Torben E. Christensen 
Lisbet Flyvholm 
Poul Ilsøe 
Mette K. Jensen 
Helle K. Kjær 
Kaia B. Kristensen 
Tina M. Kristiansen 
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

Stigårdvej 16, 762o Lemvig tlf.
Bettina A. Christensen Knagesvej 19, 762o Lemvig tlf.

Vesterhavsgade 158, 768o T tlf. 
Vandværksvej 12, 7673 Har. tlf. 
Østerled 1, 762o Lemvig tlf. 
Voldgade 2, 762o Lemvig tlf. 
Drejøvej 51, 768o Thyborøn tlf. 
Bækkelundvej 9, 762o Lemv. tlf. 
Søvejen 44, 762o Lemvig tlf. 
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.

836226 
836o24
831846 
834o49
891175 
821439
831017 
822779
82ooo5 
836420
836314 
831768
834847 
836oo2
834730 
889685 
834333 
481472
834784 
891274
8342o9 
881027
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Juleafslutning 
og gamle elevers fest
Sidste skoledag før jul er tirsdag den 22. december 1987. 
Klasserne arrangerer en hyggelig morgentime for og med 
klasselæreren, hvorefter hele skolen er samlet til jule
samvær i fællesområdet koordineret af Michael Bäss.

Ca. kl. 10.45 går vi alle ned i byen og slutter af med 
julegudstjeneste i
Lemvig kirke tirsdag den 22. december 1987 kl. 11.15.

Igen i år er gudstjenesten ved sognepræst Gunda Jørgen
sen, Vandborg.
Gamle elever og Lemvig Gymnasiums Venner er velkomne.

Om aftenen er der skolefest med gamle elever. Det er en 
af årets store oplevelser.

L
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Lemvig Gymnasiums 
Venner
1. Fondens navn er "Lemvig Gymnasiums Venner".

2. Fonden er oprettet i 1984 i forbindelse med gymnasiets
5 Ars fødselsdag.

3. Fondens administration varetages af skolerådet ved Lem
vig gymnasium, der er fondens øverste myndighed.

4. Fondens regnskabsførelse varetages af Lemvig Gymnasiums 
kontor, og fondens regnskab revideres af de til enhver 
tid valgte forældrerepræsentanter i skolerådet.

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

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

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

8. Alle kan yde bidrag til fonden.

Eksempler på anvendelse af fondsmidler:

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

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

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

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

Gironummeret er 2 37 82 72.

Vedtaget i skolerådet den 19. november 1984.
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Den grønne gren

I skoleåret 1986/87 startede Lemvig Gymnasium i samarbejde 
med Kongensgård Landbrugsskole en grøn gren.

Eleverne følger normal undervisning på gymnasiet. Dertil kom
mer, at eleverne følger et 14-dages internatskursus på land
brugsskolen i både 2. og 3.g, samt at de hver uge har to ti
mers ekstra undervisning i landbrug. Undervisningen på Gym
nasiet foretages af gymnasiets lærere og undervisningen i 
landbrug klarer Kongensgårds lærere.
Eleverne slutter med en helt normal naturfaglig studenter
eksamen og i tilgift får de den teoretiske del af det grønne 
bevis (grundskolebeviset).

Der er lo elever på Lemvig Gymnasium, der har valgt dette til
bud, 7 piger og 3 drenge. De fleste er ukendte med landbrug 
og arbejdet på en gård. I den første tid havde de derfor meget 
praktik og kun lidt teori. De har arbejdet i værksted, mark og 
stald; de har pløjet og tilsået et stykke jord på Remmerstrand, 
hvor rapsen nu står flot; de har lært at stå tidligt op om mor
genen for at malke køer.
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Både lærere og elever har følt, at den første tid har været 
spændende og givende, og vi er glade for at kunne fortsætte 
forsøget i skoleåret 1987/88. Interessen blandt eleverne på 
gymnasiet har været stor. Der er 17 elever, der har valgt den 
grønne gren, heraf halvdelen piger. I modsætning til det før
ste år er der denne gang tale om større kendskab til landbrug 
blandt eleverne, idet ca. halvdelen kommer fra landbrugshjem.
På gymnasiet har vi været meget glade for forsøget og for den 
interesse, som bl.a. Ringkjøbing Amtsråd, Lemvig kommune og 
landbrugets organisationer og vores eget direktorat viser for 
dette lokale initiativ. Et meget vigtigt aspekt i forbindelse 
med forsøget har været at styrke kontakten mellem gymnasiet og 
lokalsamfundet, ligesom vi synes, det er perspektivrigt og 
spændende at samarbejde to uddannelser, der traditionelt er 
meget forskellige. Både fra Kongensgårds og gymnasiets side 
håber vi derfor på, at forsøgsordningen med tiden kan blive 
til et fast tilbud til de unge fra egnen.

KP
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Forældrefest d. 24. april 1987
Fredag den 24. april 1987 afholdt Lemvig Gymnasium sin år
lige forældrefest, en fest vi ser frem til med stor forvent
ninger, en fest som involverer alle grupper på gymnasiet, 
elever, lærere, kantinepersonale og pedeller, uden hvem fe
sten ikke kunne gennemføres.
Aftenen blev indledt med underholdning af ca. en times va
righed. Koret fremførte under ledelse af Jørgen Bruntse ud
valgte numre fra deres omfattende repertoire, Søren (3.x) 
og Anette (3.a) spillede Ravel med overlegenhed, og Malene 
(l.a) betog os alle med sin blokfløjtekunst. Endelig frem
førte "Møller og Brødrene" deres seneste hit, - Hænderne 
blev efterhånden røde af al den klappen!

Under den sidste del af underholdningen forsvandt en del 
elever, ikke p.g.a. utilfredshed, men for at gøre klar til 
det store "tag-selv". Fem klasser - l.y, l.a, 2.a, 2.y og 
3.x - bistået af enkelte andre havde i de foregående dage 
stegt, kogt og bagt, hakket og snittet og stod nu parat med 
de fristende tilbud: tunsalat, pita, pizza og pateer og 
masser af kager. Servering for 42o gæster kræver sine m/k'ere, 
samarbejde, nerver af stål, rappe hænder og højt humør. Flot 
klaret!

Derefter spillede Villy Egemoses trio op til dans i fælles
området, og Villy G's diskotek fik fysikafdelingen til at 
vibrere. Dans, snak og spisning overalt, og som ekstra ind
slag fik først 2.S og Gudmund Bager alle med til en gang 
Zorba (eller var det to? tre??), og senere forsøgte vi os 
med en Lanciers. Gulvet var fyldt - og man kan roligt kon
kludere, at antallet af variationer inden for den dans ikke 
afviger væsentligt fra antallet af deltagere.
Denne fest er blevet en tilbagevendende begivenhed med stor 
opbakning og interesse fra såvel forældre - som elevside - 
Det er derfor med glæde at vi allerede nu kan invitere ele
ver og forældre til forældrefest den 22. april 1988!

EM
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Fællesarrangementer

19/9 1986 Woza Albert
22/9 1986 Herluf Andersen, Folkekirkens Nødhjælp
5/11 1986 Amadeus
lo/ll 1986 
16/12 1986 
17/12 1986
19/12
28/1
25/2
24/3
14/5

1986
1987
1987
1987
1987

Greenpeace
For Hell's Sake
For Hell's Sake
Michael Böss: Japan
Hans Ole Hansen, Lejre: "Af hensyn til liv"
Asger Schnack: Moderne poesi 
Danseensemblet Kompagni
Peter Barner Rasmussen: AIDS
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EDB-emneuge for l.G
I lighed med tidligere år har vi i år opfyldt bekendt
gørelsens krav om et grundkursus på ca. 3o timer ved at 
holde en emneuge i EDB i l.G.

På grundlag af erfaringer fra sidte år var programmet i 
år lidt mere "stramt". Foruden selve arbejdet med datama
skinerne, hvor matematikerne især lærte programmering i 
COMAL 80, mens de sproglige havde tekstbehandling, blev 
en række forskellige aspekter af EDB tilgodeset. I flæng 
kan nævnes CAD/CAM, teknologihistorie, menneske/maskine, 
samfundsstyring og hybrid/bredbåndsnet (i den forbindelse 
var der indlagt et besøg på telehuset).

En hel dag var sat af til studietur til Arhus med LA, LB 
og GA. Programmet var bygget op omkring 3 punkter:

1. På Jydsk Telefonaktieselskab var arrangeret flere fore
visninger og foredrag. Vi hørte om tankerne bag hy
bridnettet og nettets anvendelse i Danmark. Der var 
foredrag om kontorautomatisering i fremtidens virksom-
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heder. Endvidere blev vi gjort opmærksom på vigtighe
den af brugerkrav til den ny teknologi. Jydsk Telefon 
skal have tak for meget fin modtagelse og frokost.

2. På Århus Kunstmuseum besøgte vi en udstilling om an
vendelse af edb inden for kunst.

3. Dagen sluttedes af med et aftenforedrag og debat på 
Århus Universitet. Vi hørte om kulturelle og psykolo
giske aspekter af den nye bølge af teknologi. Skønt 
dagen havde været lang fik vi her en utrolig levende 
oplevelse i universitetets omgivelser. Den fremragen- 
den forelæser var Niels Bandholm.

Det er vores (lærernes) indtryk, at eleverne har været 
godt tilfredse med emneugen, så næste års emneuge vil nok 
blive kørt efter samme model, men næste år igen træder 
gymnasiereformen i kraft. Om det medfører væsentlige æn
dringer i denne sammenhæng er lidt usikkert, men der er 
ingen tvivl om, at EDB vil blive en mere og mere integre
ret del af undervisningen i gymnasiet.

LA/PR
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Studierejser

Studietur - Provence
Lørdag:
"Øhhnn..., øhhnn...” - på en blasfemisk tidlig martsmor
gen morgenhoster en dannebrogspyntet bus sig fortrøstnings
fuldt ned gennem det totalt desillusionerede danske vinter
landskab. Indenfor sidder det uforlignelige sammenrend af 
2. abN'ere med sutterne i vejret, hovederne tilbage og mor
genklatter i øjnene. Bagude ligger mors endeløse bekymrin
ger, fars indforståede blikke og lillesøsters sidste snotte
de bemærkning. Forude derimod ligger den sydfranske drøm. 
Drømmen om Provence med fortryllende vine, kulinariske or
gier, machomænd, mildt klima og sydlandsk charme. - Det er 
lørdag den 7. marts og 2. abN er på vej på studietur!!!

Søndag:
Efter at have passeret den dansk/tyske grænse, de tyske by
er én efter én og endelig den tysk/franske grænse begynder 
folk næste morgen igen at røre på sig. Til højlydt gaben og 
indbydende sure-tæers-dunst vågner man op til et utroligt 
syn. Den triste vinter er pist væk, og marts synes med ét 
forvandlet til måneden med foråret i fuldt flor. Blomsterne 
smiler, træerne svulmer og markerne bølger smukt, mens brune 
bjerge studerer sceneriet diskret i baggrunden. Hvor man i 
sin åndsformørkelse førhen troede, huse var loo m2 fantasi
løshed med tilhørende pseudonatur, ser man til sin skræk små, 
lave provencialske huse, der ligger spredt ud over markerne 
helt og aldeles uovervejet. Det er Sydfrankrig taget på sen
gen en søndag morgen, og gud hvor er det flot, og gud hvor er 
det anderledes! Man sidder i bussen, fuglene synger udenfor 
og livet er herligt.
- Eller livet var herligt, for efter at den dejlige morgen 
har vækket én til live, stopper bussen ved et fransk lande
ve jscafeteria og med ét kommer en altdominerende skræk over 
én. Som en anden voldsforbryder sniger den sig ind bagfra 
med en dødbringende våben i hånden. Man mærker det iskolde 
geværløb mod sin nakke og hører en stemme hvisle: "Hæ, hæee, 
du skal nu for første gang i dit liv bestille morgenmad på 
FRANSK!!!!" Sveden hagler ned ad ryggen, munden dirrer og 
man bliver mindre og mindre, alt imens man stiv af skræk 
nærmer sig den franske servitrice.
- Nå, men situationen klares, morgenmaden fortæres og bus
sen er atter på farten. Chaufføren kikker en gang på kor
tet, slår et slag med bussen, og selskabet er på vej til 
Orange. Orange, en lille by i det sydfranske, hvor turist
chefen temmelig sikkert bryster sig af, at romerne i sin tid 
havde den godhed at bygge et flot antikt teater og en mindst 
lige så flot triumfbue.
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- Efter Orange står så endelig vandrehjemmet på programmet, 
og snakken går lystigt, alt imens de i forvejen overgearede 
forventninger får endnu en tand. Godt nok siges det famøse 
"Auberge de Jeunesse" at ligge i en åh så fredfyldt turist
flække, men derfor kan det vel godt være et swingende sådan 
cirka 6-stjernet super blærerøvs hotel med overdådige saloner, 
begrænser sig i al beskedenhed til et spartansk, råkoldt 
opholdsrum, himmelsengen er en stålrædsel med pude og 3 
tæpper i en i enhver henseende kold sovesal og guldhanerne 
kan til nød og næppe måle sig med hullet i gulvfliserne, 
som skal gøre det ud for et toilet. Sidste håb er kokkene, 
men da aftensmaden kommer på bordet, smager det unægtelig 
som om mesterkokken er på langtidsferie i det ydre Mongoli
et. - Men hva'- cést la vie, som man siger i det store ud
land.

Mandag:
Næste morgen er alt om bristede luksusferiedrømme forlængst 
glemt, og ved fornyet mod drager det mere eller mindre(!1!) 
udhvilede selskab afsted mod nye mål. Første stop er Arles, 
en større by i det franske. Bussen stopper og med moralske 
tømmermænd/beskidte bagtanker begiver gym.banden sig afsted 
mod - tro det eller lad være - et nonnekloster. - Ah, pyyhhh!! 
Det viser sig at være et tidligere kloster, hvor salmebøgerne 
nu om dage er skiftet ud med "art moderne". Fra det omvendte 
kloster går turen så dels til et antikt teater og dels til et 
amfiteater. Efter amfieteatret deler flokken af Frankrigsfa- 
rere sig så, for i mindre specialkommandoer at besigtige, hvad 
Arles i øvrigt byder på af restauranter. Restauranter er der i 
massevis, og efter at have erlagt højst 60 kr. for alverdens 
himmerigsmundfulde kan man til fulde bekræfte skumle tanker 
om, at vandrehjemsmutters franske mad blot er en dårlig efter
ligning af den rigtige.
- Godt forædte triller man så tilbage til bussen, og nu hed
der næste destination Camargue. Et naturskønt område helt ude 
hvor Middelhavet kærtegner den franske sydkyst, og hvor fiske
hejrer, flamingoer og vilde heste boltrer sig frit mellem ris
marker og kæmpe saltbjerge. Da bussen igen er kommet på ret 
køl, efter at folk har lagt på tværs af hinanden for at lappe 
sig af sanseindtryk fra dette naturvennernes eldorado, triller 
bussen mod Daudets mølle. Møllen er et charmerende gammelt byg
ningsværk. Man har en enestående udsigt og her nedfældede for
fatteren Daudet sine historier om det sydfranske folk og dets 
særheder.
Tirsdag:
M0p lille Hans, op lille Hans, op og gå i skole!" Da denne 
skønne børnesang toner sig ud over de iskolde sovesale, sprin
ger 24 ellevilde gym’ere ud af tæpperne og glemmer alt om tøm
re og andre mænd, for "i dag skal vi jo i SKOLE!!!!" 
- Efter morgenmad, bustur og nogen roden rundt i byen Avignon 
holder bussen endelig uden for det franske gymnasium, hvor 
formiddagen skal slås ihjel. Rektor tager pænt imod, viser 
lidt rundt og siger så nydelige franske lyde, at man af og 
til rent faktisk forstår, hvad han siger. Det sætter vlrke- 
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lig humøret i omdrejninger, og efter endt rundvisning er man 
derfor frisk på næsten hvad som helst, hvilket måske heller 
ikke er så dårligt, for de franske værter har arrangeret det 
sådan, at "les damois" også i praksis skal gøres bekendt med 
fransk skolegang. Man deles ud på forskellige klasser, og hal
leluja for en gang lal. Efter blot få minutters fransk gym
nasieundervisning er alle på stedet parate til at rykke telt
pælene derhjemme op.
- Fra den mildt chokerende oplevelse på gymnasiet går turen 
til Avignons Pavepalæ, hvor den katolske kirke i adskillige 
år husede sine paver. "Le palais des papes" er storslået og 
flot. Efter visittet hos paverne står det for et par timer 
enhver frit at styrte rundt i Avignons fordærvede forret
ningsliv og smide om sig med franske franc og mere eller min
dre ugyldige checks - og sådan en chance må jo ikke forspil
desi

Onsdag:
Efter at have stiftet et mere eller mindre succesrigt bekendt
skab med det natlige liv i det skumle Avignon er det så "god
morgen onsdag". Man tager turen over kolde douches og varm 
kaffe, og nogenlunde levende sidder flokken så igen i den kæ
re bus. Selskabet triller gennem det franske morgenlandskab, 
og snart er man ved Pont du Gård. Pont du Gård er en enorm 
vandledning, som romerne i sin tid byggede tværs over Gardon- 
floden for således at forsyne storbyen Nimes med vand. Fra 
Pont du Gård er det tid til at tage ind til selve Nimes. Ni
mes er en stor og forvirrende by med 134.ooo indbyggere. Blandt 
meget andet er den også rig på gamle teatre, gallerier, muse
er osv. Det kan imidlertid også blive for meget af det gode, 
når der også skal være tid til mere "almindelig" sightseeing. 
Derfor når flertallet da også kun at se et tempel og en arena, 
inden den vilde jagt går over de handlende i Nimes.
Torsdag:
"Ahhh....." - der går en sej mumlen henover sovesalenes tæn
derskærende soveposer. Et par stykker vågner, flere kommer til 
friske og udhvilede. Dog er der en hård kerne af fanatiske 
natteravne, der vanen tro tager sig til hovedet og beder de 
højere magter om lidt hjælp i nøden.
- Klokken bliver 9 og den bliver lo og flokken af muntre fran- 
krigsfarere kikker mod den overskyede himmel og sætter snuden 
mod Carpentras. En lille hyggelig sydfransk by, hvor en triumf
bue og små charmende butikker titter frem under de slidte tegl
stenstage. Flokken spreder sig. Man studerer triumfbuens flotte 
relief, går lidt omkring og med mindet om et par franske glo
ser og det evige "merci" lykkes det faktisk ganske godt at få 
handlet ind til en vaskeægte picnic.
- På farten igen tromler bussen sig ud af byen, og nu har man 
retning mod et bjerg. Et stort bjerg, ja faktisk, det højeste 
i området. Op, og op, og op, man føler sig mest af alt hensat 
til en blanding mellem Norge og Østrig. Med tiden som bussen 
stiger op, forstyrres det romantiske franske forår af en fjer
nere verdens foruroligende sne. "SNE!! - det var dog SKRÆKKE
LIGT! !!!!!"
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- Efter en rask sneboldkamp er det frokosttid, og bussen gør 
holdt ude midt på det franske bøhland. Man nyder sin mad blandt 
kokasser og markmus, og så er det af sted igen. Næste stop er 
"Les Vignerons de Gigondas”, et vinkooperativ, hvor den står 
på rundvisning og vinsmagning.
- Efter at have smagt på varerne er det hjemad igen, og af 
uforklarlige grunde synes stemningen i bussen at være let
tere opløftet. Nogle tager sig en sang, andre en skål og 
allerede på nuværende tidspunkt lover det godt for en fest
lig aften. Studieturen lakker fatalt mod enden, det er sid
ste aften i Frankrig, og efter i aften er det måske slet 
ikke så dårligt endda med egen seng og mors plejende røst!!!

Fredag:
Fredag morgen og åh hvilken morgenstund. Med guerillakrig i 
maven og paukakoncert i hovedet op at pakke. På badeværel
set er der håbløs kø og kuffertens indhold ligger og flyder 
i en radius af lo meter. Alt er i ét virvar og man har aller
mest lyst til at kravle ned under tæpperne igen og glemme 
alt om at bussen kører om et par timer - den går bare ikke. 
- Efter mange trængsler og et utroligt selvpineri er bussen 
pakket og man sidder på sin vante plads. Chaufføren gir gas, 
og nu er det hjemad. Bussen kører op gennem Frankrig og ved 
midnat passeres den fransk/tyske grænse.

Lørdag:
Næste morgen vågner man op et sted i Tyskland og nu er omgi
velserne igen hjemlige. Landskabet er flat og sneen har lagt 
sin klamme, fjendske hånd overalt, hvor den har kunnet komme 
til det. Der er ikke langt til Danmark, og det eneste lys
punkt er vel, at der så heller ikke er langt til grænsekiosk
erne .

Studietur til Bruxelles
Lørdag den 7. marts 86 drog 2o højtråbende elever + 2 "mindre” 
højtråbende lærere (Svend & Gudmund) afsted fra Lemvig Gymna
sium. Målet var Bruxelles. Vi var alle spændt på, hvad de næ
ste 7 dage ville bringe os af oplevelser og udfordringer. Det 
gik bare derudaf med sang, latter, Johnny Madsen og ballade, 
så før vi fik set os om, var vi ved den tyske grænse, hvor 
vores enorme medbragte madpakker hurtigt blev fortæret med 
glubende appetit. Da alle "forsyningerne" var blevet stoppet 
i bussen, gik det bare "dernedaf" og vi erfarede hurtigt, at 
tyskerne vil have penge for ALT.

Den første nat overnattede vi i Holland, nærmere betegnet i 
Arnheim på et vandrerhjem, hvor de absolut ikke kendte til 
fænomenet varme, så vi vågnede næste morgen med klaprende 
tænder og nedfrosne tæer. Efter optøningen ventede der os et 
"overdådigt" morgenbord. Derefter dampede vi afsted mod Rot
terdam, Europas største havneby, hvor vi kørte en tur langs 
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havnen. Den er virkelig enorm med masser af skorstene, der 
osede voldsomt. Hvis indbyggerne i Rotterdam trængte til frisk 
luft, skulle de ihvertfald ikke tage en tur på havnen, da luf
ten var alt andet end frisk. Efter denne lille rundtur var vi 
ude at se Osterscheldedæmningen (et nyanlagt sluseanlæg) for 
at få et indtryk af hollændernes kamp mod havet.
Nu stod Bruxelles for tur. Mens vi sang for fulde hals akkom
pagneret af vores medbragte guitarist Gudmund, nød vi synet 
af de noget specielle men meget karakteristiske vindmøller. 
Solen gik ned og øjenlågene blev tungere og tungere, men plud
selig lå Bruxelles foran os. Alle sad med næsen klistret til 
ruden for at se mest muligt, da vi alle var meget spændt på 
selv at opleve den meget omtalte by. Efter en længere tur 
rundt i byen (Gudmunds stedsans er ikke, hvad den har været), 
fandt vi langt om længe vandrerhjemmet Bruegel, hvor vi skulle 
bo. Det var særdeles lækkert; dog havde det en meget stor fejl, 
det lukkede kl. 24.oo.... Efter indkvarteringen gik vi alle ned 
på Grand-Place, hvor Gudmund orienterede os om retninger, re
stauranter, gader osv. Vi gik straks på opdagelse i Bruxelles' 
skumle gader for at finde en passende restaurant, hvor vi kunne 
få stillet sulten.
Næste formiddag gik vi en L-A-N-G tur rundt i byen, mens Gudmund 
viste os nogle af byens seværdigheder udefra: Kirker, museer, 
nogle af EF-bygningerne osv. Målet var et besøg i den danske 
oversættelsesafdeling under EF-kommissionen, hvor vi fik en 
snak med nogle af Gudmunds tidligere kollegaer om, hvad jobbet 
indebar, fordele og ulemper ved at være udenlandsdansker osv.

Efter endt snak gik turen til en autentisk engelsk pub, hvor vi 
skulle møde den danske embedsmand i EF-kommissionen. Vi fik en 
god diskussion om kommissionens mål og opgaver m.h.t. fiskeri 
og landbrugspolitik, mens vi erfarede, hvor lækker en engelsk 
buffet kan være. Resten af dagen gik vi på opdagelse i byen, 
der bestemt ikke er kedelig. Det vrimlede med museer, flotte 
bygningsværker, specialforretninger og masser af mærkelige men
nesker, der gudskelov ikke kunne forstå dansk....

Næste dag (tirsdag) var vi på besøg på et fransktalende gymna
sium. Vi fulgte undervisningen i 4 timer i henholdsvis mate
matik, fransk og engelsk. De var utrolig dårlige til at tale 
engelsk; der kunne vi sagtens klare os, det var værre med det 
franske.... Vi fandt hurtigt ud af, at de ikke havde helt det 
samme afslappede forhold til lærerne, som vi nok roligt kan 
sige, at vi har. De tiltalte dem Madame/Monsieur, hvis de vil
le spørge om noget, hvorimod vi ville have skreget SVEN eller 
GUDMUND! Det var et meget kedeligt gymnasium, der var ingen 
udsmykning overhovedet. Alt var gråt og de stakkels elever 
måtte kun ryge på toiletterne. Jeg tror, at vi alle priste 
os lykkelige for, at vi ikke var elever der, men på Lemvig 
Gymnasium.

36



Efter dette besøg kørte vi en tur til Atomium, der blev byg
get i 1958 i forbindelse med verdensudstillingen. Det er byg
get som et atom bare i KÆMPE format. Derefter kørte vi ud til 
et kinesisk museum/hus, der blev bygget i 19o4 af kong Leopold 
II. Meget veludført ind til mindste detalje. Om aftenen gik vi 
sædvanligvis i byen for at spise.

Næste morgen hoppede vi alle "friske og veloplagte" i bussen 
med bagage og meget andet. Nu gik turen til det nedlagte kul
brydningsanlæg Grand Hornu. Det var meget interessant at høre 
om, hvordan det havde fungeret som et helt lille samfund med 
15oo arbejdere og hvordan det stort set havde været selvfor
synende. Det var lige blevet opkøbt af en meget velhavende 
arkitekt (ugift), som havde restaureret en stor del af det 
og indrettet et imponerende kontor i hovedbygningen. Deref
ter gik turen til EF-sprogskolen i Mons, hvor vi fik demon
streret, hvor hurtigt en tolk kunne oversætte. En af de ele
ver, der studerede dansk, fik et "dialektchok", da han skulle 
prøve at oversætte fra thyborønsk til fransk til stor mor
skab for os andre. Så begav vi os til Brügge, hvor vi skulle 
overnatte på et vandrerhjem, som IKKE lukkede kl. 24.oo.
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Næste formiddag var vi på byvandring i Brügge, som viste sig 
at være Belgiens svar på Venedig. Det var alletiders by, vir
kelig charmerende, med masser af gamle bygningsværker, små 
smalle gader, brosten og selfølgelig skinnede solen. Vi be
søgte domkirken og to meget interessante maleriudstillinger 
(Memling og Groeninge). Om eftermiddagen gik turen til Ost
ende, en by helt ude ved kysten, hvor vi så Permetreudstil- 
lingen, og så var det ellers tilbage til Bruxelles igen. 
Der besøgte vi V. Hortas' (arkitekt 1861-1947) privatbolig, 
der var bygget i ægte Art Nouveau stil.

Fredag, der var den sidste "hele" dag, tog vi sporvognen ud 
til Afrikamuseet, der lå i den vestlige udkant af Bruxelles. 
Derefter stod resten af dagen til fri disposition, så vi fik 
rigtig set på butikker, ordnet de sidste indkøb og nød ellers 
den sidste dag i fulde drag. Den sidste aften fejrede vi på 
behørig vis med en tur i byen.

Lørdag morgen stoppede vi alt og alle ind i bussen, hvoref
ter turen gik hjemad mod Danmark. Alle var mere eller mindre 
trætte og lidt sørgmodige over, at turen nu var forbi. Vi var 
blevet en del belgiske franc fattigere, men adskillige ind
tryk rigere. Vi havde nydt turen i fulde drag, kort sagt, det 
var ALLETIDERS TUR.

På 2.S' vegne
Hanne Brunsborg

Lemvig - Jugoslavien - Venedig
I bidende kulde startede vi lørdag den 7. marts fra Lemvig 
Gymnasium mod sydens sol - nærmere bestemt det solbeskinnede 
Istrien og det azurblå Adriaterhav.

Formålet var med 2.mL (landbrugsgren) og 2. mN at studere 
landbrug i Jugoslavien og selvfølgelig samtidig nyde synet 
af de gamle bygningsværker fra romertiden.
Søndag morgen passeredes den jugoslaviske grænse og senere 
på formiddagen ankom vi til Postojnagrotterne - drypstens
huler med en udstrækning på 23 km. ind under jorden. Med tog 
kørte vi de første 3 km. ind i bjerget og derefter ca. 4 km. 
til fods rundt i grotterne med enorme drypstensformationer og 
store hulninger med fantasifulde navne som "Den store Domkirke", 
"Krystalssalen" og "Koncertssalen" med plads til ca. 6oo men
nesker. I hulen så vi hulepadder - dyr tilpasset livet under 
jorden med en konstant temperatur på 8° og total mørke.
Efter besøget gik turen videre mod Rovinj, hvor vi indkvarte
redes på luksushotel med pøl - sauna og havudsigt - nogle nød 
dog mest aftenudsigten fra baren.
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Rovinj er oprindelig bygget på en ø omgivet af forsvarsmure - 
i dag er byen forbundet med fastlandet og ernærer sig nu ho
vedsagelig ved turisme, men stadig med en smuk gammel bydel 
med de oprindelige smalle gader og belægning fra romertiden. 
Det skal bemærkes, at de gamle stenbrud uden for byen har le
veret byggematerialerne til Dogepaladset i Venedig, som vi så 
senere på turen.

I Rovinj besøgte vi et "vinslot" og så her produktionsgrejet 
til presning af druerne, gæringskar og lagretønder m.v. Områ
det har en ret stor vinproduktion. Udenfor byen besøgte vi 
et stort landbrugskollektiv med et samlet arealtilliggende 
på 300.000 ha - ja det er rigtigt - lidt større end hele Ring
købing amt. Vi så her deres drivhusproduktion (tomater, salat 
m.v.) i meget store haller, samt var en rundtur i marken, hvor 
de var i gang med såning af forårsafgrøder samt høstning af 
vinterafgrøderne - altså 2 gange høst/år. I hele området fand
tes den for Middelhavsområdet typiske makivegetation samt oli
ventræer og vinstokke så langt øjet rakte. Besøg på endnu et 
vinslot og derpå mod Limski Kanalen (Limfjorden), hvor vi så 
et meget stort muslinge og østersbrug. Vi sejlede ud og så, 
hvordan muslingerne dyrkedes på tove og østers dyrkedes i kas
ser sænket ned i vandet. En spændende eftermiddag med stof til 
eftertanke om en lignende produktion i vores egen Limfjord - 
det må lige bemærkes, at de nyoptrukne og oplukkede østers var 
en stor delikatesse (for lærerne).

Heller ikke et besøg i Titos land uden et besøg på Brioniøerne, 
hvor han havde sit sommerresidens og boede med regeringen. Gui
dens fremvisning og omtale af Tito og alle hans gøremål, gav os 
et godt indtryk af de politiske tilstande i landet under Tito, 
og et nok så lyserødt billede af ham selv. - Men et spændende 
besøg med togtur gennem nationalparken på øerne samt en smuk 
sejltur derover. Strålende sol og krystalklart vand affødte 
selvfølgelig et par kommentarer om næringssalte og primær
produktion i Adriaterhavet sammenlignet med Kattegat.

Amfiteatret i Pula fra år ca. 7o e.Kr. med plads til 23.ooo 
tilskuere, triumfbuen i den gamle bydel fra ca. loo f.Kr., 
Augustustemplet m.v. blev selvfølgelig også beundret.

Efter nogle dejlige dage og mange flere oplevelser end her 
nævnt gik turen fredag den 13. marts hjemad med en afstikker 
over Venedig - gondolernes by. Efter en spændende tur gennem 
Podalen ankom vi til Venedig med otte timers ophold her til 
besøg i Dogepaladset, "Markuskirken", "Sukkenes Bro", kanal
transport m.v. - og igen vendt tilbage til "Vesten" med pri
ser som hjemme - otte timer i Venedig kostede for de fleste 
ca. det samme som seks dage i Rovinj -

Efter besøget her og mættet af nye indtryk gik turen hjemad 
med ankomst til Lemvig ca. et døgn senere. Alle en pragtfuld 
oplevelse rigere.
- Tak til 2.mN for en god tur.

PP, TM & JN
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Ekskursioner
Samfiindsfagsekskursiori til København
Som det næsten er blevet en tradition var 3.S på ekskur
sion til hovedstaden i september måned. Nedenfor er gengi
vet turens program, som det blev fremlagt før afrejsen 
(vi holdt os næsten ordret til dette program), og i pa- 
rantes mine tilføjelser og vurderinger.
Mandag den o8.o9.86: Indkvartering på vandrerhjemmet ved 
Sjællandsbroen. (Godt, rummeligt overnatningssted). (Om 
aftenen: Blastkoncert i Montmartre sammen med aN og mF- 
eleverne. Godt at aN-klassen hev os med her).
Tirsdag: Heldagstur til Barsebåck-værket sammen med mF- 
holdet? (Udstilling om atomkraft generelt og Barsebäck spe
cielt. Rundvisning på værket og spørgsmål. Blandt eleverne 
var der overvejende accept af, at Sverige har a-kraftværker 
af Barsebäcktypen med dets sikkerhedsanordninger. Men lige
som Niels Hausgaard - og vores københavnske buschauffør - 
mente mange, at værket burde ligge i "den østre ææn"j. (Om 
aftenen: Det Kgl. Teater).

Onsdag: Kl. 11.oo: Besøg hos Organisationen til oplysning 
om atomkraft. (Vi fik mulighed for at få uddybet danske ener
gipolitiske debatspørgsmål, som hang over fra dagen før).
Kl. 13.3o: Besøg hos LO. (Konsulent Henning Tjørnehøj om fag
bevægelsens mål og strategi, og om hvad der kunne blive de 
væsentligste stridsemner ved de - dengang - forestående over
enskomstforhandlinger. Hans spådomme om forløbet slog - viste 
det sig senere - ikke til. I de fleste store spørgsmål ved 
ok-forhandlingerne ligger Tjørnehøjs synspunkter nok lidt 
til venstre for den Metal-linje, som vandt ved forhandlinger
ne i vinteren 87).
Torsdag: Kl. lo.oo: Besøg på Carlsberg - sammen med aN-holdet. 
(Det ville være rart, hvis bryggeriet kunne give bedre skrift
ligt materiale med hjem til de rapportskrivende elever). Kl. 
13-16: Byvandring på Vesterbro (og Københavns Bymuseum). (Om 
aftenen: Tivoli, hvor Peter Thorup i Visevershuset ikke var 
helt på højde med sig selv).
Fredag: Kl. lo.oo: Besøg i Dansk Arbejdsgiverforening. (Kon
torchef Torben A. Sørensen om emner, der var nogenlunde paral
lelle med samtaleemnerne i LO. Fremstillingen og materialerne 
er altid oplysende og gennemarbejdede ved besøg hos DA).
kl. 13.00: Rundvisning i Folketinget. Kl. 14.oo: møde med en 
ung partisekretær fra Venstre. (Eleverne skal - som bedre 
TV-journalister - være på én gang præcise og stædige for at 
få gode uddybende svar på de specifikke problemer og spørgs

40



mål, de har stillet op derhjemme. Partisekretærerne er gode 
til at forskønne partipolitikken! - Dette er nok generelt en 
risiko - men også en udfordring - ved organisationsbesøg. Ved 
den samlede bedømmelse af disse besøg, og besøg på virksom
heder, skal det dog stærkt understreges, at de "indrammes" 
af et gruppearbejde hjemme i Lemvig over tilhørende emner). 
(Eftermiddag: Ud at spendere de sidste lommepenge).

Lørdag: Hjemtur til Lidenlund.

SH

Studietur til et fremmed land
Onsdag den 1. oktober 86 kl. 11.oo startede vi med "lunch" 
hos Susanne, dagens fødselar, ellevilde af glæde over til
ladelse til fri afbenyttelse af husets respektive ølkasser 
med indhold. Mætte, rødkindede og søde begav vi os derpå 
mod hovedstaden, kongens egen by, Wonderfull Copenhagen. 
Efter adskillige kortspil, julesalmer & tabte ølflasker 
(ikke sandt Ole?) nåede vi vort mål: KBHstrup. Iført gum
mistøvler, halm i ørerne og rabiesvacconationer blev vi 
derpå lodset ud til vore værter. (Aftenens underholdning 
bliver ikke omtalt p.g.a. censur).
Tidligt (meget tidligt) næste morgen mødtes vi ved N. Zahles 
Gymnasieskole. Og i jævnt humør blev vi gennet afsted mod 
idrætshøjskolen - som vi garanteret bare sku' se, fordi 
Elisabeth (K) havde gået der! - De havde da meget pæne gym
nastiksale og en udmærket kantine, i hvilken bl.a. et foto af 
ovennævnte adjunkt prydede væggen.
Så var det Hellerup, hvor en sjovt udseende mand iklædt orange 
lagner og uden hår tog imod os og sad og snakkede i et mærke
ligt rum et par timer eller tre! Det var buddhistcentret, 
hvor 2 af Danmarks 3 eneste buddhistmunke arbejdede. Faktisk 
var det både lærerigt og underholdende, oq vi fik i høj grad 
afmystificeret buddhismen, ogkunne gå derfra men en lettet 
følelse af at de i hvert fald ikke æder små børn, de der 
buddhamennesker
Hjemmefra havde vi i faget samfund beskæftiget os med Bra- 
lien med henblik på udstillingen Brazil i Brede(nationalmu
seet) Det var virkelig også en stor oplevelse. Udstillingen 
var utraditionel, spændende og afvekslende. Der var alt fra 
malerier til spande lavet af dæk, karnevalsdragter og dias
show. Det er faktsik synd, at flere ikke får mulighed for at 
se sådanne udstillinger, da de giver et langt mere varieret 
indtryk af forskellige lande og problemstillinger.
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Om aftenen gik turen til Det Kongelige Teater, hvor vi over
værede Strauss' "Salome". En pragtfuld oplevelse, det er jo 
ikke hver dag man får mulighed for at komme i Det Kongelige. 
Desværre havde det været en udmattende dag, og enkelte bukke
de under for søvnen. (Der jo heller ikke hver dag, man får 
lov til at sove i det kongelige teater).

Fredag morgen mødtes vi igen ved N. Zahles', hvor vi skulle 
følge et par undervisningstimer, og vi fandt ret hurtigt ud 
af. at det faktisk lignede dem, vi normalt har på L.G. Der
næst spillede vi volley- og basketball mod nogle 3.g'ere. 
Desværre har N. Zahles ingen idrætshal, så vi blev transpor
teret et eller andet sted hen, hvor de havde de rette facili
teter, inden vi (vistnok) knuste dem, dvs. vi har glemt, hvor
dan det endte.

Om eftermiddagen gik turen til Christiania, som jo skal be
søges, når man bare nærmer sig Kbh. i gymnasieregi. Først 
blev vi vist rundt af en af områdets indbyggere, som endda 
bød os på en kop te (og INGEN potkager hm...nå).

Og så skulle det store slag stå. Vi skulle sammen med vore 
københavnske værter holde party på deres skoles lærerværel
se. Tilsyneladende var de ikke vant til tørstige jyder. Om
rådet blev rimelig hurtigt tørlagt. Aftenens mest diskute
rede emne var, som altid når jyder og københavnere mødes, 
"øst-vestforholdet". Højdepunktet rent underholdningsmæssigt 
var, da der skulle danses lancier, hvilket vi jo ikke lige
frem var overvældende dygtige til, men vi fik det dog lært 
sådan rimelig godt (tror vi nok...!)

Efter oprydningen gik turen ud i det københavnske natteliv, 
(hvilket faktisk er usædvanlig kedeligt). Vi endte dødsultne 
(nogle af os) på Peppe's pizzabar, og efter at ha' bestilt 
mad fik en vis person det skidt (jvf. Blå Bog).

Næste morgen, lørdag, var der strøgtur for de morgenfriske, 
(og dem var der tilsyneladende mange af), mens de mere "ro
lige" lå og visselullede. Klokken tre gik turen hjemad fra 
Københavns hovedbanegård. En dejlig tur, hvor vi fik disku
teret modsætninger i DK (dvs. vi fik diskuteret førnævnte 
"øst-vestforhold"). Vi fik set/blev fortalt om buddhismens 
"hemmeligheder" og udviklingen og historien bag nutidens Bra
silien. En stor tak til Michael og Elisabeth.

Love and kisses
3.x
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3.MF‘s ekskursion til København

Mandag den 8. september om morgenen drog 12 drenge, 3 piger 
og Lisbet til København i selskab med 3.S. Vi skulle i de 
kommende dage gennem et program, hvor det primære emne var 
atom- og kernefysik. Først skulle den lange togrejse dog 
overståes, og mF'erne, som ifølge nogle er mere kapitali
stiske end andre, levede op til deres ry. Der blev spillet 
hasard for formuer på helt op til 25 kr!

Ved ankomsten til vandrehjemmet blev vi fordelt på 2 og 5 
mandsværelser og efter ca. 2 sekunders beskuelse af facili
teterne, blev pigernes værelse invaderet af Michael og Tommy. 
De havde til deres skræk opdaget, at deres værelses tre øv
rige beboere brugte sorte sandaler, drak vodka og læste fran
ske bibler...

Efter endt indkvartering var klokken ved at være 18.oo, og 
vi begav os nu grundet sult og tørst ind til centrum. Ved 
Storkespringvandet fandt Søren T, Richard og Villy hurtigt 
blandt de lokale alkoholikere nogle at dele deres interesse 
med... Mette følte sig også straks hjemme og fandt sit livs 
"drømmefyr".
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Tirsdag gik turen (igen i selskab med S'erne) til Barsebäck, 
hvor en, til vor store glæde, DANSK-talende dame fortalte os 
om værket. For mF'erne var det en udmærket repetition af tid
ligere gennemgået stof, men den sproglige del af S'erne fandt 
det vist meget kedeligt - forståelsesvanskeligheder..?? Vi 
fik også et indblik i værkets sikkerhedsforanstaltninger; 
bl.a. blev der fortalt, at de havde masser af vagter gående 
rundt - i tilfælde af yderliggående aktivister. Vagterne skul
le bare lige ind på værket og hente våben først... Efter fo
redraget blev vi vist rundt, formummede med hjelme, sikker
hedsdragter og overtrækssko str. 45, og derefter gik turen 
"hjem" igen. Om aftenen besluttede vi, at ville have vores 
horisont udvidet; Nogle gik i teatret eller i biografen, og 
andre gik på bar!

Onsdag besøgte vi DTH, hvor vi så afdelingen for bærende kon
struktioner, samt den berygtede "grædemur", hvor elevernes 
karakterer bliver hængt op. Bagefter tog vi til H.C.Ørsted 
Instituttet, hvor vi hørte om supraledning, og trods nogles 
udsagn om et spændende foredrag, havde flere svært ved at un
dertrykke en sagte snorken.

Torsdag fornøjede vi os i Teknisk Museums verden af gamle støv
sugere, symaskiner, telefoner, grammofoner, veteranbiler osv. 
osv. Resten af dagen - og aftenen - stod til fri disposition, 
og eftersom det var vores sidste dag i hovedstaden, besluttede 
vi, at vi ville have ændret væskebalancen...

Det fortrød vi næste morgen kl. 7.3o; da vi skulle afsted til 
Risø Forsøgsstation i Roskilde, hvor vi skulle lave øvelser 
med en atomreaktor, hvad der dog hurtigt viste sig at være 
både spændende og lærerigt. Under besøget opførte folk sig 
alligevel mere eller mindre nervøst, for skønt vi fra star
ten af havde fået at vide, at der absolut ingen risiko - 
eller mulighed - var for, at vi kunne lave ulykker, kunne 
vi ikke helt befri os fra den tanke, at der måske alligevel 
kunne ske et eller andet.... eller vi måske blev udsat for 
radioaktiv bestråling...
Vi fik da også et mindre chok, da kontrolstængerne pludse
lig strøg ind i reaktoren med så mægtigt et bump, at gulvet 
rystede, de røde lamper lyste og alarmen gik i gang. Uhel
det (i fagsproget kaldt et scram) skyldtes naturligvis Ri
chard, som tilsyneladende ikke kan kende forskel på højre 
og venstre, og da reaktoren var under kontrol, og panikken 
havde lagt sig, blev han hurtigt genstand for diverse spø
gefulde tilnavne så som Mr. Scramman og Scrambo.
At vore læremestre på forsøgsstationen også havde pædago
giske evner, viste de tydeligt, da de på deres computer frem
tryllede den legendariske Packman, som de barnlige sjæle straks 
kastede sig over.

Efter seks vellykkede timer på Risø begav vi os trætte, men 
lidt klogere og en oplevelse rigere mod hjemlige himmelstrøg, 
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og vi var ikke nået længere end til Roskilde Station, før 
nogle slet ikke kunne skjule deres glæde over, at de snart 
var hjemme hos mor. Vi vil ikke nævne navne, men Tommy op
førte sig altså ekstremt opsigtsvækkende! Ikke nok med at 
han skrålede "Jyden han er stærk og sej", så det kunne hø
res helt til Sverige, til alles store forbløffelse befandt 
"abernes konge" sig pludselig også i toppen af en forsvars
løs lygtepæl, hvor han frembragte de besynderligste lyde oq 
ansigtsgrimasser... Vi andre lod som om, vi ikke kendte ham! 
Efter togrejsens strabadser nåede vi endelig hjem; glade for 
at være sluppet for arrestation grundet gadeuorden.

På 3.mF's vegne
LF & AP

Ekskursion
Den 3. februar 86 om aftenen samledes 2.abS i Lemvig for 
at kunne nå at overvære fiskeriauktionen i Thyborøn næste 
morgen kl. 6.3o. Det blev en fin dag i Thyborøn.
Som sagt startede vi på auktionen, derefter et livgivende 
morgenmåltid hos Lenette. Derfra gik vi til Anne Dortes 
far og så hans trawlbinderi. På Thorfisk fik vi en glim
rende rundvisning ved driftslederen. Vi fik et godt ind
tryk af produktionen af fiskefileter, samt hvorledes op
købene foregår, idet driftslederen hele tiden blev kontak
tet over walkie-talkie.

Fiskeriforeningsformanden, 
lig et godt trumfkort, når 
tik med elever. Vi fik god

Kaj Rosenkvist, var som sædvan
der skal diskuteres fiskeripoli- 
tid og debatteret en masse emner.

På TAF fik vi en forklaring om produktionsgangen samt fore
vist et diasshow om industrifiskeriet. Dette var meget spæn
dende, men desværre havde vi disponeret vores tid galt, så
ledes at vi ikke fik tid nok til henholdsvis at tage alle 
aspekter op i diasshowet og at se selve fabriksanlægget.

Vi siger tak til alle i Thyborøn.

TM
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Biologi og geografi ekskursion til Samsø 
med 3.mNx og 3.mNy
Traditionen tro tog vi også i dette skoleår på ekskursion 
til Samsø med de naturfaglige. Ekskursionen lå som i de fo
regående år i begyndelsen af september, - vejrmasssigt lig
nede det imidlertid oktober. Derfor var det ideelt, at vi 
i år kunne vaere på Thomasminde, hvor centralvarmeanlægget 
måtte arbejde på højtryk. Det var ligeledes ideelt, at vi 
i år havde baseret vore transporter på buskørsel. - Andre 
år har vi boet i uopvarmede campinghytter og haft cykler 
til transport.

Vi startede med døgnundersøgelser på forskellige biotoper, 
dernæst en dag i Langøreområdet, hvor vi først så den nye 
"naturskole" i mindre grupper efter tur til følgende emneri 
- vandets O2 og pH indhold sammenholdt med faunaen, nivel
lering af krumodden samt plantezonering.

Den tredie dag startede med virksomhedsbesøg. Først på svi
neslagteriet i Ballen. Her fik vi en god rundvisning og alle 
fik lejlighed til at se hele processen fra de levende grise 
til færdigprodukter herunder smagsprøver. De fleste syntes 
at have fået flæskesvær, der smagte bedre under andre om
stændigheder .

Herfra gik turen til Trolleborg konservesfabrik, hvor vi li
geledes overværede hele processen fra råstof til det færdige 
produkt, - også på Trolleborg fik vi en meget god snak om pro
duktionen af råvarerne og forarbejdningen samt de specielle 
problemer afsætningen byder, når alt skal sejles væk fra øen.
Fra Trelleborg guidede chaufføren os rundt på en lokalhisto
risk tur på Sydsamsø.

Den sidste dag brugte vi på en lang vandretur på Nordsamsø, 
hvor vi så på landskaber, fauna samt fredningsinteresser.

Atter en meget fin Samsøtur.
TM
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Elevarbejder i formning
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Musik
I det forløbne år har der været to hovedbegivenheder i sko
lens musikliv nemlig musical'en "Skatteøen" sat i musik af 
Sebastian og forårskoncerten.
Arbejdet med "Skatteøen" omtales andetsteds i skriftet af 
KP, men hvad angår den musikalske side, skal her omtales, 
hvilke forskellige udfordringer denne opgave gav os mulig
hed for at arbejde med.

I den første halvdel af efteråret indøvedes de en- og fler
stemmige korsange. Herefter overtog KP gruppen og begyndte 
arbejdet med den dramatiske side. Samtidig begyndte orkest
ret indstuderingen af numrene. Vi forsøgte her at ramme en 
"lyd" meget nær Sebastians version dog med brug af skolens 
forskellige instrumentale talenter som solister, hvor det 
kunne passe i stilen. Endvidere indeholdt "Skatteøen" nogle 
smukke solosange, som her fik en flot og overbevisende frem
førelse.

Endelig skal det nævnes, at "Skatteøen" gav os mulighed for 
at afprøve skolens nye musikanlæg. Med visse supplementer og 
to hårdt arbejdende lydmænd, Villy 3.x og Søren 2.z, lykke
des det fint, og vi forsøger her inden ferien at mixe og 
mangfoldiggøre resultatet.

Efter den kraftpræstation, musical'en var for alle medvir
kende, blev der visse vanskeligheder med at komme i gang med 
det almindelige korarbejde igen. Det blev dog til et lille 
kor med en så fin stemmemæssig fordeling, at vi til den fo
restående forårskoncert kunne præstere 5-stemmig sang med et 
lo mands kor. Fortsætter den udvikling, må det da virkelig 
kunne blive til noget.

Forårskoncerten var iøvrigt som sidste år baseret på musik
klassernes optræden. Det var rart igen at mærke en god op
bakning fra elever, lærere og forældre, samt den gode stem
ning, der gør en amatørkoncert festlig. Udover de nævnte 
medvirkede en studiegruppe under ledelse af Torben Lassen 
med flere flotte numre deriblandt to med KP som gæstesolist.

For det kommende år ligger ingen planer om musical-opførel
se, men det er hensigten som tidligere at arbejde med et 
sammenhængende værk evt. med orkesterledsagelse.

Til sidst skal for de korinteresserede oplyses, at vi i ef
teråret var med ved det regionale gymnasiekorstævne, som 
blev afholdt i Herning med Erling Kullberg som dirigent og 
med "Barndommens gade" og Stewie Wonder-sange på programmet. 
Det var en stor oplevelse for de ca. 35o medvirkende, og det 
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kan allerede nu afsløres, at Erling Kullberg har indvilget i 
at lede det kommende års korstævne i Lemvig tirsdag den 29. 
september 1987. Ved en koncert om aftenen opføres resultatet 
af dagens arbejde samt numre fra de enkelte kors repertoire.

Med ønsket om et godt musikår
JB
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Frivillig idræt
I frivillig idræt forløb året som det plejede. Inter
essen var i starten stor og faldt så igennem året, l.g 
drenge viste dog en interesse for både frivillig idræt 
og turneringerne, som lover godt for næste år. Række
følgen af de tilbudte discipliner afhang af de gymnasi
ale turneringer, som faldt på de pågældende tidspunkter. 
Der blev i skoleåret tilbudt følgende discipliner:

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

Der blev ligeledes tilbudt redskabsgymnastik, men det 
kom ikke rigtigt igang, ligesom pigernes deltagelse i 
frivillig idræt var noget sparsom. Interessen for ten
nis var igen stor, så det er noget, som vil fortsætte.

Der blev gennemført turneringer i indendørs fodbold, 
badminton, volleyball og hockey. Hockeyturneringen blev 
gennemført mellem l.g, 3.g og et lærerhold. Der blev 
tale om nogle spændende kampe.

PP
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Idrætsstævner
Også i år deltog Lemvig Gymnasium i en lang række sports
stævner og på alle områder med stor succes, uanset om det 
drejer sig om det sociale eller om resultaterne.
Vi lagde ud med fodbold, hvor vi havde sidste års 2. plads 
(^) i baghovedet. Og i år: ubesejret i alle kampe, men des
værre uafgjort mod Nykøbing Mors, som vandt på en bedre mål
score. Drengene slap fra stævnet med æren i behold, og vi 
kunne se frem til de kommende stævner med en god portion op
timisme .

Desuden deltog vi i håndbold, basketball og volleyball med 
varieret held og dygtighed. Forventningerne knyttede sig 
som vanligt især til volley, og de blev indfriet i fuldt mål. 
Såvel 2.g drenge som 3.g piger vandt de indledende runder, 
men 3.g's (^) håb om en finaletur til Vordingborg blev 
skammeligt knust ved en uforudset mellemrunde. Ved de øvri
ge stævner tilsluttede vi os "Tab og vind med samme sind".

Derudover har vi haft nogle dejlige dage, hvor man mødtes 
på tværs af klasserne, hvor man oplevede, hvor skægt det er 
at stå sammen mod en tilsyneladende frygtindgydende modstan
der - og så spille lige op osv. Og - ikke at forglemme - et 
tiltrængt pusterum fra den daglige undervisning, der giver 
fornyet energi.

Vi ser frem til høj aktivitet også næste år.
EM
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Idrætsdag i Skive
Skive inviterede til anderledes idrætsdag! Viborg Katedral
skole, Viborg Amts-, Holstebro, Struer, Skive- og Lemvig Gym
nasium deltog med hver to klasser på 2.g niveau. 2.yz blev de 
heldige, og den 29. august drog vi afsted på en næsten døgn
udflugt. Efter fællesopvarmning dystede skolerne mod hinanden 
i diverse løbediscipliner. Tiden blev dog overvejende anvendt 
til at nyde det gode vejr og smukke terræn, og LB sørgede for, 
at ingen andre blev nummer sjok.

Efter frokost startede marathonstafetten (af ca. 3 timers va
righed), softball, tough-rugby og hockey. Hvert hold spillede 
4 kampe, og i de sparsomme pauser gjaldt det om at styrte til 
stafetten for at holde den igang. Solen skinnede en del af ti
den, og regnen startede netop som vi bjærgede de sidste points 
i softball.

Efter en gang sveddryppende folkedans for de udholdende spiste 
vi aftensmad og fortsatte festen til kl. 23.oo, hvor bussen 
trillede hjemover med alle (!) elleve. Arrangementets passende 
blanding af konkurrence og fest havde tiltalt os alle.

Det blev en lang dag, men de, der kom med, fik en dejlig dag 
med masser af idræt og fornøjeligt samvær såvel på banerne 
som senere.

EM & PP
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Studiekreds i:
Græsk sprog og kultur
På få timer lykkedes det en lille udsøgt skare at få 
indblik i det græske alfabets historie, at få lært sam
me og få læst en lille historie på græsk om nogle gasve 
gutters ankomst i skib til Piræus, hvor de griber en 
grum sabotør på fersk gerning, mens han forsøger at bo
re deres skib i sænk! En smule om græsk mad og drikke 
kunne det også blive til.

IN

Studiekreds i astronomi
I det forløbne skoleår har der været afholdt studiekreds 
i astronomi, hvor hovedformålet har været at foretage fo
tografiske optagelser gennem vores astronomiske kikkert.

Om ikke for andet vil studiekredsen blive husket for de 
enorme, praktiske problemer:

1. Med vores udstyr er der faktisk kun 4 objekter, 
der er værd at fotografere: Venus, Mars, Jupi
ter og Saturn.

2. Mindst en af disse planeter skal være på him
len i et rimeligt tidsrum (efter solnedgang, 
men helst inden midnat!).

3. Det skal være næsten skyfrit.

4. Det må ikke være diset og naturligvis slet ik
ke tåget (og på de klare dage kommer der let 
havgus efter solnedgang, bare der er den mind
ste smule vestenvind).

5. Det skal være næsten vindstille (ellers ryster 
kikkerten for meget).

Og når så endelig en aften alle betingelser er opfyldt, sid
der man til fødselsdagsfest hos moster Agnethe i Thisted!
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Selv om en uforstående vil synes, at vores resultater har 
været magre, er vi meget stolte over at have fotograferet 
Jupiter med fire af dens måner - og endda på billederne 
(optaget med kun et par timers mellemrum) kunnet se, at må
nerne har bevasget sig!

PR

Skatteøen
Fra september måned begyndte indstuderingen af årets musical 
på Lemvig Gymnasium.

Forlægget var Stevenson's gamle roman Treasure Island, der i 
Preben Harris' bearbejdning blev til SKATTEØEN med musik af 
Sebastian.

Der blev arbejdet intenst hele efteråret: Kostumer syet, ku
lisser malet, sange indøvet og de mange scener terpet igen
nem. Det var et hårdt slid, men samtidig en stor tilfreds
stillelse at arbejde med stykket.

Jørgen Bruntse stod for musik og sang, Lisa Birk for kulis
ser, Kurt Møller Pedersen for instruktion, Poul Erik Skov og 
Jørgen Madsen for alt det umulige og - endelig - de 45 elever 
for entusiasmen og livsglæden.

I tilbageblik synes det som om arbejdsprocessen var det vig
tigste, men at dømme efter publikums reaktioner blev også 
vore opførelser en succes. Første gang var den 18.12, hvor 



der var åben generalprøve på stykket, og anden gang fredag 
den 19.12, hvor vi opførte stykket for 45o gamle og nuværende 
elever. Efter jul sluttede vi af med 3 forestillinger, to på 
gymnasiet for interesserede folkeskoleelever og en på BIOHUSET 
i Lemvig.
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Kurser
13.o7.86-18.o7.86 Kurt M. Pedersen Communicative Aproaches 

to the learning of Text:

17.o8.86-23.08.86 Poul Riis Cosmos - An Educational 
Challenge

24.08.86-29.08.86 Elly Jespersen Dansk landbrug i det 2o 
århundrede

o3.o9.86-06,o9.86 Inger Nord Latin - Litterær analys:

o3.o9.86 Torben S. Møller Regionalkursus i idræt

o5.09.86 Elly Jespersen Købstadshistorie

o5.o9.86 Elisabeth R. Moltke Købstadshistorie

17.09.86-19.09.86 Leif H. Andersen Fysikken og den industr: 
elle revolution

17.09.86-19.09.86 Irene Christensen Det gymnasieadministrat: 
ve system

20.10.86-24.lo.86 Ole Zeuthen Experimental digital- o< 
analogelektronic

30.10.86 Inger Nord Studievejledning

30.10.86-01.11.86 Kurt D. Nielsen Dansk

30.10.86-01.11.86 Claus E. Johansen Dansk

02.11.86-05.11.86 Elisabeth R. Moltke Fagbevægelsen i samfund:

02.11.86-08.11.86 Elly Jespersen Dansk sikkerhedspolitik 
og NATO

o2.II.86-08.11.86 Sven H. Jensen Dansk sikkerhedspolitik 
og NATO

o3.11.86-05.11.86 Kurt M. Pedersen Det gymnasieadministrat: 
ve system for inspektor:

09.11.86-15.11.86 Jørgen Bruntse Musik
19.11.86-22.11.86 Gudmund Bager Dansk

25.11.86-29.11.86 Elisabeth R. Moltke Interesseorganisation o< 
stat
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vikling - økologisk land
brug

26.11.86-27.11.86 Lars Ebbensgaard Arbejdsgiverkonference

29.11.86-30.11.86 Lars Ebbensgaard Jung Seminariet
29.11,86-3o.11.86 Kurt D. Nielsen Jung Seminariet

29.11.86-30.11.86 Inger Nord Jung Seminariet

30.11.86-03.12.86 Lars Ebbensgaard Rektormøde

03.12.86-06.12.86 Gitte D. Andersen Engelsk

05.12.86-08.12.86 Claus E. Johansen Creative Writing

09.12.86 Inger Nord Studievej ledning

28.ol.87-31.ol.87 Michael Böss Folkekirkens kristendom

o4.02.87-07.02.87 Lars Ebbensgaard Lederudvikling for rek
torer

25.02.87-28.02.87 Inger Nord Augustinsk litteratur

lo.03.87 Gitte D. Andersen Regionalkursus i engelsk

11.03.87-12.03.87 Kurt D. Nielsen Studievej lederkonference

12.03.87 Jytte Thisgaard Afspænding og massage

24.03.87-27.03.87 Elisabeth R. Moltke Basketball

25.03.87-26.03.87 Karin Nielsen Kursus for gymnasie- 
sekretærer

25.03.87-28.03.87 Kurt D. Nielsen Dansk - "kreative arbejd 
former"

31.03.87 Ole D. Nielsen HF-datalære
31.03.87 Inger Nord Regionalkursus i studie

vejledning

ol.04.87 Elisabeth R. Moltke Dansk landbrug

01.04.87 Elly Jespersen Dansk landbrug
o2.o4.87-04.o4.87 Lisa Birk Formning/kunstforståelse 

om design

o4.04.87 Leif H. Andersen Regionalkursus i fysik
o4.o4.87 Lisbeth B. Pedersen Regionalkursus i fysik
o5.o4.87-o8.o4.87 Torben S. Møller Landbrugets strukturud-



Hverdag
på Lemvig Gymnasium
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Studievejledning
Når man starter i gymnasiet, er en af de opdagelser, man 
ret hurtigt gør, at der ikke på samme måde som i folke
skolen er en klasselærer, som klassen er knyttet nærmere 
til end til andre lærere, og som man derfor kan gå til med 
spørgsmål om alt muligt ud over det faglige.

Det skyldes, at gymnasieelever regnes for voksne, der selv 
må finde ud af tingene; dog er nogle lærere - på Lemvig 
Gymnasium er vi p.t. to - studievejledere, d.v.s. det er 
vores opgave at orientere og hjælpe eleverne til rette med 
deres gymnasieuddannelse i bred forstand.

Vores arbejdsopgaver drejer sig om så forskellige ting som:

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

Noget gives som orientering for klasserne i timerne, som 
tages ud af det normale skema, andet foregår som samtaler 
med enkelte elever i de dertil indrettede studievejlederkon
torer eller ved snak i forbifarten - som det nu kan passe. 
Eleverne har altid ret til en samtale med studievejlederen, 
det regnes som lovligt fravær fra timerne.

Studievejledere er almindelige lærere, der er uddannet i 1, 
2 eller 3 fag, og som har suppleret uddannelsen med særlige 
kurser. I de tilfælde, hvor vores viden og kompetence ikke 
rækker langt nok, må vi hjælpe eleverne til kontakt med fag
folk som læger, psykologer, socialrådgivere o.s.v., når de 
har brug for det og selv ønsker det.

Kontakten til personer, institutioner, virksomheder m.m., 
kort sagt livet uden for skolen, lægger vi stor vægt på, og 
indgår i et fast samarbejde med vejledere fra folkeskolerne 
og videregående skoler på egnen.

KN & IN
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Grenvalg
Ingen gymnasieskole tilbyder valgmulighed mellem samtlige 7 
eksisterende grene. På Lemvig Gymnasium findes i øjeblikket 
følgende grene:
Den sproglige linje: nysproglig gren 

samfundssproglig gren
Den matematiske linje: matematisk/fysisk gren

matematisk/naturfaglig gren ("biologi") 
samfundsmatematisk gren
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 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 ARGANG 
(Første venstre side foroven)

2. BØGERNE SKAL INDBINDES

3. DER MA IKKE SKRIVES I BØGERNE!!!
BORTKOMNE OG BESKADIGEDE BØGER SKAL ERSTATTES AF
ELEVEN 1

(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 1987: 
22/6 - 3/8 1987

Efterårsferie: 
19/10 - 23/10 1987

Juleferie: 
23/12 1987 - 1/1 1988

Vinterferie: 
15/2 - 19/2 1988

Påskeferie: 
28/3 - 4/4 1988
St. Bededag: 
29/4 1988

Kr. Himmelfartsdag: 
12/5 1988
Pinseferie: 
23/5 1988

Sommerferie 1988:
Starter 2o/6 1988

Nævnte datoer hører med til ferierne.

Ringetider

Mandag - fredag:

1.lektion: 8.oo
2. lektion: 8.55
3. lektion: 9.5o
Spisepause: lo.35

8.45
9.4o

10.35
11.o5

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

11.05 - 11.50
12.00 - 12.45
12.55 - 13.40
13.50 - 14.35
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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.
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Befordringsgodtgørelse
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 studentereksamen gives års- 
karakter, gives der to gange om året meddelelse til hjem
met om elevens standpunkt.

Forældremøde
Omkring januar afholdes der for alle l.g forældre en for
ældrekonsultation, hvor forældrene får lejlighed til at ta
le med de enkelte lærere om elevens standpunkt. Desuden vil 
der i samme periode blive et mere uformelt møde med foræld- 
re og elever i 2. og 3.g.

Eleverne er også velkomne til at deltage i møderne.

Opslagstavle
På gymnasiet findes en række opslagstavler, som hver er mær
ket til deres formål. F.eks. meddelelser fra administratio
nen vedrørende undervisningen o.l., meddelelser fra elevråd, 
meddelelser om fællesarrangementer på skolen, arrangementer 
uden for skolen, udstillinger, reklamer og annoncer.
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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 student« 
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

74



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 
OO eller 03, kan forlange at komme op til en ny prøve i faget i 
august/september.

Ligeledes kan en gymnasieelev, der har fået årskarakteren 00 
eller 03, forlange at komme til en ny prøve i faget i august/ 
september, hvis faget ikke er udtrukket til studentereksamen.

En elev, der ønsker at benytte sig af disse regler, skal give 
skolen meddelelse herom inden eksamensterminens afslutning. 
Eksamenskarakteren bliver herefter den, som man har opnået ved 
reeksaminationen.

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

Årsprøver: Ved skoleårets slutning afholdes i 1. og 2. gym
nasieklasse mundtlige og skriftlige årsprøver.
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Skoleråd
Skolerådet tager sig bl.a. af følgende opgaver:

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

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

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

Skolerådets sammenslutning kan ses under skolens organisa
tioner.

De to forældrevalgte medlemmer er på valg hvert år, 
næste gang efter sommerferien 1987.

Skolerådet håber, at mange forældre vil møde frem til orien
teringsmødet, der vil blive afholdt august-september 1987.

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

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

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”.
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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 og igangsætte. 
Her gælder for fællesarrangementer bl.a. hvordan de passer 
ind i sammenhæng med årets øvrige arrangementer, for studie
kredsene gælder endvidere visse kriterier m.h.t. studiets 
indhold.

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 
ønsker fra lærere, der ønsker et arrangement, der kan an
vendes i undervisningen.

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 
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!



Normaltimeplan

Fag

Sproglig linje Matematisk linje

Fdle.fag

1. J. 3.

S«f>t

Frlleifag

1. 2. 3.

S« rf» g

•proflif 
gren

2. 3.

Sam- 
fundifag- 
li< gieo 
2 J

Matema- 
tiak-fy- 

aiik gren 
2. 3.

Sfim- 
fundsfag- 
Jig gren 
2. 3.

Natur- 
(■si« 
gren 

2. 3

0-1-2 0-1-2
Dansk....................... 3-3-4 3-3-4
Engelsk ................... 4 - 4 - 6 1 3 - 5 1 5 - 0 - 0
Tysk ..................... 3 - 3 - 5 i
Fransk (russisk) 5-3-3 5-3-3
Latin .......................
Græsk med oldtids-

4 - 4 - 0

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

1 - 2 - 0 2 - 0 1-2-0

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

0-0-3 0 - 3 0-31 3 - 7

Kemi ....................... 2 - 3 - 0 1 - 0 3 - 0
Fysik ....................... 3 - 3 - 5 2 - 2 2 - 2
Matematik ...............
Musik, særfag

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

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

Legemsøvelser ....
Fællestimer...............

2-2-2 2-2-2

Musik . <
( mm.

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

Formning og kunst-
forståelse ........... (0)-(2)-(l) (0)-(2)-(l)

30-17-18 13-12 13-12 30-16-15 14-15 14-15 14-15
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Hvis, intet svar: ring næste led i kæden



Organisationer
Skoleråd:

Amtsrådsmedlem Bodil Busk Sørensen, formand, tlf. o7 83 41 81 
Rektor Lars Ebbensgaard

Lærere:
Torben Stig Møller
Michael Bftss

Forældre:
Bodil Nørgaard, tlf. o7 82 19 3o
Grethe Sloth, tlf. o7 82 lo lo
Elever:
Søren Lind Christiansen
Mads Qvortrup

Tap:
Poul Erik Schou

Lærerråd:
Formand: 
Næstformand:

Torben Stig Møller 
Sven Højgaard Jensen

Sekretær: Elly Jespersen
Elevråd:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:

Søren Lind Christiansen 
Morten Weis 
Anne-Mette Krejberg 
Mads Qvortrup 
Lotte Jakobsen 
Maja S. Wengel 
Peter Martinussen 
Egon Madsen 
Jannik Mulvad

Fællesudvalg:
Rektor Lars Ebbensgaard, formand

Lærere:
Torben Stig Møller
Jørgen Bruntse
Gudmund Bager 
Ole Zeuthen
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Elever:
Støren Lind Christiansen
Mette Jensen
Mads Qvortrup
Pernille Nygaard
Introduktionsudvalg: 
Elly Jespersen 
Inger Nord
Ole Zeuthen
Sven Højgaard Jensen

Økonomiudvalg:
Jørgen Nørby
Elly Jespersen
Michael BSss
Ole Zeuthen 
Elisabeth Moltke 
Poul Riis


