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Velkomst

Forår 1988

Lemvig Gymnasium forbereder og glæder sig nu til for tien
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 lo. årgang velkom
men .

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

Gør det hurtigst naturligt at søge råd og vejledning hos læ
rerne og andre elever. For alle er de tre ungdomsår her u- 
troligt betydningsfulde.

Netop i en uoverskuelig situation, hvor erhvervstrukturen og 
arbejdsfordelingen overalt ændrer sig stærkt, er det en god 
idé at erhverve sig en grundig og almen ungdomsuddannelse.

Derfor velkommen til Lemvig Gymnasium, hvor vi går ind i ju
bilæumsåret med fire nye l.g klasser.

Vi mødes tirsdag den 9. august 1988 kl. lo.oo.

Lars Ebbensgaard
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Introduktion

Tirsdag den 9. 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 lo. 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 .

Torsdag den 11. august: l.g har almindeligt skema, hvor der 
indplaceres fotografering.

Fredag den 19. august: Endagsekskursion på egnen for l.g, ar
rangeret af elever, historie-, samfunds
fags- og geografilærere.

Om aftenen: Introduktionsfest for alle 
elever og lærere.
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Den nye gymnasieordning

I 1988 begynder l.g'erne efter en ny ordning, bliver altså pio
nerer og kan ikke sammenligne deres skoleforløb helt med ældre 
søskendes eller ældre kammeraters. De nye muligheder, l.g'erne 
får, består i, at de ved fagvalget inden 2. og 3.g mere frit kan 
vælge fag på højt niveau end før, da fagene var samlet i "grene", 
som f.eks. samfundsfag og matematik eller samfundsfag og engelsk 
på "samfundsgrenen". Hvis man ønsker det, kan man f.eks. tage 
matematisk studentereksamen med matematik og et sprogfag på højt 
niveau. Sproglig og matematisk linie er stadig bevaret, men for
skellen på dem er udjævnet noget. Man kan fortsat vælge fag i 
samme kombinationer som efter den gamle ordning, men man kan og
så vælge fag, som ikke tidligere fandtes på skemaet, på såkaldt 
mellemniveau. En vigtig ændring er også, at det ugentlige skema 
nu bliver på 31 eller 32 timer mod tidligere 3o.

Valgmuligheder i gymnasiet

Timeplanen for de tre år i gymnasiet ser sådan ud:

Sproglig linje Matematisk linje

Religion ........................................... 
Oldtidskundskab ...........................
Dansk .....................................................  
Engelsk ................................................ 
Fortsættersprog*  ........................  
Begyndersprog**  ........................... 
Latin .....................................................  
Historie .............................................  
Geografi .............................................
Biologi ................................................  
Naturfag 
(mat-fys-kem) ................................
Musik ......................................................
Billedkunst .....................................  
Idræt ..................................................... 
Valgfag ................................................

Religion .............................................  
Oldtidskundskab ........................... 
Dansk .....................................................  
Engelsk ................................................ 
Sprog 2*  .............................................  
Historie .............................................  
Geografi .............................................  
Biologi ................................................  
Fysik .....................................................  
Kemi ........................................................ 
Matematik ........................................... 
Musik .....................................................  

Billedkunst .....................................  
Idræt .....................................................
Valgfag ................................................

* Fortsættersproget er tysk
•• Begyndersprog er enten fransk eller spansk

* Sprog 2 er enten fortsættersprog (tysk) eller 
begyndersprog (fransk eller spansk)
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* Til rette liegges forskelligt på de to linjer

Valgfag på 
højt niveau

Antal ugetiner

2g 3g

Begge linjer»

Samfundsfag .....................................  
Musik ........................................................ 
Engelsk ................................................... 
Tysk ...........................................................  
Fransk .....................................................  
Spansk ..............."....................................

Kun sproglig linje»

5
5

5

4
5

5
5
5*
5
5
5

5

5
5
5
5

Latin ........................................................

Kun matematisk linje:

Matematik ..............................................
Fysik ........................................................
Kemi ...........................................................
Biologi ...................................................

Valgfag på mellemniveau
4 ugentlige tl»«r 1 2g eller 3g

Begge linjer»

Letin*
Samfundsfag 
Geografi 
Biologi 
Kemi* 
Datalogi 
Teknikfag 
Erhvervsøkonomi 
Musik 
Id ret
Billedkunst

Kun sproglig linje»

Matematik
Fysik

* Tilrettelegges forskelligt på de to linjer

De tomme felter i skemaerne herover er beregnet til at udfylde 
med valgfag, mindst to valgfag skal læses på højt niveau. På 
Lemvig Gymnasium forventer man at tilbyde de fag, der findes 
på højt niveau, dog undtagen russisk, spansk og græsk. Der vil 
fortsat blive mulighed for at vælge den ordning, som de sidste 
par år har været specielt gældende for Lemvig Gymnasium, nem
lig kombinationen biologi-landbrug på matematisk linie.

På mellemniveau findes en række af de allerede kendte gymnasie
fag foruden at EDB, teknikfag og kunsthistorie hører til de nye 
fag, man vil forsøge at tilbyde på Lemvig Gymnasium.

I løbet af l.g vil elever og forældre få mere detaljeret og grun
dig orientering om den nye ordning, men er også velkomne til at 
rette henvendelse til studievejlederne, administrativ inspektor 
eller rektor.

1 1



Lærerliste pr. 1.8.1988

Gitte Dalby Andersen, eng/tys (GA) 
Tingvej 13, Fabjerg
762o Lemvig, tlf. o7 89 31 o4

Leif Heidemann Andersen, mat/fys (LH) 
Odinsvej 64
762o Lemvig, tlf. o7 82 38 53

Gudmund Bager, fra/dan (GB) 
Østerbrogade 7
75oo Holstebro, tlf. o7 42 65 86
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Lisa Birk, fra/for (LB) 
Østerbrogade 7
75oo Holstebro, tlf. o7 42 65 86

Jørgen Hune Bruntse, fra/mus (JB) 
Sandholmvej 13, Nr. Lem
762o Lemvig, tlf. o7 81 o2 18

V. Michael Böss, eng/rel (MB) 
Engparken 58, Tvis
75oo Holstebro, tlf. o7 43 51 23

Lars Ebbensgaard, rektor, mat/fys (LA) 
Sollefteavej 4, Vrist
7673 Harboøre, tlf. o7 83 47 31
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Peter M. S. Hansen, mat/dat (PH)
Ole Chr. Kirksvej 14
699o Ulfborg, tlf. o7 49 24 oo

Sven Højgaard Jensen, sam/geo (SH)
Anders Thuborgsvej 4
762o Lemvig, tlf. o7 82 38 o2

Troels Boeberg Jensen, his/dan (TJ) 
Fuglsangsvej 6
762o Lemvig, tlf. o7 82 33 65

Elly K. Jespersen, his/dan (EJ) 
Plantagevej 6, Oddesund N
779o Hvidbjerg, tlf. o7 87 53 48
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Claus Engstrøm Johansen, dan/old (CE)
Fjordlystvej 2
762o Lemvig, tlf. o7 82 38 14

Jean-Pierre Mabire, fra/tys (JM) 
Rønbjerghage 1
762o Lemvig, tlf. o7 81 o3 87

Elisabeth Rose Moltke, idr/his (EM) 
Gudumbro 28, Gudum
762o Lemvig, tlf. o7 86 32 96

Torben S. Møller, geo/idr (TM)
Niels Bjerresvej 31
762o Lemvig, tlf. o7 82 3o 84
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Anne Lindegaard, rus (AL) 
Nøddevej 38
78oo Skive, tlf. o 7 51 o5 08

Kurt Darling Nielsen, tys/dan (KN) 
Teglgårdsvej 12 A
762o Lemvig, tlf. o7 82 35 53

Ole Dalsgaard Nielsen mat/dat (ON)
Vester Lemtorp 35
762o Lemvig, tlf. o7 82 31 64

Inger Nord, lat/old/tys (IN) 
Harboørevej 4, Strande St.
762o Lemvig, tlf. o7 83 66 68
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Jørgen A. Nørby, bio (JN) 
0. Lundgirdvej 42, Nr. Nissum 
762o Lemvig, tlf. o7 89 12 42

Kurt Møller Pedersen, eng/dan (KP) 
Tingvej 13, Fabjerg
762o Lemvig, tlf. o7 89 31 o4

Lisbet Bøcker Pedersen, mat/fys (LP) 
Odinsvej 64
762o Lemvig, tlf. o7 82 38 53

Per Godsk Petersen, bio/idr (PP)
Muldtoftvej 9, Gudum
762o Lemvig, tlf. o7 86 33 69
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Poul Riis, mat/fys (PR) 
Grummesgårdparken 36, Nr. Nissum 
762o Lemvig, tlf. o7 89 15 84

Jytte Thisgaard, eng/idr (JT) 
Østerbrogade 27
762o Lemvig, tlf. o7 82 21 7o

Ole Zeuthen, kem/fys (OZ)
Emilielystvej 36
762o Lemvig, tlf. o7 82 37 79

NYE KOLLEGER PR. ol.o8.88:

Vibeke Juel Andersen, dan/mus (VA)

Torben Jakobsen, his/idr (JA)

Uffe Raaby Jeppesen, geo/mat (UJ)
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TEKNISK-ADMINISTRATIVT PERSONALE

Metha Jensen, sekretær 
Ringkøbingvej 78, Rom 
762o Lemvig, tlf. o7-82o235

Nanna Sig Jensen, kantinen 
Romvej 3
762o Lemvig, tlf. 07-821919

Niels Jørgen 
Nørrebjerg 2 
762o Lemvig,

Madsen, pedel

tlf. 07-822561
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Karin Nielsen, sekretær 
Nørreled 1
762o Lemvig, tlf. o7-821o86

Poul Erik Schou, pedel 
Ringgaden 35, Lomborg 
762o Lemvig, tlf. o7-889683

Karen Margrethe Thomsen, kantinen 
Højbovej 19
762o Lemvig, tlf. o7-82168o
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Skolens elever 1987-88
1.A Andersen, Anette Søgaard Humlevænget 42 7570 Vemb 07-481313

Andersen, Eileen 0'brien Drosselvej 3 7680 Thyborøn 07-831327
Brunsborg, Ole Ørts Grønkærvej 13 7660 Bækmarksbro 07-881323
Damgaard, Thorbjørn Chr. Midskard Kjeldbjergvej 5, Fjaltring 7620 Lemvig 07-887170
Graversen, Karen Hastrup Nørgårdsvej 22 7570 Vemb 07-481278
Hansen, Heidi Winkler Vesterhavsgade 125 7680 Thyborøn 07-831943
Hansen, Pia Rahbek Vilhelmsborgvej 31 7500 Holstebro 07-487400
Hedegaard, Gitte Hejlskov Nis Petersensvej 16 7620 Lemvig 07-820020
Hedegaard, Hans Hagbard Kjærsvej 26 7570 Vemb 07-481268
Jagtvar, Birgit Grønnevej 1 7673 Harboøre 07-834601
Jensen, Anne Juelsgårdsvej 2, Ferring 7620 Lemvig 07-895119
Jensen, Gitte Kærvej 80 7650 Bøvlingbjerg 07-885469
Jepsen, Anita Thinggaard Vesterhavsgade 21 7680 Thyborøn 07-831629
Kristensen, Berit Klitvej 39 7680 Thyborøn 07-831824
Kristensen, Halene Kaae Nørreled 6 7620 Lemvig 07-822832
Lisby, Merete Blak Grønsmøllevej 8 7660 Bækmarksbro 07-884148
Madsen, Charlotte Flyndermøllevej 8 7660 Bækmarksbro 07-881209
Nees, Helle Møller Høgevej 26 7620 Lemvig 07-821715
Pedersen, Elisabeth Vrist Ternegade 6 7680 Thyborøn 07-834078
Thomsen, Sonja Nørrevang 3 7620 Lemvig 07-821358

N)
Vistisen, Lisbeth Munksgaard Nørgårdsvej 19, Vandborg 7620 Lemvig 07-836379

—k Wettergren, Maria Hans Bryggesvej 7, Ferring 7620 Lemvig 07-895279



ro 
ro LB Abildtrup, Anne-Marie

Andreasen, Mette Bjerre
Gudumvej 13, Nr. Nissum
Uglevej 17

7620 Lemvig
7620 Lemvig

07-891209
07-821127

Colding, Lise Præstegårdsvej 14 7620 Lemvig 07-863064
Hertzum-Larsen, Signe Hovedgaden 30, Nr. Nissum 7620 Lemvig 07-887110
Larsen, Vibeke Harder Grønningen 18 7620 Lemvig 07-820852
Nielsen, Tina Lindholm Søhusvej 19 7660 Bækmarksbro 07-884058
Olesen, Inger Berg Tangsøgade 13, 7650 Bøvlingbjerg 07-885401
Rasmussen, Gitte Romsøe Skalstrupvej 114, Nees 7570 Vemb 07-884191
Sørensen, Jette Krogshede Fårevej 91 7650 Bøvlingbjerg 07-885187

£4- år
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l.X Andersen, Berit Houe
Bruun, Michael 
Gairmelgaard, Thomas 
Hinnerskov, Thomas 
Hundahl, Annette Pallesgaard 
Jensen, Hanne Brændgaard 
Jensen, Rikke Pank
Knudsen, Christina Rosenlund 
Kristensen, Birthe Marie 
Lassen, Kasper Mangurten 
Laustrup, Hans 
Lukasen, Christian 
Saugmandsgaard, Susanne 
Skovmose, Hans Kristian 
Stagis, Peter Lundgaard Skjøtt 
Stigaard, Peter
Vinther, Jack Kjærsgaard 
Vrist, Annette

l.Y Anderson, Helle Rosenvold 
Bitsch, Peder Bjerre 
Brandt-Lassen, Rasmus

ro 
co

Brydsø, Birgitte Maria Elisabeth 
Christensen, Bente

Klostervej 12, Hygum
Nylund 26

7620 Lemvig
7620 Lemvig

07-836450
07-820955

Nørrevang 8 7620 Lemvig 07-820767
Teglgårdsbakken 20 7620 Lemvig 07-823539
Sydvangen 12 7660 Bækmarksbro 07-881136
Mægbækvej 11, Vandborg 7620 Lemvig 07-836309
Torsvej 17 7620 Lemvig 07-823304
Torsvej 105 7620 Lemvig 07-822578
Nøragervej 10, Nees 7570 Vemb 07-884179
Smørpøtvej 17 7650 Bøvlingbjerg 07-885285
Søbakken 1 7620 Lemvig 07-822067
Violvej 10 7673 Harboøre 07-834016
Saugmandsvej 41, Fabjerg 7620 Lemvig 07-893035
Bøvlingvej 5 7650 Bøvlingbjerg 07-885140
Skolegade 7 7673 Harboøre 07-834604
Fuglsangsvej 5 7620 Lemvig 07-820261
Byvænget 12 7673 Harboøre 07-834557
Mågevej 4 7673 Harboøre 07-834232

Teglvænget 15 7620 Lemvig 07-821155
Søhøj 8 7620 Lemvig 07-822019
Høgevej 14 7620 Lemvig 07-822159
Lars Eriksens Stræde 1 7620 Lemvig 07-889492
Alahærmavej 7 7620 Lemvig 07-821882



Damgaard, Bodil 
Gøtzsche, Lene 
Hansen, Margrethe Sønderby 
Jakobsgaard, Helle 
Jensen, Mette Skov 
Kongsgaard, Gitte 
Kongsgaard, Helle
Larsen, Ann Kathrine Horsted 
Larsen, Rune Palbom
Mock, Christian
Noe, Ole
Olesen, Dorthe Lindholm 
Poulsgaard, Karin 
Ragborg, Henrik
Rernbøck, Robert 
Stigaard, Merete 
Svendsen, Kenneth Birn

Ørnevej 11 7620 Lemvig 07-821765
Nis Petersensvej 11 7620 Lemvig 07-821290
Thyborønvej 37 7620 Lemvig 07-836270
Nordkap 1 7680 Thyborøn 07-832131
Gruntnesgårdparken 18 7620 Lemvig 07-891538
Teglvænget 8 7620 Lemvig 07-822709
Teglvænget 8 7620 Lemvig 07-822709
Nissumvej 6o 7620 Lemvig 07-820825
Søbakken 2 7620 Lemvig 07-822208
Vesterhavsgade 20 7680 Thyborøn 07-832319
Thyborønvej 5, Klinkby 7620 Lemvig 07-836543
Nylund 3 7620 Lemvig 07-821826
Damhusvej 3 7570 Vemb 07-481518
Vestergade 15 7570 Vemb 07-481217
Østvangen 3 7660 Bækmarksbro 07-881740
Sølystvej 31 7620 Lemvig 07-822413
Borumvej 11, Nr. Nissum 7620 Lemvig 07-891335

Andersen, Kent
Bertelsen, Thorkild Møller
Bjerg, Jette
Bjerg, Lene Juul
Bjerre, Rune
Hansen, Carsten Abildtrup

Lemtorpvej 27 7620 Lemvig 07-820784
Bossenhøjvej 49, Møborg 7660 Bækmarksbro 07-881454
Klostervej 9, Hygum 7620 Lemvig 07-836119
Industrivej 45 7620 Lemvig 07-821154
Ellemosevej 11, Hygum 7620 Lemvig 07-836399
Bækmarksbrovej 86 7660 Bækmarksbro 07-885444



no
Ul

Heilig, Jesper 
Henriksen, Mette 
Herping, Brian 
Horsbrugh, Kenneth Friis 
Jensen, Ane Østervemb
Jensen, Else Kruse
Jensen, Jane Windfeldt
Jensen, Lars Stokholm
Jensen, Lene Mølgaard
Johansen, Vibeke Greibe 
Kanstrup, Jens
Klennensen, Pernille Dausell 
Mikkelsen, Lene 
Nielsen, Benny Kjærside 
Nielsen, Toni Sand 
Nørremark, Michael 
Pedersen, Mogens 
Rokkjær, Søren 
Skaaning, Helle Munk 
Thorsell, Kim Heimann 
Vedstesen, Ghita Vejlgaard

Fuglsangsvej 14 7620 Lemvig 07-821981
Knakkervej 39, Vandborg 7620 Lemvig 07-889550
Bakkedraget 4 7620 Lemvig 07-821792
Alahærmavej 5 7620 Lemvig 07-822356
Tolumvej 3o 7673 Harboøre 07-834336
Gajgårdsvej 54 7673 Harboøre 07-834246
Mimersvej 66 7620 Lemvig 07-810282
Kabbelvej 46 7620 Lemvig 07-821330
Huggersgårdvej 38, Dybe 7620 Lemvig 07-889493
Vester Lemtorp 25 7620 Lemvig 07-821784
Søndergade 16A 7673 Harboøre 07-834708
Emilielystvej 9 7620 Lemvig 07-821586
Gajgårdsvej 101 7673 Harboøre 07-834847
Landbolystvej 17 7620 Lemvig 07-822456
Klostervej 39, Hygum 7620 Lemvig 07-836620
Klostervej 22, Hygum 7620 Lemvig 07-836448
Nøragervej 6, Nees 7570 Vemb 07-884241
Rønbjerghage 3 7620 Lemvig 07-821259
Kirkengårdsvej 5, Vandborg 7620 Lemvig 07-836328
Højbovej 3 7620 Lemvig 07-821959
Vibevej 7, Klinkby 7620 Lemvig 07-836539



ro 
o Carstensen, Camilla Bang 

Christensen, Birgitte Ehrnberg 
Eriksen, Birgitte Skriver 
Frederiksen, Lene Munch 
Hansen, Dorthe Trabjerg 
Eriksen, Anne Charlotte 
Hviid, Bettina 
Jakobsen, Dorte 
Kristensen, Bente 
Kvisgaard, Allan 
Laursen, Anette Brigsted 
Madsen, Steen 
Madsen, Tina Søndergaard 
Martinussen, Peter Krarup S. 
Mauritson, Ninka-Bernadette 
Nielsen, Mikael Damgaard 
Norri, Janni 
Nygaard, Pernille Riistoft 
Nørfjand, Rikke 
Olesen, Bodil Krogsgaard 
Pedersen, Anette 
Poulsen, Malene Bjerg 
Rasmussen, Lotte Sparlund 
Sørensen, Vivi Hirsch 
Villadsen, Anne Roesgaard

Tangsøgade 17 7650 Bøvlingbjerg 07-885399
Vesterhavsgade 158 7680 Thyborøn 07-831846
Emilielystvej 64 7620 Lemvig 07-822649
Kløvervænget 12 7570 Vemb 07-481261
Grenholmvej 5 7660 Bækmarksbro 07-881715
Thurøvej 4 7680 Thyborøn 07-832198
Sprogøvej 195 7680 Thyborøn 07-831632
Gajsgårdsvej 27 7673 Harboøre 07-834394
Krænmergårdvej 47, Møborg 7660 Bækmarksbro 07-881109
Østerbrogade 19 7620 Lemvig 07-8
Skovbrynet 10 7620 Lemvig 07-821670
Fårevej 31 7650 Bøvlingbjerg 07-885441
Fasanvej 6 7680 Thyborøn 07-831338
Sundsdahlvej 9, Ramme 7620 Lemvig 07-889610
Rønnegården 3, Nr. Nissum 7620 Lemvig 07-8
Gyden 2 7650 Bøvlingbjerg 07-885084
Kirkevej 13A 7620 Lemvig 07-823278
Godthåbsvej 7, Dybe 7620 Lemvig 07-895062
Thurøvej 19 7680 Thyborøn 07-831449
Fabjergstad 75 7620 Lemvig 07-893129
Nøragervej 6, Nees 7570 Vemb 07-884141
Fuglsangsvej 11 7620 Lemvig 07-821707
Pinholtvej 6 7620 Lemvig 07-836094
Kondorvej 13 7620 Lemvig 07-823993
Torsvej 113 7620 Lemvig 07-822897



2.x Bech-Larsen, Marian Søndergade 3 7673 Harboøre 07-834180
Bro, Karen Gajsgårdvej 74 7673 Harboøre 07-834297
Buch, Anders Frølund Tangsøgade 11 7650 Bøvlingbjerg 07-885425
Christensen, Henning Obbekjær Stadionvej 2 7673 Harboøre 07-834241
Christensen, Inger Bjørndal Nygårdsvej 1, Nr. Nissum 7620 Lemvig 07-891325
Christiansen, Uffe Noe Storbjergvej 6 7650 Bøvlingbjerg 07-885123
Dalgaard, Kirsten Charlotte Wang Bøvlingvej 30 7650 Bøvlingbjerg 07-885201
Eeg, Lars Jakob Vester Lemtorp 23 7620 Lemvig 07-823850
Hansen, Anne Merethe Kabbelvej 63 7620 Lemvig 07-822272

ro
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ro 
oo

Hansen, Kristian Reinholt 
Henneberg, Ole
Henriksen, Bente Louise Krogh 
Kristensen, Bettina Søgaard 
Kristensen, Vilhelm Skadborg 
Larsen, Lene Skov 
Lauridsen, Keld Boje 
Madsen, Egon
Nielsen, Bjarne Gaulshøj 
Nielsen, Johanne Louise Møller 
Nielsen, Ole Dommer 
Præstegaard, Marianne 
Ringgaard, Ida Dorethe 
Rosendahl, Tina
Sørensen, Søren Christian Nørby 
Thorbjørnsen, Bjarne Ring 
Toft, Kristian 
Ørom, Jesper

Vester Lemtorp 45
Bonnesigvej 3

7620 Lemvig
7600 Struer

07-822415
07-861346

Rønbjerghage 2 7620 Lemvig 07-810159
Vester Lemtorp 43 7620 Lemvig 07-820816
Fabjergkirkevej 37, Rom 7620 Lemvig 07-820935
Frejasvej 18 7620 Lemvig 07-823646
Søtoft 19 7620 Lemvig 07-821786
Bækmarksbrovej 94 7650 Bøvlingbjerg 07-885283
Højbjergvej 45, Gudum 7600 Struer 07-863183
Insektvej 16 7673 Harboøre 07-834333
Hedegårdvej 11, Lomborg 7620 Lemvig 07-889617
Præstevænget 13, Ramme 7620 Lemvig 07-889322
Fårevej 24 7650 Bøvlingbjerg 07-885358
Søvejen 24 7620 Lemvig 07-8
Klosterhedevej 36, Gudum 7620 Lemvig 07-863115
Vester Lemtorp 13 7620 Lemvig 07-821501
Vesterhavsgade 166 7680 Thyborøn 07-831659
Strandvejen 81 7673 Harboøre 07-834325

Bitsch, Esben
Emtkjær, Finn
Gundersen, Pernille
Gaardmark, Karen Gaarden
Henriksen, Charlotte 
Hunskjær, Rikke Irene 
Johansen, Thomas Willum

Ydunsvej 10 7620 Lemvig 07-821913
Havnegade 54 7680 Thyborøn 07-831174
Østergade 68 7620 Lemvig 07-822343
Østergade 16, vær. 812 7620 Lemvig 07-8
Knud Eelsvej 24 7620 Lemvig 07-821564
Skrænten 25 7620 Lemvig 07-822099
Høvsørevej 10 7650 Bøvlingbjerg 07-885255



ro
co

Jørgensen, Morten Wæver 
Kristensen, Amalie Møller 
Krogager, Henriette 
Kynde, Lene 
Kynde, Lisa 
Mikkelsen, Michael 
Mulvad, Jannik 
Nees, Lone 
Nørgaard, Jens 
Olesen, Jesper Lindholm 
Pedersen, Linda Rønn 
Raakjær, Tina 
Rasmussen, Annette 
Risom, Jens Belger 
Snabe, Torben 
Wegeberg, Charlotte Havskov 
Weiland, Torben 
Winther, Jens Nørby 
Ostergaard, Thomas Byskov

Teglvænget 12 7620 Lemvig 07-821810
Lærkegade 1 7673 Harboøre 07-834417
Mollerupvej 14, Trans 7620 Lemvig 07-895252
Anders Thuborgsvej 7 7620 Lemvig 07-821890
Anders Thuborgsvej 7 7620 Lemvig 07-821890
Bakkedraget 7 7620 Lemvig 07-821537
Højbovej 17 7620 Lemvig 07-821244
Stadionvej 24 7673 Harboøre 07-834250
Vester Lemtorp 53 7620 Lemvig 07-821930
Nylund 3 7620 Lemvig 07-821826
Byvænget 3 7673 Harboøre 07-834388
Voldgade 20 7620 Lemvig 07-820014
Torsvej 101 7620 Lemvig 07-810317
Jens Søndergårdsvej 14 7620 Lemvig 07-821932
Råbjerghøj 2, Houe 7620 Lemvig 07-889473
Anholtvej 23A 7680 Thyborøn 07-831447
Armosevej 28, Lomborg 7620 Lemvig 07-889581
Heldumvej 26 7620 Lemvig 07-820038
Nørrevang 4 7620 Lemvig 07-821752



w 
o 3.A Andersen, Berit Søgaard 

Brunsborg, Hanne Ørts
Sønderbyvej 28, Hygum
Grønkærvej 13, Flynder

7620 Lemvig
7660 Bækmarksbro

07-836082
07-881323

Baarup, Inge-Lise Majgaard Søndervang 19 7620 Lemvig 07-820781
Christensen, Jonna Louise Storegade 35 7620 Lemvig 07-885562
Jakobsen, Lene Gajgårdsvej 27 7673 Harboøre 07-834394
Jensen, Mette Plovgaard Algade 5, Ramme 7620 Lemvig 07-889724
Kristensen, Ninna Kokholm Gregers Kirksvej 5 7673 Harboøre 07-834205
Kristiansen, Lotte Majlund Søvejen 44 7620 Lemvig 07-820005
Krogager, Pernille Mollerupvej 14, Trans 7620 Lemvig 07-895252
Lassen, Henrik Peter Ølgaard Rørsgårdvej 11 7570 Vemb 07-481173
Laursen, Kit Kjølhede Nylund 2a 7620 Lemvig 07-820283
Laustsen, Jette Pletvej 4, Hygum 7620 Lemvig 07-836484
Mikkelsen, Jela Bundgaard Lærkevej 46 7680 Thyborøn 07-831125
Mortensen, Karin Vibevænget 2, Ramme 7620 Lemvig 07-889296
Nielsen, Anna Kirk Skolegade 21 7673 Harboøre 07-834058
Nielsen, Marianne Dræby Sandgårdsvej 5 7673 Harboøre 07-834848
Olesen, Betina Sprogøvej 98 7680 Thyborøn 07-832023
Qvortrup, Mads Haunstrup Østerbrogade 7 7620 Lemvig 07-8
Ravn, Anne Teglvænget 10 7620 Lemvig 07-821499
Rernbøck, Gerhard Hans Herluf Josef Mollerupvej 16, Trans 7620 Lemvig 07-887181
Rosenvinge, Jes Albertin Nørrebjerg 41 7620 Lemvig 07-823344
Slot, Anne Dorte Sprogøvej 117 7680 Thyborøn 07-831810
Tøt, Pia Højbovej 15 7620 Lemvig 07-820828
Vinther, Anders Borregaard Kirkebyen 9, Nr. Nissum 7620 Lemvig 07-891261



3.B Abrahams, Nynne Mantzius Østerbrogade 16,2 7620 Lemvig 07-8
Andersen, Ulla Bitsch Pindstrupvej 24, Flynder 7620 Lemvig 07-881545
Boddum, Dorte Ipsen Drosselvej 1 7680 Thyborøn 07-831617
Jepsen, Lone Thinggaard Vesterhavsgade 21 7680 Thyborøn 07-833339
Josefsen, Dorte Elisabeth Lærkevej 24 7680 Thyborøn 07-832273
Jørgensen, Lenette Østergaard Rypevej lo 7680 Thyborøn 07-831013
Krejberg, Ame-Mette Surkærvej 9, Gudum 7620 Lemvig 07-863272
Larsen, Lene Romby Ydunslund 65, 7620 Lemvig 07-821378
Mouritsen, Helle Maibritt Overgaard Søtoft 6 7620 Lemvig 07-821159
Rasmussen, Mette Kramer Vangevej 7 7620 Lemvig 07-822341

ot;
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GO 3.x Andersen, Mette Braad 
Bitsch, Jørgen Bjerre

Seminarievej 83, Nr. Nissum 
Søhøj 8

7620 Lemvig
7620 Lemvig

07-899998
07-822019

Christensen, Jakob Mohr Kirkebyvej 13 7620 Lemvig 07-836067
Eriksen, Jens Krogsgaard Thyborønvej 2, Klinkby 7620 Lemvig 07-836456
Jensen, Thomas Touborg Klostermøllevej 2, Gudum 7620 Lemvig 07-863271
Madsen, Michael Lindholm Gajsgårdsvej 91 7673 Harboøre 07-834110
Matthesen, Mikael Alaharmavej 17 7620 Lemvig 07-820614
Nørby, Jesper Dam Børringsvej 15, Fabjerg 7620 Lemvig 07-893141
Pipper, Morten Storm Insektvej 18 7673 Harboøre 07-834275
Simonsen, Tina Nørrevang 7 7620 Lemvig 07-821530

Andersen, Jytte Thyborønvej 15, Klinkby 7620 Lemvig 07-836127
Andersen, Thorkil Møllegårdsvej 13 7620 Lemvig 07-821957
Bro, Erik Samsøvej 7 7680 Thyborøn 07-831283
Christensen, Charlotte Stougaard Uglevej 8 7620 Lemvig 07-823389
Christensen, Dorte Drejøvej 7A 7680 Thyborøn 07-831700
Ellebæk, Jens Jakob Rentnerstrandvej 15 7620 Lemvig 07-891055
Grauting, Ole Anders Thuborgsvej 23 7620 Lemvig 07-8
Jensen, Birgitte Vinther Vibevej 4 7680 Thyborøn 07-831944
Jensen, Henrik Jerslev Grønkærvej 20 7660 Bækmarksbro 07-881325
Jepsen, Henrik Koldborg Vinkelvej 41 7620 Lemvig 07-810191
Kallesøe, Marianne Algade 16, Ranne 7620 Lemvig 07-889500
Kristensen, Regnar Albæk Gørdingvej 11 7570 Vemb 07-481058
Lisbygd, Henrik Alaharmavej 13 7620 Lemvig 07-822155



CO
CO

3.Z

Madsen, Laila Kynde
Møller, Susanne
Nielsen, Allan Vester
Nielsen, Inge Kjær
Pedersen, Jens Lønberg
Ravnkilde, Niels Christian Rønn
Raakjær, Kirsten
Stagis, Hanne Skjøtt
Sørensen, Joan
Vestergaard, Jørgen Dahl 
Wegeberg, Anne Margrethe

Furvej 13 7680 Thyborøn 07-831046
Lærkevej 13 7680 Thyborøn 07-831362
Gudumvej 64, Gudum 7620 Lemvig 07-863242
Kildevej 7, Ramme 7620 Lemvig 07-889540
Kresten Bjerresvej 22 7620 Lemvig 07-822524
Gudumvej 75, Gudum 7620 Lemvig 07-8
Hvolgårdvej 5 7620 Lemvig 07-889023
Sprogøvej 199 7680 Thyborøn 07-831241
Andrupsgade 2 7620 Lemvig 07-822393
Brogade 65 7660 Bækmarksbro 07-881261
Anholtvej 23A 7680 Thyborøn 07-831447

Andersen, Cathrine Louise Esmann 
Andersen, Heidi Grønkjær 
Borg, Kristian 
Broberg, Dorte 
Gertsen, Aase
Grankær, Katrine 
Jakobsen, Lotte 
Jensen, Michelle Welle 
Johannessen, Anette 
Johansen, Poul Mose 
Larsen, Lars Viberg 
Lund-Hansen, Torben 
Lynge, Majken Østergaard

Sprogøvej 85 7680 Thyborøn 07-832121
Grutmesgårdparken 11 7620 Lemvig 07-891362
Skolevej 2, 2.th 7620 Lemvig 07-822482
Niels Bjerresvej 13 7620 Lemvig 07-820725
Laugesvej 18, Tørringhuse 7620 Lemvig 07-836451
Voldervej 15, Rairtne 7620 Lemvig 07-889224
Østvangen 49 7660 Bækmarksbro 07-881735
Bredgade 10 7680 Thyborøn 07-831446
Ydunslund 53 7620 Lemvig 07-823192
Pletvej 19, Hygum 7620 Lemvig 07-836184
Højbakken 2 7620 Lemvig 07-820420
Ydunslund 9C 7620 Lemvig 07-821936
Sejbjerg 24, Nr. Nissum 7620 Lemvig 07-891326



w
4^

Madsen, Dorthe Pinholt
Mollerup, Lisa
Nielsen, Aksel
Nielsen, Pia
Riishøj, Birgitte
Sloth, Kristian
Sørensen, Hanne Langergaard
Østergaard, Søren

Industrivej 49 7620 Lemvig 07-820122
Vesterhavsgade 51 7680 Thyborøn 07-831260
Odinsvej 4 7620 Lemvig 07-822628
Jegindøvej 7 7680 Thyborøn 07-831635
Sprogøvej 103A 7680 Thyborøn 07-8
Mads Kjærsvej 16 7620 Lemvig 07-821010
Toftevej 9 7620 Lemvig 07-863017
Jens Søndergårdsvej 6 7620 Lemvig 07-823657



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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Rekvireret undervisning

Lærerrådet har i mere end to år arbejdet med rekvireret 
undervisning. Rekvireret undervisning er blevet den bre
de, populære betegnelse for alle de serviceydelser, som 
et egnsgymnasium som Lemvig Gymnasium kan tilbyde lo
kalsamfundet i form af konsulentbistand til virksomhe
der, skræddersyede kurser til firmaer eller brancher, 
undervisning indenfor specielle og almene områder, m.m.

I efteråret 1988 afvikler vi følgene to kurser:

1 . Samfund og miljø.

2 . Fransk sprog og kultur.

Det første kursus er rekvireret af landboforeningen i 
Lemvig, det andet af to fiskeeksportindustrien.

Desuden afvikler vi, i samarbejde med Folkeuniversite
tet, 4 kurser af almen, folkeoplysende karakter om 
økonomi, oldtidskundsskab, historisk fysik og fransk 
kultur.

På gymnasiet er vi meget glade for på denne måde at 
kunne give andre end vores egne elever et indblik i 
den viden og de arbejdsmetoder, der findes på gymnasiet, 
og i processen styrke det gode samarbejde, der allerede 
eksisterer mellem gymnasiet og egnen.

Kurt Møller Pedersen
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Landbrugsgrenen
Ved påbegyndelse af sin gymnasietid har man altid forventnin
ger om, hvordan disse måske tre bedste år af sit liv skal forme 
sig.

For mit vedkommende gik det ud på at komme på gymnasiet, få o- 
verstået l.g og derefter blive biolog med stort B. Men det gik 
slet ikke efter planerne, for i mellemtiden viste det sig, at 
en ny gren havde fået indpas på gymnasiet, nemlig den matema
tiske landbrugsfaglige gren (den grønne gren; gyllegrenen). Jeg 
forestillede mig selv iklædt blå kedeldragt og grønne gummi
støvler og overvejede tanken om evt. at slette det store B og 
erstatte det med et L.

Mine overvejelser varede imidlertid ikke ret længe, da jeg me
get hurtigt fandt ud af, at jeg skulle være en bestanddel af 
gyllegrenen. Det var nemlig gået op for mig (efter længere sam
tale med min bror, som er tidligere biolog), at der ved land
brugsgrenen fulgte mange fordele med. Ved endt studentereksamen 
følger grundskolebeviset fra Kongensgaard Landbrugsskole med, 
som vi i løbet af 2. og 3.g skal gøre os "fortjent" til. I be
gyndelsen af skoleåret opholder vi os på landbrugsskolen 2x5 
dage og i løbet af året, har vi 2 ugentlige timer med et må
nedligt halvdagsbesøg på landbrugsskolen. Disse besøg er lys
punkter i den måske lidt triste hverdag på gymnasiet.

Jeg valgte altså landbrugsgrenen, fordi det tiltalte mig, at 
vi kunne få lov at prøve noget af teorien i praksis. For mig 
betyder det meget, idet man forstår tingene meget bedre ved 
selvsyn i naturen. Landbrugsgrenen lærer os ikke bare at mal
ke, at køre traktor etc., men giver os et overordentligt godt 
fællesskab på grenholdet. Den første uge vi havde sammen på 
grenholdet, opholdt vi os på landbrugsskolen, dvs. at vi var 
sammen de fleste af døgnets timer og lærte virkelig hinanden 
at kende. Dette har givet frugt! - Fordi vi i det forgangne 
års løb har arbejdet godt sammen og fungeret som et hold. Men 
vi var nok heldige, - fået et hold sammensat af de rigtige 
folk. Men nok om det...!

At være landbrugsfagl^j til hverdag, - ja det er nok ikke ret 
meget anderledes end at: være biolog, tror jeg ikke. Selvfølge
lig køres der naturligvis meget om landbrug i timerne, og det 
kan trods alt blive for meget. Det blev det, da vi i en kort 
periode havde om det samme emne i biologi, geografi og land
brug. Men det skyldtes manglende koordination mellem lærerne. 
Vi oplyste dem om det, og det blev hurtigt ændret.

Jeg nævnte tidligere at besøgene på landbrugsskolen var et lys
punkt. Dette skyldtes, at de ugentlige landbrugstimer nogle gan
ge har svært ved at fastholde vores koncentration. Dette skyld
tes for manges vedkommende ind imellem manglende interesse, hvil
ket vi jo kun kan takke os selv for.

Ellers skal det siges, at det er meget flot, at landbrugsgrenen 
er blevet mulig på Lemvig Gymnasium, og at Kongensgård Landbrugs- 
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skole også vil lægge de kræfter i, der skal til, for at vi får 
noget ud over det sædvanlige med os fra gymnasiet i Lemvig.

På 2. mL's vegne, vil jeg sige, at vi håber, at landbrugsgrenen 
får lov at bestå i de kommende år. Det er den værd!

Stud, gylle
Tina Raakjær, 2.mLy

Musikgren
Lemvig Gymnasium kan nu endelig tilbyde faget musik på højt niveau 
- kaldet musikgren efter den gamle gymnasieordning. Der har i de 
senere år været et stigende antal interesserede elever, og med en 
grenklasse på 13 elever har vi i år fået amtets og direktoratets 
godkendelser. Denne ny valgmulighed er imidlertid ikke blot en ge
vinst for de pågældende elever og for undertegnede som musiklæ
rer, men i det hele taget for skolens musikliv, da vi nu har basis 
for ansættelse af endnu en musiklærer. Stillingen er opslået, og 
da vi efter den nye gymnasiestruktur regner med musik på højt ni
veau, skulle baggrunden for to musiklærere være i orden.

Jeg er meget glad for den opbakning grenen har fået fra lærerkolle- 
gie og rektor, og udover at håbe at den i sig selv må blive en suc
ces, ønsker jeg for skolen som sådan, at der ikke blot må blive ta
le om et "elitehold", men om en inspirationskilde og dermed styr
kelse af skolens øvrige musikliv.

JB
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Juleafslutning 
og gamle elevers fest
Sidste skoledag før jul er torsdag den 22. december 1988.
Klasserne arrangerer en hyggelig morgentime for og med 
klasselæreren, hvorefter hele skolen er samlet til jule
samvær i fællesområdet koordineret af Michael Böss.

Ca. kl. 10.45 går vi alle ned i byen og slutter af med 
julegudstjeneste i

Lemvig Kirke torsdag den 22. december 1988 kl. 11.15.

Igen i år er gudstjenesten ved sognepræst Gunda Jørgensen, 
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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Forældrefesten 15. april 1988
Atter et år er forløbet og den årlige forældrefest stod for dø
ren. En fest, der involverer alt og alle, elever, lærere, kan
tinepersonale, pedeller, skolens enorme beholdning af stole, 
gryder, lysestager, paptallerkner osv. osv. Høj aktivitet i de 
forudgående dage - og så lidt ekstra på dagen.

Aftenen blev indledt med underholdning ledet af Jørgen Bruntse.
Vi klappede af udvalgte numre fra forårskoncerten, et lettere im
proviseret lærernummer og af os selv, da vi efter en hurtig in
struktion sang: "Vi kan ikke leve alene1' af hjertens lyst.

Aftenens traktement bestod af sydamerikanske specialiteter, til
beredt og serveret af hurtige elever fra l.bx, l.a, l.z, 2.x, 2.a, 
2.y og 3.a. Eleverne klarede selvfølgelig opgaven med bravour, der 
blev langet mange tallerkner med tortilla, lacro, cluti con carne 
osv. over disken og snart var hver en krumme spist.
Hurtigt flokkedes forældre og elever på dansegulvet til tonerne 
fra Pouls violin, Sonjas harmonika og Jyttes fløjte. Et par ord 
og folkedansen var i gang. Dansen fortsatte. Flex i fællesområ
det og disco i fysik, afbrudt af en lanciers og zorba. Et mylder 
af svedende hårdt arbejdende festdeltagere!

Kl. 24 blev lyset tændt, "Gå nu nat og gå nu lige hjem", og fe
sten var forbi.
Forældrefesten vokser sig større og større, deltagerantallet nær
mer sig de 5oo - vi er meget glade for den store opbakning fra 
elever og forældre - og glæder os til næste års brag af en fest.
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F ællesarrangementer

25/8 1987 Johan Bender
18/9 1987 Pia Skogemann
2/10 1987 Erik Rüdinger
19/11 1987 Team Teatret, Zoo Story
10/12 1987 Mogens G. Stryhn
14/1 1988 Peter Bastian/Søgaard
24/3 1988 Bjarne Banner
19/4 1988 Johan Bender
5/5 1988 Peta Nicholson
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EDB-emneuge for 1. G
I lighed med tidligere år har alle l.g elever.gennemgået et 
3o timers grundkursus i EDB. Programmet var i år meget bredt 
sammensat, så mange aspekter af brugen af EDB blev berørt. Ma
tematikerne beskæftigede sig især med programmering og lidt om, 
hvordan en maskine er opbygget indeni, mens de sproglige lærte 
at bruge tekstbehandling.

Af emner, der var fælles for de sproglige og matematikerne, kan 
i flæng nævnes: teknologihistorie, EDB og sprog, samfundsstyring 
(herunder besøg hos skatteforvaltningen), brug af eksterne data
baser (besøg på TeLeprojektet), kostberegning og desuden et fæl
lesarrangement med Niels Bandholm som populær forelæser.

En hel dag var afsat til studietur til Arhus. Hovedmålet med stu
dieturen var et besøg hos Jydsk Telefonaktieselskab. Hos JTAS fik 
man information om tankerne bag hybridnettet og JTAS's engagement 
i dette. Desuden fik man et indblik i denne store virksomheds ud
strakte anvendelse af automatisering og ny teknologi.

Efter at have besøgt denne moderne virksomhed, gik turen til en 
hel anden tid, nemlig et besøg på Videnskabshistorisk museum. Her 
blev man vist rundt blandt gamle instrumenter og fik et indblik i 
teknologiens historiske udvikling.
En undersøgelse blandt eleverne viser gennemgående tilfredshed 
med temaugen arrangeret på denne form, hvorfor næste uges emne
uge vil blive tilrettelagt efter nogenlunde samme model.

PH



Studierejser
New York - det store æble

Det lod sig gøre - og en forbindelse mellem Lemvig Gymnasium og 
City Kids Coalition i New York er skabt. Yderpunkterne Manhattan 
og Harboøre Tange har været i meget frugtbar og venlig vekselvirk
ning, som vil fortsætte.

På baggrund af FN's internationale ungdomsår og med det verden
kendte Tukak-teater som formidler, blev det arrangeret, at NY-kids 
og gymnasieelever fra Lemvig skulle prøve at arbejde sammen.

I november 1985 var 2o CityKids i Lemvig, hvor de sammen med en 
klasse fra Lemvig Gymnasium satte egnen på den anden ende. City- 
Kids arbejde for gennem drama og større arrangementer at forbedre 
forholdene for unge i New York fik en vældig inspiration gennem 
denne internationale sammenhæng.
I oktober 1987 fik 24 elever og 3 lærere ved Lemvig Gymnasium sam
men med Tukak-teatrets ensemble med Reidar Nilsson i spidsen City- 
Kids overvældende taknemlighed og den legendariske amerikanske 
gæstfrihed at føle. Alt kunne lade sig gøre. Med kæmpereception 
i den danske sømandskirke på Brooklyn og fantastisk skolebesøg i 
Harlem som yderpunkter, gik det slag i slag. Masser af teater, mu
seer, fast food og diskussioner om ungdomsproblemer. Musik, sang 
og hyttetur til de efterårssmukke bjerge.

"You even have to sleep fast" var det første, vi fik at vide. Det 
gjorde vi så på 431th Street på Times Square Hotel med New York 
Times som nabo. Og her var travlt, for vi var der på den sorte man
dag, hvor Wall Street væltede.

I må simpelthen læse rapporten om turen.
De sidste dage genbesøgte vi lærer Jens Otto Mose og hans elever 
i Baltimore. Mange varme følelser sendes til ham og hans store 
skole, som vi oven i købet slog i fodbold. Meget inspirerende ar
rangeret af Jens Otto Mose var turen til Washington med særligt 
besøg på den danske ambassade. Uforglemmelig var Vietnammuren, 
det hvide hus og de mange andre seværdigheder og store monumen
ter i Washington. Som leder glemmer man aldrig denne fantastiske 
rejse.
Nu ved I, hvorfor der er grafitti i kælderen på Lemvig Gymnasium.
Bider man først i det store æble, er man fortabt.

Vi glæder os alle til atter at få besøg fra USA.
LA
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Fra elevernes rapport

CHINATOWN:
Taget på fersk gerning 
Michael! Nej, spøg til
side. Han er ved at vise 
fotografen nogle af de 
skægge frugter, som man 
kunne finde ved enhver 
frugthandler i Chinatown 
Læg især mærke til hvor
dan æblerne skinner, det 
er voks, de er pudset i 
for at de skal se mere 
indbydende ud. Vi skulle 
i hvert fald ikke ha' 
no'en!

CHINATOWN:
En af de mange sjove ting 
som prægede Chinatown. 
Maleriet er malet på gav
len af et hus. Hvis man 
kigger nøje efter, kan man 
skimte vinduer og døre 
gemt bag den flotte udsmyk
ning .

Wah Men Enterprises Inc.
97 Øowery, New York. N Y 10002 / (212) 925-0325 • 226-7135 

Cable CHINAGUY NY / Telex 424979 CHINAG

Souvenir fra Chinatown.
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Romerske rødder
Betragtninger efter 4 måneders studieophold 
i "Den Evige Stad"

Interessen for historiske emner har fået et opsving: Man bør kende 
sine rødder. Her i det nordvestjyske område har den interesse al
tid værer der, i hvert fald når det gælder lokalhistorie. En ind
født Harboørebo behøver bare gå en tur på kirkegården for på det 
nærmeste at kunne tale med sin slægt. Havets nærhed gør også, at 
man føler sig som vikingernes arvtagere, bryster sig lidt af at 
tilhøre den hårdføre og hårdhudede skandinaviske æt, sagaernes 
helteblod ruller i årerne endnu.

Dog handler det her skrevne om vores historiske arv fra Roma, byen 
der tilsyneladende er så fjern, med sortøjede mennesker, hvidløg 
og jomfru Maria-dyrkelse... I virkeligheden påstår jeg, at de sa
ger, vi har overtaget via denne stad, hviler tungere på os, end 
hvad den danske jord alene har fostret:

Kristendommen; samfundsbegreber som demokrati og diktatur med di
verse mellemstadier, tanker, der danner basis for videnskabelig 
og teknologisk udvikling; vores opfattelse af moral og retfærdig
hed og principper for lovgivning; kunstens skønhedsbegreb og funk
tion. - Alt dette og meget andet kulturgods er vi vant til at leve 
med, måske uden at tænke dybere over det. Det opstod ikke i Rom, 
men det kom fra Grækenland og Nærorienten til byen i oldtiden, mens 
den var centrum for romerriget, det mest sejlivede verdensrige, Ve
sten har kendt. Her blev det opsamlet, bearbejdet og beskrevet, og 
herfra bredte kendskabet sig på fællessproget latin til det euro
pæiske område, og senere vandrede det med opdagelsesrejser og emi
gration, missionærer og erobrere til andre verdensdele.

Det er en kendt sag, at sjæl og legeme hænger nøje sammen. På sam
me måde er der sammenhæng mellem et samfunds åndelige egenart og 
de materielle ting, det producerer til sig selv og omgiver sig 
med; i byen Rom ses det tydeligere end noget andet steds. Siden 
oldtiden har imponerende menneskelige frembringelser hobet sig op 
her, først fordi Rom var imperiehovedstad, siden fordi den katol
ske kirke fik "hovedstad" her, med sin uovertrufne evne til at 
samle værdier og kunstskatte.
Man vader i historie, når man går tur i byen, ikke museumsagtigt, 
men integreret i dens daglige myldrende liv som hovedstad og bo
sted for 4-5 millioner italienere. De standser op i varmen for at 
drikke af den samme fontæne, som blev anlagt og benyttet for 2ooo 
år siden (og vandet er rent!). Netop dygtighed til vandforsyning 
gjorde, at her allerede i oldtiden lå en millionby med slum og e- 
lendighed og eksplosioner af kreativitet, som det kendes fra nu
tidens storbyer. Italienerne både lever og lader leve. Det passer 
på deres forhold til fortidens frembringelser. Deres magtfulde 
minder om Mussolinis diktatur knejser uanfægtet i byen!

45



Al den materialiserede historie og Vatikanstaten gør også i dag 
byen til et kulturcentrum. Her søger kunstnere og videnskabsmand 
kilden til civilationen i vores del af verden. Derfor har adskil
lige lande deres institutter her, også USA, Japan og Ægypten, for

at nævne nogle ikke-europæiske. Her kommer kunstnere og forskere 
for at lære og hente inspiration, og her kan romerne undertiden 
gå hen og få ting at vide om deres egen by, som udlændinge har 
opdaget. Siden 1956 har Danmark haft sit institut her, hvor der 
året rundt bor danskere med forskellige studiemål i Rom. Danske 
kulturpersonligheder har i flere hundrede år søgt til Rom, og 
mange af dem har hentet den afgørende indsprøjtning, der skulle 
til for at vinde originalitet og anerkendelse. Byen har haft en 
stor og vigtig plads i livet hos Holberg, Thorvaldsen, Carsten 
Hauch, H.C.Andersen, guldaldermalerne for lige at nævne nogle af 
de mest kendte. Der er stadig noget, der ligner en dansk koloni, 
mest bestående af kunstnere og arkæologer, hvis arbejde både til
lader og anbefaler, at de lever en stor del af tiden dernede.

Som almindelig gymnasielærer fra Lemvig føler jeg det som et stort 
privilegium i fire måneder at have boet og studeret på Det Danske 
Institut i Rom. Det skyldes Dr. Ingrids Fond, som hvert år udde
ler stipendier til et par gymnasielærere, for at de kan uddybe de
res faglige viden. For en latinlærer er det en oplagt chance; mit 
fags væsentligste indhold er netop grundlaget for den vesterland
ske kultur (her er den latinske grammatik kun et nødvendigt red
skab, hvad de færreste tænker på!). Jeg har personlig følt en væl
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dig inspiration ved at være der så længe, og håber at oplevelsen 
på indirekte vis vil komme mine elever til gode.

Gymnasiet er den eneste ungdomsuddannelse, som (i fagene latin, 
græsk og oldtidskundskab) opretholder linien til den europæiske 
kulturs oprindelse. Det er vigtigt for éns fornemmelse af eget 
ståsted i verden, at man kender sin historie og ved, hvor man har 
sine holdninger fra. En stor del heraf kan man bogstavelig talt 
tage og føle på i Rom, "den evige stad".

IN
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Firenze t/r, marts 1988

Der er lidt over loo meter ned.
Snebolden daler i en glidende bevægelse ned, daler og daler, 
til sidst er den næsten ikke til at se; jo der drysser lidt 
sne ned fra et træ. Hurtigt, stop stopuret! 5 sekunder, sne
bolden er 5 sekunder om at nå ned. Vi står nogle stykker - 
fire for at være helt præcis - ude på Europabrücke i Østrig. 
Vi har lige prøvet at måle broens højde ude på midten ved 
hjælp af snebolden og et par fysiske love. Højden har vi be
stemt til lidt over loo meter. Hvad laver man så ude på den
ne bro i et par graders frost og snevejr - altså bortset fra 
at måle dens højde? Jo, vi strækker ben på et af de få stop 
på vores tur fra Lemvig til Firenze. Vi har lige spist mor
genmad, det vil sige, jeg har endnu ikke, for den motorvejs
restaurant vi har sat os ind på synes ikke at være det sted, 
hvor man spiser sin medbragte mad - som på dette tidspunkt 
garanteret allerede er gået i forrådnelse og smager lige så 
godt som et par sure tæer lugter. Hups! Jeg er vist ved at 
blive en smule søsyg. Det føles i hvert tilfælde som at stå 
midt i et jordskælvsområde herude, for hver gang en af disse 
her koloenorme lastbiler tromler forbi, ryster broen så me
get, at man frygter, at den kan falde sammen hvert øjeblik, 
det skulle være. Og efter en lille diskussion om metaltræt
hed - en del af broen er af metal - fortrækker vi skyndsomst. 
Lidt efter kører vi igen videre, efter et sidste blik på om
rådet. Høje bjerge med dale imellem og træer op ad skrænterne; 
hist og her en lille landsby, med kirken på en lille klippe, 
så den er hævet op over alle husene. Og som glasuren på en 
kagemand er alt dækket af et tykt lag nysne. Nogle få timer 
senere er vi i Italien. Solen skinner og det er forår.
Det er eftermiddag, solen skinner, og der er næsten 20°C i 
skyggen. I hotelgården står der to palmer, ellers er der bare 
en grusbelagt plads med et par spredte potteplanter og borde. 
Ude i venstre side af gården er der bag et højt hegn en lille 
jungle; der er i hvert tilfælde en lille have med eksotiske 
træer. Bagest i gården står en lille hytte, det er der vores 
lærere skal sove - selvfølgelig skal de have det bedste sted, 
men hvad, man skal jo sørge for at få det bedste ud af det, 
så der er dikteret fest hver aften. Jeg står og kigger ud af 
vinduet på mit hotelværelse; pensione "Crosini", Firenze. Ne
de i gården står der i det ene hjørne en Porsche og ude i mid
ten fire af pigerne. Jeg tager et billede. Jeg er træt og nus
set efter den lange køretur i bus, men har det alligevel godt. 
Trænger til et bad. Det tørreste sted i badeværelset er ved 
afløbsristen. Gulvet hælder nemlig den forkerte vej. Men grun
den til at vandet overhovedet kommer ud på gulvet er, at aflø
bet i brusekabinen er næsten helt stoppet. Og efter at en 5-6 
stykker har været i bad er det nødt til at gå galt. Efter så
dan en tur står der altså 5 cm vand i den ene ende af badevæ
relset, mens der i den anden er helt tørt.
Hotellet er ellers på mange måder meget herskabeligt. Der er 
5-6 meter til loftet, som mange steder er udstyret med ornamen
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ter af forskellige slags; blade, blomster osv. Derimod er sen
gene ikke værd at skrive hjem om; de er godt nok meget bløde, 
næsten for bløde, men mange af dem falder sammen for et godt 
ord - i hvert tilfælde, hvis man hopper lidt i dem.
Der er også en elevator på hotellet. Den er ikke særlig stor, 
faktisk er der ikke plads til mere end to personer i den, men 
det er en "rigtig" elevator; sådan en af dem, hvor man kan se 
elevatoren suse den ene vej, mens kontravægten går den anden 
vej. Og da der er gitterdøre i den og man kan stoppe den midt 
imellem to etager - hvis man vil - er den helt fuldendt. Den 
er som dem man ser i mange af de udenlandske film, som er lidt
oppe i årene.

49



Der er en kø af biler helt ud til motorvejen, men den er hel
digvis ikke så tæt, at man sidder helt fast - endnu. Vi er på 
vej til fodboldkamp. Og det er vi ikke de eneste der er. Vi 
er i god tid; der er 2| time til kampen begynder, da vi ankom
mer til Empoli (en forstad til Firenze) for at se kampen mel
lem Empoli og Maradona - åh undskyld - Napoli. Hvis vi var ta
get til en kamp i Danmark, ville vi helt sikkert have været 
blandt de første; men her? Nej! Stadion er allerede halvfyIdt 
af skrigende og råbende italienske tilskuere - tifosis - og u- 
den for stadion er der et leben uden lige. Folk med store sed
delbundter går rundt for at se om der er nogen, som vil sælge 
deres billetter, og hvis man ikke brændende ønskede at komme 
ind, kunne man let tjene et par gode skillinger. Andre går 
rundt i store skarer svingende med farverige flag eller med 
halstørklæder med påskrifter som "forza Napoli" eller "forza 
Empoli". Forrest i gruppen går tit en trommeslager, som slår 
på en stortromme, han har hængende om maven. Vi er også blevet 
udstyret med både flag og halstørklæder, så vi er klar til kamp. 
Så er der bare at håbe på, at vi kommer til at stå blandt nogle 
Napolitilhængere, da det udelukkende er Napoliudstyr, vi har 
købt; man sandsynligheden for at det vil lykkes er dog ret stor, 
da omkring halvdelen af alle tilskuere er Napolitilhængere.
Vi er heldige, vi er havnet lige midt i en skare af Napolifans; 
men på vejen ind på stadion har vi været lidt uheldige. Tryk
luftflaskerne til de to medbragte trykluftshorn bliver konfiske
ret af politiet, som kropsvisiterer næsten alle, der kommer i- 
gennem indgangen. Det varer ikke længe før alle omkring os ved, 
at vi er fra Danmark. De vil gerne snakke med os, og på engelsk 
og tysk og .med masser af gestikulationer lykkes det os at gøre 
os forståelige over for hinanden. De vil gerne vide, hvad vi la
ver i Italien. Skal vi arbejde? Nej, vi skal bare studere renæs
sancekunst. Et par stykker, der var begyndt at røre lidt uroligt 
på sig, bliver igen rolige.
Alle rejser sig. Der bliver viftet med halstørklæder og flag sam
tidig med at alle råber i munden på hinanden. Maradona og de an
dre spillere er kommet ind for at inspicere banen. Lidt efter 
går de ud igen. Der bliver fyret lidt fyrværkeri af. Kampen er 
klar til at begynde. Under kampen bliver vi af en italiener in
strueret i, hvordan vi skal reagere på de ting, der sker nede på 
banen. Når der er hjørnespark, skal man stå med armene skråt op 
og lidt ud til siden, mens man vibrerer med hænderne, derudover 
skal man summe. Når man er uenig med dommeren, skal man slå par
lamenterende ud med armen (højre) samtidig med at man giver 
ham nogle af de værste gloser, osv.. Nede på banen stopper 
spillet hvert andet øjeblik, for det meste på grund af fri
spark - eller filmet frispark - og så sker der ikke noget ne
de på banen det næste halve minut. Anderledes på tilskuerplad
serne; der sker noget hele tiden, så jeg tager nogle gange 
mig selv i at kigge på publikum i stedet for spillerne på ba
nen, men Maradona har jeg da fået at se, også ret tæt på.
Han sidder på fortovet; helt inde ved husmuren. Han holder 
hatten foran sig. Der ligger nogle mønter og nogle få sedler 
i den. Han har ingen ben. Folk - også vi - går bare forbi ham 
og prøver at se ud, som om der slet ikke sidder en og beder 
om lidt penge lige for fødderne af os. Han er ikke den eneste. 
Rundt omkring sidder de. De sidder der i mere eller mindre la
set tøj og bedende øjne. Vi går forbi, vi ser, men vi vil helst 
ikke se.
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Det er aften, fra en bygning i en sidegade strømmer dæmpet mu
sik ud. Det er et discotek. Over indgangen er der en laser, som 
sender en grøn lysstråle ned igennem gaden. Den rammer et andet 
hus, hvor gaden slår et lille knæk. Vi går ind i discoteket. 
En lang gang, som går nedad, fører os ned i et stort rum med 
borde og bløde sofaer, hvor man kan sidde og nyde de drikkeva
rer, som man har købt i baren. Den er ret stor, og bardisken er 
et akvarium, hvori der svømmer en masse farvestrålende fisk. Be
lysningen i rummet er dæmpet. Går man videre, kommer man til 
selve discoteket. Et kæmpemæssigt lokale med et stort dansegulv, 
og rundt i siden er der en balkon, hvorfra man kan overse det 
hele. Under balkonen - svalegang er måske et bedre ord - er der 
små borde man kan sidde omkring og snakke sammen - hvis man kan 
høre hinanden for larmen. Ud af højttalerne drøner de sidste 
nye hits, samtidig med at der på to store skærme vises video
erne til de forskellige hits. Mellem de to skærme er en laser, 
og denne kaster sin stråle ned på den anden endevæg, hvor den 
tegner alle mulige symmetriske figurer. Pludselig kommer et 
"rumskib" flyvende ned over dansegulvet, og da det er midt ude 
over gulvet, åbner det sig i et inferno af røg og lys. Vi dan
ser. Vi sveder. Vi snakker sammen. Vi griner. Det er aftenen, 
hvor vi må være længe ude.

Udvendig er den af hvid marmor, med partier af rød og grøn mar
mor. Den er 2o-3o meter høj. I gavlen er der et godt stykke op
pe en stor roset med en glasmosaik. Ved siden af den står et 
klokketårn, som er cirka 4o meter højt. Det er "Duomo", domkir
ken i Firenze. Man får helt ondt i øjnene af at kigge på den, 
som den står knejsende der midt i solskinnet, som der ikke bli
ver lukket meget ind i kirken af. Herinde mærker man de massive 
stenmures kølighed. Op gennem det brede skib står to rækker af 
korinthiske søjler, med den typisk kunstnerisk udførte top. Som 
i alle de andre kirker hernede - af dem jeg har set - er der 
næsten ingen bænke, hvor man kan sidde og høre på messerne; 
men oppe foran hovedalteret står der da nogle få rækker. Ude i 
siderne af kirken er der nogle mindre altre, hvor man kan ofre 
til nogle af deres utallige helgener. Ligesom i de andre kan 
man mod at stoppe penge i en automat få belyst de mest sevær
dige dele af kirken - i et minut.

Her ligger de altså begravet alle sammen. Michelangelo, Gali
lei og Machiavelli er bare nogle af dem. Santa Croce kirken 
er en stor gravplads. Gulvet er overstrøet med grave med nog
le af de mest betydende florentinere. Men de mest betydnings
fulde af dem alle har deres grave i murene, og deres grave er 
rene kunstværker. Statuer af de afdøde, statuer, der symboli
serer deres gerninger eller ideer, freskoer og forskellige or
namenter .
Der står han, midt i et cirkulært rum med en glaskuppel foro- 
en; David, Firenzes skytshelgen - parat til at beskytte Firen
ze med slynge og sten, mod de omkringliggende byer, de grumme 
Goliater. Som han står der på sit podie næsten 4i meter høj, 
virker han alt andet end lille. Michelangelo har gjort sit ar
bejde godt. Denne nøgne muskuløse yngling, som på den ene side 
udtrykker styrke og på den anden godhed, på grund af hans an
sigtsudtryk, har uden tvivl behaget florentinerne.
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Gennem Firenze løber floden Arno, men selv om den får en til at 
tænke på Kiplings grå-grønne grumsede Limpopo-flod, og man skul
le tro at den er dødforurenet, er den alligevel fyldt med fisk. 
Ude ved brinken står de, bag ved bropillerne i læ for strømmen 
står de, alle vegne er de.
Jeg sidder oppe på den mur, der løber langs vejen ud mod flo
den, solen skinner fra en skyfri himmel, og langs med flodbred
den står der adskillige lystfiskere. Der er lige kommet nogle 
nye til. De kaster en rød klump, som da den rammer vandet går i 
opløsning, ud i vandet. Sikkert en slags formadding for at lok
ke fiskene til. Det lykkes også; fem minutter efter at linen 
er kastet ud, er der bid. Fisken er godt nok ikke så stor, men 
en anden tæt ved har rigtig heldet med sig. Han står med en af 
disse her lange medestænger på omkring 6 meter, og efter 5 mi
nutters kamp har han landet en kæmpe på i hvert tilfælde 4o cm. 
Bag ved mig farer bilerne af sted. Trafiksituationen her i Fi
renze kan beskrives med et ord: kaos. Langs med vejene holder 
der en kødrand af biler parkeret - selv ude på broerne - og hvor 
det er muligt - set med en italieners øjne - parkerer de biler
ne i en 2-3 lag uden på hinanden. Ud over det er der en utro
lig trafik, og de kører stærkt. Men der er selvfølgelig også 
mange, der har en bil, som kan køre stærkt. Halvdelen af alle 
bilerne er helt nye og har både turbo, direkte indsprøjtning, 
motorer på ikke under 2 liter osv.. Den sidste halvdel af bi
lerne er ved at ruste fra hinanden, og ikke sjældent holdes et 
smadret vindue sammen af det brede brune tape, man plejer at 
bruge til postpakker. Kører man ikke i bil, kører man på scoo
ter eller knallert, som har den fordel, at de kan zig-zagge ud 
og ind mellem bilerne, hver gang trafikken går i stå. Og det 
gør den ret til - til bilisternes store ærgelse.
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Man falder ikke ligefrem over toiletterne i Siena. Faktisk lyk
kes det nogle af os at gå rundt der i lj time før det lykkes 
os at finde et toilet. Siena er en by ged mange særpræg. Et 
torv, som har en hældning på omkring 5 ned mod et punkt lige 
foran rådhuset, der har et lo2 meter højt tårn. Torvet er be
lagt med røde lersten, og det meste af vejen rundt om den øver
ste del af torvet er der 3-4 etager høje bygninger med en re
staurant i underetagen.
Har de andre kirker, vi har været inde i, været store, så slår 
domkirken i Siena dem allesammen med flere længder. Den er stør
re, har mere udsmykning; gulvet er en stor marmormosaik, oppe 
under loftet sidder der en række på cirka loo marmorhoveder og 
kigger ned på en, der er freskoer, der er glasmosaikker, der 
er ... Og sidst af alt er den mere kommerciel - uden at beskyl
de de andre for at være ukommercielle. Lidt gemt væk er der en 
hel kiosk, hvor man kan købe souvenirs, forfriskninger m.m. 
(Og så har den selvfølgelig også alt det, de andre har, med 
hensyn til helgener og betalt belysning).

Det er den sidste dag, tre af os står ude på Ponte Veccio, bro
en med butikker hele vejen over. Midt på broen er der en lille 
plads, her er nogle politibetjente ved at fjerne en gadesælger, 
som har siddet og solgt billeder ulovligt på torvet. Han giver 
sig god tid til at få pakket sine tre billeder sammen. De skal 
først pakkes grundigt ind i brunt papir, så skal de lægges lige 
så forsigtigt sammen - så der ikke sker noget med dem - og til 
sidst skal der bindes en snor omkring den. Da han er færdig, 
er der gået et kvarter. Lidt senere sidder vi på en bænk i en 
lille grøn plet i nærheden af der, hvor bussen er parkeret. Vi 
sidder og spiser lidt frugt, mens vi kigger på livet omkring 
os. Solen skinner, træerne er lige ved at springe ud, vi har 
lige været i Firenze i en uge. Ugen, hvor foråret kom til Ita
lien
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2 .A og 2.Y's studietur til London

Fredag:
Fredag den 12. marts 1988 stod vi forsamlet på Lemvig hovedba
negård med vores kufferter. Vi klemte os sammen i grisen og satte 
kurs mod Vemb-Harwich, mens kærester, søskende og forældre vin
kede forlegent til os gennem de støvede ruder. Et virvar af vin
kende hænder og smil. Det var det sidste vi så til dem. Og så var 
de foreløbig glemt.

Vi - henholdsvis a'ere og y'ere var vist mere eller mindre util
fredse med at skulle afsted med en klasse, vi ikke havde haft syn
derligt meget med at gøre - "sproglige - føj!" og matematikere... 
endnu mere bvadr. Men vi fik vist i løbet af de følgende fem dage 
føjet spot til skamme...

Kurt "bøffen" lagde ud med at nasse guldøl og smøger. Elisabeth 
nøjedes med øllerne, Jytte underholdt hele kupeen med sine sædvan
ligt morsomme vittigheder. Og det bestod den togtur af... 01?, 
SMØGER og Jyttejokes....

Færgeturen gik med at drikke så meget, så man glemte søsygen - dele 
søsygepiller ud, æde slik og købe sprit. Ellers underholdt vi os 
med at betragte Kurt & Elisabeth, som dansede, så der slog gnister 
mellem knæene på dem - lige indtil Elisabeth væltede... He..he..
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Lørdag:
Vi ankommer til Harwich. De fleste hvide i hovederne og rødøjede ef
ter en hed discoteksnat på færgen, hvilket var lidt af en prøvelse, 
da man det meste af tiden lå vandret i luften. (Vi fik da afprøvet 
de fleste drinks). Vi sætter fødderne på engelsk grund i et vejr, 
der minder om det danske i maj måned.

Bussen, der skulle transportere os til London, var en gammel dåse, 
der raslede, så ørene blafrede, og man bed sig i tungen 3 gange i 
minuttet. Stemningen var ikke høj (jvf. færgeturen), men vi var i 
godt humør. Bare følelsen af at være væk fra ræset....

Senere....London Park Hotel. Første indtryk (udefra): et spøgel
sesagtigt gammelt hospital. Andet indtryk (indefra): såmænd præ
sentabelt - udmærket bar - og en kælder, som vi beslaglagde som 
smugkro under resten af opholdet. Nå, men vi havde ca. 1 time til 
at bade og pakke ud i, inden vi skulle se lidt af London - den tur 
varede ca. halvanden time - nok om det. Senere: afgang til den be
rømte musical "Chess". Aftensmaden indtog de fleste af os løbende 
rundt i Londons gader i en forvirret kamp for at finde "Prince Ed
ward Theatre".

MEN! "Chess": En fantastisk sceneopbygning, fantastiske sangstem
mer og lækker musik baseret på en lidt tynd historie... Vi tog un
dergrundsbanen hjem i selskab med skumle negere, freakede londonere 
og konverserede indere, der alle smilede overbærende af vores håb
løse sprog.

Søndag:
Petticoat Lane. Et gigantisk loppemarked fyldt med krejlere, 
kræmmere, jordnødder, lugtende boder, plastikbras, nyt og brugt 
tøj og mexicansk mad. Vi holdt krampagtigt fast i vores punge, 
(hvis indhold svandt i takt med vores vandring gennem dette in
ferno af mere eller mindre brugbare ting). Det var det mest mærk
værdige folk hjembragte til hotellet, f.eks.: kufferter, gyse
lige bamser, nøgleringe og lignende interessante fund.
Senere skulle vi, delt i grupper, på udflugt med Docklands Light 
Railway og lave fieldwork. Vores gruppe var dog så heldige at 
have Lisa Birk som ledsagende, vejledende lærer. Og - som bekendt 
havde Lisa et dårligt forhold til undergrundsbanens togtider, så 
efter at have ledt os rundt på samtlige perroner - og efter at ha
ve sagt "det var dog mærkeligt, jeg kan sørme ikke finde det" op 
til to gange - blev hun enig med sig selv om, "at der nok ikke gik 
et tog den dag". Vi sagde hende ikke imod - og slap for fieldwork... 
de andre kunne åbenbart godt finde et tog... underligt!

Vi vendte hjem til hotellet - og smugkroen, hvor vi tilbragte af
tenen med toldfri whisky og fynboer.....  Kamilla og Lotte fik på 
underlig vis(!) fralokkket fynboerne en nøgle til deres udkårnes 
værelse, hvor de tilbragte en del tid med at skrive kærlige ord 
på deres spejl - med tandpasta.
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Mandag:
Mandag stod der for nogles vedkommende heldagstur til Harrow, for 
andres fieldwork, på programmet. - Harrow, en lille by et godt 
stykke fra London. Udflugtsmål: Harrow Boys School. En gammel enorm 
skole for drenge. Sikke bygninger! Kæmpe idrætsanlæg, egen kirke, 
svømmehal og enorme sale. Ellers go' gammeldags opdragelse med klaps 
bagi og klask på kinden ved den mindste udskejelse. Vi følte, at vi 
trådte ind i en hel anden verden. Nydelige unge mænd i sorte jakker 
og med stråhatte der marcherede afsted med et målbevidst udtryk i 
øjnene. Gamle bygninger og en så påfaldende stemning af lydighed og 
orden, at man fik helt dårlig samvittighed ved sin tilstedeværelse. 
Vi blev vist rundt og orienteret om skolens fortid og regler og 
blev præsenteret for en opremsning af diverse betydningsfulde per
soner, der har haft tilknytning til skolen. Besøget afsluttede vi 
med "high tea", d.v.s. te, en overflod af kager, sandwiches og tær
te. Jo, i sandhed et begavende besøg.

Om aftenen stod der "Les Miserables" på programmet (for os heldige, 
der havde bestilt billetter hjemmefra). En fantastisk oplevelse - en 
ganske enkel sceneopbygning, vidunderlig musik og fremragende skue
spillere med vidunderlige sangstemmer. Hvordan skal man beskrive en 
skøn musical som andet end den altopfyldende, tunge mættelsesfor- 
nemmelse, der tynger kroppen ned mod jorden og gør fødderne tunge 
bagefter?

Tirsdag:
En stor kunstoplevelse på henholdsvis National- og Tate Gallery. En 
helt speciel oplevelse at se Monet, van Gogh, Turner, Blake og de 
andres originale værker - men fødderne betalte prisen. Av! Bagefter 
væltede vi os i reproduktioner og postkort for at få lidt af magien 
med hjem. Så fulgte besøget hos "The Conservative Party", og 
what a party! Manden, der talte var yderst velinformeret, enhver 
svigermors drøm, talte aldeles udmærket for sin sag, dog var det 
for os på de sidste rækker forbundet med lidt besvær at opfange 
hvad manden sagde, da Jytte til tider var en smule ukoncentre- 
ret og raslede så himmelhøjt med sin slikpose, at vi måtte an
strenge os for at følge med i Kurt og Elisabeths forsøg på at 
få fyren til at dumme sig. Hvilket de gjorde ved kvarterlange 
udredninger og henvisninger til dit og dat. Men - de politikere, 
DE kan snakke (udenom).

Onsdag:
Vi satte kurs mod Windsor for at beskue Windsor Castle. De andre 
var den dag på Science Museum. Windsor Castle er verdens største 
beboede borg, dronning Elisabeths (Lizzy) sommerresidens. Før af
gangen havde Jannik kæmpet en tapper og modig kamp for at vække 
Pedro, som var som limet til sin hotelseng "I DRANK TO MUCH BEER? 
IM STAYING HERE". Og så tog vi afsted - raske gutter og friske 
møer højt fra nord på rad.Vi snorksov i sind og krop i toget på 
vej mod Windsor - en rigtig turistattraktion.
Da vi ankom, blev vi modtaget af et væld af tyske, amerikanske og 
franske turister - og nogle morsomt udseende gardere med nederdel 
og gamacher. Så blev vi vist rundt i Saint Georgs Chapel af en lil
le blegt udseende guide. Der så vi dronning Margrethes æresplads - 
ja, ja, HEREFTER! Burgermad og shopping, hvorefter Jytte afholdt 
surprise modeshow med sit nyerhvervede tøj. Så satte vi næsen hjem 
mod Elephant and Castle og hotellet. Vi aflagde dog lige Oxford- 
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street et lille besøg forinden. Y'erne gjorde karriere inden for de 
højere kredse med et besøg hos fætter Aksel, en af Elisabeths utal
lige blå familiemedlemmer.
Torsdag:
Afrejsedagen. Formiddagen gik med proviantering og oprydning af 
flasker, dåser, Pedro og lignende. Derefter kamp med kufferter, 
der ikke kunne lukkes, da bagagen på underlig vis havde formeret 
sig. Visse personer flåede så voldsomt i tasker og kufferter, at 
de gik i stykker (jf. Karen).

Dernæst smed vi os i en stor klump af lærere, elever, kufferter, 
tasker, Pedro, poser og bamser i hallen. Ventende på bussen. Kl. 13 
påmønstrede vi bussen og bumlede mod Harwich, hvor vi steg ombord 
på færgen. Her foretog folk sig mere eller mindre åndsudvidende 
ting. Såsom at æde, købe slik, kysse, jagte fynboer og drikke sig 
fra sans og samling i afskedsdrinken: Whiskykirrbaileysoldeneng- 
lishmartinitequilarommalibucamparigin.... Hvorefter de fleste 
tog den på hovedet ned i couchetterne - andre delte fornøjelsen 
med diverse fynboer (efterfølgende konsekvent slettet af censur).
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Fredag:
Fredag morgen var folk yderst rolige og afslappede. Pernille havde 
dog en ublid start på dagen. Hun gak årle op og indtog morgenmad, 
men vendte efter 5 minutter tilbage til vores couchetter og væk
kede os med et!.....  "Er der nogle brækposer herinde?"

Inden vi fik set os om, stod vi på Lemvig station og forsvandt 
i løbet af få minutter ind i mængden af forældre og gik hver til 
sit. Med en kæmpeoplevelse i baglommen.

Jens Nørgaard 2.y og Ninka Mauritson 2.a
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Ekskursioner
3 .abN i Hamburg
Søndag:
Med sit enestående virvar af utallige perroner, hvinende brems, 
togkolosser fra de fjerneste steder på det europæiske kontinent 
og et broget og aldeles særpræget menneskemylder er Hamburger 
Hauptbahnhof sikkert nøglen til kosmopolitisk lykkefølelse; men 
for den uprøvede gymnasieelev med seks timers togrejse i krop
pen, drivende armsved, tunge kufferter og begyndende hovedpine 
er den nu mest af alt nøglen til klaustroföbi! Derfor var vi, 
3.abN, også yderst lettede, da Gitte og Kurt efter lange trængs
ler kunne bryde koden til forståelse af Hamburgs offentlige tra
fiksystem og genne os ind i bussen mod bydelen Niermarkdsplatz. 
Der sad vi så totalt færdige og så storbyen rulle forbi, alt imens 
vi så småt begyndte at glæde os til mødet med vores vandrehjem. 
Her ville en snes velvillige dragere nemlig, sådan dikterede vo
res beskedne fantasi os i det mindste, befri os for kufferterne og 
guide os mod de komfortabelt indrettede værelser, hvor et varmt 
bad og en blød seng ventede.

Bussen standsede ganske vist ved et skilt, der pegede mod "Jugend- 
herberg", "men hvor var dragerne?" "Nå, skide være med det, de 
strejker nok bare." Så vi tog selv fat i pakkenellikerne og be
gav os på vej efter skiltets anvisninger. Efter godt og vel to km 
nåede vi også frem til et par rimeligt velholdte barakker med på
skriften "Jugendherberg", "men hvor var vores luksusvandrehjem?" 
"Ja ja da, enhver kan vel glemme at male facaden og at rulle den 
røde løber ud", så med drømmene fra bussen nogenlunde i behold 
gik vi alligevel indenfor. Da vi stod på værelserne og hørte folk 
enten dratte omkuld i de knirkende jernsenge eller hvine som af
sindige ude under de iskolde brusere i fællesbaderummet, forstod 
vi imidlertid, hvilken skuffelse det kan være at tage glæderne på 
forskud. Nå, spøg til side, og i øvrigt er der vel heller ingen, 
der tager skade af at klare sig med lidt mindre engang imellem.
Om aftenen skulle vi ud at spise, og hvor går man hen i Hamburg, 
når mødre, kærester og andet godtfolk sidder i lykkelig uvidenhed 
hjemme i Vestjylland? - St. Pauli, selvfølgelig! Det fordærvende, 
skønne kvarter, hvor de kødelige lyster og alskens dekadente re
medier falbydes i lysternes navn. Vi så på læderundertøj, fandt 
en tilpas snusket restaurant og studerede mere eller mindre til
bageholdent verdens ældste erhverv blive udøvet til perfektion.
Mandag:
Mandag morgen startede med en stor og glædelig overraskelse. 
Skælvende af kulde efter endnu en tur i baderummet oplevede vi 
nemlig vandrehjemmet udmærke sig ved rent faktisk at servere 
rundstykker i stedet for, som ellers forventet, vandgrød til mor
genmad. Isnende kolde, men glade og forædte kunne vi så gå igang 
med dagens program. Efter planen skulle det første af dagen slås 
ihjel på et gymnasium, og som sagt så gjort. Det mest ophidsende 
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ved skolebesøget var, at vi skulle med nogle tyskere hjem om ef
termiddagen og i by med dem om aftenen. Undertegnede var hjemme 
hos en tysk familie Christiansen, der, som efternavnet antyder 
havde visse forbindelser til Danmark. Et par slægtsled tilbage var 
de danske, hver sommer belejrede de et sommerhus i Danmark og fa
deren kunne et par brokker, så som "goddag", "god appetit" og 
"velbekomme". Så det kan nok ikke undre nogen, at det meste af 
det besøg gik med at være fædrelandskærlig og beskeden, men beæret, 
modtage komplimenter møntet på den danske hygge, naturen og frika
deller med brun sovs. Sent på eftermiddagen sagde vi pænt farvel 
og tak for al venlighed til vores værter, og tog så ellers hjem 
til barakkerne for at shine os op til aftenens udskejelser.

Badet i dyre dufte, maskeret i sminke og klædt i sidste skrig mød
tes vi midt på aftenen med et pænt udsnit af vores værter igen. 
Der var åbenbart et par garvede natteravne iblandt dem, for i lø
bet af nul komma fem sad vi bag hver sit ølglas på en helt igennem 
lækker og stemningsfyldt bar. For ikke at udpensle aftenens forløb 
i kompromitterende detaljer vil jeg i ren uskyldighed og selvfølge
lig uden at tænke på visse personer nøjes med at nævne, hvor bil
ligt baren solgte en meter fyldte ølglas på rad og række, og hvor 
hurtigt selskabets tørstige elementer gjorde det til en sport at 
give så mange omgange "meterøl" ud som muligt.

Tirsdag:
Efter en god, lang nats søvn (max. 4 timer) sprang vi friske og 
udhvilede ud under den antarktiske bruser (der var dog visse und
tagelser) , og der var naturligvis ingen, der måtte afsides for at 
ofre endsige havde tømmermænd (vi lod bare som om!).
Som det naturligvis fremgår, var det med rimeligt blandede følel
ser, at vi på et blasfemisk tidligt tidspunkt dannede trop for at 
udføre dagens program. Om eftermiddagen skulle vi ud at se rester
ne af en af nazisternes små hyggelige arbejdslejre, og eftermid
dagen var viet til en tidligere skole, hvor nazisterne udviste eks
perimentel pædagogik i videste forstand. Med andre ord besøgte vi 
først på dagen den tidligere arbejdslejr, Neuengamme, lige uden for 
Hamburg, og det var i sandhed en usmagelig oplevelse. Det usmage
lige var sådan set ikke de få "sterile" ruiner af lejren, der var 
tilbage. Nej, det frastødende var, at en gammel kommunist og tid
ligere Neuengammefange førte os hen til en intakt Neuengammebyg- 
ning, som man nu vitterlig var i færd med at ombygge til kultur
hus ! ! !

Om eftermiddagen på den tidligere skole skulle vi som antydet li
geledes konfronteres med tyskernes pinlige fortid, og det skete 
på en efter undertegnedes smag betydeligt mere passende vis. På 
skolen havde nazisterne igennem hele deres storhedstid udført me
dicinske eksperimenter på eleverne, og for at slette sporene heraf 
henrettede man kort før kapitulationen alle forsøgskaninerne. Den
ne "historiske begivenhed" havde man på skolen valgt at illustrere 
via billeder fra dengang.

Godt udkørte og muligvis godt belærte vendte vi så endnu engang 
hjem til vores elskede vandrehjem. Her gjorde vi os påny ganske 
uimodståelige, for efter planen ville vi gentage tidligere 3.g 
klassers bragende succes ved besøg i Hamburg. Vi ville besøge 
et ungdomshus, "Die Fabrik", som skulle være et eldorado af for
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skellige musikgenrer, eksperimentielt teater, caféer, barer osv. 
Es mag sein, at "Die Fabrik" virkelig er et sådant eldorado, men 
for os forblev det dog først og fremmest et eldorado af låste dø
re, for lige bestemt tirsdag var der nemlig lukket! - "Var der 
nogen, der sagde FIASKO!"!!!

Godt slukørede stak vi derfor halen mellem benene og skyndte os 
så ellers hjem. Her havde nogle af os heldigvis været forudseen
de nok til i løbet af de første 1 i dag at opbygge et pænt arsenal 
af veltrængte import Tuborg, og mens andre gik til ro, udvikledes 
der stille og roligt et civiliseret party.

Onsdag:
Som et plaster på den foregående aftens fiasko og på nogles ho
vedpine kunne vandrehjemmet byde på endnu en behagelig morgenover
raskelse: Nu, hvor vi skulle hjem, havde man oppet sig til at lukke 
op for det varme vand. ( - Bedre sent end aldrig!!!) Vi havde der
for næsten tårer i øjnene, da vi efter morgenmaden nåede det be
drøvende øjeblik for afskeden med tre nætter i uforlignelig mate
riel forkælelse. Gitte og Kurt kunne dog trøste os med, at vi nu 
nok skulle få lov at komme i dyrepark og se på rigtige løver med 
farlige tænder.

Det første punkt på dagens program var nemlig et besøg i Hagenbeck 
dyrepark. Efter at have set på dyr var resten af eftermiddagen fri, 
så den opmærksomme læser må få lov at gætte 3 gange, om vi gik på 
indkøb! Selvfølgelig skulle vi som "tak for denne gang" have lagt 
lidt valuta i den "slunkne" vesttyske statskasse, og vi var derfor 
en hel del fattigere på penge, men tilsvarende rigere på cigaretter, 
sprut og slik, da vi atter engang vovede os ind på Hamburger Haupt- 
bahnhof. I et par minutter inden afgang fandt vi under Gittes kyndi
ge (!) vejledning da også frem til den rigtige togvogn, og toget 
begyndte lige så stille at rulle nordpå.

På vegne af 3.abN
Dorte Ipsen Boddum, 3.bN
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3.mN på Samsø

Turen med 3mN til Samsø fandt sted fra den 6. til den 11. sep
tember. Vi startede søndag formiddag og væbnede os med tålmo
dighed til den langvarige tur til øen.

To dage før turens start måtte Torben Møller sige fra, hvorfor 
undertegnede var eneste lærer på turen. Vejret var godt, når 
man tager sommeren i betragtning, hvad der betyder meget for 
en tur, hvor en stor del af aktiviteterne ligger ude.

Traditionen tro startede holdet med en døgnundersøgelse, hvor 
man dog måtte opgive at slå telt op på en station og lægge sta
tionen i nærheden af Thommasminde. Som følge af det meget høje 
aktivitetsniveau gennem en døgnundersøgelse, er eleverne altid 
noget afdæmpede under den følgende dags feltarbejde. Dette ar
bejde foregår altid på en strandbiotop, hvor der skal udføres 
en nivelleringsopgave gennem en strandvold og strandsø. Efter 
denne geografiske opgave fulgte den biologiske, der bestod i en 
bestemmelse af planter og dyr gennem denne nivelleringslinie.

Den følgende dags besøg på svineslagteriet og konservesfabrikken 
gav også tid til et besøg på skadestuen med et inficeret mygge
stik.

Gåturen rundt på Nordsamsø bærer altid præg af, hvor langt man 
kan lokke eleverne til at gå. Dette lettes ved disses ukendskab 
til området og giver altid anledning til en vis moro.

Med en god middag og fest blev turen rundet af før den endnu læn
gere tur hjem.

PP
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3.mF i København

Tirsdag den 8/9 1987 krydsede vi, efter at have krydset stem
mesedlerne, Danmark; vi tog fra Struer kl. lo.17 og var 6 ti
mer senere på Hovedbanegården, hvor vi tilbragte det meste af 
en time med at vente på Sven, der "lige" skulle hente vores 
togkort. Herefter begav vi os mod vandrerhjemmet,hvor vi blot 
smed tasker m.v. ind på værelserne inden vi tog bussen tilba
ge til centrum. Aftenen bød for hovedpartens vedkommende på 
Burger King- og biografbesøg inden vi tog "hjem" til TV-stuen, 
hvor vi nåede landsresultatet af valget samt en deraf følgen
de højlydt debat, der medførte diverse klager samt ordre om 
ro i H-fløj en!
Onsdag formiddag tilbragte vi på H. C. Ørsted instituttet: 
efter vi - traditionen tro (jvf. London, marts 87) - var kom
met en halv time for sent, fortalte en specialestuderende om 
studierne på instituttet og gav et mindre - men spændende - 
foredrag om lasere, indeholdende diverse forsøgsdemonstratio
ner. Herefter fulgte et særdeles lærerigt (hmm!) foredrag om 
superledere, hvor vi blandt andet lærte om forskellen på Kel
vin- og Celciusgrader. Efter at så at sige samtlige 18 elever 
i en time havde kæmpet en indædt kamp mod søvnen, gav det for
nyet energi at indtage frokost i instituttets kantine og der
efter få lidt tiltrængt luft på vej gennem Fælledparken til 
Niels Bohr Instituttet. Her gav Erik Rüdinger et virkelig godt 
foredrag om kvantefysikkens historie 1913-1929. Dernæst blev 
vi vist rundt på NBI, og oplevede bl.a. en reklamepropaganda 
fra en medarbejder fra miljøstyrelsen, der har lånt institut
tets Van De Graaff accelerator. I cyklotron-hallen kunne vi 
prøve kræfter med det temmelig kraftige magnetfelt, hvilket - 
selvfølgelig - medførte at visse drenge prøvede at overgå hin
anden - i skarp konkurrence med Tina...
Det blev til knap en times strøgtur, og derefter endnu et be
søg på "Home of the Whopper", inden vi tog hjem til vandrer
hjemmet og forberedte os til landskampen (Wales-Danmark! red.); 
der var ellers fest og stemning i TV-stuen: Det meste af loo 
mennesker (hovedsageligt gymnasieelever fra Holstebro, Viborg 
Kat. og Lemvig) sad stuvet sammen og kom med gode råd og vej
ledning til de rød/hvide, men desværre uden resultat: Danmark 
tabte l-o; de mere højreorienterede udtrykte det således: 
"Ja-ja; ét uheld kommer sjældent alene..." (de hentydede vist
nok til gårsdagens valg!). Resten af aftenen blev der spillet 
kort og på anden måde hygget til ud på de små timer.

Næste morgen, d.v.s. egentlig nat, kl. 06.00, måtte 3.mF ud 
af dynerne - til stor fryd for samf'erne - der endnu engang 
ku1 sove længe! - for at nå et tog fra hovedbanegården kl. 
8.o3, hvilket vi selvfølgelig ikke nåede, men lykken stod os 
bi - der afgik endnu et tog vestpå kl. 8.12. Efter at vi var 
"stået af i Roskilde", (altså på stationen!!) blev vi i bus 
kørt til Risø, hvor vi havde en virkelig spændende dag med 
DR1; vi skulle selv køre med reaktoren og udføre diverse for
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søg med bl.a. isotopbestemmelser, neutronøvelser etc., som 
nævnt, en lærerig men også sjov dag, hvor pigerne beviste 
deres mangfoldige evner og styrede kontrolbordet perfekt!! 
Torsdag aften blev for manges vedkommende benyttet til fami
liebesøg, andre gik i biografen, inden vi kl. 23 mødtes på 
vores "stamrestaurant" for enden af strøget. Herfra tog nog
le ud i Københavns natteliv, mens andre drog hjem til vandrer
hjemmet.
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Fredag formiddag skulle vi sammen med samf'erne besøge Bryel 
og Kjær, en måleinstrumentfabrik i Nærum. Efter IJ times bus
tur - og dermed søvn! - ankom vi til det store fabriksområde, 
hvor 2.5oo mennesker arbejder. I uddannelsesafdelingen blev 
vi modtaget af 5 ansatte og en reklamefilm om fabrikken. Da 
samf'erne var færdige med at stille intelligente spørgsmål 
om lønforhold, kønsfordeling o.lign., blev vi i grupper vist 
rundt; en længere gåtur, hvor højdepunktet nok var det lyd
tætte rum, for slet ikke at tale om det gratis smørrebrød i 
kantinen!!
Knap 85% af mF-grenen droppede det kulturelle besøg i Humle
bæk og gik i stedet på solde-tur på strøget i ét par timer, 
inden vi tog hjem for at pynte os til aftenens oplevelser... 
Det blev til middag på flere forskellige restauranter; mere 
eller mindre romantiske, alt efter deltagere. Kl. 21 mødtes 
vi i Tivoli, hvor vi i større eller mindre grupper morede os 
på forskellig vis til kl. 23.3o, hvor nogle tog hjem, mens 
andre, anført af Jørgen Bitsch, gik på bøssebar.

Lørdag sov vi længe - til kl. 7.oo minsandten - hvor Sven kom 
og vækkede os og delte morgenmadsbilletter ud. Da vi havde 
ryddet op, pakket samt fået morgenmad, tog vi ind til hoved
banegården med bagagen og gik en tur på strøget til kl. 11, 
hvor vi - sammen med de samfundsfaglige - men uden Zeuthen, 
der vistnok var på bar - var på 1 times besøg i folketinget, 
hvor vi fik lov til at sidde i den kongelige loge - SØRME! 
Tilbage på strøget krøb vi i ly for regnen på Burger King, 
og gav os til at vente på at klokken skulle blive 14.3o, 
hvor vi skulle mødes på hovedbanegården. Kl. 15.oo afgik vo
res tog og knap 6 timer, og en utrolig masse slæben på baga
ge samt 3 togskift senere var vi tilbage, hvor vi begyndte 
4i døgn tidligere; mange penge fattigere men helt sikkert 
flere oplevelser rigere..... På alle måder et lærerigt besøg!
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3.S i København med Lisa Birk 
og Sven Højgaard Jensen 
8.-12. september 1987

Det var valgdag på afrejsedagen, så bl.a. derfor nåede enkelte 
af eleverne - der ikke havde stemt pr. brev - toget i Struer i 
sidste øjeblik.

Rejsens faglige tema var dog ikke folketingsvalg og Christians- 
borgpolitik (i så henseende nøjedes vi med at bese de tomme fol
ketingslokaler) , men fattigdom og socialt hjælpearbejde i Køben
havn.

Emnet var undfanget tidligere, men gjort aktuelt ved offentlig
gørelsen i sommerferien 1987 af en grundig fattigdomsrapport, 
bestilt af socialministeren. Den efterfølgende debat rejste 
f.eks. spørgsmålet, om yderligere bevillinger til det primære 
sociale arbejde bør gives til det kommunale bistandssystem el
ler til private hjælpeorganisationer. 3.S har fået set og dis
kuteret nogle private organisationers arbejde og er dermed - 
forhåbentlig- lidt bedre i stand end før til at bedømme denne 
gren af bistandsarbejdet.

Nå, men tilbage til turens program og forløb:

Tirsdag aften: TV på vandrerhjemmet, der husede rigtig mange jy
ske elever - bl.a. fra Holstebro Gymnasium. Diskussion og forar
gelse over, at Københavnske vælgere således svigtede firkløve
ret. Enkelte gik til køjs med en mindre depression.

Onsdag: Pigerne var med LB på Grevinde Danner; drengene på Ko- 
foeds Skole med SH. Begge steder fik vi noget at vide om bru
gerne, deres forudsætninger for at komme, krav og tilbud til dem, 
"behandlingens" resultater osv. Kofoeds Skole har mærket en svag 
stigning i søgningen: en stor del af stigningen kommer fra to 
grupper: grønlændere (dybere sociale problemer) og flygtninge 
(tøjhjælp). - Men der er så langt fra Centrum til Kofoeds Skole!
Om eftermiddagen .-Christiania. Indgangen er en oplevelse: Først 
smykkesalg og Christianiasouvenirs i fredfyldt hippiestil; der
næst (bag indgangsporten) bullshit'ere (formodentlig; læderjak
ker i hvert fald) med Schäferhunde og hash ti salg. Nå, vi hav
de en aftale på klokkeslet om en rundvisning. Takket være den 
kvindelige guide's villighed til også at tale om egne erfaringer 
(hun er selv christianit) udover det faste foredrag om Fristaden 
og det omgivende samfund, mener jeg selv, at vi hørte og så me
get blandet - hørte nok mest "pro", men også noget "kontra" - om 
den omdiskuterede Fristad.
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Torsdag: Traditionen tro: Byvandring gennem Vesterbro. Derefter 
samtale med Anders Enevoldsen, leder af KFUK's sociale arbejde 
på Vesterbro. Han indledte med at synge sangen "Man sku' næsten 
tro, han havde hat' nerver" af Niels Hausgaard, og forklarede, 
at hans evner til at tumle det jyske dialekt ikke var tillært; 
han kom fra Hvide Sande. Så var der allerede lagt an til for
håndssympati. Nogle af de samme emner, som ved Kofoeds Skole 
blev vendt - men større spørgelyst frem og tilbage her i fælles
rummet på Vesterbro. Færre kommunikationsbarrierer?

Ved middagstid oplevede flertallet (besøget var desværre gjort 
frivilligt) en virkelig skarp kontrast til de utilpassede, fat
tige og ofte defaitistiske menneskeskæbner, vi lige havde hørt 
om. Vi besøgte Københavns Fondsbørs. Så vekselererne i arbejde 
og fik en snak med en ledende medarbejder i Fondsbørsens stab. 
Tak til Kit fra 3.a for at have formidlet denne kontakt.

Eftermiddag: Besøg i TV-byen. Rundvisning i studier, rekvisit
rum, radiorådssal m.m. Selvom hver DR-udsendelse er unik og of
te kræver håndværksfremstillede interiører og rekvisitter, gav 
rundvisningen med de mange åbne studiedøre også indtryk af en ■ 
art masseproduktion. Her produceres næsten nat og dag. En op
tagelse var igang, mens vi var der, andre var ved at blive for
beredte.

Fredag formiddag: Besøg sammen med 3.mF på Brüel og Kjærs fa
brikker i Nærum (måleinstrumenter m.m.). Fik ved at spørge en 
smule kontant erhvervsorientering, men først og fremmest ind
blik i firmaets opbygning, produkter og produktion.
Om eftermiddagen med kystbanen til Humlebæk og Louisiana med 
de mest ihærdige elever. Museet viste en stor og spændende ud
stilling om det historiske Mexico, men deltagelsen - det må er
kendes - kom til at lide under, at arrangementet geografisk og 
tidsmæssigt lå yderligt.

Fuld opbakning var der så til gengæld til at se teaterforestil
lingen "Idealister" på Fiolteatret torsdag aften. Men der var 
lukket p.g.a. sygdom. Sådan kan det gå.

Lørdag: Besøg i Folketinget.

De sidste to timer, inden toget kørte fra Københavns Hovedbane
gård kl. 15.00, havde vi besøgende og velbeslåede provinsboere 
ingen problemer med at bruge.

SH
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Elevarbejder i formning
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Frivillig musik
Kormusikken satte i dette skoleår gymnasiets fysiske rammer på 
en prøve, da omkring 600 korister fra de fleste af amtets gym
nasier mødte frem til det årlige regionale korstævne. Korlederen, 
Erling Kullberg, havde atter fundet en række spændende arrange
menter frem, og han sørgede med sin veloplagte instruktion for 
en festlig arbejdsdag. Kantine og pedeller sørgede for en for
plejning, som formåede at Imponere vore "store naboer" i amtet.

Den afsluttende værkstedskoncert blev desværre - p.g.a. vores 
lidt forsigtige reklamering - hørt af for få af byens musikel
skere, men denne "bagatel" generede heldigvis ikke de udøvende.

Det kommende års regionale korstævne arrangeres af Viborg Amts
gymnasium og afholdes som sædvanlig i starten af efteråret.
Udover dette arrangement beskæftigede koret sig i efterårsse
mestret med cubanske sange, og ved juleafslutningen opførtes en 
blanding af danske og engelske julesange. Ved efterårskoncerten 
og den efterfølgende forældrefest opførtes satser fortrinsvis i 
swing- og gospelstil.
Den frivillige musik er imidlertid mere end blot kormusik. Fire 
studiegrupper under ledelse af Torben Lassen og et antal selv
styrende grupper har i årets løb arbejdet med såvel jazz som 
rock, latin og pop. Dennne mangfoldighed gav i første omgang an
ledning til en koncert på skolen med samtlige grupper og senere 
en fest med musik fra egne bands - begge arrangeret i FLOS-regi.

Arets sidste optræden blev ved Handelsskolens Melodi Grand Prix. 
Her deltog syv grupper fra LG og en af disse - kaldet D.E.M. 
vandt pengene, æren og det efterfølgende turnélivs "velsignel
ser" .
Mangfoldigheden er i dette "ikke-musical-år" kommet til udtryk 
på endnu en måde, idet vi ved forskellige arrangementer havde 
den klassiske musik repræsenteret. Det skete ved juleafslutnin
gen, hvor Berit og Hans fra l.a opførte Rossinis "Katteduet", og 
Mette fra l.y spillede temaet fra Vivaldis "Vinteren" på tvær
fløjte. Ved forårskoncerten og forældrefesten hørte vi obomusik, 
- nemlig en obotrio af Joseph Triebensee over Haydntema spillet 
af Malene 2.a, Mette l.z og Lise l.b og Carl Nielsens Humoresque 
nr. 2 spillet af Lise l.b akkompagneret af Inge Kaae på piano.

Planerne for det kommende jubilæumsarrangement ligger endnu ikke 
fast, men at der bliver tale om en større sag, kan vi næsten ga
rantere.
Mit ønske må derfor være, at der såvel ved dette arrangement som 
ved andre musikalske aktiviteter må være mindst lige så mange en
gagerede deltagere, som tilfældet har været i dette skoleår.

JB
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Frivillig idræt
I skoleåret 1987/88 har frivillig idræt fulgt det traditionelle 
mønster. Udbudet af discipliner har fulgt elevernes interesse 
og hvilke turneringer, gymnasiet havde tilmeldt sig.
Skoleåret startede med udendørs fodbold for både piger og drenge. 
Dette skyldes, at fodboldturneringen ligger først på turnerings
planen. Efter udendørssæsonen fulgte så diverse discipliner in
dendørs. Det drejede sig om volley, indendørs fodbold, basketball, 
hockey, badminton og tennis.

Igen i år var der stor interesse for tennis, idet mange benyttede 
lej ligheden til at prøve denne sport inden udendørssæsonen starte
de i maj måned.

PP

Idrætsstævner
Som i de tidligere år deltog Lemvig Gymnasium med fynd og klem 
i de mange idrætsstævner, vi blev indbudt til.

I efteråret, en dag da Vorherre åbnede for sluserne, afvikledes 
fodboldturneringen i Struer Mudderpøl. Det høvlede ned fra start 
til slut, spillerne kunne tage bad udendørs, og tilskuerne priste 
deres regntøj i høje toner. Humøret fejlede ingenting - men det 
gør det aldrig på disse dage. Det dér med målene kneb det med, 
hvis vi ikke indregner dem, modstanderne scorede. Tja.

Derefter gik det slag i slag med håndbold, basketball, volleyball 
og badminton. Der bliver gået til den med umådelige kræfter, figh
tervilje, opmuntrende tilråb og høje hyl.
Nogle kampe vindes, en del tabes, men vi har haft nogle dejlige 
dage, hvor man mødtes på tværs af klasser og årgange, stod last 
og brast med overmagten, pjattede og fik muntert afbræk i den dag
lige undervisning.
Vi håber på høj aktivitet også næste år.

EM
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Kurser
24.07.87-03.08.37 Michael Böss Efteruddannelse (engelsk)
o4.o9.87 Peter Hansen Datavej ledning
lo.09.87 Elisabeth Moltke Regionalkursus i historie
lo.09.87 Troels Jensen Regionalkursus i historie
lo.o9.87 Elly Jespersen Regionalkursus i historie
16.o9.87-19.09.87 Jytte Thisgaard Modern English Poetry
21.09.87 Inger Nord Studievejledning
25.09.87-26.09.87 Per G. Petersen NPO-Problemer
3o.o9.87-03.10.87 Elly Jespersen Historie
ol.lo.87-03.10.87 Claus E. Johansen Dansklærerforeningens 

årsmøde
29.lo.87-31.lo.87 Sven H. Jensen Erhvervsøkonomi
o3.ll.87 Peter Hansen EDB
03.11.87 Torben S. Møller EDB
o3.ll.87 Kurt D. Nielsen EDB
o3.ll.87 Lisbeth B. Pedersen EDB
06.11.87-07.11.87 Jørgen Bruntse Musik
08.11.87-14.11.87 Elisabeth Moltke Dansk sikkerhedspolitik
11.11.88 Peter Hansen EDB
11.11.88 Torben S. Møller EDB
11.11.87 Kurt D. Nielsen EDB
11.11.87 Lisbeth B. Pedersen EDB
13.11.87-15.11.87 Lars Ebbensgaard PC-kursus
13.11.87-15.11.87 Peter Hansen PC-kursus
16.11.87-18.11.87 Ole Zeuthen Toksikologi og arbejdsmiljø
26.11.87 Peter Hansen EDB
26.11.87 Torben S. Møller EDB
26.11.87 Kurt D. Nielsen EDB
26.11.87 Lisbeth B. Pedersen EDB
30.11.87-02.12.88 Lars Ebbensgaard Rektormøde
01.12.87-31.03.88 Inger Nord Efteruddannelse (Rom)
o2.12.87 Lisbeth B. Pedersen Studievejledning
08.12.87 Lars Ebbensgaard GAS
15.12.87 Peter Hansen EDB
o4.ol.88-08.ol.88 Peter Hansen EDB
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o4.ol.88-08.0I.88 Torben S. Møller EDB
o4.ol.88-08.0I.88 Kurt D. Nielsen EDB
o4 .ol.88-08.01.88 Lisbeth B. Pedersen EDB
ll.ol.88-15.ol.88 Peter Hansen EDB
ll.ol.88-15.ol.88 Torben S. Møller EDB
ll.ol.88-15.ol.88 Kurt D. Nielsen EDB
ll.ol.88-15.ol.88 Lisbeth B. Pedersen EDB
13.ol.88 Kurt M. Pedersen EDB
28.01.88-30.01.88 Lars Ebbensgaard Naturfag
29.01.88 Jytte Thisgaard Regionalkursus i engelsk
29.ol.88 Kurt M. Pedersen Regionalkursus i engelsk
29.ol.88 Gitte D. Andersen Regionalkursus i engelsk
29.ol.88 Michael Böss Regionalkursus i engelsk
ol. ,02.,08.,29.o2 Karin Nielsen GAS
o1.,o2.,08.,29.o2 Metha Jensen GAS
ol.,o2.,08.,29.o2 Kurt M. Pedersen GAS
05.o2.88-06.o2.88 Jørgen Bruntse Musik
08.o2.88 Jørgen Nørby Regionalkursus i biologi
08.o2.88 Lars Ebbensgaard GAS
22.02.88 Kurt M. Pedersen GAS
29.02.88-04.03.88 Peter Hansen EDB
29.o2.88-o4.o3.88 Torben S. Møller EDB
29.02.88-04.03.88 Lisbeth B. Pedersen EDB
o7.03.88-11.03.88 Peter Hansen EDB
07.03.88-11.03.88 Torben S. Møller EDB
o7.03.88-11.03.88 Lisbeth B. Pedersen EDB
17.03.88-18.03.88 Karin Nielsen Gymnasieskolernes 

forening
; sekretær-

17.03.88-18.03.88 Metha Jensen Gymnasieskolernes 
forening

; sekretær

23.03.88 Ole Zeuthen Regionalkursus i kemi
ll.o4.88 Karin Nielsen GAS
ll.o4.88 Metha Jensen GAS
11.04.88 Kurt M. Pedersen GAS
13.o4.88 Troels Jensen Regionalkursus i historie
13.o4.88 Elly Jespersen Regionalkursus i historie
13.o4.88 Elisabeth Moltke Regionalkursus i historie
14.o4.88 Inger Nord Studievej ledning
26.04.88 Sven H. Jensen Regionalkursus i geografi
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Lemvig Gymnasium 
- ude og hjemme
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Studievejledning
Fag og lektier er kun en del af livet for en gymnasieelev. Meget 
andet føles nok så vigtigt: Samvær med kammerater, valg af inter
esser, det at finde en meningsfyldt hverdagsrytme.

Der kan let opstå tvivl og problemer undervejs, når man løbende 
skal vælge og tilrettelægge sin daglige tilværelse. Derfor har 
nogle lærere til opgave at være studievejledere, dvs. at være 
til rådighed for eleverne i alle mulige spørgsmål vedrørende de
res gymnasieuddannelse.

På Lemvig Gymnasium er vi to studievejledere, som dels kommer ud 
i klasserne i nogle timer og giver orientering, dels snakker med 
elever enkeltvis, når de har brug for det. De emner, vi bl.a. har 
med at gøre, er:

- studievaner og notatteknik 
- økonomiske støttemuligheder 
- valgfag
- eksamensregler og dispensationsmuligheder
- videreuddannelse og erhvervsorientering
- den enkelte elevs trivsel i skolen og overvejelser om fremtiden.

Selv tager vi gerne initiativ til en snak med l.g'erne individu
elt om, hvordan de trives i det nye miljø, og med 3.g'erne om de
res fremtidsplaner. En skoletime, som forsømmes for samtale med 
studievejlederen, regnes som lovligt fravær, for eleverne har al
tid ret til at opsøge studievejlederen for en samtale, enten på 
kontoret i træffetiden, i et frikvarter eller efter aftale. Der
ved udfylder studievejlederen lidt af den funktion, som klasselæ
reren har i folkeskolen; ellers gælder det i gymnasiet, at forhol
det lærer-elev er mere jævnbyrdigt, men også "løsere", idet lærerne 
ikke har samme opdrageragtige rolle for de (omtrent) voksne elever.

Vi er ikke professionelt uddannede rådgivere eller eksperter, og 
undertiden består vores hjælp til eleverne i, at vi skaffer dem 
kontakt med en sådan, hvis de ønsker det; det kan dreje sig om en 
læge, psykolog, socialrådgiver eller andre. Via samarbejde med 
vejledere på egnens folkeskoler og videregående uddannelsessteder 
har vi kontakter udenfor skolen, som kan komme eleverne til gavn.

Skolens to studievejlederkontorer rummer en del materiale om ud
dannelse og erhverv, jobsøgning, arbejde i udlandet m.m., og alle 
elever er velkomne til at få kopier af det eller låne det med hjem 
efter aftale med os. På to opslagstavler i fællesområdet kan de 
aktuelle plakater, breve, annoncer og avisudklip fra uddannelses
området studeres, og ved den ugentlige morgensamling meddeler vi, 
når der er vigtigt nyt på området.

IN & KN

79



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. Odlån 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 
(Første

SKAL FORSYNES MED NAVN, KLASSE OG ARGANG 
venstre side foroven)

2. BØGERNE SKAL INDBINDES

3. DER MA IKKE SKRIVES I BØGERNE!!!

BORTKOMNE OG BESKADIGEDE BØGER SKAL ERSTATTES AF 
ELEVEN!

(Navnet er en forudsætning for, at du får din bog tilbage
Tilskrevne bøger er beskadigede bøger.)

Boginspektors træffetid: 2. frikvarter dagligt.

Elly Jespersen
EJ
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Praktiske oplysninger

Ferieplan Sommerferie 1988: 
2o/6 - 8/8 1988

Efterårsferie: 
17/10 - 21/10 1988

Juleferie: 
23/12 1988 - 2/1 1989

Vinterferie: 
13/2 - 17/2 1989

Påskeferie: 
2o/3 - 27/3 1989

St. Bededag: 
21/4 1989

Kr. Himmelfartsdag: 
4/5 1989

Pinseferie: 
15/5 1989

Sommerferie 1989:
Starter 26/6 1989

Nævnte datoer hører med til ferierne.

Ringetider

Mandag - fredag:

1. lektion:
2. lektion:
3. lektion:
Spisepause:

8.00 - 8.45
8.55 - 9.4o
9.5o - 10.35

10.35 - 11.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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Statens Uddannelsesstøtte

Ansøgning om uddannelsesstøtte skal skrives på et særligt skema, 
som du får hos studievej lederne, og som du afleverer i udfyldt 
stand på skolens kontor.

Studievejlederne giver i starten af l.g en grundig orientering 
om reglerne for SU. Her vil vi blot henlede opmærksomheden på 
nogle af de vigtigste ændringer i loven om statens uddannelses
støtte, der får virkning fra 1. august 1988:

- støtten består af stipendium og studielån
- støttesatserne er forhøjet og forenklet
- uddannelsessøgende, der ikke mere kan få stipendium og stu

dielån, har mulighed for at få statsgaranti til optagelse af 
lån i banker og sparekasser

- grænsen for forældreindkomstafhængigheden nedsættes fra 2o år 
til 19 år. Afhængigheden gælder nu kun stipendium, ikke stu
dielån

- 18-årige uddannelsessøgende, hvis stipendium nedsættes på grund 
af forældrenes socialindkomster, kan i stedet få mere i studie
lån eller forhøjet fribeløbet. Studielånet kan forhøjes ud over 
de 16.000 kr., eller fribeløbet kan forhøjes ud over de 34.ooo 
kr. med det beløb, som stipendiet nedsættes med. For 18-årige 
ansøgere anvendes forældrenes socialindkomst for 1988 med et 
tillæg på 6,6%

- egenindkomstgrænsen bliver 34.ooo kr. (fribeløbet). I egenind
komsten medregnes ikke tildelt stipendium

- egenformuegrænsen forhøjes til loo.ooo kr. Af den formue, der 
ligger over loo.ooo kr., medregnes 75% til indkomsten.

KN & IN
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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.

K'AWKTEReX. 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
I efterårssemestret afholdes l.g forældreaften omkring skolens 
dagligdag.

Omkring januar afholdes der for alle l.g forældre en forældre
konsultation, hvor forældrene får lejlighed til at tale med de 
enkelte lærere om elevens standpunkt. Desuden vil der i samme 
periode blive et uformelt møde med forældre 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 holdes 
skriftlige prøver i samme fag som ved skriftlig eksamen - 
altså en slags generalprøve på skriftlig studentereksamen.

For kommende l.g'ere, der i august 1988 starter efter den 
nye gymnasieordning, vil der gælde andre regler.

Værdigenstande
Eleverne har selvrisiko for penge eller værdigenstande, 
som de har med sig i skole eller til skolearrangementer

Det henstilles at medbringe så få penge og værdisager 
som muligt. Ingen værdigenstande i overtøj! Det anbefa
les at have navn i ejendele.

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

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

Ordblindhed
For en elev, der er ordblind, kan der dispenseres fra reglen om, 
at eksamen kun er bestået, såfremt summen af de to laveste ka
rakterer plus gennemsnittet af de de øvrige karakterer er mindst 
13. Dispensationen gives af direktoratet på grundlag ef erklæ
ring fra en skolepsykolog.
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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.
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Eksamen og oprykning
Efter 2, gymnasieklasse afholdes der studentereksamen i føl
gende fag:

2.g nysproglig: latin, oldtidskundskab, matematik
2.g samfundssproglig: oldtidskundskab, matematik
2.g mat/fys: kemi, oldtidskundskab, geografi
2.g naturfaglig: kemi, oldtidskundskab
2.g samfundsmat.: kemi, oldtidskundskab

Efter 3. gymnasieklasse afholdes der studentereksamen i de øv
rige. 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 eksamensbevis.

For elever, der starter 1 august 1988, gælder andre regler:

Efter 1. gymnasieklasse kan der afholdes studentereksamen i de 
obligatoriske fag, der afsluttes og som ikke vælges som valgfag. 
Dette gælder dog ikke musik.

Reeksamination: For de fag, der efter 1. og 2.g afsluttes med ek
samen, 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 o3, kan forlange at komme op til ny prøve i faget i 
august/septe'mber.

Ligeledes kan en gymnasieelev, der har fået årskarakteren oo 
eller o3, forlange at komme til en ny prøve i faget i august/sep- 
tember, 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. Ek
samenskarakteren 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 ud
leveres 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. gymnasie
klasse 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.

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".

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".
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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!
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N ormaltimeplan

Fag

Sproglig linje Matematisk linje

Fellesfag

1. 2. 3.

SeJag

Frllnfag

1 2. 3

Serfag

Nr- 
«projli,

2. J.

Sam- 
fundifag- 
lif rea 

2 3

Matema- 
tiak-fy- 

aisk gren 
2. 3.

Sam- 
fundtfag- 
Jig gren 
2. 3.

Natur- 
<•»>>* 
gren 

2. 3

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

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

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

Legemsøvelser .... 
Fællestimer...............  
Musik ... { 

( min.
Formning og kunst- 

forståelse .......

0-1-2
3-3-4

5-3-3
4 - 4-0

1 - 2-0 2-0

2-3-3 0-1
5 - 5

2 - 3-2
0-0-3

2-3-0

0-1-2
3-3-4

J 5 - 0 - 0

5-3-3

1-2-0

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

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

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

26-13-15 13-12 13-12

2-2-2

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

(0)-(2)-(l)

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

2-2-2

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

(0)-(2)-(l)
30-17-18 1312 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 Böss

Forældre:
Bodil Nørgaard, tlf. o7 82 19 3o
Annemarie Colding, tlf. o7 86 3o 64

Elever:
Lotte Jakobsen
Mads Qvortrup

Tap:
Poul Erik Schou

Lærerråd:
Formand: Torben Stig Møller
Næstformand: Elly Jespersen
Sekretær: Poul Riis

Elevråd:
Formand: Jannik Mulvad
Næstformand: Lotte Jakobsen
Kasserer: Jørgen Bitsch
Sekretær: Mads Qvortrup 

Peter Martinussen

Fællesudvalg:
Rektor Lars Ebbensgaard, formand

Lærere:
Torben Stig Møller
Elisabeth R. Moltke
Sven Højgaard Jensen
Troels Jensen
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Elever:
Mads Qvortrup
Peter Martinussen 
Kenneth Horsbrugh 
Jørgen Bitsch

Introduktionsudvalg: 
Kurt Darling Nielsen 
Peter Hansen 
Elly Jespersen 
Jørgen Bruntse

Økonomiudvalg: 
Michael Bfiss
Elly Jespersen
Jørgen Bruntse
Ole Dalsgaard Nielsen 
Per Godsk Petersen 
Gudmund Bager


