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Velkomst

Sommer 1996
Lemvig Gymnasium forbereder og glæder sig nu til 
for attende gang at starte et nyt skoleår.

Gymnasiet danner en ideel ramme omkring un
dervisning og samvær, så det er med stor glæde, jeg 
byder alle og især attende årgang velkommen.

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

Gør det hurtigst naturligt at søge råd og vejledning 
hos lærerne og andre elever. For alle er de tre ung
domsår her utroligt betydningsfulde. Netop i en 
uoverskuelig situation, hvor erhvervsstrukturen og 
arbejdsfordelingen overalt ændrer sig stærkt, er det 
en god idé at erhverve sig en grundig og almen ung
domsuddannelse.

Derfor velkommen til Lemvig Gymnasium.
Vi mødes onsdag den 7. august 1996 kl. 10.00.

Lars Ebbensgaard
rektor

Den lyttende dreng af Eigil Westergaard
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Kvalitetsmål
for Lemvig Gymnasium
Det er
Lemvig Gymnasiums mål
- at være et godt og åbent gymnasium, som gen

nem 3 års undervisning og oplevelser kan dimit
tere livsduelige og dygtige unge til en fremtid, som 
de har lyst til at være med til at forme.

- at være i samspil med den egn, som skolen betje
ner, og have betydning for egnens udvikling.

- at være et kulturcentrum for egnen.

- at fortsætte de gode traditioner, som er opbygget, 
med mange arrangementer for elever og forældre.

- at have gode internationale kontakter, som kan 
forberede eleverne på at skulle deltage i en verden 
under stærk forandring.

- at være en god arbejdsplads, der kan tjene som 
eksempel for alle, der kommer på skolen.

- at give forståelse for, at egentlig liv består i at mø
des.

Internationalt samarbejde
Lemvig Gymnasium har i en årrække haft en god 
tradition for skolesamarbejde med gymnasier i andre 

europæiske lande. Aktuelle samarbejdspartnere er 
Nord-Østerdal videregående skole i Tynset/Norge, 
Gymnasium Hamm i Hamburg, Haagland Toeris
me i Den Haag, Liceum Ogolnoksztalcace i Jelenia 
Gora/Polen, Institut E.S. Son Pacs i Palma/Mallor- 
ca, Sheredes School i Hertfordshire/England.

Samarbejdet spænder fra elev-/lærerudvekslinger 
til konkrete pædagogisk-faglige projekter.

Tb af disse foregår i EU-regi, idet projekterne mu
liggøres af midler fra den europæiske Comenius-pul- 
je. Det drejer sig om samarbejdet med skolerne i Den 
Haag og Hamburg på den ene side og skolerne på 
Mallorca og i Hertfordshire på den anden side.

Swinging Europe
Et multimedieshow med titlen »Swinging Europe« 
om 1600-talspædagogen Comenius, der skrev sine 
værker på tysk og latin, det er, hvad et samarbejde 
mellem Lemvig Gymnasium, Gymnasium Hamm i 
Hamburg og Haagland Toerisme, Den Haag, skal 
føre til i skoleåret 1996/97.

Samarbejdet bliver finansieret af EU og er kom
met i stand ved initiativ fra rektor Bernd Schmidt- 
Tiedemann, Hamburg, som vi har haft et mange
årigt samarbejde med.

I foråret 1996 var tre lærere - Kurt D. Nielsen, 
Lars Ebbensgaard og Lars Olsson - sammen med to 
elever - Ellen Nørby, l.y, og Vanessa Lorenz, l.b - på 
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besøg i Den Haag, hvor hollændere, tyskere og dan
skere lærte hinanden at kende, udvekslede ideer og 
traf aftaler om det kommende samarbejde.

Det var tre meget inspirerende og lærerige dage i 
den hollandske regeringsby, hvor vi fik et godt ind
blik i andre landes måde at lave undervisning på og 
fik masser af ideer til, hvordan vi her på Lemvig 
Gymnasium vil gribe projektet an:
I det nye skoleår vil vi starte studiekredse i projektet, 
hvor flere fag vil indgå, bl.a. billedkunst med dias
serier, computergrafik m.m.

Til efteråret kommer hollænderne og tyskerne på 
besøg hos os, og vi glæder os allerede til at tage imod 
dem - der bliver noget at leve op til med den gæstfri
hed, vi har mødt hos dem!

Lars Olsson

Eleverne fra Den Haag laver animation sammen med de tyske og danske elever.

6



Internet projektet
Lemvig Gymnasium har i skoleåret 1995-96 været 
med i et miljøprojekt mellem forskellige gymnasier 
indenfor Ringkøbing Amt og skoler i England og 
Spanien. Miljøprojektet blev afsluttet i foråret 1996, 
men videreføres i form af et samarbejde mellem den 
engelske skole, Sheredes School, og den spanske skole, 
IES Son Pacs, inden for rammerne af et Comenius 
projekt.

Baggrunden for miljøprojektet var et flerårigt sam
arbejde mellem blandt andet Herning Gymnasium 
og nogle engelske skoler omkring miljø. Foråret 1995 
blev Lemvig Gymnasium kontaktet af Peter L. Erik
sen, biologilærer ved Herning Gymnasium. Vi blev 
her spurgt, om der var interesse for at deltage i et 
miljøprojekt, som skulle munde ud i et samarbejde 
mellem forskellige gymnasier i Danmark, England 
og Spanien. Under et møde i Vildbjerg, hvor den en
gelske koordinator for projektet, Ken Turner, var til 
stede, blev rammerne for projektet fastlagt. De emner, 
som blev foreslået, var blandt andet:

a) Affaldsbehandling
b) Vandforureningsproblemer
c) Grundvandsproblemer
d) Fremmede stoffer i miljøet

Som følge af Lemvig kommunes effektive affaldsbe
handlingssystem, som også inkluderer biogasanlæg
get, valgte vi affaldsbehandling. Kommunikationen skulle 
foregå via Internettet. Dataopsamling skulle, om mu
ligt, foregå elektronisk og med anvendelse af databe
handlingsprogrammer. Skolerne, Lemvig skulle sam
arbejde med, skulle være de tidligere nævnte skoler, 

IES Son Pacs og Sheredes School. Dette valg var ba
seret på valget af emnet affaldsbehandling.

Kommunikationen skulle have været på plads i løbet af 
foråret 1995, men der var problemer til midt hen på 
efteråret. For den engelske skoles vedkommende blev 
der ikke tale om nogen kommunikation af betydning 
og derfor heller ikke noget samarbejde. En spørge
skemaundersøgelse omkring elevernes viden om glo
bal opvarmning, skulle danne grundlag for en afprøv
ning af kommunikationen sidst på foråret. Resultatet 
blev sendt med posten.

Der blev derimod senere tale om et godt samarbejde 
og en god kommunikation med den spanske skole 
Son Pacs. En af de meget positive følger af projektet 
blev blandt andet, at interessen for kommunikation 
over nettet blev intensiveret.

Emnet affaldsbehandling kom til at tage mere tid fra den 
normale undervisning end ventet. Emnet skulle be
handles indenfor følgende hovedområder:

a) Gennemgang af Lemvig Kommunes:

1) Kompostering

2) Genbrugsplads
3) Losseplads

4) Biogasanlæg

b) Gennemførelse af en spørgeskema
undersøgelse omkring folks brug og 
holdning til Lemvig Kommunes affalds
behandling

c) Gennemførelse af komposteringsforsøg
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Resultaterne blev hen ad vejen oversat til engelsk og 
sendt til de respektive samarbejdsskoler. Vi modtog 
ligeledes en del materiale fra den spanske skole, som 
under hele forløbet har deltaget aktivt i projektet. På 
baggrund af vores komposteringsforsøg startede 
man på Son Pacs et nogenlunde tilsvarende kompo
steringsforsøg. Ud over kompostforsøget, og til dels 
under udformning af en spørgeskemaundersøgelse, 
blev der imidlertid aldrig tale om en direkte udveks
ling af resultater, som man på den anden skole kunne 
arbejde videre med.

Vi lærte af dette projekt, at man kunne undgå mange 
problemer ved en direkte, personlig kontakt i opstar
ten til projektet. Denne mulighed kom først i foråret 
1996, hvor alle involverede lærere fra de forskellige 
skoler skulle mødes i Palma på Mallorca. De forskel
lige skolers projekter blev her fremlagt, og det blev 
muligt at få talt med samarbejdsskolerne.

Mødet på Palma mundede ud i en samarbejdsaftale 
under Comenius.

Per Godsk Petersen

Lærerudveksling
Den nyeste af gymnasiets europæiske skolekontakter 
er til Jesi, en by nær Italiens østkyst. Byen er typisk 
italiensk: En historie på over 2500 år, som kan aflæses 
i gader og bygninger, og et nutidsliv med fart og akti
vitet: En masse mindre industrivirksomheder trives 
fint i byens udkanter, omegnen producerer en frem
ragende vin, der er fornem billedkunst, opera og 
koncerter . . .

Via EU-projektet »Socrates« deltager Inger Nord i 
en lærerudveksling med Paola Maceratini fra Jesi. 
Kendskabet til et andet lands skolesystem og pæda
gogik kan være både inspirerende og frugtbart; men 
det gælder også om at se skolen i samspil med det 
omgivende miljø. Det er dét »Socrates«-projektet går 
ud på.
De to partnere satser på at fortsætte og udbygge kon
takten og vil arbejde for at også gymnasieklasser fra 
begge steder i fremtiden skal få mulighed for en lig
nende oplevelse, som de selv har haft.

Inger Nord

I godt selskab .

- med Giovanni, Paola og Vescovi
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Noget særligt . . . .
på Lemvig Gymnasium
- Oplevelser
- Praktik
- Egnskendskab
- Erhvervskendskab
At være studieforberedende og almendannende er 
gymnasiets kendetegn. Det indebærer, at en gymna
sieelev i løbet af de tre ungdomsår skal lære mange 
nye og spændende ting. Alt dette er nøje beskrevet i 
gymnasieskolens lovgivning og målsætning.

Oplevelser af kulturel og praktisk art fremmer 
denne målsætning - naturligvis. Egentlig almendan
nelse med ordentlig dybde skal indeholde kendskab 
til den nære og praktiske verden, der omgiver os.

Oplevelser af kulturel art gives ofte i den daglige 
undervisning, i fællesarrangementer og på vore ud
landsrejser og ekskursioner.

Mange fag indeholder en praktisk dimension. For 
at styrke denne praktiske dimension i undervisnin
gen og gymnasiets rolle som egnsgymnasium giver

Lemvig Gymnasium eleverne 
tilbud om tre former for prak
tikophold:
1. Landbrugslinien.
2. Fiskerilinien.
3. Kemipraktik på Cheminova.

Endvidere indgår der praktik 
uden for skolen i teknikfag.

Lars Ebbensgaard
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Praktikfagene 
i skolens hverdag
Praktikopholdene for landbrugsgrenen (der er en 
valgmulighed for elever med biologi på mellemniveau 
eller højt niveau), fiskerilinien (der kan vælges af alle) 
og for Cheminovaeleverne (der alle har valgt kemi på 
højt niveau) er lagt i bestemte uger, så det giver 
mindst muligt afbræk i den daglige undervisning.

Uge 38 er gymnasiets »rejseuge«, - i den uge er alle 
2.g klasser på udlandsture, alle l.g klasser har omlagt 
undervisning og 3.g er ude i forskellige praktikforsøg 
eller på ekskursion.

Elever på landbrugsgrenen har indlagt 5 ugers 
praktikophold på landbrugsskolen. Første praktikuge 
ligger allerede i eksamensperioden i l.g, anden prak
tikuge ligger i år som den sidste uge i sommerferien 
mellem 1. og 2.g. De to næste praktikuger ligger som 
de to sidste uger i sommerferien mellem 2.g og 3.g, 
og den sidste uge ligger i uge 38 i 3.g.

Landbrugslinien er kompetencegivende - svaren
de til modul 1 i landbrugsuddannelsen.

På fiskerilinien er der 2 ugers praktikophold. Ele
verne er dels på Fiskeriskolen i Thyborøn og dels på 
selvvalgt praktik indenfor fiskeri. Første uge er uge 
26 efter l.g og anden uge placeres efter aftale med 
praktikstedet i løbet af sommerferien efter 2.g.

Elever, der har kemi på højt niveau, er i uge 38 i 3.g 
i praktik på Cheminova.

Som det ses er faktisk alle praktikperioder placeret 
i elevernes ferier eller i perioder uden undervisning. 
Erfaringerne viser, at der ingen problemer er i at få 
eleverne til at bruge deres ferier til disse ophold, og i 
det daglige på skolen undgår man hele tiden at sidde 

med »halve hold«, fordi resten er på praktikophold. 
Disse praktikophold opfattes af eleverne som et kær
komment tilbud om anderledes undervisning, og så
vel den daglige undervisning som eksamen viser, at 
de i deres undervisning på gymnasiet kan bruge det, 
de har set/lært i praktik.

Jørgen Nørby

Oplevelser, praktik, egnskendskab, erhvervskendskab . . .
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Vesterhavsnetværket
Lemvig Gymnasium er med i et netværk af skoler i 
Vestjylland. Netværket dannedes den 20. februar 
1992 mellem følgende 7 institutioner i den vestlige 
del af Ringkjøbing amt:

Fiskeriskolen i Thyborøn
Lemvig Gymnasium
Kongensgård Landbrugsskole i Nr. Nissum
Tukak i Fjaltring
Vestjyllands Højskole i Velling
Vestjysk Gymnasium i Tarm
Borris Landbrugsskole

Det er fælles for institutionerne, at de ønsker mere 
aktivt at forberede deres elever til at skulle virke i en 
situation med meget stor international berørings
flade. Og det kendetegner dem, at de aktivt ønsker at 
være med til at præge den egn, hvor de ligger, og ger
ne vil medvirke til en positiv udvikling i Vestjylland.

Institutionerne i netværket forpligter sig til at hjæl
pe hinanden i den internationalisering, institutioner
ne er i gang med hver for sig.

Institutionerne vil stå hinanden bi med den eks
pertise hver især råder over. Det vil være naturligt, at 
netværket samarbejder med andre institutioner og 
erhvervsvirksomheder.

Lars Ebbensgaard
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Aret
Fredagscaféer
Café-ideen er slået an! For andet år gennemførte en 
entusiastisk cafégruppe tre caféarrangementer i lø

bet af året. Hyggelig stemning, barpianist, sang og 
mindre optrin. Her mødtes man på tværs af klasser
ne og med lærere til en snak eller diskussion om stort 
og småt. En behagelig afslutning på en skoleuge.

Vi håber, gruppen fortsætter deres arrangementer 
i det kommende år.

Elisabeth Moltke

Dana LaCroix underviser på Lemvig Gymnasium
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Fællesarrangementer
Fællesarrangementerne på Lemvig Gymnasium har 
i år dækket en bred vifte af emner. Vi lagde ud den 
11. september, hvor landbrugs- og fiskeriministeren 
redegjorde for den aktuelle situation. Derefter havde 
elever med samfundsfag eller biologi på højt niveau 
ministeren for sig selv, hvilket førte til en livlig og 
engageret debat.

Operation Dagsværk fandt i år sted den 8. november. 
Som optakt hertil havde vi den 14. september besøg 
af det nationale danseteater fra Mocambique. Det 
blev en medrivende oplevelse med sang og fantasti
ske optrin, hvor danserne i fuldt krigsudstyr udførte 
det mest utrolige.

Kort efter, den 27. september, løb det første af mange 
spændende musikarrangementer af stabelen. Dana 
LaCroix underholdt fornøjeligt om sin søgen efter 
sin egen musikalske genre og gav mange prøver på de 
forskellige stilarter, hvorefter hun sluttede af med 
egne kompositioner. I den efterfølgende lektion un
derviste Dana LaCroix musik-højniveau-elever i 
sangteknik, hvor hun viste sig også at være en glim
rende pædagog.

Den 23. oktober gæstede Ruhija-koret fra Tanzania 
gymnasiet. Der blev sunget, og endog eleverne sang 
med.

I lighed med tidligere år fik vi i november besøg af 
elever og lærere fra Gymnasium Hamm. De dygtige 
dramaelever op førte 24. november »Pantalones bryl
lup«, ægte Commedia dell’Arte, så det blev en festlig 
oplevelse for alle, på trods af vanskeligheder med det 
tyske sprog.

Fiskeriministeren på Lemvig Gymnasium

Da julen var vel overstået, ventede os endnu en mu
sikoplevelse. Holstebro Musikskole gav koncert, først 
en klassisk del, hvor vore elever sad ganske stille, lyt
tede og undredes, undredes over, at det umulige til
syneladende er muligt - for nogle! Derefter kom en 
rytmisk del, hvor det swingede helt op under loftet. 
Og så var de jævnaldrende med vore elever. Vi har 
naturligvis sikret os en gentagelse i det kommende 
skoleår.

Den 13. marts holdt sygeplejerske Ulla Fasting fore
drag om organdonation. Hun inddrog mange nye 
aspekter og lagde en ny vinkel på de kendte. Ud fra 
egne erfaringer og oplevelser fra bl.a. nyreafdelingen 
på Arhus Kommunehospital redegjorde Ulla Fasting 
bl.a. for de mange følelsesmæssige forhold omkring 
afskeden med en pårørende eller patient. Hun un
derstregede behovet for at være sammen med den, 
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man netop havde mistet, holde sit barn tæt til sig, og 
at det i dette øjeblik er meget svært eller umuligt at 
forholde sig til organdonation.
Så gibbede det i os alle, da Ulla Fasting lod ideen om 
transplantation af dyreorganer springe. Svin og aber 
ligner os så meget, så tanken kan synes nærliggende. 
Det rejser selvfølgelig nogle voldsomme etiske 
spørgsmål, foruden at vi kan få påført gener, der kan 
udrydde hele racen. Sådan lod Ulla Fasting os ikke i 
ro. Det ene øjeblik sad man stærkt grebet, det næste 
øjeblik lo vi befriet - måske stivnede smilet ved den 
efterfølgende kommentar. Debatten, der fulgte, var 
præget af livlighed og spørgelyst. Foredraget gav 
masser af spørgsmål og nogle svar. Der var nok at 
tænke over. Ulla Fasting viste, at høj faglighed kan 
kombineres med varme og et ligefremt sprog. Et flot 
punktum for vores række af fællesarrangementer.

Elisabeth Moltke

Studieorienterende møder
Traditionen tro fik Lemvig Gymnasium i år besøg 
af »Det omrejsende cirkus«. Det består af studievej
ledere fra en række videregående uddannelsesinsti
tutioner, som rejser rundt på alle landets gymnasier 
og HF-kurser og orienterer om bl.a. studiernes fag
lige indhold og undervisningens struktur. Der er tale 
om et velforberedt vejlederteam - de giver en god 
introduktion, og er meget villige til at svare på de 
spørgsmål, vore elever har. Vi var lidt uheldige med 
den tildelte tid - vi fik besøg den 23. februar en sen 
fredag eftermiddag, hvor mange af de elever, som 
arrangementet var henvendt til, normalt har fri - 
men der var alligevel meget stor interesse blandt vore 

elever, som mødte talstærkt op. Nogle områder var 
ret »smalle«, og man kunne få en præcis introduk
tion, f.eks. til forsvarets uddannelser, mens andre 
måtte spænde over en ordentlig mundfuld - det 
gjaldt bl.a. vejlederen fra humaniora, hvis opgave det 
var at orientere om samtlige kultur- og sprogfag på 
universitetet. Evalueringen viste da også, at det blev 
en kende overfladisk, og vi diskuterede bagefter, om 
der måske var andre måder at gøre det på . . . Men 
alt i alt var vore elever meget glade for arrangemen
tet, og den mulighed det gav for at få indblik i den 
fremtid, som mange har store hovedbrud med at få 
en konkret forestilling om.
Lidt senere på året, nemlig den 9. april, hvor mange 
af naturlige årsager sender tankerne tilbage i tiden - 
havde vi endnu et arrangement, som handlede om 
fremtiden. Det var denne gang nogle af vore egne 
»gamle« elever, som besøgte skolen for at fortælle om 
de konkrete uddannelser, de er startet på, og videre
give nogle mere personlige oplevelser af, hvordan det 
er at gå fra gymnasiets trygge verden til den mere 
usikre tilværelse som studerende. Vi fik besøg af Ja
cob Riis som læser et-årigt HH, Thorkild Hanghøj, 
litteraturhistorie, Mikkel Johansen, filosofi og mate
matik, samt Gitte Dissing, som er færdiguddannet 
agronom. Fælles for alle fire var, at de inden studier
ne havde tilbragt et eller flere år med at arbejde eller 
rejse, og fordele og ulemper i denne forbindelse blev 
også drøftet. Der var dog bred enighed om, at en lille 
pause både er sund og udviklende. Det blev en meget 
givende og hyggelig aften, hvor de gamle elever rund
håndet delte ud af mange erfaringer og oplevelser, 
spændende fra i hvilket land man lettest tjener mange 
penge - over, hvordan man får en billig bolig - til, na
turligvis, erfaringer fra, hvordan det føles at være den 
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lille ny på et stort universitet. Et af aftenens emner 
blev desuden, hvorfor så få vælger at læse naturvi
denskabelige fag, som ellers er meget efterspurgte . . . 
Det blev der givet forskellige gode bud på.
Samme aften blev optagelsessystemets veje og vild
veje gennemgået.
Vi vil ved denne lejlighed endnu engang sige tak til 
de gamle elever, fordi de tog rejsen til Lemvig og ind
viede os i deres oplevelser.

Elisabeth Moltke, Vibeke Juel Andersen

Operation Dagsværk

Musik på Lemvig Gymnasium
Årets første musikalske fællesarrangement blev med 
den rytmiske sangerinde Dana LaCroix. Hun gav en 
dejlig koncert - og efterfølgende ledede hun 
»masterclass-undervisningen« i rytmisk solosang for 
2. og 3.MU eleverne, som fik stor glæde af hendes 
gode råd og instruktioner.

Da året indenfor musikfaggruppen har været en del 
præget af barselsorlov, var vi så heldige at få god 
hjælp udefra til årets store musikalske og dramatur
giske arrangement, nemlig forældrefesten, som i år 
fandt sted den 10. november. Torben Lassen, som 
også læste vikartimer i musik på skolen, og Anette 
Kier, som er dramaturg, påtog sig i fællesskab at ar
rangere og instudere årets optræden, som blev en 
slags cabaret - kaldet Showtime. Det blev en stor og 
flot forestilling - og der blev uddelt mange roser. Ele
verne gav sig fuldt ud, og der var dejlige oplevelser til 
publikum.

Næste musikalske indslag fandt sted til jul, livor vi 
igen i år holdt en hyggelig og stemningsfuld afslut
ning i Lemvig Kirke. Undertegnede dirigerede koret 
gennem et lille program af julesalmer og carols, og vi 
har i år virkelig mange gode stemmer - som sang 
smukt for hele skolen. Foruden koret gav 2. og 3.MU 
hver et sangindslag - 2.MU sang en komposition af 
den i mange år noget oversete danske komponist, 
Rued Langgaard, og 3.MU sang den gamle julesal
me »Maria gennem torne går« i ny udsættelse. Det 
blev en smuk afslutning på året.
Koret har i år arbejdet anderledes end vanligt. På 
grund af mange af vore elevers lange transporttid, 
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har vi i år forsøgsvis samlet korets øvetider i få, store 
blokke frem for at mødes en ugentlig dobbelttime. På 
den måde bliver det mere overskueligt for eleverne at 
få indpasset kordeltagelse i det daglige skema - men 
man savner naturligvis de hyppige møder. Fordele og 
ulemper må opvejes . . .

Efter jul var der således en lille pause for koret - den 
blev dog ikke lang, for nu skulle årets forårskoncert 
planlægges. Den var i år placeret ret tidligt, den 19. 
marts. Til dette arrangement var det Marianne Bent- 
sen, der tog sig af korarbejdet - og det blev med 4 ud
valgte satser fra det store korværk »Eversmiling Li
berty«, som er et moderne værk for kor og rockorke
ster. Et meget velspillende lille band blev samlet på 
tværs af årgangene, og de dannede god baggrund for 
satserne, som spændte over mange forskellige rytmi
ske stilarter fra rock til ballade og reggae. Satserne 
blev afleveret som afslutning på forårskoncerten, og 
det var en stor nydelse, at høre den musikalske sik
kerhed og det engagement korister og musikere ud
strålede.
Forårskoncerten bød i øvrigt på mange rigtig gode 
indslag. Hver hg klasse og musikvalghold gav et 
nummer, og mange store talenter viste her deres 
kunnen. Der blev desuden plads til mere selvbestal
tede konstellationer - skolen tilbyder også spilletid og 
faciliteter til frivillige øvegrupper. Bl.a. huskes tyde
ligt de to hæse Tom Waits sangere, som fik hele fælles
området til at føles som en røgfyldt bar!
Forårskoncerten er desuden mere end musik, idet 
billedkunst, som sidste år, arrangerede en meget im
ponerende udstilling i kantineområdet og på gangene. 
Her kunne mange spændende værker beses - og der 
blev både udvist stor håndværksmæssig dygtighed og 

god fantasi. Musikken og billedkunsten bliver denne 
aften til en helhed, som er til stor glæde for os alle - 
så jeg gætter på, at denne tradition vil fortsætte.

Senere på året fik skolen besøg af dygtige musikelever 
fra MGK (musikalsk grundkursus) på Holstebro 
Musikskole. MGK kan betragtes som en art forskole 
til konservatoriet, så det er her elever med store mu
sikalske evner og ambitioner mødes.
Koncerten bød både på en klassisk og en rytmisk af
deling, og den blev en af årets helt store musikalske 
oplevelser. Den klassiske afdeling skabte en stor lyd
hørhed og andægtighed i salen, og var et fint mod
stykke til den rytmiske, meget velswingende afde
ling, der fik hele forsamlingen til at gynge. Der var en 
dejlig, fortættet stemning i fællesområdet under hele 
koncerten - ingen tvivl om, at musikerne blev værd
sat.

Årets sidste musikalske arrangement foregår i Bran
de - her deltager koret i et meget storstilet projekt i 
amtsregi sammen med andre gymnasie- og voksen
kor. Projektet skal udmunde i to store koncerter i hhv. 
Brande og Holstebro i midten af august - en lidt 
uheldig timing for vore 3.g korister!
To berømte jazzmusikere, Ray Pitts og Marilyn 
Mazur, har skrevet musikken og indstuderer selv sat
serne. For nogle af vore elever er musikken temmelig 
fremmedartet - men det giver en god udfordring at 
prøve nogle helt nye musikalske veje.
Alle sejl bliver sat til i dette projekt - koncerten bliver 
med professionelle jazzmusikere - og jeg tror, der 
venter os en flot oplevelse i august.

Vibeke Juel Andersen
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»Støt Tizlas skoler«
Meldingerne fra borgerkrigen i eks-Jugoslavien, en 
del af Europa, har foruroliget os alle. På gymnasiet 
har vi undervist unge bosniske flygtninge fra flygt
ningecentret i Thyborøn. Og vi føler tilskyndelse til 
at vise, at vi i Danmark ønsker at hjælpe det krigs
hærgede land til en nødvendig genopbygning. Vi øn
sker at støtte de demokratiske og multietniske kræf
ter, så de mange blandede ægteskaber og børn fra 
forskellige grupper atter kan leve sammen - og blive 
undervist sammen. Det var derfor naturligt for os at 
tage kontakt med foreningen »Støt Tuzlas skoler« og 
samle ind til foreningens transporter til Tuzlas skoler. 
Denne forening støttes også af Gymnasieskolernes 
Lærerforening.

I januar 1995 arrangerede vi sammen med de bos
niske flygtninge en foredragsaften, hvor konvoy- 
chauffør Vagn Rasmussen fortalte om foreningen og 
situationen i Bosnien. Den 8. marts 1996 og den 8. 
maj 1996 var »Støt Tuzlas skoler«s lastbil i Lemvig. 
Der er afsendt 12 computere velegnet til DOS-base- 
ret tekstbehandling og regneark fra Lemvig Gymna
sium og en stor samling skolemateriel fra VUC-Lem- 
vig-Struer. Herudover støttede vi mad- og 
penge-indsamlingen i Lemvig og Holstebro.

Lars Ebbensgaard

Lemvig Folkeblad, 13. dec. 1995
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Forældrefest 1996
Årets store begivenhed er forældrefesten.

Udover elever og forældre er der adgang for alle 
bidragsydere til Lemvig Gymnasiums Venner. Dette 
gør vi for at opfylde et ønske fra mange forældre om 
at kunne opretholde kontakten til skolen, også efter 
at ens egne børn har taget studentereksamen.

OBS! OBS!
o 

Arets forældrefest
fredag den 15. november 1996 kl. 18.00

Juleafslutning
Sidste skoledag før jul arrangerer klasserne en mor
gentime for og med deres klasselærer. Herefter er 
hele skolen samlet til julehygge i fællesområdet til 
mange indslag.

Klokken kvart i elleve går vi ned i byen og slutter 
med julegudstjeneste i Lemvig kirke klokken kvart 
over elleve.

Forældre, gamle elever og hvem der har lyst er 
hjertelig velkomne. Gymnasiets elever deltager med 
tekstlæsning, kor og musik.

Sidste skoledag bliver i år fredag den 20. december 
1996.

OBS! OBS!
Husk - gi. elevers fest

fredag den 20. december 1996 kl. 20.00

Elevarbejder

Elevarbejder
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Billedkunst
Det er efterhånden blevet en tradition, at forårskon
certen i marts måned ledsages af en forårsudstilling, 
hvor billedkunsteleverne giver prøver på, hvad de har 
arbejdet med i årets løb. Det er naturligt nok mel
lemniveauholdet, der »stjæler billedet« ved den lejlig
hed, idet de har minimum 4 timer om ugen til rådig
hed til at udarbejde deres projekter, men også de 
obligatoriske hold bidrog med små lerskulpturer og 
enkelte malerier.

Elevarbejder

Genremæssigt spændte udstillingen vidt sidste år: 
Fra diasshows, computeranimation og såkaldte »in
stallationer« til mere traditionelle oliemalerier og 
keramikskulpturer.
Ved hovedindgangen blev koncertpublikummet såle
des mødt med en ironisk kommentar til den danske 
»åbenhed« i form af en pigtrådsindhyllet dør med 
forgyldt håndtag. Blandt oliemalerierne dominerede 
et meget stort lærred med en nyfortolkning af ikaros- 
motivet, hvor en glas- eller stålagtig fremstilling af 
hovedpersonen erstatter mytens voks og fuglefjer - 
mon ikke det er en erindring om, at mennesket ikke 
er blevet mere ydmygt i de forløbne år?
I klasselokalerne kunne interesserede overvære dias
shows samt eksperimenter i tre dimensioner og be
vægelse på computere - projiceret op på et lærred 
vha. skolens nyindkøbte »kanon«.
Selvfølgelig er det noget sludder, at smag ikke kan 
diskuteres, men på den anden side - det er indivi
dualister, der præger årets gang i formningslokalet.

Lars Olsson
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Elevrådet
Hvert år til jul får Lemvig Gymnasium et nyt elev
råd. Eleverne vælger på demokratisk vis, (vi har de
mokrati på gymnasiet, det siger Lasse selv!), de få, 
men rå udvalgte, der skal tage kampen op mod: 
Uretfærdigheder, kæmpe postbunker, Lasse, ønsker 
og problemer.

Elevrådet har i det forløbne halve år beskæftiget sig 
med spændende ting, som bl.a.:

1. Valgfag og studiekredse
2. Et kopibord (meget visionært)
3. Salg af midtfyns billetter
4. Rygeregier, rygeregier, rygeregier ....
5. Rygeregier, ryge ....

(kunne fortsætte langt ind i fremtiden)
6. At finde en elev til kantineudvalget 

- dog uden held
7. Nye stole

Eleverne har desuden to repræsentanter fra elevrådet 
i skolebestyrelsen og fællesudvalget, hvor de tilbrin
ger mange, mange, mange morsomme timer.

Hvem er vi:
Mette F. Møller, formand, l.y
Anders C. Jensen, næstformand og plakat

opsætter, sekretær m.m., l.y
Jonas E. Agergaard, l.y
Alice I. Nielsen, 2.y
George B. Kristensen, 3.y

- ta’ den, sproglige!

Med denne struktur for sammensætning og valg til 
elevråd er vi nu på det 3. elevråd. De foregående var: 
1994: Jan Lisby, formand, 2.y

Camilla Kirk, 2.a
Michael Tjørnild, 2.b 
Marie Brogaard, 3.z 
Thomas Rose, l.y

1995: Linnea Jakobsen, formand, 2.y 
Jens Ejnar Rosenstand, l.a 
Dorthe Østergaard, l.bx 
Karl Thomsen, 2.x 
Line Friis Møller, 3.bx

Mette F. Møller, l.y

»Mens vi venter . . .
- på at blive studenter, kan vi jo starte en 
»gymnasieavis«, tænkte vi engang i maj ’95. Efter 
adskillige måneders forberedelser, resulterede de 
mange ideer i førsteudgaven af »Mens vi venter . . .«. 
I begyndelsen var navnet blot ment som en midlerti
dig løsning, indtil vi havde fundet et egnet navn, men 
»Mens vi venter . . .« slog hurtigt an.
Avisen er en blanding af seriøse artikler og mere hu
moristiske og ironiske indslag. Vi har et par gange 
haft et gennemgående tema for et nummer, som for 
eksempel »Når huen er nået. . .«, hvor vi blandt an
det havde opsporet en klasse fra ’91 for at finde ud af, 
hvad man kan bruge tiden til efter gymnasiet. I sam
me nummer fik vi afsløret, hvad Lasse (se: rektor) vil 
lave, når han engang er færdig på gymnasiet. I et an
det nummer afslørede vi os som skabs-royalister, idet 
fem journalister intenst fulgte udviklingen i og uden
for de kongelige gemakker i forbindelse med Arets 
Bryllup mellem Alex og Joachim.
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Vores bomærke, som ses nedenfor, er kraftigt inspi
reret af gymnasiets berømmelige køer, men er sam
tidig ment som en hyldest til de fem skildpadder i 
akvariet på Halmtorvet. Udover bomærket, har avi
sen altid været fyldt med mere eller mindre seriøse 
illustrationer, hvilket skiftende tegnere, som har væ
ret tilknyttet avisen, har sørget for.
Redaktionen håber, at den store interesse for avisens 
arbejde vil fortsætte til næste år. Med sit oplag på 
80-100 eksemplarer om måneden giver »Mens vi 
venter . . .« dig en unik mulighed for at få hele gym
nasiet i tale, og vi håber, at avisen vil blive brugt end
nu mere til næste år. Har du et bidrag, som egner sig 

til at komme på tryk
i Lemvigs største 
gymnasieavis, 
kan du derfor trygt 
henvende dig til 
redaktionsgruppen. 
På redaktions
gruppens vegne:

Annemette Krabbe Søndergaard, 3.a

Operation Dagsværk 1995
Mørke. Intens tavshed. Forventningsfulde øjne rettet 
mod scenen. Pludseligt projektørlys og inciterende 
rytmer, farvestrålende dansere i smukke dragter. 
Glade smil og hvirvlende bevægelser under rituelle 
kampdanse og sensuelle kærlighedsdanse, udført af 
Mocambiques nationale balletkompagni, der stod 
for årets mest eksotiske fællesarrangement på Lem
vig Gymnasium.

Gruppen var på turné i Danmark i anledning af 
Operation Dagsværks kampagne, hvor danske elever 
samlede penge ind til uddannelse for unge i Mocam- 
bique.
I 1995 blev der op til indsamlingsdagen i særlig høj 
grad sat fokus på modtagerlandet, idet dagsværk
gruppen i samarbejde med elevrådet påtog sig den 
opgave at planlægge en temadag om Mocambique. 
Dagen forløb med bl.a. maleri- og drama-/danse- 
workshops, som under ledelse af henholdsvis Hans 
Morten, Etha Mauritson og Torben Lassen skulle 
hente inspiration i afrikanske eventyr, og som senere 
på dagen kunne fremvise resultatet i form af seks sto
re, flotte malerier og et herligt skuespil til publikums 
udelte begejstring. I spisepausen serverede elevrådet 
»galinha å mocambicana« og efter et spændende dias
show om årets projekt, sluttede dagen med en hygge
lig café, hvor den mocambikanske musiker Abdul 
Mendes optrådte.
På selve dagen, onsdag den 8. november, valgte næ
sten 200 elever at skifte skolebøgerne ud med forskel
lige småjobs - lige fra vinduespudsning og havegrav
ning til pandekagesalg og vægudsmykning; en ind
sats, som bevirkede at Lemvig Gymnasium, trods 
sin beskedne størrelse, blev det gymnasium i Ring
købing Amt, der samlede flest penge ind.
I 1996 vender vi blikket mod Asien, hvor Operation 
Dagsværk næste år støtter et skoleprojekt i Ladakh i 
det nordlige Indien.

På dagsværkgruppens vegne, 
Signe Anderskov, 2.a
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Studierejser
Holland og Belgien
Historiske kanaler, efterårsløv og coffeeshops på den 
ene side; på den anden side postmodernistisk stilfor
virring, gadegennembrud og beton/glas-paladser.
Indenfor de to første døgn på udlandsrejse med deres 
fransklærer og geografilærer nåede 2.a at indsnuse 
atmosfæren i henholdsvis Amsterdam og Bruxelles. 
Den umiddelbare konklusion blandt eleverne var 
nok, at Amsterdam var mest overskuelig og charme
rende.
Bygeografi havde en vigtig plads i turens program, 
og her er Bruxelles virkelig et studie værd. Byen vok
ser idag hastigere end mange europæiske storbyer,

bl.a. på grund af at EU-institutionerne har lagt sig 
her. Dette kraftige input fra den europæiske omver
den, kombineret med bystyrets meget liberale bygge
politik har gjort, at byen endnu mere end tidligere 
ligner een stor byggeplads.
En af de første dage vandrede klassen ud til Rue de 
Treves, hvor vi velanbragt i Generaldirektoratet for 
Information, Kommunikation og Kultur af en dansk 
journalist fik gennemgået Kommissionens opgaver 
og besvaret spørgsmål om EU-udviklingen. Lære
rigt - og en behagelighed for eleverne, der en kort 
stund kunne koble fransk- og engelsk-kundskaberne 
fra.
Den gik derimod ikke i Athénée Royal Mixte (et 
fransksproget gymnasium i udkanten af byen). Hel
ler ikke kustoderne i Afrikamuseet og »Dinosaurus
museet« var meget for at tale engelsk - endsige dansk. 
Bus- og sporvognschaufførerne, der kørte eleverne 
ud til de kvarterer, hvor de gruppevis skulle besvare 
spørgsmål om byens historie, erhverv og kultur, vist
nok heller ikke.
Efter tre dage havde eleverne fået lidt styr på det ro
dede gadenet (bl.a. fandt de hurtigt ned til Grande 
Place, hvor der denne uge opførtes et imponerende 
lyd- og lysshow op mod 1600-talsbygningerne) og 
brækket hul på de værste sprogvanskeligheder - hvor
efter holdet forlod byen. Måske ikke en venlig dispo
sition fra vores side, men tanken med turen var netop 
at opleve kontraster.
I det sydlige Belgien ligger »Le Pays Noir« - området 
omkring Monse - som dog i dag ikke er så sort. 
Slaggebjergene gror til, men i halvandet hundrede år 
(frem til ca. 1980, hvor den sidste mine lukker) var 
det et af Europas store kulbrydningsområder. Vi 
beså her Grand Hornu - et industrimuseum, der ta
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ler for sig selv. Selvom området ligger på den relativt 
korte strækning mellem Bruxelles og Paris, kan man 
fornemme, at det på en vis måde er »glemt«.
Inden »Pays Noir« besøgte vi en drypstenshule i Ar- 
dennerne. Vældige haller skabt af underjordisk vand. 
Oplevelsen her fik eleverne til at rykke sammen.
Sidste ophold i Belgien var Briigge, den smukke hi
storiske by ved Den engelske Kanal. Vi var på et 
vandrehjem nær Brugges moderne afløser som hav
neby: Zeebriigge. For os selv sammen med en beha
gelig flamsk vært og hans assistent på vandrehjem
met. Ved på denne måde at bruge de sidste dage i 
Flandern, hvor pandekageflade landskaber, velord
net infrastruktur og »afslappede« flamlændinge min
dede os stærkt om det Holland, vi havde kørt igen
nem nogle dage forinden, var ringen sluttet. Tilbage 
var hjemturen. Lærerne havde talt, så der var tid til 
video. - Alt i alt en god tur, der kun blev sat i skyggen 
af, at en af eleverne måtte blive hjemme, ramt af al
vorlig sygdom.

Lisa Birk og Sven Højgaard Jensen 

elevforedrag, som hele ugen igennem var med til at 
borge for de faglige kvaliteter ved turen. Hjemmefra 
havde man kunnet vælge sig på grupper, der så på 
skift skulle holde oplæg (naturligvis på engelsk!) ved 
nogle af de berømte steder. Solidariteten omkring 
dette var høj, og alle klarede fint deres lille del. Det 
var jo også spændende at høre, hvad kammeraterne 
nu havde fundet ud af - f.eks. om toiletforholdene 
ved Hadrian’s Wall.
Efter dette lille pust af klassisk romersk kultur satte vi 
kursen mod den gamle vikingeby York. Ikke uden 
betænkeligheder havde vi valgt at overnatte i »home- 
stays« lidt uden for York i grupper på to til tre hos 
»indfødte« familier de første tre nætter. Erfaringerne 
var blandede, men alle opnåede dog en større indsigt 
i britisk kultur end ved en traditionel hotelovernat
ning. Alene maden var for nogle et kapitel for sig! Til 
gengæld bød morgenens kørsel ind til York på sum
men af stemmer, når oplevelser blev delt og erfarin
ger udvekslet.

England på langs
2.bx var i dagene 15. - 22. september 1995 på studie
tur til England. Turen gik i »egen« (smukt dekoreret) 
bus via Newcastle til Hadrian’s Wall, York, Iron- 
bridge, Coventry, Straford og Cambridge - før vi fra 
Harwich satte kursen tilbage mod Lemvig. Denne 
rute førte os iøvrigt gennem noget af det smukkeste 
England.
Efter landgangen i Newcastle lørdag gjorde vi ind
ledningsvis en kort afstikker mod vest til den romer
ske kejser Hadrians mur. Her hørte vi ved Houseste- 
ads de første af den række af fine og velforberedte 2. bx inspicerer de romerske toiletforhold ved Hadrian ’s Wall
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Og så GIK vi ellers - så det efterhånden værkede fælt 
i fødder og knæ! På studierejse vil museer og kultur 
uvægerligt spille en væsentligt rolle, og der skulle na
turligvis aflægges besøg ved nogle af de mange tradi
tionelle seværdigheder i York: Jorvik Viking Centre, 
Castle Museum, snickelways, pubs, evensong i The 
Minster - o.s.v. På de senere etaper af turen blev det 
til besøg ved bl.a. Ironbridge Gorge (et af industriali
seringens arnesteder), den genopbyggede Coventry 
Cathedra! (Benjamin Brittens »War Requiem« var 
blevet gennemgået i musik i l.g), Royal Shakespeare 
Company i Stratford (hvor vi så »The Taming of the 
Shrew«) og King’s College Chapel i Cambridge.
Men det var også lykkedes at indlægge »pauser« til at 
gå rundt på egen hånd under hele turen, så man i 
eget tempo kunne gøre sine egne iagttagelser - og 
handle . . . Kyndige vurderinger lød på, at butikker
ne i York og Cambridge var »suveræne«. I Coventry 
havde de handlende glemt, at vi kom lidt sent, og 
derfor blot lukket til vanlig tid. Helt sikkert er det, at 
specielt Yorks butikker blev besøgt flittigt. Der var 
mange ekstra Doc Mårtens sko, CD’er og bøger med 
hjem i bussen. Således mættede i enhver henseende 
ankom vi alle trætte, men glade, til Lemvig Gymna
sium. En uforglemmelig oplevelse var slut, og ind
trykkene skulle nu synke til bunds.
Tak til 2.bx for jeres medvirken til successen.

Jytte Thisgaard og Flemming Brahms

Rom
Lad mig begynde med slutningen: På vej hjem fra 
Rom var der problemer med bussen. Det kan jo ske 
for det bedste busselskab, og nu skete det altså.

Ufrivillige lange pauser og forsinkelse. En sådan si
tuation er bedre end lange spørgeskemaer; hvis turen 
har været vellykket kan man tåle alt. 2.y har to måder 
at fordrive tiden på: At sove eller synge. Det værste, 
der kan ske, er, at man ser »Musik og Fis« på videoen 
én gang til.
2.y er en fantastisk klasse at rejse med. Vi kunne så- 
mænd have taget til Rom syd for Lemvig og fået en 
fantastisk tur ud af det, men nu blev det altså Roma. 
Vi boede på et ret elendigt hotel med dårlige mulig
heder for at tage bad, men der var en seng til hver, og 
hvor kunne Vorherre placere en seng mere centralt i 
verden? Her hvor Æneas, Cæsar, Simon Peter, Ovid, 
Paven og 2.y træder på samme jord.
Klassen havde lavet en turistguide til turen, og alle 
holdt små foredrag undervejs. Oldtid, middelalder, 
renæssance, barok og fodbold på det olympiske sta
dion, hvor slagsangene var komponeret af Verdi.

Billedet her er fra det rigtige Tivoli. Inger er ikke 
kommet med på billedet, hun ta’r det. Men hun var 
den vigtigste person på turen. Hun kender Rom som 
sin mands bukselomme, og derfor blev det sådan en 
veltilrettelagt tur.
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Lad mig slutte med begyndelsen: Da 2.y fik at vide, 
at turen gik til Rom, blev de meget glade. De anede, 
at der ventede dem mere, end de kunne overkomme, 
så derfor - har jeg hørt - vil nogle af dem derned 
igen. God rejse!

Inger Nord og Claus Engstrøm

Polen
Lemvig Gymnasium har gennem en årrække haft 
udveksling med gymnasiet i Jelenia Gora, og 2.z 
skulle dette år være klassen, som videreførte denne 
tradition. Men da det polske sprog ikke altid er lige 
let at forstå, havde Richard Kleban lovet at tage med. 
Han er født og opvokset i Polen og kender området 
omkring Jelenia Gora.
Undervejs på turen sydpå kunne man nyde de flotte 
landskaber, som gled forbi. De store åbne brunkuls
lejer i den østlige del af Tyskland var meget impone
rende. Efter et kort ophold ved grænsen gled vi ind i 
Polen og ankom til hotellet Przywodzie (prøv at ud
tale det).

Ugens program blev kort følgende:

Søndag: Dagen startede med en tur til det smukke 
bjerg Schnezca, hvor vi - efter at have lettet opstig
ningen betragteligt ved at tage med stolelift op til en 
mellemstation - gik til toppen. Det var godt at få sig 
rørt efter den lange køretur dagen før. Den efterføl
gende frokost på »Under Kastanierne« gav så nye 
kræfter til besøget på et gammelt kloster, Kreeszkw.

Mandag: 2.z skulle opleve en skoledag på gymnasiet 
og fulgte derfor de polske elever hele dagen. Om ef
termiddagen var de polske værter guider og viste de

res by frem, og klassen havde derefter lejlighed til at 
lære den polske gæstfrihed at kende, idet man skulle 
overnatte i værtsfamilierne. Eleverne var på forhånd 
blevet udvalgt således, at drengene primært havde en 
pige som vært.
Det blev vistnok en hård dag for mange.

Tirsdag: Med værtseleverne som guider gik turen til 
Wroclaw, en by på 300.000 indbyggere. Vi fik indtryk 
af såvel nutid som fortid. Der var blandt andet et 
spændende museum, som omhandlede Polens politi
ske og historiske omvæltninger, men programmet 
var så alsidigt, at det rakte lige fra besøg i torturkæld
re til varehuse, værtshuse og meget andet.

Onsdag: Dagens program omfattede et besøg på råd
huset i nabobyen Myslakowicach (Lemvig Kommu
nes venskabsby), besøg på en hørklædefabrik og et 
glasværk med glaspusteri. Det var meget spændende 
at se hørklædefabrikken, hvor arbejdsmiljøproble
mer må have en væsentlig indflydelse på arbejderne,

Maria-Theresienstadt - et dystert minde . .
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idet den teknologiske udvikling ikke var nået langt 
her. Glasfabrikken var ikke mindre spændende. Her 
var miljøproblemerne til at føle (varmen), og vi fik at 
vide, at en glaspuster kunne se frem til, at han efter 
at være fyldt ca. 45 år ville være slidt op.
Efter en spændende dag var der om aftenen afslut
ningsfest på »Under Kastanierne« sammen med de 
polske elever og lærere.

Torsdag: Turen gik nu til Prag, hvor vi havde til hen
sigt undervejs at studere de store områder i bjergene 
med udpræget skovdød. Og vi så da ganske rigtigt 
ikke et eneste træ stå oprejst - men det var også meget 
tåget. Vi havde besluttet at tage en lille omvej forbi 
Maria-Theresienstadt - et besøg, vi godt kunne have 
brugt længere tid på, end der rent faktisk blev mulig
hed for. En byrundtur om aftenen i Prag gav et første 
indtryk af den flottte by.

Fredag: Dagen havde besøg på kongeslottet, rundvis
ning på torvet og afskedsmiddag om aftenen som fa
ste programpunkter, men der blev også tid til at ud
forske Prag på egen hånd.

Trætheden hos elever og lærere, da vi lørdag formid
dag standsede på gymnasiets parkeringsplads, vid
nede om en anstrengende, indtryksfuld og lærerig 
tur.

Torben Stig Møller og Per Godsk Petersen

Dystre køjerum i Maria-Theresienstadt .
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Da farfar var ung
I nogle dage i april havde elever og lærere på skolen 
lejlighed til at beundre teknik og maskinentusiasme. 
Pedel Poul Erik Schou, der er medlem af Vestjysk 
Veteranknallert Klub, havde nemlig fået den gode 
idé, at lade skolen og nogle påskedage være rammen 
om en veteranknallertudstilling. Udstillingen blev 
åbnet påskelørdag af rektor Lars Ebbensgaard.

Et lille udsnit af de udstillede knallerter . . .

Et gammelt postkort . .

En del af de udstillede knallerter kom hjem til deres 
ejere i slutningen af påskeferien - men en anden god 
del, Poul Erik Schous, blev stående på skolens admi
nistrationsgang nogle hverdage, og der var tit både 
elever og lærere, der faldt i staver over det forkro
mede syn. Kurt Darling Nielsen
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Jens Søndergaard-året 1995 
- og hvad året medførte
Forsiden af sidste års årsskrift er Jens Søndergaards 
»Set. Hans aften« fra 1955. Det afspejler, at Lemvig 
Gymnasium var med til at hylde kunstneren med en 
stor udstilling af Jens Søndergaards billeder fra pri
vate samlinger, samt nogle store billeder, som vi lånte 
fra Morsø Gymnasium.
Som tak for dette blev gymnasiet valgt som stedet, 
hvor et billede anskaffet i Søndergaard-året af Lem
vig Kommune af en nulevende kunstner skulle pla
ceres. Kunstneren er Hans Morten, som er kendt på 
gymnasiet og har lavet vort logo, de to kvier.
Under vores juleafslutning 1995 blev billedet afsløret 
af gymnasiets bestyrelsesmedlem, kommunalpoliti
ker Lise Thomsen. Det var en festlig afsløring. Bille-

Arsskriftets forside - 1995

det hedder »Cirkusbillede«, og såvel lærere som ele
ver kunne kende sig selv i den hvide klovn og de fest
lige August’er. Kunstneren Hans Morten siger om 
billedet:

»Billedet er blevet til som en fantasi over nogle af mine 
oplevelser i Cirkus Dannebrog. Hovedtemaet erforholdet 
mellem de klassiske cirkusfigurer:
Den hvide klovn og den rødnæsede og rødhårede August. 
Normalt er det den elegante, hvide klovn, der styrer sla
gets gang og véd, hvordan sagerne skal ordnes. Han for
søger at involvere sin håbløse, men fantasifulde medhjæl
per August i sine projekter. Og resultaterne bliver deref
ter. I dette billede er der mindst tre August ’er. Samt en 
voldsomt ildspyende artist. Og så er der akrobater og cir- 
kusmusik. Hvordan klarer den hvide klovn situationen? 
Og kan de to akrobater i baggrunden blive ved med at 
holde balancen? Under alle omstændigheder tror jeg, at 
musikken vil fortsætte. <<

Billedet er gengivet på dette årsskrifts forside.
Lars Ebbensgaard

Årsskriftets forside - 1996
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Frivillig idræt
Efter skoletid, når almindelige elever pakker tasken 
og går hjem, dukker en flok op i idrætshallen.
De ønsker sved på panden, samvær med kammerater 
fra andre klasser, udlevelse af aggressioner, eventuelt 
træning og altid grin, sjov og skrål.
Tb timer om ugen med badminton, løb, basketball, 
fodbold, volleyball, hockey, håndbold - alt, hvad der 
foreslås.
Kom med forslag og mød op - også i det nye skoleår!

Stævner:
På baggrund af aktiviteten i frivillig idræt sammen
sætter vi hold, der deltager i de landsdækkende gym- 
nasieturneringer. Vi har igen i år haft nogle store 
idrætsoplevelser sammen - både på og udenfor ba
nen.
Resultatmæssigt har vi klaret os på det jævne i år (i 
sammenligning med sidste års jubelsæson, hvor 
Lemvig Gymnasium blev Danmarksmestre i drenge 
volleyball!). I starten af skoleåret arrangerede vi fod
boldstævne på Lemvig Stadion, hvor der blev spillet 
mange gode og spændende kampe. Pigerne vandt en 
kamp og tabte to, drengeholdet var det bedste i man
ge år, men måtte alligevel se sig slået i den afgørende 
kamp om en fmaleplads, efter 2 overbevisende sejre. 
I volleyball for drenge sejrede vi ligeledes to gange, 
men tabte en kamp og blev derfor nr. 2 ved det indle
dende stævne. I håndbold spillede både pige- og 
drengeholdet nogle gode kampe ved det indledende 
stævne i henholdsvis Viborg og Thisted. Det lykke
des dog heller ikke her at gå videre, da pigerne blev 
besejret af Struer og drengene (knebent) af Thisted 
Gymnasium.

Hockey-turnering:
Hvert år afvikles der i november-december ikke 
mindre end det uofficielle Lemvig-mesterskab i inde- 
hockey. I år vandt 2.z elevernes turnering og fik der
med æren af i finalen at møde lærerholdet, der kun 
spiller denne ene kamp om året. Den flot spillede fi
nale blev afviklet en af de sidste dage før jul under 
overværelse af et talstærkt og støjende publikum. Ef
ter i et par år at have været nede i en resultatmæssig 
bølgedal lykkedes det igen for lærerholdet at sætte sig 
på tronen som Lemvig-mester, idet de tre perioder 
endte med en klar sejr på 9-4 til de rutinerede.

Torben Jakobsen

Sol - sne - ski
Atter i år drog elever fra idræt mellemniveau/frilufts- 
liv til Norge, nærmere betegnet Tynset, hvor vores 
venskabsgymnasium ligger. Det blev en herlig tur, 
hvor mange stiftede deres første bekendtskab med de 
lange langrendsski.

Elisabeth Moltke

Komtessen og hendes 12 disciple
- 6 oplevelsesrige dage i Norge
Med langrendsski, madpakker, hjemmestrikkede 
sokker, uldent undertøj og godt humør i bagagen sat
te vi kurs mod et forhåbentlig udfordrende og sne
dækket Tynset fredag den 26. januar 1996. Teoretisk 
og fysisk var vi velforberedte til en uge, der utvivl
somt ville blive vidt forskellig fra dagligdagen på 
gymnasiet - og alene det er jo en oplevelse.
Ganske vist var de 6 dage i Tynset præget af lang
rendsture i et skønt og snedækket landskab samt hyg
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geligt samvær om aftenen i en af vore fine 8-perso- 
nershytter, men dermed ikke sagt, at hver dag forløb 
ens - tværtimod!
Idet størstedelen af os ikke var habile langrendsløbe
re, var de indledende skimanøvrer en nødvendighed. 
Som en omvandrende instruktionsbog viste Elisa
beth på førstedagen, hvor let det egentlig var, eller 
rettere, hvor let det egentlig så ud. I hvert fald vendte 
vi, adskillige styrt senere, tilbage til vores hytter, hvor 
vi langt fra gik af vejen for et bad, lidt mad og et par 
timers hvil. Generelt var førstedagen en succes, og 
ugen tegnede for alvor til at blive en af de mange 
spændende og lærerige uger, vi har haft i vores hid
tidige gymnasieforløb.
I de følgende dage var der hos alle en personlig frem

gang at spore (i hvert fald på skiene), og dette frilufts
liv på langrendsski blev sjovere og sjovere. På tredje
dagen drog vi så med fuld oppakning afsted på vores 
tredagestur i selskab med 6 såkaldte norske frilufts- 
elever samt deres lærer Harald, som senere skulle 
vise sig at være friluftsmanden over alle friluftsmænd. 
Da der (desværre/heldigvis) ikke var sne nok til at 
bygge snehuler, var vi nødsaget til at henligge de 2 
nætter på knap så primitiv vis; nemlig i en såkaldt 
såterhytte. Der var ingen elektricitet, ingen vand 
samt dårlige sanitetsforhold, men der var trods alt 
madrasser og kakkelovne og på tredjedagen var dét 
rigeligt til at gøre os lykkelige. Vi lavede mad, hen
tede vand i det tilfrosne vandhul, og Harald var bål
tænder - ja, vi hyggede os faktisk trods primitivite
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ten. Fra såterhytten begav vi os den næste dag til fo
den af Tron-fjellet, hvor vi stillede vores ski og med 
lidt besvær besteg det omkring 1400 meter høje fjeld 
(hvilket ingen danske elever før har præsteret). Træt
te, sultne og måske lidt stolte vendte vi efter bestig
ningen af fjeldet tilbage til såterhytten - vel vidende 
at ordsproget: »Der er koldt på toppen, men der er en fanta
stisk udsigt« - har sin gyldighed . . .
På femtedagen vendte vi hjem til Tron Ungdomscen
ter og undervejs kulminerede vores idoldyrkelse af 
Harald, da han reparerede en ødelagt skibinding 
med en skrue, en træpind og en slikkepind. Vi afslut
tede dagen med vores obligatoriske sociale samvær i 
Elisabeths hytte, inden vi gik til hvile. Den sidste dag 
i Norge var den generelle holdning, at vores ski 
trængte til en hviledag, og derfor tilbragte vi dagen 
på Tynset skøjtebane, hvorefter vi besøgte Tynset 
Gymnasium, og afslutningsvis shoppede vi i Tynset 
by, inden turen atter gik mod Lemvig.

Alt i alt var det en meget sjov, men også lærerig uge 
i Norge. Et hold med 12 elever og kun en lærer en hel 
uge i Norge - det kan kun blive skægt, og det var det 
også. På den anden side var det også en uge, hvor 
man oplevede sig selv og sine kammerater (ja, endda 
læreren) i nogle uvante situationer, hvilket er ganske 
sundt at prøve. Endvidere gik det op for en del af os, 
at en uge på langrendsski slet ikke er så tosset en idé. 
Som sagt en yderst succesfuld og aldeles velarrange
ret uge, der aldrig vil gå i glemmebogen.
Sjov, spændende, udfordrende og lærerig er en del af 
de rosende ord, der kan sættes på turen, og skulle 
fremtidige idrætselever få chancen for en lignende 
friluftsuge - så grib den!

Jacob Smith, 3.x

Lørdag den l.juni, midt i eksamenstiden, døde George Bjerre 
Kristensen, 3y, ved en kæntringsulykke på Nissum Bredning. 
Vi bringer her rektors mindeord:

Mindeord
George Bjerre Kristensen, Rom, er død. 19 år gam
mel. Og alt er blevet anderledes for hans familie, kæ
reste og venner og for hans skole, Lemvig Gymna
sium. Ingen kan forstå denne tragiske ulykke. Vi kan 
kun deltage i sorgen.
Om tre uger skal hans årgang feste for deres studen
tereksamen. Det bliver en afslutning med mange 
tanker til ham og hans familie. Vi vil savne George 
som den humørspreder, der fyldte os med gode tan
ker. Han var en initiativrig og ansvarsbevidst kam
merat, som vi alle er stolte af.
George var et usædvanligt dejligt menneske, hvis 
varme og tryghedsskabende smil nu fylder vores erin
dringer. I studenterårgangens skrift, hvor kammera
terne karakteriserer hinanden, slutter afsnittet såle
des: »George er et varmt menneske, man altid kan 
komme til, hvis man har brug for det.« Man skal ikke 
kende meget til ungdomssproget for at vide, at sådan 
en omtale dækker over noget helt særligt.
George var med sit humør og musiske talent fælles
skabsskabende, og han kan tjene som symbol for den 
styrke, som hans generation er i færd med at tilføre 
os alle.
George betyder på denne måde meget for sin skole, 
og vi sender mange varme tanker til hans mor og far 
og søskende.

Lars Ebbensgaard
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Skolens styrelse
Lemvig Gymnasium ejes af Ringkjøbing amtskom
mune og styres, hvad det pædagogiske angår, af un
dervisningsministeriets gymnasieafdeling.
Til at smidiggøre de mange samspil, så undervisnin
gen og indlæringen kan gå planmæssigt og hensigts
mæssigt, findes på skolen: Bestyrelse, rektor, inspek
torer, studievejledere, lærerforsamlingen, pædago
gisk råd, elevråd, klasseforsamlinger, fællesudvalg, 
samarbejdsudvalg, sekretærer, pedeller, kantineper
sonale og rengøringspersonale.
I den første tid på skolen vil vi fortælle eleverne meget 
mere herom.

Lemvig Gymnasiums bestyrelse
1 medlem valgt af og blandt amtsrådets medlemmer: 

Amtsrådsmedlem Harry Lisby, Nees
1 medlem udpeget af kommunalbestyrelsen
i Lemvig kommune:

Lise Thomsen, Hygum
1 medlem udpeget af kommunalbestyrelsen
i Thyborøn-Harboøre kommune:

Ole Bro Toft, Harboøre
1 medlem udpeget af
Lemvig og Omegns Erhvervsråd:

Jens Møller, Lemvig
3 medlemmer valgt af og blandt forældrene til ele
verne på gymnasiet:

Torben Andreasen (formand)
Inge Lise Kallesøe
Kjeld Søndergaard

2 medlemmer valgt af og blandt lærerne: 
Sven H. Jensen
JensJ. Brogaard

2 medlemmer valgt af og blandt eleverne:
Mette Fink Møller
Alice Nielsen

1 medlem valgt af og blandt
det teknisk-administrative personale:

Poul Erik Schou

Rektor deltager i bestyrelsens møder uden stemme
ret og er bestyrelsens sekretær.

Referent er ledende inspektor Torben Stig Møller.

Lars Ebbensgaard

Bestyrelsen
- arbejder inden for de rammer, som lovgivningen 

og amtsrådets rammevedtægter har fastlagt
- fastlægger efter indstilling fra rektor skolens bud

get indenfor de af amtsrådet fastlagte rammer
- formidler et samarbejde mellem skole og hjem og 

medvirker ved løsning af sociale opgaver i tilknyt
ning til skolen

- fastlægger efter indstilling fra rektor det maksi
male elevtal i klasserne. Fastlæggelsen må respek
tere amtsrådets beslutning om det maksimale an
tal klasser samt det mindste antal elever, skolen 
har pligt til at optage

- fastlægger skolens ordensregler
- fastlægger efter indstilling fra rektor skolens fag

udbud. Amtsrådet har dog mulighed for at pålægge 
bestyrelsen at tilbyde bestemte fag

- fastlægger efter indstilling fra rektor skolens ferie
plan
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- kan afgive udtalelse og stille forslag til amtsrådet 
om alle spørgsmål vedrørende skolen. Bestyrelsen 
skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som fore
lægges af amtsrådet

- medvirker ved større byggesager på skolen
Lars Ebbensgaard

Bestyrelsesvalg
Forældrene vælger repræsentanter til bestyrelsen. 
Ved valget i september 1995 blev følgende indvalgt 
for en 2-årig periode:
Torben Andreasen (formand for bestyrelsen)
Nis Petersens Vej 22
7620 Lemvig
Telefon 9782 23 86
Inge Lise Kallesøe Kjeld Søndergaard
Brunsgårdvej 10 Borumvej 13, Nr. Nissum
7620 Lemvig 7620 Lemvig
Telefon 9782 10 47 Telefon 97 8914 50

Torben Andreasen
Bestyrelsesformand

Forældresamarbej det
For l.g forældre og elever afholdes i oktober måned 
en aften, hvor vi informerer nærmere om ejet at gå på 
Lemvig Gymnasium. Vi ser på klassens arbejde i 
forskellige fag. Klasserne med klasselærerne arran
gerer aftenen, idet vi dog alle først samles i fælles
området for at få generelle oplysninger.
I januar i l.g er der samtaler mellem elever, forældre 

og lærere efter samme form, som de fleste kender fra 
folkeskolen (forældresamtaler). På det tidspunkt er 
første karakterblad uddelt.
I 2. og 3.g er der også indbudt til en aften med for
ældrene. Her ser vi mere fremad på jobmuligheder
ne efter gymnasiet, og der er også lejlighed til samta
ler. 3-5 tidligere elever giver oplæg om, hvilke glæder 
og hvilke opgaver man udsættes for efter studenter
eksamen.
Herudover er der hvert efterår skolefesten, hvor vi al
tid har glædet os over en stor forældredeltagelse.
Endelig er forældrene indbudt til dimissionshøjtide
ligheden, hvor eksamensbeviserne overrækkes.
Forældre er altid velkomne til at henvende sig til for
ældrerepræsentanterne i bestyrelsen, ligesom rektor, 
studievejledere og de enkelte faglærere til enhver tid 
er åbne for forældrehenvendelser.

Lars Ebbensgaard

Fællesudvalget
Fællesudvalget er - sammen med elevrådet - elever
nes vigtigste mulighed for at få indflydelse på gymna
siets hverdag og specielle aktiviteter. Fællesudvalget 
består af elevrådsrepræsentanter, lærere, pedel og 
rektor - og sagerne belyses derfor fra alle sider.
Under »Elevrådet« og »Fællesarrangementer«, der 
besluttes af fællesudvalget, kan læses mere om udval
gets arbejde.

Lars Ebbensgaard
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Studievejledning
Fag og lektier er kun en del aflivet for en gymnasie
elev. Meget andet føles nok så vigtigt: Samvær med 
kammerater, valg af interesser, det at finde en me
ningsfyldt 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 
studivejledere, d.v.s. at være til rådighed for eleverne 
i alle mulige spørgsmål vedrørende deres gymnasi
euddannelse.
På Lemvig Gymnasium er vi to studievejledere, som 
dels kommer ud i klasserne i nogle timer og giver en 
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 overvejel

ser om fremtiden.
Selv tager vi initiativ til en snak med l.g’erne indivi
duelt om, hvordan de trives i det nye miljø, og med 
3.g’erne om deres fremtidsplaner. En skoletime som 
forsømmes for samtale med studievejlederen, regnes 
som lovligt fravær, for eleverne har altid ret til at op
søge studievejlederen for en samtale, enten på konto
ret i træffetiden, i et frikvarter eller efter aftale. Der
ved udfylder studievejlederen lidt af en funktion, 
som klasselæreren har i folkeskolen; ellers gælder det 
i gymnasiet, at forholdet lærer-elev er mere jævnbyr

digt, men også »løsere«, idet lærerne ikke har samme 
opdragelsesagtige rolle for de (omtrent) voksne ele
ver.
Vi er ikke professionelt uddannede rådgivere eller 
eksperter, og undertiden består vores hjælp til elever
ne i, at vi skaffer dem kontakt med en sådan, hvis de 
ønsker det; det kan dreje sig om læge, psykolog, so
cialrådgiver eller andre. Via samarbejde med vejle
dere på egnens folkeskoler og videregående uddan
nelsessteder har vi kontakter udenfor skolen, som 
kan komme eleverne til gavn.
Skolens studievejledningskontor rummer en del ma
teriale om uddannelse og erhverv, jobsøgning, arbej
de i udlandet m.m., og alle elever er velkomne til at 
fa 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 
uddannelsesområdet studeres, og ved den ugentlige 
morgensamling meddeler vi, når der er vigtigt nyt på 
området.

Vibeke Juel Andersen og Elisabeth Moltke

Elevområdet og lærerområdet
En stor del af de administrative rutiner ved Lemvig 
Gymnasium er henlagt til det, der hedder elevområ
det og lærerområdet.
Under elevområdet hører opgaver som: Studierejser 
og ekskursioner, fællestimer, introduktionsarrange
menter, morgensamlinger, fester m.v.
Under lærerområdet hører opgaver som: Økonomi, 
anskaffelse af bøger og øvrige undervisningsmateria
ler, kommunikation, efteruddannelse og faglig ud
vikling, kursusafdelingen m.v.
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Til at lede de to områder er der udnævnt to medarbej
dere - såkaldte områdesekretærer: Martin S. Thom
sen og Ole Zeuthen. I hvert område indgår desuden 
3 lærere valgt af Pædagogisk Råd. Der er vedtaget et 
såkaldt fuldstændighedsprincip, der betyder, at en
hver opgave, som opstår i gymnasiets dagligdag skal 

kunne finde sin løsning indenfor rammerne af områ
destrukturen, i samarbejde med rektor og inspekto
rerne.

Martin Søgård Thomsen og Ole H. Zeuthen

Praktiske 
oplysninger
AV-området
Skolens audio-visuelle materiel er m.h.t. ansvar for 
indkøb og reparation samlet til et område, som besty
res af undertegnede. Brugen af de forskellige maski
ner vil ofte være knyttet til bestemte fag, men de mo
bile ting som bruges af alle lærere findes især i AV- 
rummet.

Pædagogisk værksted
Livsnerven i den daglige undervisning må dog nok 
siges at være pædagogisk værksted - kaldet kopirum
met. Materiale, prøver og opgaver produceres og 
mangfoldiggøres her. Lokalet er derfor, og skal re
spekteres som, lærernes arbejdslokale og er således 
lukket for elever. Computere og printer må kun an
vendes af lærere - uanset evt. paniksituationer i 
EDB-lokalet.

Det er altså ikke tilladt,
- at en lærer sender en elev over for at kopi

ere i timen
- at en elev beder en velvillig lærer i kopi

rummet tage kopier for sig
- at en dygtig computerfreak låner en PC ’er 

eller printeren, fordi der er optaget andre 
steder

- blot for at nævne nogle af de almindeligste fore
teelser.

Kopiering for elever
For at imødegå behovet for privat kopiering og kopie
ring i forbindelse med opgaveskrivning har skolen 
stillet en mindre kopimaskine - kaldet elevmaskinen - 
til rådighed. Magnetkort til denne maskine kan kø
bes til en favorabel pris i kantinen. Papir til denne el
ler til printere udleveres fra pædagogisk værksted af 
pedellen eller en lærer. Eventuelle maskinstop eller 
funktionsproblemer meddeles hurtigst muligt til un
dertegnede, pedellen eller kontoret.

Fejlmeldinger
Som det gælder for elevmaskinen gælder det selvføl
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gelig også for skolens øvrige AV-udstyr. Mange bru
gere giver ofte problemer af en eller anden art, så det 
er vigtigt med hurtig tilbagemelding, når der opstår en 
fejl-
Ligeledes er det en stor hjælp og til gavn for alle, hvis 
evt. glemte fjernbetjeninger, ledninger eller lignende 
hurtigt kan afleveres til en af de nævnte.
Er der i øvrigt spørgsmål eller forslag til indkøb af au- 
dio visuelle hjælpemidler, kan de rettes til underteg
nede.

Jørgen H. Bruntse

Basiskursus i skriftlig dansk
Alle l.g’ere skal modtage et kursus i skriftlig fremstil
ling. Formålet med kurset er at styrke den skriftlige 
dimension ikke bare i faget dansk, men i alle fag i 
gymnasiet, og handler ikke om stavefejl og komma
fejl. Eleverne skal lære at skrive bedre ved at fa bedre 
skrivevaner, turde kritisere deres egne og andres tek
ster, skrive dem om m.m.
Kurset kan sammenlignes med det introduktions
kursus, som eleverne får til EDB og tekstbehandling. 
Begge kurser er obligatoriske og skal holdes kort tid 
efter eleverne er begyndt i l.g. Her på gymnasiet vil 
kurset ligge inden efterårsferien. De fleste skrivetimer 
vil ligge i dansktimerne - dog omkranset af to halve 
skrivedage.

Troels Boeberg Jensen

Blokdage
Undervisningsformer kan og bør til stadighed disku
teres. Som et af resultaterne heraf vil vi i det kom
mende år på Lemvig Gymnasium indlægge 7 blok
dage. På denne dag har man ét fag hele dagen. Dette 
giver gode muligheder for fordybelse og sammen
hængende forståelse for et større stofområde. Det kræ
ver naturligvis planlægning sammen med eleverne! 
Rent praktisk ordnes det således, at der ved skole
årets start udpeges 7 torsdage til at være blokdage. På 
den første blokdag har man hele dagen det fag, man 
skulle have haft i første lektion, på den anden blokdag 
det fag, man skulle have haft i anden lektion og så 
fremdeles. På alle de mellemliggende torsdage følger 
man sit almindelige skema. Flere gymnasier landet 
over har anvendt blokdage i de sidste par år, - og med 
godt resultat. Vi glæder os til at skulle tænke ander
ledes og have mulighed for at »kunne fortsætte«, uan
set at klokken skulle have ringet. Vi slår den i øvrigt 
naturligvis fra på blokdagene! Vi vil løbende evalue
re udbyttet af denne arbejdsform og håber at sætte 
gang i overvejelserne - også hos eleverne - om, hvad 
der er »god undervisning«.

Elisabeth Moltke

Biblioteket
Bibliotekets meget alsidige bestand af bøger og tids
skrifter er fordelt på to rum: Dels i lokalet overfor 
kantinen (faglitteratur) og dels i lokalet på Halmtor
vet (skønlitteratur). Biblioteket er indrettet efter det 
normale decimalsystem, som folkebibliotekerne bru
ger.
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For benyttelse af skolebiblioteket gælder følgende 
regler:

1. Nye elever anmodes om at vente med at benytte 
biblioteket til introduktion hertil er givet - sker i 
løbet af 1. semester.

2. Alt hjemlån må kun foregå gennem biblioteks
medhjælper eller bibliotekaren.

3. Bibliotekets åbningstider meddeles ved skoleårets 
start.

4. Lånerens navn registreres på bogens udlånskort. 
Herefter er låneren ansvarlig og erstatningsplig
tig for bogen.

5. Udlån gælder for 1 måned. Bøger, der har været 
udlånt eller benyttet i frikvarteret, placeres på 
disken ved skiltet: »Aflevering«.

6. Bibliotekets bøger skal omgås med skånsomhed 
og må ikke stå i klasselokalerne.

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

Faglæreren og bibliotekaren stiller sig så vidt muligt 
til rådighed ved litteratursøgning. Ellers henvises til 
kartoteket og de forskellige opslagsbøger, som er frem
lagt eller opstillet under decimalnummer 01.

Troels Boeberg Jensen

EDB på Lemvig Gymnasium
Også på Lemvig Gymnasium blev skoleåret 1995/96, 
hvad angår edb, præget af det alle steds nærværende 
Internet. Næsten alt, hvad der rører sig indenfor an
vendelsen af edb, er for øjeblikket præget af Internet 

- det verdensomspændende net af computere, der 
gør det muligt at hente information fra hele verden 
hjem til ens egen computer. Vi har i det forløbne 
skoleår etableret flere grafisk baserede opkoblinger 
til Internet, og desuden har vi efterhånden fået etab
leret en god rutine med brug af e-mail og deltagelse 
i konferencesystemer. Vi regner med, at vi først i det 
nye skoleår bliver koblet på sektornettet - et dansk 
undervisningsnet - og derfor får mulighed for, fra en 
vilkårlig arbejdsplads på et af skolens lokalnet, at 
koble direkte videre til Internet samt andre service
computere. Hvad denne mulighed for internationa
lisering kan bringe ind i undervisningen er endnu 
uvis, men sikkert er det, at undervisningssituationen 
vil undergå en del forandringer de næste år.

Alle på gymnasiet får undervisning i et omfang, der 
svarer til mindst 100 timer. Efter endt studentereksa
men kan alle således mestre en PC’er.
Edb-undervisningen skal indeholde elementer fra 
alle 3 hovedområder, det humanistiske, det samfunds
videnskabelige og det naturvidenskabelige.
På Lemvig Gymnasium findes et decideret edb-loka- 
le, et mindre lokale samt et lærerforberedelseslokale, 
og alle disse maskiner er koblet i et lokalnet. Maski
nerne i edb-lokalet har adgang til op til 10 CD-ROM 
skiver placeret på netværksserveren. For øjeblikket 
ligger der leksika og en kunst CD-ROM, samt en 
samling af artikler fra Times til rådighed for netvær
ket. I lærerforberedelseslokalet findes der bl.a. en 
moderne A4-scanner med programmel til tekstgen
kendelse samt en farveprinter. Ud over de 2 elevloka
ler findes et antal computere fordelt rundt på skolen. 
Således er 3 maskiner samlet i kælderen udelukkende 
til brug for musikelever og et tilsvarende antal er pla
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ceret i i fys-kem-bio området. I alt er der ca. 30 
PC ’ere til rådighed for elever. Endvidere fmdes der i 
biblioteket 3 maskiner, hvor den ene primært er for
beholdt kommunikation via telefonnettet, mens de 2 
andre er udstyret med CD-ROM drev, så man f.eks. 
kan søge i den nationale bibliografi. Telekommuni- 
kationsmaskinen er udstyret med et modem og en 
telefonforbindelse, så man kan komme i kontakt med 
forskellige databaser og internationale netværk. Den 
ene maskine i biblioteket er udstyret med lydkort og 
højttalere - en såkaldt MULTIMEDIE-maskine - 
og denne er monteret på et rullebord, så den let kan 
transporteres rundt på skolen. I edb-lokalet og elev
rådslokalet findes der hurtige laserprintere, der bru
ges flittigt, ikke mindst i forbindelse med de større 
skriftlige opgaver. Edb-lokalet er åbent for elever fra 
klokken 7.30 til 16.30, således at man kan udnytte 
mellemtimer. Det kan dog kun lade sig gøre, hvis 
lokalet ikke er reserveret til klasseundervisning, hvil
ket i høj grad er tilfældet.
Brugen af lokalet er meget fri, dog er der nogle enkle 
regler, man skal overholde:

Regler for brug af EDB-lokalet
Du må ikke spise eller drikke i EDB-lokalet 
Du må ikke bruge computerne til spil 
Du må selvfølgelig ikke slette filer, 

der ikke tilhører dig
Sørg for at viruschecke dine disketter ofte 
Hjælp hinanden

De populæreste programmer på maskinerne er leksi
kon, tekstbehandling, matematikprogrammer og 
sprogprogrammer. Alle elever bliver i starten af l.g 
præsenteret for tekstbehandlingsprogrammet, og den 
mulighed er eleverne hurtige til at udnytte. Mange 
skriftlige opgaver bliver klaret på denne måde.

Ikke alle maskiner er umiddelbart til rådighed for ele
ver, idet en del maskiner er reserveret til faglige for
mål, men kan dog altid bruges efter aftale med faglæ
rerne. Således råder fysik, kemi og biologi over 3 ma
skiner, og geografi har 1 maskine, der primært 
bruges til at nedtage satellitbilleder fra vejrsatellitter. 
Til denne maskine er der tilkoblet en håndscanner. I 
geografilokalet findes der en netværksmaskine med 
en storskærmprojektor, således at lokalet kan bruges 
til demonstrationsformål. Endvidere har musik en 
.maskine til rådighed i selve musiklokalet samt som 
nævnt 3 maskiner i musikøvelokalet i kælderen.

Edb-lokalet anvendes også til afholdelse af kurser. 
Lemvig Gymnasium udbyder selv en del edb-kurser 
som rekvireret undervisning, således at firmaer kan 
udnytte undervisningsfaciliteterne på gymnasiet. 
Endvidere bruger Amtscentralen i Herning gymna
siets edb-lokale til afvikling af regionale edb-kurser 
for blandt andet folkeskolelærere.

Kurt Darling Nielsen og Peter Hansen

Ferieplan
Sommerferie 1996: 24/6 - 6/8 1996
Efterårsferie: 14/10 - 18/10 1996
Juleferie: 23/12 1996 - 3/1 1997
Vinterferie: 10/2 - 14/2 1997
Påskeferie: 24/3 -31/3 1997
St. Bededag: 25/4 1997
Kr. Himmelfartsdag: 8/5 1997
Pinseferie: 19/5 1997
Sommerferie 1997: Starter 23/6 1997 
De nævnte datoer hører med til ferierne.
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Introduktionsdage i august ’96
Onsdag den 7. august:
Kl. 10.00: Morgensamling i fællesområdet.

»Den signede dag med fryd vi ser«.
Velkomst.

Kl. 10.30: 2. og 3.g får udleveret bøger og skema.
Derefter fri.
l .g klasserne inddeles i klasser, 
som derefter mødes med klasselæreren
i klasselokalet om følgende:
- præsentation af lærere og elever
- udlevering af skema og bøger
- gennemgang af årsskriftet
- præsentation af introduktionsugen 

Derefter rundvisning på skolen ved klasselæreren.

Torsdag den 8. august:
1 ., 2. og 3.g - undervisning efter skemaet.

Fredag den 9. august:
1 ., 2. og 3.g - undervisning efter skemaet.

Mandag den 12. august:
2 . og 3.g - undervisning efter skemaet.
l .g eleverne har fælles musikarrangement i hallen 
med musiklærerne Jørgen Bruntse, Vibeke Juel An
dersen og Marianne Bentsen.

Tirsdag den 13. august:
2 . time: l.g eleverne har fælles musikprøve.
Morgensamling med fremførelse af l.g musikarran
gement.
Fotografering for 2. og 3.g.

Onsdag den 14. august:
Fotografering for l.g.
l .g har en time med elevtutorer (elever fra 2. og 3.g).

Torsdag den 15. august:
l .g har en time med elevrådsformand og rektor om 
elevrådsarbejde m.m. på skolen.

Fredag den 23. august:
Aften: Introduktionsfest for alle elever og lærere.

Introduktionen vil blive fulgt op i uge 38 med bl.a. en 
hyttetur. Se side 47.

Elisabeth Moltke
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Kursusvirksomhed
Lemvig Gymnasiums kursusafdeling har i flere år 
tilbudt foredrag, kurser, studiekredse og kulturrejser 
til nuværende og tidligere elever, forældrekredsen og 
alle øvrige interesserede på egnen. De fleste arrange
menter tilbydes i samarbejde med Nordvestjysk Folke
universitet.

Kul turrej ser:
Der har gennem mange år været tradition for ture til 
Frankrig og Italien. Turen går denne gang til Bour
gognes kirker og vinkældre i efterårsferien 1996.
Rejseleder er vor lokale franskmand, Jean-Pierre 
Mabire, som både er kirke- og vinkyndig. Der er tale 
om en bustur, hvor deltagerne skal bo i det idylliske 
Beaune og derfra tage på studiebesøg til egnens kir
ker, katedraler og vinslotte.

I den kommende sæson vil der blive arrangeret en 
foredragsrække om samfundsforhold, kultur og poli
tik i det moderne Italien. Der vil i efteråret 1996 blive 
afholdt 5-6 foredrag med kendte oplægsholdere, bl.a. 
fra Århus Universitet.
De vil behandle emner som: Fascisme, mafia, medie
fænomenet Berlusconi og tendenser i den nyeste ita
lienske litteratur m.m.

Nærmere oplysninger om tidspunkter, priser m.v. kan 
fås ved henvendelse til gymnasiet.

Torben Jakobsen

Foredragsvirksomhed:
Både i denne sæson og i den kommende er søgelyset 
rettet mod Italien. I det tidlige forår deltog ca. 40 per
soner i et kursus, hvor Inger Nord underviste i itali
ensk - med hovedvægt på sprogundervisning og ek
sempler på italiensk kultur.
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Lemvig Gymnasiums Venner
1. Fondens navn er »Lemvig Gymnasiums Venner«.
2. Fonden er oprettet i 1984 i forbindelse med gym

nasiets 5 års fødselsdag.
3. Fondens administration varetages af bestyrelsen 

ved Lemvig Gymnasium, der er fondens øverste 
myndighed.

4. Fondens regnskabsførelse varetages af Lemvig 
Gymnasiums kontor, og fondens regnskab revi
deres af de til enhver tid valgte forældrerepræsen
tanter i bestyrelsen.

5. Fondens formål er at yde støtte til sådanne formål 
i forbindelse med Lemvig Gymnasiums drift, 
hvortil der ikke kan skaffes offentlige midler, ek
sempelvis udsmykning, større arrangementer, 
udstillinger o.l.

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

7. »Lemvig Gymnasiums Venner« kan opløses efter 
bestemmelse i dennes bestyrelse. I så fald anven
des evt. midler efter bestyrelsens nærmere be
stemmelse og i overensstemmelse med nærværen
de statutters paragraf 5.

8. Alle kan yde bidrag til fonden.

Eksempel på anvendelse af fondsmidler:
- tilskud til udgifter i forbindelse med større arran

gementer på gymnasiet, hvortil dækning ikke kan 
opnås på anden måde. Tilskuddet kan omfatte 
udgifter til udsmykning, underholdning, serve
ring etc.

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

vis kunst, apparatur, møbler o.l., hvortil man ikke 
kan opnå dækning på anden måde.

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

Bidragsydere til Lemvig Gymnasiums Venner får 
hvert år tilsendt årsskrift og invitation til skolefesten.

Ringetider
Mandag - fredag:
1. lektion ........... 8.00- 8.45
2. lektion ............................................ 8.50 - 9.35
3. lektion ............................................ 9.50 - 10.35
4. lektion ............................................ 10.45-11.30
Spisepause .........................................  11.30-12.00
5. lektion ............................................ 12.00 - 12.45
6. lektion ............................................ 12.55 - 13.40
7. lektion ............................................ 13.45 - 14.30
8. lektion ............................................ 14.40 - 15.25
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Fagplan
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Trip °i •, • Antal ugetimerValgfag pa højt niveau s.g
Begge linier: 
Samfundsfag ........................................ 5 5
Musik ................................................... 5 5
Engelsk .............................................. 5
Tysk .................................................... 5
Fransk ................................................ 5
Biologi ................................................... 5 5
Kun matematisk linie: 
Matematik......................................... 5
Fysik .................................................. 5
Kemi ..................................................... 4 5
Kun sproglig linie: 
Matematik............................................ 5 5
Latin ..................................................... 5 5

Valgfag på mellemniveau
4 ugentlige timer i 2.g eller 3.g

Begge linier: Kun sproglig linie:
Geografi Matematik
Biologi Fysik
Datalogi
Teknikfag
Idræt
Billedkunst
Samfundsfag
Erhvervsøkonomi
Latin
Kemi
Musik
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Grundplan

I kælderetagen findes: 
Musik øverum 
Billedkunst 
Multimedierum 
Motionsrum 
Teknikerrum 
Bordtennis 
Cykelparkering 
Pedel-laboratorium 
Depoter

V2

Fy/Bi Biologi

Fysik

N 2

Indgang

Rektor
Bibliotek Kontor

AV

—'Pæd. 
værkst.

Bogdepot

N4EDB

Musik

Fælles område

Geografi

Kemi

N3

Kontor

Adm.

Pedel

Kantine

Elevråd

S 1 Lærervær,

Sportshal

Omkl. Piger

Modelok

Omkl. Drenge

vue
2
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„aen« skoledag ■ Elevernes »egen

46



Uge 38
Denne uge er på Lemvig Gymnasium noget ganske 
særligt. Den adskiller sig radikalt fra alle andre skole
uger og er struktureret således:

3g:
De elever, der har valgt kemi på højt niveau, arbejder 
på et af laboratorierne på Cheminova. Elever med 
landbrug er på Kongensgård Landbrugsskole.
Elever med samfundsfag, biologi og musik er på stu
dietur til København med ekskursioner til Christi
ansborg, Danmarks Radio, Det Kongelige Teater, 
Danmarks Akvarium og meget mere.
Elever med tysk på højt niveau får en stor oplevelse, 
da de er på besøg på Gymnasium Hamm, vores ud
vekslingsgymnasium i Hamborg gennem 10 år.

2-g:
De rejser stamklassevis til udlandet. I år går rejserne 
til den sydøstlige del af Tyskland (2.a), England (2.b), 
Polen (2.x) og London (2.y).

^g-
Som de eneste bliver de tilbage på gymnasiet, men 
ugen er meget anderledes, idet undervisningen er 
opdelt i længere moduler og er anderledes tilrette
lagt. Mange lærere er væk på studierejser med 2. og 
3.g, og undervisningen hjemme varetages derfor ikke 
nødvendigvis af klassens egne lærere.
Emneområder i denne uge er bl.a.:

EDB
Grammatik
Laboratorieøvelser
Biblioteksbrug
Musik og bevægelse
Skriveværksted

I denne uge tager hver klasse på en hyttetur af et 
døgns varighed.
Der er således ikke tale om en temauge, men om en 
uge, hvor der bliver tid til at arbejde grundigt med en 
række af de vigtige emner og funktioner, man må 
kende til som gymnasieelev.

Elisabeth Moltke

U ndervisningsmidler
Langt hovedparten af de nødvendige undervisnings
midler (bøger) udlånes af Lemvig Gymnasium.

Det udleverede materiale er skolens ejendom, og 
man er derfor erstatningspligtig, hvis bøgerne beska
diges eller bliver væk.
Følgende regler skal overholdes:

1. Bøgerne skal forsynes med navn, klasse og 
årgang i første venstre side foroven (sikrer 
bl.a. at en bortkommen bog kan leveres til
bage til den pågældende elev).

2. Bøgerne skal indbindes.
3. Der må ikke skrives i bøgerne (= beskadi

gelse).
Eleverne skal selv betale:

1. Lommeregner.
2. Ordbøger til 2 fremmedsprog.
3. Ordbøger til dansk.
4. Papir.

Det er VIGTIGT at rådføre sig med faglærerne, in
den man køber lommeregner og ordbøger!!!

Uffe Jeppesen
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Personale
Lærere pr. 1.8.1996

Leif Heidemann
Andersen
(LH) mat/fys/nat
Odinsvej 64 
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 38 53

Lisa Birk 
(LB) fra/bk 
Østerbrogade 7 
7500 Holstebro 
tlf. 97 42 65 86

Jørgen Bruntse 
AV-inspektor 
HB) fra/mus 
Sandholmvej 13 
7620 Lemvig 
tlf. 97 81 02 18

Vibeke Jucl Andersen 
studievejleder 
(VA) dan/mus 
Østergade 40 
7500 Holstebro 
tlf. 97 42 44 96

Flemming Brahms 
(FB) eng/dan 
Park Allé 90 
7600 Struer 
tlf. 97 85 16 39

Marianne Bentsen 
(MB) tys/mus
Børringvej 18, Fabjerg 
7620 Lemvig 
tlf. 97 89 32 40

Jens Johan Brogaard
(BR) eng/rel
Tors vej 111
7620 Lemvig
tlf. 97 82 04 89

Lars Ebbensgaard 
rektor
(LA) mat/fys/nat 
Sollefteavej 4, Vrist 
7673 Harboørc 
tlf. 97 83 47 31

Morten
Gudmund Flansen 
(MH) tys/lat 
Bøvling Fjordvej 8 
7650 Bøvlingbjerg 
tlf. 97 88 55 80'
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Peter Hansen
1. datavejleder 
(PH) mat/fys/nat 
Ove Krarupsvej 17 
6990 Ulfborg 
tlf. 97 49 2400

Troels Boeberg Jensen 
bibliotekar
(TJ) dan/his
Fugl sangs vej 6
7620 Lemvig
tlf. 97 82 33 65

Lone Josephsen 
(LJ) mat/kem

Aage Hill-Madsen 
(AA) eng/rel 
Knarbjerg Bakke 35 
Bremdal
7600 Struer 
tlf. 97 84 1944

Uffe Jeppesen 
inspektor 3 
(UJ) geo/mat 
Solbakkevej 18 
7620 Lemvig 
tlf. 97 81 06 52

Jean-Pierre Mabire 
(JM) fra/tys 
Grønningen 25 
7620 Lemvig 
tlf. 97 81 03 87

Torben Jakobsen 
inspektor 2 
skemalægger 
(JA) his/idr 
Nørreled 28 
7620 Lemvig 
tlf. 97 81 05 72

Elly Jespersen 
(EJ) his/dan 
Plantagevcj 6 
Oddesund N 
7790 Thyholm 
tlf. 97 87 53 48

Elisabeth Mokke 
studievejleder 
(EM) idr/his
Vester Lemtorp 35 
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 31 64

Sven Højgaard Jensen 
formand for 
pædagogisk råd 
(SH) sam/geo/eøk 
Anders Thuborgsvej 4 
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 38 02

Claus Engstrøm 
Johansen 
(CE) dan/old 
Engbjergvej 59 
Strande
7620 Lemvig 
tlf. 97 83 66 68

Torben Stig Møller 
stedfortr./led.inspek. 
(TM) geo/idr 
Niels Bjerres Vej 31 
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 30 84
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Kurt Darling Nielsen 
2. datavejleder 
(KN) tys/dan 
Teglgårdsvej 12A 
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 35 53

Lars Olsson 
(LO) dan/bk 
Grønningen 2 
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 37 51

Ane Skak
(AS) sam/cng

Ole Dalsgaard Nielsen 
tillidsrepræsentant 
(ON) mat/dat 
Vester Lemtorp 35 
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 31 64

Inger Nord 
(IN) lat/old/tys 
Harboørevcj 4
Strande St. 
7620 Lemvig 
tlf. 97 83 66 68

Lisbeth Bøcker 
Pedersen
(LP) mat/fys/nat 
Odinsvej 64 
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 38 53

Jytte Thisgaard 
HT) eng/idr 
Søndergade 12 
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 21 70

Per Godsk Petersen 
(PP) bio/idr/tek 
Muldtoftvej 9, Gudum 
7620 Lemvig 
tlf. 97 86 33 69

Martin Søgaard 
Thomsen 
elevområdet 
(MT) kem/bio 
Søbakken 12 
7620 Lemvig 
tlf. 97 81 12 08

Jørgen Nørby 
(JN) bio 
Østerlundgårdvej 42 
Nr. Nissum 
7620 Lemvig 
tlf. 97 8912 42

Poul Riis
(PR) fys/mat/nat 
Seminarievej 83 
Nr. Nissum 
7620 Lemvig 
tlf. 97 891615

Ole H. Zeuthen 
lærerområdet 
(OZ) kem/fys/nat 
Emilielystvej 36 
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 37 79
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Teknisk-administrativt
personale

Jette Nicolaisen 
sekretær
Bækmarksbrovej 48 
7660 Bækmarksbro 
tlf. 97 88 15 52

Poul Erik Schou 
pedel
Ringgade 35
Lomborg 
7620 Lemvig 
tlf. 97 88 96 83

Gunda Salskov 
kantinen 
Søbakken 5 
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 02 51

Metha Jensen 
sekretær
Ringkøbingvej 78 
Rom
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 02 35

Niels Jørgen Madsen 
pedelmedhjælper
Veste ried 22
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 25 61
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Rengørings
personale

Jette Andersen 
Nejrupvej 39 
Houe
7620 Lemvig 
tlf. 97 83 66 16

Karen Kirkegaard 
Industrivej 17 
7620 Lemvig 
tlf. 97 81 09 21

Else Mathiasen 
(Grønningen 7 
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 27 21

Anna-Grethe Jensen 
Heldumvej 47 
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 25 27

Ulla Lai
Mimersvej 62 
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 1808

Anne Marie Sørensen 
Arm osevej 39

. Lomborg
/ 7620 Lemvig
i tlf. 97 88 97 35

Dorthe B. Kallesøe 
Langelinie 9 
Lomborg 
7620 Lemvig 
tlf. 97 88 90 56

Else Larsen 
Ringgaden 42 
Lomborg 
7620 Lemvig 
tlf. 97 88 93 65
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