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Velkomst

Sommer 1995
Lemvig Gymnasium forbereder og glæder sig nu til 
for syttende 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 syttende årgang velkommen. 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 ud
dannelse.

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 mandag den 7. august 1995 kl. 10.00.

Lars Ebbensgaard
rektor

Den lyttende dreng af Eigil Westergaard
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Dimittender 1995
3.a 3.bx 3,y 3.z
Anita Andersen Rudi Rom Bekker Jakob Aarup Kim Christer Andersen
Lotte Andersen Berit Ipsen Boddum Mette Bitsch Andersen Allan K. Andreasen
Lars Bossen Jeppe B. Christensen Mads Bang-Larsen Margrethe Bech-Larsen
Maria G. Christensen Lotte Sejr Christensen Lennart Bitsch Lotte B rober g
Heidi Christiansen Jan Emil Christiansen Nete Christensen Vibeke Byskov Emtkjær
Elsebeth Frederiksen Mette Sook Christiansen Anne Mette Dahlgaard Henrik Bro Henriksen
Bergitte Marie Jensen Henrik Gjelstrup Tanja Salling Friis Jesper Romnæs Holm
Claus Frost Jensen Georg Guldberg Jens Gormsen Karen Husted
Lene Graae Jørgensen Karl Hansen Jesper Zehngraff Hansen Charlotte Baron Hvas
Annette Kristensen Heidi Henningsen Mette Kynde Jakobsen Morten Kargo Jensen
Jeanette Kruse Marie Henningsen Anders Dissing Jørgensen Tinna Lange
Andrea Marie Kærn Marianne Balleby Jensen Thomas Kjærgaard Helle Mollerup Larsen
Anna Kristine Langer Peter Ørts Jensen Signe Kristensen Anders Laulund
Rikke Loft Rikke Kamedula Susanne F. Kristensen Peter Clemen Laursen
Lise Hau Lyng Rikke Larsen Anne-Mette Lilleøre Ole Lousdal
Inge Lise Mikkelsen Tabita Lauritsen Jan Lisby Johnny Mathiasen
Jane Lund Nygaard Tine Loft Maria Secher Mathiasen Kasper Munksgaard
Marianne Pasgaard John F. R. Madsen Kristoffer Møller Carina Nees
Camilla M. Pedersen Martin Bang Madsen Connie Kruse Nees Klaus Tønning Nielsen
Sanne K. Petersen
Jesper José Petersen
Randi Pind
Heidi B. Skafsgaard
Elisabeth H. Snejbjerg
Elin Vanting
Karina Vestergaard

Line Friis Møller 
Kasper D. Nielsen 
Jens Præstegaard 
Albert Raft Rasmussen 
Michael K. Tjørnild 
Line Wagener

Morten Bøgvad Nielsen 
Erik Overby
Michele Damtoft Vejlby
Mikkel Vestergaard
Vibeke Vrist
Jakob Yderstræde
Helle Østergaard

Morten Nielsen

4



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.

Udfordringer
Siden 1989 har Lemvig Gymnasium haft et samar
bejde med det norske gymnasium Holmen Videre

gående Skole (HVS) i Tynset. Samarbejdet har ifølge 
samarbejdsaftalen fra 1990 til formål at skabe både 
gensidig faglig og pædagogisk udvikling, virke inspi
rerende i evaluerings- og skoleudviklingssammen
hæng og inspirere til regionalt samarbejde mellem 
de to udkantområder, som skolerne indgår i. Her
under har skolerne arbejdet med kvalitetsudviklings
projekter og udarbejdelse af kvalitetsmål.

På nuværende tidspunkt er der blevet foretaget år
lige studieture med gennemsnitlig 25 elever til Norge 
med inddragelse af en lang række fag. I de seneste tre 
år har idrætslærerne ved de to skoler gennemført ko
ordinerede undervisningsforløb i friluftsliv. I foråret 
1994 underviste Per G. Petersen og Peter Hansen i 
Norge, ligesom Sven H. Jensen var på et lignende 
ophold i efteråret 1994. I skoleåret 1995 - 96 regner vi 
med at modtage 2 norske lærere på Lemvig Gymna
sium.

Som en del af kvalitetsudviklingsprojektet blev der i 
januar 1992 afholdt et fællesseminar/kursus for sko
lernes personale på Lysebu Konferancesenter ved 
Oslo - erfaringerne fra dette seminar var så gode, at 
der på de to skoler var stor interesse for at arrangere 
et nyt fællesseminar i Danmark. Dette blev afholdt 
den 27. - 29. januar 1995, hvor der deltog ialt 44 an
satte fra de to skoler - 25 fra Lemvig og 19 fra Tynset. 
Temaet for seminaret blev efter beslutning på begge 
skoler: UDFORDRINGER.
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Seminarets formål var at:

1. Styrke kvaliteten af den daglige undervisning og 
administration på Lemvig Gymnasium og Hol
men Videregående Skole.

2. Styrke kvaliteten af de skolemæssige, faglige og 
personlige forbindelser mellem Lemvig Gymna
sium og Holmen Videregående Skole.

Midlerne hertil var:
- gode fælles faglige og kulturelle oplevelser

- inspiration til fortsat udbygning af samspillet mel
lem skole og egn/samfund

- inspiration til fortsat udvikling af anvendelsen af 
ny teknologi

- inspiration til fortsat udvikling af internationali
seringen af ungdomsuddannelsen

- inspiration til fortsat udvikling af miljøundervis
ningen i ungdomsuddannelsen

Vi har været så heldige at få følgende rode foredrags
holdere til at medvirke:
Direktør i Undervisningsministeriet, 

Uffe Gravers Pedersen.
Direktør for Statens Museum for Kunst, 

Allis Helleland.
Lektor Johannes Nørregaard Frandsen, 

Odense Universitet.
Professor Aldfred Telhaug, 

Universitetet i Trondheim.
Redaktør Ole Grunbaum, 

dagbladet Politiken.
Professor Karsten Schnack,

Danmarks Lærerhøjskole.

Temaet viste sig at være meget velvalgt, idet alle fore
dragsholderne tog tråden op på meget inspirerende 
vis. Den efterfølgende evaluering på begge skoler har 
vist, at seminaret på alle måder var en stor succes og 
gav et nyt kvalitativt skub til vores nære skolesamar
bejde.

Torben Jakobsen
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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 Gheminova.

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.

På fiskerilinien er der 2 ugers praktikophold. Ele
verne er dels på Fiskeri- og Søfartsefterskolen i Thy
borøn og dels på fisketogt med en fiskekutter på 
Nordsøen. Begge uger er den sidste uge af sommer
ferien efter henholdsvis l.g og 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:

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

Netværket sprænder bredt fra en teaterskole til en 
fiskeriskole. Det er fælles for skolerne, at de ønsker 
mere aktivt at forberede deres elever til at skulle virke 
i en situation med meget stor international berø
ringsflade. Og det kendetegner skolerne, at de aktivt 
ønsker at være med til at præge den egn, hvor de lig
ger, og gerne 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

9



Året
C aféarran gementer
Det blev i år til et antal café
arrangementer. I efteråret havde 
vi en Dagsværkscafé, som Dags
værksgruppen havde arrangeret. 
Det var en hyggelig eftermiddag, 
hvor overskuddet af salg af diverse 
»værk«- delikatesser gik til Opera
tion Dagsværk 1994.1 1995 har vi 
haft to caféer, som vores nye café
udvalg bestående af l.g elever ar
rangerede. I januar var der musik 
på programmet og i marts stod 
billedkunst for underholdningen. 
Hver café blev holdt en fredag 
eftermiddag, og der var kaffe/te, 
kage og meget mere. Det var nog
le hyggelige arrangementer med 
en god stemning, og vi håber, at 
vi næste år kan få flere fredags
caféer.

Bodil Nielsen

Kreative initiativer 
prægede Operation Dagsværk
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Fællesarrangementer
Fællesarrangementerne på Lemvig Gymnasium har 
i år dækket en bred vifte af emner. Vi lagde ud den 
23. august med et besøg af formanden for Socialistisk 
Folkeparti, Holger K. Nielsen, som med udgangs
punkt i sin bog »Frihed og Fællesskab« kommente
rede den politiske situation idag. At et kommende 
folketingsvalg var på trapperne gjorde ikke foredra
get mindre spændende. Efter foredraget fulgte en liv
lig debat med mange spørgsmål fra salen.

En lille måned senere, den 28. sept., gav cand.phil. 
Mads Kirkebæk et foredrag om Kina idag. Mads 
Kirkebæk har specielt studeret kinesiske forhold og 
viste dias fra sine besøg i Kina.

I oktober var der Operation Dagsværk. I den forbin
delse havde vi besøg af repræsentanter for Operation 
Dagsværk og et musikensemble fra Equador, der gav 
en medrivende koncert med deres lokale musik, der 
sluttede med at mange elever kastede sig ud i dansen.

Den 18. november opførte en teatergruppe beståen
de af elever fra Gymnasium Hamm »The Wave«. 
Eleverne var i Lemvig som led i den elevudveksling, 
som vi har med det hamburgske gymnasium.

Dernæst (6. dec.) fulgte et dobbeltforedrag med jour
nalist ved Information, Ejvind Larsen, og departe
mentchef Jørgen Rosted, Erhvervsministeriet, (se 
særskilt omtale).

Vi sluttede 1994 af med Mogens Stryhn (15. dec.), 
som med sine diasbilleder og sit engagerede foredrag 

berettede om kulturimperialisme og forskelle mellem 
I-lande og U-lande.

1995 startede musikalsk med Paul Bartsch Trio fra 
det tidligere Østtyskland. Trioen fremførte deres kri
tiske sange på en livlig og engageret måde.

Vi fortsatte i det musikalske spor i marts (den 24.), 
hvor Hanne Hohwii Nielsen, sangstuderende ved 
Det Jydske Konservatorium, gav prøver på den klas
siske sangers repertoire. Vi hørte både eksempler fra 
musicals og opera.

Hanne Hohwii Nielsen og Niels Nørager holdt musikalsk 
fællesarrangement.
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Årets sidste fællesarrangement (21. april) var et fore
drag om vindenergi ved Henrik Christensen, forsker 
ved Forsøgsstation Risø. Henrik Christensen er tid
ligere elev ved Lemvig Gymnasium og forsker nu i 
aerodynamik i forbindelse med udvikling af bedre 
vindmøller.

Ud over rækken af fællesarrangementer har vi benyt
tet os af muligheden for at anvende Morgensamlin
gen til at markere eller festligholde begivenheder og 
mærkedage.
Bl.a. markerede vi 1. maj med en udvidet morgen
samling, hvor Svend Højgård holdt et lille indlæg om 
den historiske baggrund for 1. maj. En anden dag, 
som kaldte på højtideligholdelse, var den 4. maj. Vi 
samledes om stearinlys og sange fra befrielsestiden. 
Elly Jespersen holdt et lille foredrag om de historiske 
forudsætninger for besættelsen, om befrielsen og fri
hedsbudskabet.

Bodil Nielsen

Truslen mod velfærden
Den 6. dec. 1994 havde vi et fællesarrangement med 
Ejvind Larsen, journalist ved Information, og Jør
gen Rosted, departementchef i Erhvervsministeriet. 
Temaet for fællesarrangementet var de trusler, som 
vores velfærdssamfund står over for idag. I deres bi
drag til debatbogen »Forslag til Arbejdets Genindførelse«, 
som udkom i efteråret 1994, diskuterer Jørgen Ro
sted og Ejvind Larsen, hvorledes vi kan forhindre en 
polarisering af samfundet og bevare de demokratiske 
og menneskelige værdier i et stadigt mere menne

skefjendsk samfund. Med FN’s sociale topmøde i 
København i marts 1995 var det et uhyre aktuelt 
emne.

Udviklingen går stærkt idag. Vi står over for store 
forandringer, som vil ændre hele vores tilværelse. 
Jørgen Rosted nævnte tre områder, der især er vig
tige i denne sammenhæng:
For det første indførelsen af den nye teknologi og der
med omstillingen til et informations- og teknologi
samfund. Denne omlægning mente Jørgen Rosted 
var aflige så stor betydning som i sin tid indførelsen 
af elektricitet.
Det andet er den stadigt stigende globalisering. Det 
er ikke længere nødvendigt for en virksomhedsejer at 
lægge sin udvikling, produktion, administration, di
stribution etc. det samme sted. Man løsriver sig fra 
bindinger til lokalsamfundet og mister dermed også 
følelsen af at høre til og at have ansvar for det sam
fund, man er en del af, når man netop ikke længere 
føler sig som en del af det.
Det tredje område er de nyligt industrialiserede lan
des optræden i den industrielle verden. Lande som 
f.eks. Indien, Kina og Mellemamerika har efterhån
den opbygget en produktivitet, som svarer til den 
vestlige industrialiserede verdens, men med lønom
kostninger som kun udgør 1/100 af vores. Konse
kvenserne af disse tre udviklinger er, at en meget stor 
gruppe mennesker overflødiggøres på arbejdsmarke
det, at vi med andre ord får skabt et A-hold , som kan 
betjene den nye teknologi og begå sig i et stærkt spe
cialiseret og internationalt miljø, de såkaldte symbol
analytikere, der har mistet enhver tilknytning til fædre
land og modersmål og et udstødt B-hold, som med 
mindre man gør noget drastisk, er overladt til over
førselsindkomster og et liv i ghettoer, og aldrig vil

12



opnå nogen indflydelse på samfundet. At denne vi
sion ikke er så fjern endda understregede Rosted og 
Larsen med eksempler fra USA og de store britiske 
industribyer som f.eks. Liverpool, hvor arbejdsløshe
den i visse områder er på op til 90 %.

Larsen og Rosted har derfor beskæftiget sig med, 
hvordan disse problemer kan løses. De afviser de tra
ditionelle løsningsforslag som f.eks. uddannelse til 
alle, fordeling af arbejdet via orlovsordninger og bor
gerløn, kunstige jobs på understøttelsestakst og ende
lig en stærk nedsættelse aflønnen (til f.eks. 50,- kr.), 
så den kan konkurrere med lønnen i de ny-industria- 
liserede lande, en udvikling man allerede ser i USA 
og UK. Når de afviser alle disse forslag er det, fordi 
de mener, at det simpelthen ikke kan lade sig gøre. 
De mener ikke, at samfundet i de kommende år vil 
have den nødvendige solidaritetsfølelse med de svage 
grupper, og dermed vil hele velfærdssamfundet kol
lapse, med mindre vi gør noget drastisk - og Rosted 
og Larsens forslag er drastiske. Som Rosted ser det, 
er det nødvendigt, at den uformelle økonomi, det 
sorte arbejde, gøres lovligt. Hvad man kan gøre er at 
fritage visse serviceydelser til private husholdninger 
for moms, og at den skattefri bundgrænse hæves be
tydeligt. Dermed skaber man et grundlag for en vær
dig tilværelse. Ejvind Larsen formulerede det såle
des: Vi må genskabe vores glæde ved det sanselige. 
Hertil hører at vi som mennesker må genindføre de 
menneskelige værdier, og acceptere at de derfor også 
skal (be)lønnes.

Alle skolens elever var som altid indbudt til fælles
arrangementet, men denne gang var publikum udvi
det, idet Michael Boss, tidligere lærer ved Lemvig 
Gymnasium og nu lektor ved Handelshøjskolen i År
hus, var tilstede med sin båndoptager på vegne af 

Danmarks Radio. Programmet blev sendt i PI i ja
nuar 1995.

Fællesarrangementet var åbent for alle og det var 
interessant, at Lemvigs erhvervschef Erik Gram del
tog i mødet og debatten. Erik Gram er interesseret i, 
at erhvervsrådet i Lemvig sammen med Lemvig 
Gymnasium arrangerer et møde med Ejvind Larsen 
og Jørgen Rosted. Tanken er at finde ud af, om deres 
arbejde kan have en særlig dimension i vort nordvest- 
jydske område. Vi stiler efter at gennemføre et så
dant arrangement i efteråret 1995.

Bodil Nielsen

Studenter - årgang 1994
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Forældrefest 1995
Forældrefesten bliver i år fredag den 10. november.

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.

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 onsdag den 20. decem
ber 1995.

OBS! HUSK GL. ELEVERS FEST OBS!
onsdag den 20. december

Lærerudveksling
Er man ene lærer i et fag på sin skole er det nødven
digt at gå »udenbys« for at drøfte de faglige og didak
tiske problemer, som netop det fag har. Bl.a. derfor 
har jeg været interesseret i at komme til Tynset for i 
en uge at følge og selv stå for en del af undervisnin

gen i samfundskundskab, der er Norges nærmeste 
pendant til det danske samfundsfag. (Faget er dog 
lidt mindre end samfundsfag, idet samfundsøkono
mi og politisk idehistorie er to selvstændige valgfag i 
Norge). Det lykkedes i ugen 14.-18. nov. 1994.

Under min uges ophold havde jeg derfor mest at 
gøre med skolens samfundskundskabslærere, hvoraf 
den ene, Ola Thorbjørn Sørhus, ses foran stations
skiltet på billedet. Samarbejdet har foreløbig givet 
anledning til udveksling af bøger, årsplaner, snak om 
EDB-anvendelse, og min overværelse af og deltagelse 
i timerne deroppe. Det er tanken, at samarbejdet 
fortsætter, bl.a. ved at en eller flere af fagkollegerne 
kommer herned på genvisit.

Men hvad underviser man i, når man som i mit 
tilfælde kommer på kort besøg? Det kan på dette sted 
blive en lidt omstændelig redegørelse, men lad mig 
blot slå fast, at jeg i geografi og historie mest lyttede

Ola Thorbjørn Sørhus og hans kone Anne Gretha siger farvel 
på Tynset Station.
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til undervisningen, idet jeg dog også bidrog med sær
lige danske »vinkler« på stoffet. I samfundsøkonomi 
og samfundskundskab gav emnet derimod næsten 
sig selv: Danmark og EU; Norge og EU.
Fjorten dage efter udvekslingsopholdet var der nem
lig folkeafstemning om Norges medlemsskab af EU, 
hvad der naturligvis i højeste grad også prægede de
batten i medier og befolkning. Det var derfor planen 
fra starten, at jeg i samfundskundskab og samfunds
økonomi kunne give et oplæg om danske økonomi
ske og politiske interesser i EF i 1972 og i EU nu, de
batten herom, den politiske proces omkring Maa
stricht og Edinburgh, o.s.v.

Om tirsdagen havde eleverne arrangeret et fælles
møde i kulturhusets teatersal med repræsentanter for 
ja- og nej-siden. Så det lå i luften, at eleverne var inte
resserede i emnet.
I slutningen af timerne fik vi da også drøftet nogle 
spørgsmål: Om småstaters indflydelse i EU, om de 
danske myndigheders muligheder for at forhindre 
indtrængen af narkotika og organiseret kriminalitet 
under det indre marked, o.s.v.

Et prøvevalg på gymnasiet, ligeledes arrangeret af 
eleverne(l), viste at 68 % ville stemme nej, mens 
32 % ville stemme ja. En landsdækkende spørge
skemaundersøgelse (senere gennemgået i samfunds
kundskab) viste, hvad der også holdt ved folkeafstem
ningen, at det blot afspejlede et overordnet mønster: 
Provins overfor Oslo-regionen. (Lærernes mening 
blev ikke målt. Mit klare indtryk var, at de først og 
fremmest ønskede, at kampagnen snart var ovre så at 
grøfterne ikke blev dybere end de allerede var).

Belært også med denne viden rejste jeg hjemad 
om lørdagen. I Oslo havde jeg nær mistet færgen. 
Taxaerne kunne ikke køre fordi Nej-sigerne gik i 
kæmpedemonstration.

Sven Højgaard Jensen
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»Nordvesten« - nordiske kulturdage 
Nordøsterdalen 17.-22. marts 1995
Torsdag den 16. marts drog en hel karavane fra Lem
vig Gymnasium: Lemvig Big-Band, Lemvigegnens 
Folkedansere, Fjaltring Skole/Børneteatret Balder, 
Fabjerg Skoles Elevkor, lokale kunstnere samt musik
elever, idrætselever og lærere fra Lemvig Gymna
sium. Ialt 172 personer fordelt i 3 busser og 4 biler.

Målet var 5 kommuner omkring lokalcentret Tyn- 
set, der ligger midt i Norge tæt ved den svenske græn
se, hvor der for 2. gang blev arrangeret nordiske kul
turdage under navnet: Nordvesten. Første gang var 
som bekendt i Lemvig i 1993.

Nordvesten er et grænseoverskridende samarbejds
projekt på tværs af sektorgrænser, kommunegrænser 
og landegrænser til berigelse og øget forståelse mel
lem lande og folk. Kulturen anvendes herunder til at 
styrke regionalt og internationalt samarbejde, ved at 
åbne for fremmede impulser med basis i egne kultu
relle værdier.

Prqjektet er støttet af Nordisk Råds Kulturfond - 
men hviler først og fremmest på deltagernes egen
betaling og frivilliges (kolossale) arbejdsindsats og 
engagement. Kort sagt nordisk samarbejde på græs
rodsniveau!

Forud for dette års udgave af Nordvesten var gået 
ca. 1 års forarbejde fra specielt norsk - men også fra 
dansk side (der deltog endvidere en lille delegation 
fra Færøerne). Da deltagerne var nået til Norge klap
pede alt og nordmændene mødte os med stor gæstfri
hed og varme.

Programmet omfattede et stort udbud af norsk og 
dansk kultur: Koncerter, dans, billedkunst, foredrag,

teater, smagsprøver på traditionel madkunst, leg i 
sneen m.m.m. Man var derfor nødt til hver dag at 
vælge ud fra det store program - ingen kunne nå det 
hele.

Alle nåede rige på oplevelser og med syngende norsk 
klingende i ørerne hjem til Danmark torsdag den 23. 
marts, enkelte dog med forskellige skader (det eneste 
knoglebrud indtraf under dans - ikke på ski!) og nu 
venter vi spændt på om Nordvesten kan fortsætte i 
1997 - på Færøerne.

Torben Jakobsen

Stemningsbilleder 
fra åbningen af Nordvesten 1995
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Sproglig linie og latin
Forskellen på gymnasiets sproglige og matematiske 
linie er efterhånden så lille, at den ved første øjekast 
er svær at få øje på. De samme fag kan vælges på beg
ge linier, og nogle elever sammensætter ved hjælp af 
valgfag en studentereksamen, der ligner en mellem
ting af en sproglig og en matematisk.

Det eneste fag, der rigtig gør den sproglige linie 
sproglig, er latin, som alle sproglige elever har i l.g.

Latin er (ligesom matematik) basis for en række 
andre fag, først og fremmest fremmedsprogene, men 
også de andre humanistiske fag: Oldtidskundskab, 
historie, dansk.

I latin arbejdes hele tiden systematisk og med sti
gende krav med grammatik. Har man haft det 2 eller 
3 år i gymnasiet, er det noget nær det bedste udgangs
punkt for et videregående sprogstudium på handels
højskole eller universitet, hvor teoretisk grammatik 
er en omfattende og vanskelig disciplin.

Det lyder barsk, men der er megen indbygget leg 
i faget også. Det kan opleves som et puslespil eller en 
kryds og tværs. Man siger, at sproget er det, der gør 
os til mennesker - jamen, hvad er da sprog? Latin er 
gymnasiets bedste bud på et svar på dette store 
spørgsmål, og det er måske derfor at mange elever 
indimellem synes, det er ganske spændende.

Men der er ikke megen tid til det: 3 timer om ugen 
i l.g og så kan det sluttes med eksamen. Derfor er der 
vældigt pres på for at nå på højde med eksamenskra
vene. En god idé er det derfor at vælge at fortsætte 
med faget, så tingene får tid til at sætte sig, og man 
når til en virkelig beherskelse af grammatikken og en 
fordybelse i de almene emner, der hører med: Kend
skab til den oldtidskultur, vi fortsat bygger på idag i 

vores samfundsindretning og vaner, tankegang og 
normer.

Med det nye skoleår starter for tredje gang et lille 
hold matematikere fra 2. og 3.g med faget som valg
fag. Det er noget, som er ret specielt for Lemvig 
Gymnasium, idet det antal gymnasier i landet, der 
har det, vist kan tælles på en hånd.
Men vi anbefaler det gerne, for både elever og lærere 
kan klart registrere den gode afsmitning på færdig
heder og resultater i andre fag.

Latin er ikke et hobbyfag, men et nyttigt redskab.

Inger Nord

Syngepiger - fra »Good Old Days« på Lemvig Gymnasium
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Elevrådet er valgt af eleverne, og skal sørge for at 
krig, sult, død og alm. nød ikke bliver særligt udbredt 
på Lemvig Gym, med mindre eleverne selv ønsker 
det.
De 5, som elevrådet består af, vælges omkring jul ved 
et godt gammeldaws demokratisk valg - uden nogen 
form for bestikkelse, mudderkastning eller andet 
smuds.

Elevrådet tager sig af alt fra organisering af fælles
arrangementer til etablering af lokumsrensere!

Hovedværkerne med »De 5« har været:
1. De 5 planlægger fællesarrangement om 

STOP VOLDEN
(undertitel: De 5 stopper volden).

2. De 5 og stumtjenerne i klasselokalerne.
3. De 5 med lokumsbørsten i hånden.
4. De 5 og AIDS-sløjferne.
5. De 5 og almindelig papirnusseri.

I skrivende stund arbejdes fra forfatternes side på:
1. De 5 opretter Gymnasie-Avis.
2. De 5 og muligheden

for at læse almindelige dagblade.
3. De 5 og Lasse.
4. De 5 prøver at gøre sig mere synlige.

Det vigtigste er dog at vide, at elevrådet er til for ele
verne, og
at det kun er en dårlig idé ikke at gøre noget for en god idé. . .

BRUG DET, BRUG DET!
DET ER HER - ALWAYS!

Line Friis, 3. bx
Karl Thomsen, 2.x
Dorthe Østergaard, l.bx 
Jens Ejnar Rosenstand, l.a
Linnea Jacobsen, 2y

Tidligere elever orienterer om job/uddannelse efter gymnasiet
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Krawiec Wojciech

Jelema gora 95.V.O9

During the visit in Lemvig in April this year many things made 
an impresion on me. Now I would 
of them. The greatest impreffl-on 
between people. We could see it 

like to 
made on

write about important
me friendliness and trust

in many situations of life. People
are happy and always smile.
Another thing, which made an impeeaion on me were

high level of ecology. In Denmark people know what 
cleanliness and 
can they do for

our Planet. They know value of our mother Barth. and it is reason 
why they live in harmony of nature. For protefft the environment 
before destrojag they recycle most of waste, they build many sew- 
age treatment plants to have a clean water. There are many ecolo- 
gical farms which produce ecological foods. Denmark has high level 
recycling and it has enormous meaning to survive in so destroy na
ture.Those chings made an impression on me and I am so happy that 
is a country which wants to save our mother Karth.
What about my impresions from danish education system?
In my fpinion danish education system is organized very good to 

acquire a good education. In yours schools young people are learn- 
ed a life in society and sometimes rule a group of people. They 
have many hobbies and interests, many of then work in thél^free 
time or practise some sports. It is good that yours goverment 
protect«of young people or old, homeless people. Danish goverment t nave. w 
protect*against unemploymnnt and poverty. Nobody don t*be afraid 
abofct his future social existence. It is all confiem high level 
of democracy and good rule of goverment.
In my opinion similar situation as relationship between people 

is relation of yang people to their teachers. Teachers are on 
good terms with their schoox-girls or boys and they treat those 
people as their partners in work. This good relationship let create 
the good atmosphere in their work. Teachers feel better and boys 
and giris feel bekter. I think it kl is reason why young people 
love their schools and teachers.
After this visit I know that many of experiances from Denmark 

we can use in Poland. For example: yours experiances with ecology, 
with education and many more.
This visit had enormous meaning to understand democratic system 

and way of rule all Denmark and Dgnmark^s communities.
At the finishing I would like to thank you very much for possi- 

bility to visit your country.
Thank you !

Kind regards from Poland send
Wojciech Krawiec



Udveksling med gymnasiet 
i Jelenia Gora (Polen)
Siden første besøg i Jelenia Gora fra Lemvig kom
mune i 1992 (venskabsforbindelse mellem kommu
nerne) har der været et samarbejde mellem gymna
siet i Jelenia Gora og Lemvig Gymnasium med ud
vekslingsbesøg på elevniveau til følge.

I september 1994 besøgte 2.x Jelenia Gora og blev 
modtaget, som var det et kongebesøg (vi havde da 
også den fornøjelse at have Nelly og Lasse med, og 
efter at Lasse har modtaget Ridderkorset, er han vel 
også lidt kongelig!).
Eleverne var under opholdet i Jelenia Gåra i et døgn 
gæster hos en polsk værtsfamilie, - for nogle en lidt 
blandet fornøjelse på grund af sprogvanskeligheder, 
men for alle en kæmpe oplevelse.
Med eleverne indkvarteret havde vi lærere god tid til 
besøg på gymnasiet med diskussion omkring under
visningsformer og indhold samt elevdemokrati i sko
len. Forskellen mellem Polen og Danmark på disse 
områder karakteriseres lettest ved en sammenligning 
mellem nat og dag.
Turens faglige indhold med besøg i koncentrations
lejr - en rystende oplevelse, - virksomhedsbesøg, 
bjergtur med studier i skovdød p.g.a. den uhyrlige for
urening fra afbrændingen af brunkul, og museums
besøg var hver for sig utroligt spændende, men tu
rens væsentligste indhold og udbytte blev det sociale 
i klassen samt samværet med polakkerne.

Som sidste år er besøget i Polen blevet fulgt op af 
et genbesøg her i Lemvig fra Jelenia Gora her i den 
sidste uge af april. Et genbesøg hvor 2.x fik mulighed 
for at gengælde gæstfriheden fra besøget i september 

ved at have den elev indkvarteret, som de selv besøgte. 
Til besøget i år søgte vi tilskud fra »Udenrigsmini
steriets Demokratifond« og fik til transport, lomme
penge, ophold m.v. bevilget et tilskud på 65.000,- kr., 
et tilskud, som vi var meget glade for - og polakkerne 
dybt taknemmelige.
En utroligt spændende uge med et højt aktivitets
niveau, men en uge, hvor der knyttedes venskabs
bånd og med en ballast hos polakkerne, som uden 
tvivl vil være »gødning« til det spirende demokrati i 
deres hjemland, men også med en viden om, som 
borgmester Jens Kr. Skovmose sagde til dem ved be
søget på Lemvig Rådhus: Demokrati er ikke bare 
noget, man får fra den ene dag til den anden, men 
noget man arbejder hårdt for og hele tiden udvikler 
og forbedrer.
Rektor Edward Dziubek var i år også med eleverne 
ved besøget her i Lemvig og for første gang udenfor 
Polen og oplevede »den rigtige Verden«, som han selv 
kaldte den, - også for ham en uge med oplevelser, der 
kan bruges på gymnasiet hjemme i Jelenia Gora.
I september i 1995 går turen igen til Jelenia Gora, - 
denne gang med 2.z for yderligere udbygning af kon
takter og venskaber.

Jørgen Nørby
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EDB i musikundervisningen
Lyder det spændende, eller lyder det som en udvik
ling væk fra kreativiteten og oplevelsen? Det afhæn
ger i første omgang aflæseren og de betydninger, den 
enkelte lægger i ordene. Går man længere ind i sagen 
og undersøger de programmer, som i dag er tilgæn
gelige, vil man opdage, at den slidsomme vej til en 
forståelse og efterhånden til beherskelse af de nye 
muligheder er blevet så meget kortere, så teknikken 
kan blive en nyttig hjælper. Ydermere kan den måske 
blive befordrende for kreativiteten.

Med skolens nyeste PC ’ere er det blevet muligt at 
køre en del Windows-baserede musikprogrammer. 
Det centrale værktøj er her nodeskrivningsprogram
met MUSICATOR. Alt efter temperament og evner 
kan brugeren skrive noder

a. direkte på skærmen med mus

b. enkeltvis via tangenter

c. ved direkte indspilning

Når værket er fuldendt kan musikken afspilles 
med de ønskede instrumentallyde og omformes på 
forskellig måde. En oplagt mulighed er transpone
ring, når der f.eks. er tale om arrangement skrevet 
for blæsere med forskellig stemning.

Denne anvendelse er i høj grad nyttig for elever 
med musik på højt niveau.

I den almindelige undervisning er det umuligt at 
gennemspille alle elevernes hjemmeopgaver (arran
gementer) med den ønskede besætning. Lærerens 
rettelser og forståelsen af kritikken kan derfor nemt 

blive for teoretisk, men har du først »hørt dine fejl« 
bliver teorien snarere en del af virkeligheden.

I et andet program er der mulighed for at nærana
lysere musikken på en ny måde. Her kan eleven af
spille musikken via PC’ens lydmodul, afstemme 
tempoet med egen opfatteevne, fjerne eller nedtone 
forskellige instrumenter for derigennem at forstå de 
enkelte instrumenters rolle og betydning for sam
menhængen. Den slags var tidligere især forbeholdt 
de meget hurtige nodelæsere.

Et sidste program, som vi endnu ikke er i besiddel
se af, er harddisk-recording, som giver mulighed for 
flersporet indspilning og lydbearbejdning. En mulig
hed, som især er interessant for musik på mellem
niveau, da en del af pensum her kan afløses af en 
egen lydproduktion - altså i høj grad et kreativt ele
ment.

I det forløbne forår har vi haft en studiekreds for 
brugere af Musicator. Indlæringen var som forventet 
hurtig, og vi mærker allerede nu et større pres på 
musikdepotets computer.

Som en konsekvens af denne udvikling vil vi i år 
for første gang se en studentereksamen i skriftlig mu
sik udført med brug af computer.

Jørgen Bruntse
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Jens Søndergaard - 100 år
Skoleåret 1994/1995 har været travlt med hensyn til 
kunstudstillinger, afsluttet med den store Sønder- 
gaard-udstilling i april og maj. Anledningen var 
kunstnerens 100-års fødselsdag, som Lemvig kom
mune og Lemvig Gymnasium selvfølgelig mente 
skulle fejres.
Det blev den så, takket være en stor velvillighed 

oliekridt foran malerierne og forsøgte at lure Sønder
gaard kunsten af. Gennem dette arbejde erfarede 
mange, at billedernes farvekraft blev stærkere, end 
hvis de blot havde malet »ud i den blå luft«.

Nu er billederne på plads igen rundt om i stuerne, 
men de har sat spor i det indre øje og har været med 
til at give os en forestilling om, hvad der har kvalitet 
i billedkunsten.

Lars Olsson
blandt private ejere af Søndergaard- 
værker her på egnen samt imøde
kommenhed fra Morsø Gymna
sium, som lånte os fem store lærre
der fra deres samling.

De røde murstensmure på vores 
skole er ikke den nemmeste bag
grund at udstille på - det kræver 
koloristisk styrke, som vi i det dag
lige værdsætter hos f.eks. Hans 
Mortens billeder. Det viste sig nu, 
at også Jens Søndergaard kan stå 
distancen: Glødende Skt. Hansbål, 
skrigende gule himmelhvælvinger, 
natblå menneskeskikkelser indgik i 
et næsten barnligt tegnet univers på 
en måde, så farverne hver for sig 
blev styrket, og ingen, der til daglig 
færdes på skolen, var vel upåvirkede 
af dem.

Mange gæstede os i de fjorten 
dage, udstillingen varede, og vi har 
især glædet os over den store inte
resse, som folkeskolerne på egnen 
viste: Næsten hver dag sad små og 
store elever fordybet med papir og
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Skygge 
ved Set. Hansbål 
på Bovbjerg
Til 100-året for
Jens Søndergaards fødsel, 1995

På et spørgsmål om, hvad han ville med 
sine billeder, svarede Søndergaard: 
»Farvekraft ad helvede til«.

Tekst: Claus Engstrøm
Melodi: Erik Sommer

I Hvordan er jeg malet? En skygge, en sort silhuet 
mod en himmel, som flammer i gult, violet, 
i okker og grønt, som solen nu vil

med farver ad helvede til.
Et spøgelse er jeg måske, et par strøg vertikalt, 
uden ansigt, men sjæle er dér, overalt.
Her flyver de op i flammernes spil 

med farver ad helvede til.
Nu danser vor klode og svinger sig rundt om sit nav, 
den sender sin skygge hen over det lysende hav, 
nu kryber et tusmørke ind over menneskers strand. 
Flyv op, alle hekse, som ild fra en grav.
Flyv op, alle trolde, flyv op nu med ildfluebrand.

Det er ikke mig han har malet; han maler som vild 
inderst inde fra mørket, og dér er en ild, 
en sort silhuet i flammernes spil

med farver ad helvede til.

II Spring mørketrold, sortsærket heks op fra midsommerbål 
inderst inde fra flammen med skrigen og skrål: 
Her flyver de op i flammernes spil

med farver ad helvede til.
Spring vintersjæl, tusmørkeheks, op i midsommerbrand, 
Solen drejes i havet. Vi tænder på land 
mod mørket et bål som mennesker vil

med farver ad helvede til.
Nu danser vor klode og svinger sig rundt om sit nav, 
den sender sin skygge hen over det mørknende hav, 
nu kryber et tusmørke ind over menneskers strand.
Flyv op, alle hekse, som ild fra en grav.
Flyv op, alle trolde, flyv op nu med ildfluebrand.

Sådan er jeg malet: en skygge, en sort silhuet 
imod bålet som flammer i gult, violet, 
/: i okker og grønt som bålet nu vil

med farver ad helvede til. :/
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Til loo-Aret for Jens Søndergaards fødsel, 1995. Tekst: Claus Engstrøm

let i ok- ker og grønt, som so - len nu vil med

sen-der sin skyg-ge hen o-ver det ly-sen-de hav - , nu

op nu med ild-flu- e - brand - . Et
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Hvis man ejer noget, 
må man dele det med andre!
Ovenstående citat er af Jonna Sejg, kunstneren, 
håndværkeren og viis-kvinden fra Dybe. Hun har 
haft en stor betydning for Lemvig Gymnasium. 
Hendes åbne syn på verden, kunst og de unge, er 
søgt overført til vore bygninger - og ingen ved bedre 
end hun, at de positive oplevelser, som finder sted i 
en skole, sætter sig i bygningsværket.

I anledning afjonna Sejgs 70-års-dag afholdt vi en 
stor udstilling af hendes værker, som de hænger i 
Vestjylland. Udstillingen var en hyldestudstilling 
med en festlig og meget velbesøgt fernisering, hvor 
Jonna Sejg selv fortalte om sine værker og »om at se«. 
Udstillingen varede fra den 2. til 16. oktober 1994.

Den 14. oktober fyldte Jonna 70 år og den 12. 
oktober fik Jonna Sejg årets Lemvig-pris. Det gjorde 
udstillingen ekstra festlig.

Lemvig-prisen på kr. 10.000,-, som Jonna Sejg 
modtog, gav hun straks videre: »Jeg har valgt at give 
pengene videre til to andre, der har arbejdet u-egois- 
tisk med kulturelt arbejde«, forklarede Jonna Sejg. 
Det blev til kr. 5.000,- til Inger Bendt, repræsente
rende Jens Søndergaard-Museet, og kr. 5.000,- til 
Lars Ebbensgaard, repræsenterende Lemvig Gym
nasium. Lemvig Gymnasium takker hermed meget 
varmt for beløbet, som i Jonnas ånd går til vort nor
diske samarbejde.

Lars Ebbensgaard

Borgmester Jens Kr. Skovmose 
overrækker den 12. oktober 

årets Lemvig-pris til Jonna Sejg
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Frivillig idræt - stævner!
Fodbold - Hockey - Basketball o.s.v.
Efter skoletid, når almindelige elever pakker tasken 
og går hjem, dukker en flok op i idrætshallen. De øn
sker sved på panden, samvær med kammerater fra 
andre klasser, udlevelse af aggressioner, eventuelt 
træning, og altid grin, sjov og skrål.

To timer om ugen med badminton, løb, basketball, 
fodbold, volleyball, hockey, håndbold, alt, hvad der 
foreslås. Især volleyball har trukket mange deltagere, 
kraftigt støttet af det suveræne 3.g hold, men generelt 
er der stor interesse for at beskæftige sig med andet 
end det ordinære skolearbejde. Heldigvis! Så mød op 
også i det kommende skoleår, mød nye venner!
Steevner
Atter i år tilmeldte vi såvel pige- som drengehold i 
fodbold, og efter mange år med tenniscifre spillede 
pigerne sig frem til finalen, men så heller ikke læn
gere! Drengene klarede en midterplacering. Derud
over deltog vi i volleyball og basketball, og havde 
nogle skægge oplevelser både på og udenfor banen. 
Selv arrangerede vi 3.g volleyball på glimrende vis, 
og med et glimrende resultat.
Hockey-turnering
I tiden op til jul udspilledes den drabelige kvalifika
tionsturnering i hockey. 3.z vandt omsider og mødte 
derfor lærerne i det endelige slag om Lemvig-mester- 
skabet i indehockey. 3.z kom hurtigt foran, men læ
rerne kæmpede sig tilbage i kampen og efter 2. perio
de stod det 3-3. Så gik det galt! I løbet af alt for kort 
tid fløj pucken fire gange forbi den ellers så ihærdige 
målmand. Nederlaget var en kendsgerning. 7-3.
3.z vandt Lemvig-mesterskabet.

Elisabeth Moltke

DM i volleyball i Næstved 
7.-8. marts 1995 
2-0 - drengene slog til:

Claus Frost - 3.a
John Rosenberg - 3.bx
Jan Emil Christiansen - 3.bx 
Michael K. Tjørnild - 3.bx 
Jeppe B. Christensen - 3.bx 
Mikkel Vestergaard - 3.y 
Jesper Zehngraff- 3.y

Disse herlige fyre blev danmarksmestre i volleyball i 
helt overlegen stil. I december måned blev der af
holdt indledende stævne, hvor holdet vandt alle 3 
kampe - 2 sæt mod 0. I februar måned drog vi til 
semifmalestævne i Aalborg - igen blev alle 3 kampe 
vundet - 2 sæt mod 0! Dermed var holdet klar til 
finalestævnet, der blev afviklet i Næstved den 7. og 8. 
marts - med følgende flotte resultater:

Puljekampe:
15-1, 15-3 over Ikast
15-10, 15-3 over Bornholm
15-1, 15-7 over Solrød

Semifinale mod Set. Knuds Gymnasium fra Odense: 
15-10,15-7 -sådan!

Finalen mod Næstved - Danmarks største gymnasium 
med 38 klasser og ca. 1000 elever:

15-7, 15-6
- det er ikke størrelsen - men kvaliteten, det kommer an på! 
Holdet har hermed vundet alle kampe gennem 3 år 
med 2 sæt mod 0!

27



En præstation uden sidestykke i gymnasieturnerin- 
gens historie.

I turneringen for 3.g hold deltager næsten alle lan
dets ca. 200 gymnasier, så det er en meget stor præ
station, at det lykkedes for Lemvig at nå helt til tops.

Til finalen havde Næstved Gymnasiums elever 
fået fri, så der var næsten 1000 tilskuere og en helt 
fantastisk stemning. Eleverne fra Lemvig holdt hove
det klart og gennemførte konsekvent den lagte taktik 

under ledelse af Per Godsk Pedersen, der var coach 
for holdet onsdag, mens Torben Jakobsen tog sig af 
holdet tirsdag.

Vi nåede hjem onsdag aften kl. 21.30, hvor forårs
koncerten på Lemvig Gymnasium var på sit højeste, 
så hele holdet fik en begejstret og meget fortjent hyl
dest på scenen!

Vi havde en herlig tur 
- de fik alle et fur!

Torben Jakobsen

I finalen havde Næstved 1000 tilskuere i ryggen 
men efter kampen fik de mere brug for krykken! 
Vi kørte i Per Godsks bus
- næsten helt uden smuds!
Vi havde heller ikke brug for vold
for vi er Danmarks bedste volleyball-hold!

Sne - Ski - Sol
Idræt/mellemniveau deltog også i Nordvesten. De 
havde deres eget oplæg på fjeldet i nærheden af Tyn- 
set og havde blandt andet en 2-dages tur med idræts
elever fra Holmen Videregående Skole, hvor alle 
overnattede i snehuler. Vi var 2 lærere på gruppen 
hele tiden, idet Halvor Horten, tidligere elev på Hol
men, brugte vores gruppe i en praktikopgave i fri
luftsliv på hans nuværende uddannelse. Plan bestod 
med glans, eleverne var vilde med ham.

Der er mange muligheder på fjeldet:
1. Man kan stage sig frem.
2. Man kan gå på ski.
3. Man kan flyve på ski.
4. Man kan bore sig ned.
5. Man kan grave sig ind.
6. Man kan drikke vand.
7. Fedt motiv, fede smil, fedtet hår, fed tur.

Torben S. Møller
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Musik på Lemvig Gymnasium i skoleåret 1994-95
Årets største begivenhed var underholdningen ved 
forældrefesten den 11. november. Forestillingen var i 
»The Good Old Days«-stilen, med teaterkulisser og 
festligt udklædte aktører (og publikummer med hat). 
De.t blev en time i godt selskab med to veloplagte, 
skøre, medrivende og entusiastiske konferenciers, 
som forrygende festligt præsenterede en broget vifte 
af synge-, danse- og akrobatiknumre. En værdig op
takt til en særdeles stemningsfuld aften, som i øvrigt 
bød på spisning, lanciers, hygge ved kaffebordene og 
dans.

Skolens kor deltog i det årligt tilbagevendende amts
korstævne i september. Her indstuderede Jens Jo
hansen nogle velfungerende korsatser på sin sædvan
lige humoristiske og uhyre kompetente facon.

Kort tid derefter kastede koret sig ud i et stort pro
jekt, nemlig opførelse af Handels 
Messias i Holstebro kirke, sammen 
med andre gymnasiekor og 2 vok
senkor. Det blev en stor udfordring 
for deltagerne, og koncerterne var 
en betagende oplevelse for tilhører
ne idet både kor, orkester (Århus 
Unge Strygere) og solister musice
rede overbevisende og følsomt un
der dirigenten Erling Kullbergs le
delse.

I forbindelse med årets »Operation 
Dagsværk« havde skolen besøg af et 
orkester fra Ecuador, som spillede 
deres traditionelle folkemusik for os 

i en fællestime. Deres optræden var præget af stor 
musikalsk dygtighed, en smittende glæde og en im
ponerende beherskelse af de hjemmelavede fløjter, 
percussion- og strengeinstrumenter.

Årets juleafslutning foregik som sædvanlig i to tem
pi. Første afdeling på skolen, med alskens musikalsk 
og oftest meget morsom underholdning. Lemvig kir
ke var rammen om anden afdeling, hvor koret sang 
nogle fine carols, samt - med Erling Lindgren ved 
orglet - satsen »Glory To God« fra Messias.

Den 8. marts blev årets forårskoncert afholdt. Vi 
havde, som noget nyt, bedt vor kollega Morten Han
sen om at være »musikalsk vært«, og han gelejdede 
publikum igennem det lange program med vid og 
lune. Det blev en fin aften, hvor eleverne ydede det

De to forrygende, fantastiske, forførende konferencierer ved Lemvig Gymnasiums 
»Good Old Days«-aften.
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bedste de kunne, med engagement og musikalsk ner
ve. Skolens fællesrum danner den finest tænkelige 
ramme om de små ensembler, - det giver en fortæt
tet, næsten kammermusikalsk stemning, som et tal
rigt og veloplagt publikum til fulde forstod at værd
sætte.

Kort efter denne koncert drog skolens højniveau
hold, suppleret med enkelte sangere og musikere fra 
l.g til Tynset. Holdet afholdt i denne forbindelse kon
cert i bl.a. Tynset Kulturhus’ store sal med et varieret 
repertoire bestående af korværker, klassisk og ryt
misk solosang, instrumental jazz m.m. Heriblandt 
også numre fra 3. MUS’ eksamensrepertoire.

Sidst i marts fik vi besøg af en konservatorieuddan- 
net sanger, Hanne Hohwii Nielsen, som sammen

Forlystende akrobater i forbavsende numre og forfriskende og 
fornemme danseoptrin prægede elevernes optræden for forældre 
og venner ved Lemvig Gymnasiums »Good Old Days«.

med sin pianist, Niels Nørager, præsenterede for
samlingen for operaarier og numre fra kendte musi
cals. Ind imellem fortalte Hanne om sin uddannelse 
og livet som professionel sanger. Alle nød den gode 
musik og Hannes smukke stemme. Efter koncerten 
arbejdede hun med skolens højniveau-hold, som i lø
bet af en time fik en god og håndfast instruktion i at 
synge solosang.

Ringkjøbing Amt fyldte i år 25, og i anledning af 
sølvbrylluppet holdt skolen åbent hus mandag den 3. 
april. Fremmødet var tyndt, men den musikalske 
underholdning var i top. Det var her, som i øvrigt i 
årets løb, især l.g-elever, som gjorde sig bemærket 
med swingende sangnumre, solistoptræden og in
strumentale, selvkomponerede indslag.

Skolen stiller musiklokale og instrumenter til rådig
hed for spillegrupper, som vil benytte dem i fritiden. 
Det forårsager til tider lovlig stort slid på instrumen
ter og anlæg, men aktiviteten og spilleglæden er stor. 
Vi bibeholder ordningen, men strammer op på reg
lerne fremover.

I skoleåret 94-95 har skolen haft sit første 
mellemniveau-hold i musik. Desværre oprettes der 
ikke et nyt hold næste år. Til gengæld har interessen 
for højniveau være overvældende - 22 elever starter 
efter sommerferien på musik højniveau. - Men vi 
håber at kunne tilbyde undervisning på mellemnive
au til næste år, hvor 3. årgang er på 4 klasser (mod 3 
klasser i 1995).

Marianne Bentsen og Jørgen H. Bruntse
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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 undervis
ningen og indlæringen kan gå planmæssigt og hen
sigtsmæssigt, findes på skolen: Bestyrelse, rektor, in
spektorer, studievejledere, lærerforsamlingen, pæda
gogisk 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 Lem
vig kommune:

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

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

Max Frederiksen, Nr. Nissum
3 medlemmer valgt af og blandt forældrene til ele
verne på gymnasiet:

Torben Andreasen (formand)
Rie Gammelgaard
Kjeld Søndergaard

2 medlemmer valgt af og blandt lærerne: 
Elisabeth Rose Moltke
Kurt Darling Nielsen

2 medlemmer valgt af og blandt eleverne:
Linea Jacobsen
Jens Ejnar Rosenstand

1 medlem valgt af og blandt det teknisk-administra- 
tive personale:

Poul Erik Schou
Rektor deltager i bestyrelsens møder uden stemme
ret og er bestyrelsens sekretær.
Referent er ledende inspektor Torben Stig Møller.

For skoleåret 1995/96 har lærerne valgt nye repræ
sentanter til bestyrelsen:

Sven H. Jensen og Jens J. Brogaard
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
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- fastlægger efter indstilling fra rektor skolens ferie
plan

- 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

OBS! FORÆLDRE! OBS!
Det er vigtigt, at I møder op til det orienteren
de møde tirsdag den 29. august 1995 kl. 19.30, 
hvor bestyrelsens arbejde og valgproceduren 
vil blive gennemgået.
Efter mødet bliver der normalt opstillet en liste 
til bestyrelsesvalget. En stor forældreopbakning 
omkring valget og bestyrelsens arbejde øger 
mulighederne for indflydelse i forhold til amt 
og skole m.v.

Bestyrelsesvalg
Forældrene vælger repræsentanter til bestyrelsen. 
Ved valget i september 1993 blev følgende indvalgt 
for en 2-årig periode:

Torben Andreasen (formand for bestyrelsen)
Nis Petersens Vej 22 
7620 Lemvig
Telefon 9782 23 86
Rie Gammelgaard
Nørrevang 8 
7620 Lemvig
Telefon 9782 0767

Kjeld Søndergaard 
Borumvej 13, Nr. Nissum 
7620 Lemvig
Telefon 978914 50

August-september 1995, umiddelbart efter starten 
på det nye skoleår skal der vælges nye forældrerepræ
sentanter. Orienterende møde herom vil blive af
holdt tirsdag den 29. august 1995 kl. 19.30.

Torben Andreasen 
Bestyrelsesformand

Forældresamarbejdet
For l.g forældre og elever afholdes i oktober måned 
en aften, hvor vi informerer nærmere om det 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, for
ældre og lærere efter samme form, som de fleste ken
der fra folkeskolen (forældresamtaler). På det tids
punkt er første karakterblad uddelt.

12. 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 
altid har glædet os over en stor forældredeltagelse.

Endelig er forældrene indbudt til dimissionshøj
tideligheden, hvor eksamensbeviserne overrækkes.
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Forældre er altid velkomne til at henvende sig til 
forældrerepræsentanterne, ligesom rektor, studievej
ledere 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.

I første halvdel af 1995 har vi primært beskæftiget 
os med D-dagen, placering af stor skriftlig opgave for 
3.g’ere, lokumsrensere, stumtjenere og muligheden 
for bedre elevadgang til dagbladene.

Fællesudvalget er som nævnt et godt udgangs
punkt for samarbejde mellem alle parter, og vi håber, 
at udvalget også fremover vil blive benytttet på bed
ste vis.

På Elevrådets vegne: Dorthe og Line

Studievejledning
Fag og lektier er kun en del af livet 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 dag
lige tilværelse. Derfor har nogle lærere til opgave at 
være studivejledere, d.v.s. at være til rådighed for ele

verne i alle mulige spørgsmål vedrørende deres gym
nasieuddannelse.

På Lemvig Gymnasium er vi to studievejledere, 
som dels kommer ud i klasserne i nogle timer og gi
ver 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 overvejelser om 

fremtiden.

Selv tager vi initiativ til en snak med l.g’erne indi
viduelt 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
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nelsessteder har vi kontakter udenfor skolen, som 
kan komme eleverne til gavn.

Skolens studievejledningskontor rummer en del 
materiale om uddannelse og erhverv, jobsøgning, ar
bejde 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

Sommeren 1994:
Der var flag og fanfare - og stor overraskelse - da Michael 
Bonde som student nr. 1000 på Lemvig Gymnasium modtog 
sit bevis af Lars Ebbensgaard.

aktuelle plakater, breve, annoncer og avisudklip fra 
uddannelsesområdet studeres, og ved den ugentlige 
morgensamling meddeler vi, når der er vigtigt nyt på 
området.

Vibeke Andersen og Troels B. Jensen

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: Studierej
ser og ekskursioner, fællestimer, introduktionsarran
gementer, morgensamlinger, fester m.v.

Under lærerområdet hører opgaver som: Økono
mi, anskaffelse af bøger og øvrige undervisningsma
terialer, kommunikation, efteruddannelse og faglig 
udvikling, kursusafdelingen m.v.

Til at lede de to områder er der udnævnt to med
arbejdere - såkaldte områdesekretærer: Elisabeth R. 
Moltke og Ole Zeuthen. I hvert område indgår des
uden 3 lærere valgt af Pædagogisk Råd. Der er ved
taget et såkaldt fuldstændighedsprincip, der betyder, 
at enhver opgave, som opstår i gymnasiets dagligdag 
skal kunne finde sin løsning indenfor rammerne af 
områdestrukturen, i samarbejde med rektor og in
spektorerne.

Elisabeth R. Moltke og Ole H. Zeuthen

35



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.

Livsnerven i den daglige undervisning må dog 
nok siges at være pædagogisk værksted - kaldet kopi
rummet. Materiale, prøver og opgaver produceres 
og mangfoldiggøres her. Lokalet er derfor, og skal re
spekteres som, lærernes arbejdslokale. Rummet er 
derfor lukket for elever, og computere og printer må 
kun anvendes af lærerne - uanset evt. paniksituatio
ner 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.

For at imødegå behovet for privat kopiering og ko
piering i forbindelse med opgaveskrivning har skolen 
stillet en mindre kopimaskine - kaldet elevmaskinen - til 

rådighed. Magnetkort til denne maskine kan købes 
til en favorabel pris i kantinen. Papir udleveres fra 
pædagogisk værksted af pedellen eller en lærer. Even
tuelle maskinstop meddeles hurtigst muligt til under
tegnede, pedellen eller kontoret.

Det samme gælder selvfølgelig skolens øvrige AV- 
udstyr. Er der problemer, eller finder man glemte led
ninger el.lign., beder vi om at få det at vide, så vi hur
tigt kan rette fejlen. Jørgen H. Bruntse

Basiskursus i skriftlig dansk
Sidste år indførtes en nyskabelse i gymnasieskolen. 
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 få 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 B. Jensen og Bodil H. Nielsen

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

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 mu
ligt til rådighed ved litteratursøgning. Ellers henvises 
til kartoteket og de forskellige opslagsbøger, som er 
fremlagt eller opstillet under decimalnummer 01.

Troels B. Jensen

EDB på Lemvig Gymnasium
På Lemvig Gymnasium findes et veludstyret EDB- 
lokale, og alle på gymnasiet får undervisning i et om
fang, der svarer til mindst 100 timer. Efter endt stu

dentereksamen kan alle således mestre en PC’er.
EDB-undervisningen skal indeholde elementer 

fra alle 3 hovedområder, det humanistiske, det sam
fundsvidenskabelige og det naturvidenskabelige. 14 
NCR PC’er er koblet i netværk er placeret i EDB- 
lokalet og er velegnede til undervisningen. Maski
nerne i EDB-lokalet har adgang til 4 CD-ROM drev 
placeret på netværksserveren. For øjeblikket ligger 
der et leksikon, ENCARTA, samt en samling af ar
tikler fra Times til rådighed for netværket. Ud over 
EDB-lokalet findes ca. et tilsvarende antal compute
re fordelt rundt på skolen; dog er 6 maskiner samlet 
i et lokale sammen med en laserprinter. På denne 
måde er der ca. 30 PC’ere til rådighed for elever. 
Endvidere findes der i biblioteket 3 maskiner, hvor 
den ene primært er forbeholdt kommunikation via 
telefonnettet, mens de 2 andre er udstyret med CD- 
ROM drev så man f.eks. kan søge i den nationale 
bibliografi. Telekommunikationsmaskinen er udsty
ret med et modem og en telefonforbindelse, så man 
kan komme i kontakt med forskellige databaser og 
internationale netværk. Den ene maskine i bibliote
ket 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 findes der en hurtig laserprin
ter, der bruges flittigt, ikke mindst i forbindelse med 
udfærdigelsen af 3.g’s store opgave.

Selve EDB-lokalet er åbent for elever fra klokken 
7.30 til 16.30, således at man kan udnytte mellem
timer. Det kan dog kun lade sig gøre, hvis lokalet ikke 
er reserveret til klasseundervisning, hvilket i høj grad 
er tilfældet.

Selve brugen af lokalet er meget fri, dog er der 
nogle enkle regler, man skal overholde:
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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 
Encarta, 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 
elever, idet en del maskiner er reserveret til faglige 
formål, men kan dog altid bruges efter aftale med 
faglærerne. Således råder fysik, kemi og biologi over 
3 maskiner, og geografi har 1 maskine, der primært 
bruges til at nedtage satellitbilleder fra vejrsatellitter. 
Til denne maskine er der også koblet en scanner. 
Endvidere har musik en maskine til rådighed.

EDB-lokalet anvendes også til afholdelse af kurser. 
Lemvig Gymnasium udbyder selv en del EDB-kur- 
ser 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-kur- 
ser for blandt andet folkeskolelærere.

Peter Hansen

Ferieplan
Sommerferie 1995: 26/6 - 4/8 1995
Efterårsferie: 16/10 - 20/10 1995
Juleferie: 21/12 1995 - 6/1 1996
Vinterferie: 12/2 - 16/2 1996
Påskeferie: 1/4 - 8/4 1996
St. Bededag: 3/5 1996
Kr. Himmelfartsdag: 16/5 1996
Pinseferie: 27/5 1996
Sommerferie 1996: Starter 24/6 1996 
De nævnte datoer hører med til ferierne.

Introduktion
Mandag den 7. august:
Kl. 10.00: Morgensamling i fællesområdet.

Velkomst.
Kl. 10.30: 2. og 3.g får udleveret bøger og skema.

Derefter fri.
l .g klasserne inddeles i klasser, som der
efter mødes med klasselæreren i klasse
lokalet om følgende:
- præsentation af lærere og elever.
- udlevering af skema og bøger.
- gennemgang af årsskriftet.
- præsentation af introduktionsugen.

Derefter rundvisning på skolen ved klasselæreren.

Tirsdag den 8. august:
2. og 3.g har almindelig undervisning.
l .g har almindelig undervisning.
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Onsdag den 9. august:
2 . og 3.g har almindelig undervisning.
l .g eleverne har fælles musikarrangement i hallen 
med JB hele dagen.

Torsdag den 10. august:
2 . og 3.g har almindelig undervisning.
l .g har 2 timers studievejledning.

Fredag den 11. august:
2 . time: l.g eleverne har fælles musikprøve.
Udvidet morgensamling med fremførelse af
l.g musikarrangement.

Tirsdag den 15. august:
l .g har en time med elevtutorer (elever fra 2. og 3.g).

Onsdag den 16. august:
Fotografering for l.g.

Torsdag den 17. august:
l .g har en time med elevrådsformand og rektor om 
elevrådsarbejde m.m. på skolen.
Fotografering for 2. og 3.g.

Fredag den 18. august:
Aften: Introduktionsfest for alle elever og lærere.

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

Bodil H. Nielsen

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.

I den kommende sæson vil Inger Nord undervise 
i italiensk - med hovedvægt på sprogundervisning og 
eksempler på italiensk kultur, herunder anvendelse 
af lydbånd, video, dias m.v. Der er tale om et sprog
kursus for begyndere, der sigter mod at indøve ud
tale, beherske almindelige ord og vendinger samt 
opnå evne til læsning af små lette tekster.

Kulturrejser:
De sidste 6 år er der blevet arrangeret rejser til Rom 
- den evige stad. Dette vil igen være tilfældet, nemlig 
i påskeferien 1996 med Inger Nord som rejseleder. I 
påsken 1995 arrangerede vores lokale franskmand, 
Jean-Pierre Mabire en rejse til Nordmandiet - atter 
en gang med stor succes.

Foredragsvirksomhed:
I denne sæson var søgelyset rettet mod Kina - riget 
i midten. Mads Kirkebæk, der har hovedfag ved Kø
benhavns Universitet i kinesisk og har skrevet flere 
bøger om Kina, afholdt 3 spændende foredrag om 
Danmarks syn på Kina gennem 300 år. Mads Kirke
bæk krydrede sine foredrag med lysbilleder og ople
velser fra sine mange rejser til Kina - så det var 3 
spændende aftener for deltagerne.

I den kommende sæson er det planen, at Elisabeth 
Moltke og Sven Højgaard Jensen vil afholde en fore
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dragsrække om dansk økonomi i international belys
ning.

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

Torben Jakobsen

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 ud
gifter til udsmykning, underholdning, servering 
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.

PS! Bidragsydere til Lemvig Gymnasiums Venner 
vil hvert år få tilsendt årsskrift og invitation til skole
festen.

Ringetider
Mandag - fredag: 
1. lektion ..........  
2. lektion ...........
3. lektion ...........
4. lektion ...........
Spisepause.........
5. lektion ...........
6. lektion ...........
7. lektion ...........
8. lektion ...........

8.00- 8.45
8.50- 9.35
9.50 - 10.35

10.45 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 12.45
12.55 - 13.40
13.45 - 14.30
14.40 - 15.25
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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: 
Geografi 
Biologi 
Datalogi 
Teknikfag 
Idræt 
Billedkunst 
Samfundsfag 
Erhvervsøkonomi 
Latin
Kemi 
Musik

Kun sproglig linie: 
Matematik 
Fysik

41



Grundplan

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

Fy/Bi Biologi

Fysik

N4EDB

Musik
Indgang

Rektor
Bibliotek Kontor

S AV Kontor

PedelFælles område

Kantine

Elevråd

Lærervær.
S 1Geografi

værkst.
Bogdepot

Kemi

N3

N2

NI

V 2/bib
Adm.

Sportshal

Omkl. Piger

Modelok

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

3 .g: De elever, der har valgt landbrug eller kemi på 
højt niveau, er på Kongensgård eller Cheminova.

Samfundsfag, musik og biologi er på studietur til 
København - ekskursioner går f.eks. til Christians
borg, Det Kongelige Teater og Danmarks Radio. 
Tysk på højt niveau er på besøg på Gymnasium 
»Hamm«, vores udvekslingsgymnasium i Hamborg. 
Nogle år har vi haft elever på tur til Holmen Videre
gående Skole i Tynset, Norge. Andre kombinationer 
er også mulige,

2 .g: Studierejse med stamklasserne til udlandet. I år 
går rejserne til Belgien (2.a), England (2.bx), Rom 
(2.y) og Polen (2.z).

l.g: Som de eneste bliver de på gymnasiet. Ugen er 
dog meget anderledes for l.g, idet undervisningen er 
opdelt i længere moduler og anderledes tilrettelagt. 
Da mange lærere er væk på studierejser med 2. og 
3.g, er det ikke nødvendigvis klassens egne lærere, 
der er tilbage. Modulerne består derfor af fælles em
ner, som alle skal introduceres til i begyndelsen af l.g. 
Disse emner består bl.a. af:

EDB
Grammatik
Eksperimenterende fag
Biblioteksbrug
Skriveværksted
Et fællesarrangement, f.eks. en film

I denne uge tilrettelægger vi også en hyttetur for hver 
klasse af ca. et døgns varighed.

Der er således ikke tale om nogen temauge, men 
om en uge, hvor der bliver tid til at arbejde med en 
række af de vigtige emner og funktioner, man må 
kende til som gymnasieelev.

Bodil H. Nielsen

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. 1.8.1995

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

førgen H. Bruntse 
AV-inspektor
(JB) fra/mus 
Sandholmvej 13 
7620 Lemvig 
tlf. 97 81 02 18

Vibeke J. Andersen 
studievejleder 
(VA) dan/mus 
Skrænten 26 
7620 Lemvig 
tlf. 97 81 05 78

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

Marianne Bentsen 
(MB) tys/mus 
Børrinffvei 18, Fabiere;
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 Harboøre 
tlf. 97 83 47 31

Morten G. Hansen 
(MH) tys/lat 
Bøvling Fjordvej 8 
7650 Bøvlingbjerg 
tlf. 97 88 55 80'
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Peter M. Hansen 
datavejleder 
(PH) mat/fys/nat 
Ove Krarupsvej 17 
6990 Ulfborg 
tlf. 97 49 24 00

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

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

Dorte H. Jakobsen 
(DJ) eng 
Lomborgvej 108 
Lomborg 
7620 Lemvig 
tlf. 97 889011

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

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

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

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

Torben S. Møller 
stedfortr./led.inspek. 
(TM) geo/idr 
Niels Bjerres Vej 31 
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 30 84

Sven Højgaard Jensen 
formand for 
pædagogisk råd 
(SH) sam/geo/eøk 
Anders Thuborgsvej 4 
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 3802

Claus Engstrøm 
Johansen 
(CE) dan/old
Engbjergvej 59 
Strande
7620 Lemvig 
tlf. 97 83 6668

Kurt Darling Nielsen 
(KN) tys/dan 
Teglgårdsvej 12A 
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 35 53
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Ole Dalsgaard Nielsen 
tillidsrepræsentant 
(ON) mat/dat 
Vester Lemtorp 35 
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 31 64

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

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

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

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

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

Jørgen A. Nørby 
(JN) bio 
Østerlundgårdvej 42 
Nr. Nissum 
7620 Lemvig 
tlf. 97 89 12 42

Poul Riis
(PR) fys/mat/nat 
Seminarievej 83 
Nr. Nissum 
7620 Lemvig 
tlf. 97 89 16 15

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

Jytte Thisgaard 
(JT) eng/idr 
Søndergade 12 
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 21 70
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Teknisk-administrativt 
personale

Jette B. Nicolaisen 
sekretær 
Bøvlingvej 5
7650 Bøvlingbjerg 
tlf. 97 88 56 65

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
Vesterled 22
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 25 61
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Rengørings
personale

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

Ulla Lai 
Mimersvej 62 
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 18 08

Tove T. Råbjerg
Ugle vej 14 
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 26 42

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

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

Anna V. Sørensen 
Armosevej 39 
Lomborg

l 7620 Lemvig 
\ tlf. 97 88 97 35

Karen Kirkegaard 
Industrivej 17 
7620 Lemvig 
tlf. 97 8109 21
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Lemtorpskolen, Nr. Nissum skole, Bøvling skole og Vemb skole. 
Lemvig Gymnasium har endvidere mange elever fra efterskoler.Placeringen af overbygningsskoler i vores område.
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