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Velkomst

Sommer 1994
Lemvig Gymnasium forbereder og glæder sig nu til 
for sekstende 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 sekstende 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 8. august 1994 kl. 10.00.

Lars Ebbensgaard
rektor

Den lyttende dreng af Eigil Westergaard

Foto: Lemvig Photografiske Atelier, Tommy Wølk
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»Offer«
på skolen!
I forbindelse med udstillingen »3 generationer« med 
skulpturer af Thorvald, Eigil og Laila Westergaard 
erhvervede vi Lailas granitskulptur »Offer«, som står 
inden for gymnasiets indgangsdør.

Det er et billede heraf, vi i år bringer på forsiden af 
årsskriftet.

På Vestjyllands Højskole, i hvis have Thorvald 
Westergaards »Moder Jord« står meget smukt place
ret, er opstillet en marmorskulptur med samme mo
tiv, som vores »Offer«.

Ved afsløringen af denne marmorskulptur holdt 
Laila følgende tale:

Nogle tanker 
omkring et Offer
Navnet på denne skulptur er Offer. Den er lavet i 
slutningen af et et-årigt studieophold i Istanbul 1989 
- 90. En stenhugger, der havde sin gang på akade
miet, kom en dag og spurgte mig, om jeg var interes
seret i en trappesten fra et stort gammelt byggeri, han 
var med til at restaurere, i bydelen Pera. Det var ikke 
altid lige let at få fat i større sten, så jeg var lykkelig 
og tog straks ud for at se den. Der skulle snakkes godt 
for bygmesteren for at få den udleveret, men det lyk
kedes. Så gik arbejdet igang, 5 meter fra Bosphorus- 
strædets vand stod jeg i maj måneds bagende sol, der 
gjorde marmoren blændende hvid. Inspirationen 

kom fra et syrisk dørmønster i Damaskus og en seld- 
sjukisk gravskulptur i Ahlat ved Vansøen. Skulptu
ren var ikke mere end lige færdig før problemerne 
startede. Rygterne løb rundt på skolen om, at min 
sten var antik, og derfor overhovedet ikke måtte be- 
hugges eller føres ud af landet. En ven fortalte, at 
meget af det marmor, der var blevet brugt til ældre 
bygninger i Istanbul, var genbrugte sten fra langt til
bage; fra romerne, Byzans og Det Osmanniske rige. 
Heldigvis var det en storm i et glas vand. Akademiets 
præsident sagde til mig, at stenen jo ikke havde syn
lige spor efter at have tjent et andet formål, så selvføl
gelig kunne den bringes til Danmark. Det var lidt om 
stenens historie, det lidt jeg ved om den.

Og så indholdet. Et offer. Mennesket på blokken. 
Mennesket, der skånselsløst ofres i en eller anden 
sags tjeneste. Den endeløse strøm af billeder, vi dag
ligt modtager af mennesker, der dræbes, tortureres 
eller undertrykkes uden mening.

Og den anden mere positive side af det at ofre. Det 
at ofre sig frivilligt for noget. At ændre sine egne per
sonlige behov for andres eller en andens skyld. I rela
tion til et eller andet menneske, at give køb på den 
individuelle »ret« til fri udfoldelse - de daglige, nød
vendige ofre, som kan være glædelige for at en fami
lie, et venskab eller enhver anden relation mellem 
mennesker kan fungere. At ofre kan betyde at miste, 
men det rummer også betydningen at give. Ude i ha
ven står Moder Jord. Hun gav sin søn til verden, ikke 
for at han skulle ende med hovedet på blokken eller 
forårsage andres placering der. Hvordan undgår vi, 
at han gør det? Det kræver måske nogle ofre fra vores 
side. Jeg håber, skulpturen vil give stedet og dets 
mennesker mange flere associationer og påmindelser 
ved sin tilstedeværelse.

4



»Nordvesten«
- en stor, glad, nordisk folkefest
Fra lørdag den 28. august til søndag den 12. septem
ber afvikledes »Nordvesten - Nordiske Kulturuger« i 
Lemvig og Thyborøn-Harboøre kommuner med 
deltagelse af foreninger, skoler, kirker, børneinstitu
tioner, idrætsforeninger og masser af enkeltpersoner.

Med god opbakning fra især kommunerne bidrog 
alle til en meget vellykket folkefest med både bredde 
og niveau. Der blev skrevet et nyt kapitel i Lemvigs 
historie.

Det gode vejr i åbningsweekenden anslog fest
stemningen fra allerførste dag. På Lemvig Gymna
sium, hvorfra initiativet til festivalen var udgået som 
en gren af samarbejdet med den norske Holmen Vi
deregående Skole, holdt forhenværende statsmini
ster Anker Jørgensen et brag af en åbningstale ved 
den stilfulde åbningsceremoni, mens folkemylderet 
steg til sit højeste i mands minde i Lemvigs snævre 
gader, der genlød af mangfoldig musik.

Til arrangørernes store lettelse holdt stemningen 
og interessen sig gennem begge uger. Arrangemen
terne blev så godt som alle tilløbsstykker og bidrog 
hver på deres vis til at gøre festugerne til et sandt ud
tryk for værdierne i det folkelige kulturliv i Danmark 
og Norden.

Festugerne blev støttet af Kulturfonden, Nordisk 
Kulturfond, Ringkjøbing Amt, Maersk Air, kom
munerne, Unibank og Nordvestbank. Ansvarlig for 
arrangementet var en komité, hvor bevillingsgivere 
og arrangører var repræsenteret. Komitéen kunne 
senere på efteråret konstatere, at dette multiarran- 

gement kunne afvikles indenfor det opstillede bud
get.

Projektleder for Nordvesten var initiativtageren, 
adjunkt Michael Boss, som senere blev hædret med 
Lemvig-Prisen for sin indsats. Det er med glæde, at 
Lemvig Gymnasium ser tilbage på det frugtbare og 
velfungerende samarbejde med lokalsamfundet om 
dette store arrangement.

Michael Boss modtager Lemvig-Prisen
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- vil blæse igen i 1995
Det nordiske kultursamarbejde vil fortsætte i 1995 
med afholdelse af »Nordvesten - fjellregionale kul- 
turdagar« i uge 12.

Arrangør er denne gang 5 kommuner i Nord- 
Østerdal i Norge.

Torben Jakobsen er koordinator for de danske bi
drag til kulturdagene (Michael Boss blev pr. 1. jan. 
1994 ansat på Handelshøjskolen i Århus), som ud
over elever og lærere fra Lemvig Gymnasium vil be
stå af foredrag, kunstudstillinger, musik og teater

forestillinger fra en række institutioner og foreninger 
i vores lokalområde.

Desuden vil enkeltpersoner have mulighed for at 
tilmelde sig fællesturen, hvor der vil være afgang fra 
Lemvig torsdag den 16. marts og hjemkomst torsdag 
den 24. marts 1995. Opholdet vil være baseret på 
privat indkvartering. Vi forventer her at benytte de 
mange venskabelige kontakter, der blev knyttet un
der Nordvesten i Lemvig i 1993.

arben Jakobsen

Etta Cameron
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Kvalitetsmål
for Lemvig Gymnasium
Baggrund
Lemvig Gymnasium er grundlagt i 1979.

På gymnasiet har vi beskrevet skolens situation i 
1984 (5 år) og i 1989 (10 år). Undersøgelser og foldere 
er blevet udarbejdet.

I anledning af 15 års jubilæet har vi besluttet at 
inddrage hele skolen i en kvalitetsdebat, som ud
munder i denne målbeskrivelse.

Processen med at formulere skolens kvalitetsmål 
har været frugtbar, og resultatet er et godt grundlag 
for det fremtidige arbejde.

Undervejs i arbejdet er mange enkeltaktiviteter 
blevet behandlet. Beskrivelser heraf indgår i bilag. 
Men den vigtigste beskrivelse af gymnasiets formål 
står naturligvis at læse i folketingets love og undervis
ningsministeriets bekendtgørelser om gymnasiet.

Kvalitetsmålbeskrivelsen er behandlet af lærerne 
og eleverne. Den er vedtaget i bestyrelsen den 27. 
april 1994, og den offentliggøres i skolens årsskrift.

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.

Kvalitetsmålsdebat
Som det nok er bekendt for årsskriftets læsere, pågår 
der på landets gymnasier i disse år en mål- og kvali
tetsdebat. Skønt debatterne så at sige er sat i værk ef
ter oplæg fra de centrale regel- og arbejdsgivere (mi
nisterium og amt), har mange gymnasier engageret 
sig i arbejdet. Vi er jo vant til, at målsætninger og 
praksis kan diskuteres forholdsvis bredt på bl.a. pæ
dagogiske dage.
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Men en »kvalitetsmålsdebat« er dog en langt bre
dere øvelse. Er der behov for den? Går det ikke gan
ske godt? Hvor skal vi i givet fald begynde og slutte? 
Hvilken indflydelse på debatten skal de forskellige 
grupper og organer på skolen have? Spørgsmålene 
var mange, da »lærer-området« og lærerne iøvrigt - 
efter en vellykket start på skoleåret - via rektor fik at 
vide, at skolen (i lighed med andre i amtet) måtte 
igang med debatten og derunder udfærdige en kvali
tetsbeskrivelse.

En »kvalitetsmålgruppe« (rektor, adm.insp., for
mand for pædagogisk råd, tillidsrepræsentant, områ
desekretærer, m.fl.) nedsattes i november, og denne 
iværksatte i januar en spørgeskemaundersøgelse 
blandt eleverne om deres vurdering af en lang række 
sider af skolens liv (bygninger og faciliteter, admini
stration, studievejledning, undervisningen i bred 
forstand, elevindflydelse, »socialt miljø«, m.m.). 
Spørgeskemaundersøgelsen antydede en moderat 
utilfredshed med elevernes indflydelse på den daglige 
undervisning og på skolens liv iøvrigt. Derimod var 
flertallet godt tilfreds med forudsætningerne bag un
dervisningen: De fysiske faciliteter, administrationen 
og lærernes faglige kunnen.

En uges tid herefter afholdtes så dagen, der længe 
inden var navngivet »den store debatdag« mellem læ
rere og elever. Det kan lade sig gøre, når ellers debat
tens form og emner er struktureret på forhånd, at en
gagere stort set hele skolen i en sådan debatdag. I 
emneopdelte »fremtidsværksteder« fremkom kritik, 
visioner og konstruktive planer - nok til i første om
gang at fylde den første flip-overrulle. 2.bx havde på 
dagen opgaver som pressekorps og fremlagde efter en 

måneds omhyggelig redaktion et 12-siders skrift med 
referater og vurderinger.

Men hvad kom der så ud af debatten (som jo ikke 
må forveksles med et beslutningsforum)? I forårets 
løb fremkom følgende konkrete resultater af dagen: 
En ændret elevrådsstruktur, et »rullende klassens 
kvarter« og et øget udbud af studiekredse efter ele
vernes opfordring.

Lærerne var med i debatgrupperne, men fik først 
sent på foråret påbegyndt arbejdet med at finde deres 
egne ben i denne kvalitetsmålsdebat. Kvalitetsmåls
beskrivelsen (jvf. rektors indlæg andetsteds i bladet) 
har været til høring i pædagogisk råd, og vi har af
holdt en pædagogisk dag, hvor to konkrete emner 
belv taget op: Elevernes evaluering af undervisnin
gen og arbejdet i faggrupperne. Ved at tage fat om så
danne konkrete emner har vi valgt (foreløbig) at un
dersøge og eventuelt reparere dele af bygningens fun
dament. Senere kravler vi nok opad og undersøger 
om døren binder eller termoruderne er punkterede. 
Måske trænges der også til en udbygning.

Men som en kollega har skrevet i et af de allerede 
adskillige debatpapirer: »Kritik og selvkritik er en 
naturlig og stadigt levende del af dagligdagen, men 
ikke et mål i sig selv«.

Sven Højgaard Jensen
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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 og 
tredje praktikuge ligger i år som de sidste to uger i 
sommerferien mellem 1. og 2.g. De to sidste praktik
uger ligger som sidste uge i sommerferien efter 2.g og 
i uge 38 i 3.g.

På fiskerilinien er der 2 ugers praktikophold. Ele
verne er dels på Fiskeriefterskolen i Thyborøn og dels 
på fisketogt med en fiskekutter på Nordsøen. Begge 
uger er den sidste uge af sommerferien efter 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

Året
VUC på Romvej 32
Skoleåret 1993/94 har været et spændende år på 
Lemvig VUC. Vi afsluttede en epoke i skolens histo
rie - en epoke som Lemvigs nomader - og vi er kom
met godt i gang med vor nye tilværelsesform, som 
fastboende - med eget hus og identitet.

Vores nye hus er kilde til daglig glæde, både over 
skønheden i byggeriet og indretningen, og over det 
faktum at meget nu kan lade sig gøre uden proble
mer, således at vores energi kan bruges mere fornuf
tigt nu.

Vi har fået styr på dagligdagen og har fundet styr
ke og energi til også engang imellem at skeje ud - i 
forsøg på at opbygge et spændende og givende ud
dannelsesmiljø. Vi har således i det første halvår haft 
»Thøger Larsen Kabaret« i vores smukke fællesområ
de, samt forskellige andre fællesarrangementer for 
dagkursisterne, f.eks. »Instant Theatre«, med en en
gelsk teatertrup.

Og så havde vi jo vores indvielse. Vi synes, at vi 
havde en dejlig dag og glædede os ekstra over at dele 
vores fest med de mange venner, der mødte op eller 
tænkte på os med en hilsen.

I den anledning vil vi herfra rette en særlig tak til 
vore naboer - elever, lærere, pedeller og rektor Lars 
Ebbensgaard på Lemvig Gymnasium.

I var alle med til at gøre dagen til noget særligt. 
Tak for taler, for optræden med »Erasmus Monta- 
nus«, for korsang, for gaver, ja - for opmærksomhed 
af enhver art.
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I forbindelse med indvielsen havde vi arrangeret 
en udtilling med malerier af Hans Morten, og vi har 
efterfølgende købt nogle af dem for penge bevilget af 
Ringkjøbing Amts Kunstfond. Disse billeder passer 
perfekt til vores bygning, ligesom de også falder godt 
ind i gymnasiets stil. I det hele taget harmonerer vore 
to institutioner på forbilledlig måde.

Nu nærmer skoleåret 94/95 sig, og vi håber - og 
arbejder på - fortsat at være en lokal uddannelses
institution i udvikling, og en institution som er med 
til at tilgodese voksnes mangeartede uddannelses
behov. Vi indleder således med at tage hul på et nyt 
tilbud, nemlig et introduktionskursus til HF. Dette 
kræver en uddybning:
Vi har i det forløbne skoleår desværre ikke haft HF- 
fag på daghold. Ligesom vi ej heller de foregående år 
har haft tradition for et stabilt HF-tilbud om dagen. 
Vi har derimod altid haft en bred fagrække på HF 
om aftenen.

Men nu forsøger vi at indlede en ny tradition, 
nemlig at give et bredt HF-tilbud til dagkursister. Vi 
har valgt fire fag, som vi skønner er adgangsgivende 
til mange mellemuddannelser, som ikke kræver en 
hel HF-eksamen. Og vi har valgt en et-årig tilrette
læggelse, således at man kan blive færdig med alle fa
gene på ét år.

Da det som sagt er noget nyt, indleder vi »blødt«, 
idet vi starter med et intro-kursus til dette fagtilbud. 
Nu er det så blot op til egnens befolkning at benytte 
sig af tilbuddet.

Til slut vil vi herfra sige tak for dette vores første år 
på Romvej 32. Vi er glade for at bo her, vi er glade for 
vore naboer på gymnasiet, og vi er glade for de dej
lige køer, som går lige uden for vore vinduer.

Helle Madsen - afd.leder VUG

Det blev i år til en enkelt lyrikcafé (i november) og en 
sydamerikansk café (i april), hvor Javier Barreto, vo
res venezuelanske udvekslingselev fortalte om sit liv 
og forskelle mellem Danmark og Venezuela. Lyrik
caféen bestod af digtoplæsning.

Hver café blev holdt en fredag eftermiddag, og der 
var kaffe/te og kage. Det var nogle hyggelige arrange
menter med en god stemning, og jeg håber, at vi næ
ste år kan få flere fredagscaféer.

Bodil Nielsen

30.8. - 1.9.93: Temadage Natur - Menneske - Miljø

8.9.93 : Asger Schnack:
Om moderne dansk lyrik

9.11.93 : Valgmøde i forb. m. amtsrådsvalget
med deltagelse af kandidater 
til amtsrådet

17.11.93 : Thomas Clausens Trio

9.2.94 : Uppercut Danse Teater med forestil
lingen Outsider

22.2.94 : Uffe Østergaard:
Om Serbien og de serbiske myter

24.3.94 : Exenon: Tone. Et one-woman show

20.4.94 : Valgmøde med kandidater til
Europaparlamentet
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Fra forestillingen »Tone«.
Foto: Lemvig Photografiske Atelier v/ Tommy Wølk

Natur - Menneske - Miljø
I tre dage (den 30.8. til den 1.9.) havde vi temadage 
med fællestitlen Natur - Menneske - Miljø. Formålet 
med temadagene var at beskæftige os med forholdet 
mellem natur og menneske både i fysisk og abstrakt 
betydning, at se på hvordan naturen påvirker os og er 
med til at forme vores nationale og regionale sær
præg. Dagene var samtidig vores eget bidrag til kul
turfestivalen Nordvesten. Det nordiske indslag i 
temadagene stod Holmen Videregående Skole for 
med en fejende cabaret med musik, sang, oplæsning 
og folkedans.

Vi startede med et foredrag af lektor Lars Hede- 
gaard, som handlede om Europas regionale fremtid. 
Det næste foredrag var med Kenneth Olwig. Olwig 
er amerikaner, men har i mange år boet i Danmark. 
I sit foredrag tog han udgangspunkt i sin bog om he
den og berettede om forskellene mellem amerikansk 
og nordisk natur og kultur.

Udover foredrag og optræden bestod temadagene 
af en heldagsekskursion. Før temadagene havde alle 
elever og lærere valgt sig ind på forskellige ekskur
sionsmål: Jenle/Farsø (Jeppe Akjær, Johs. V. Jensen, 
Thit Jensen), Blichertur til bl.a. Thorning, Hede
landskaber med besøg på Hedeselskabet og i Kon
genshus Mindepark, Vandkraft, Landskabsstudier, 
Vestjylland som turistmål. Vejret var med os, solen 
skinnede, og der blev sunget af fuld hals i busserne.

Det koster tid og penge at arrangere temadage, 
men efter dagene var der mange, der mente, at det 
var værd at gøre igen.

Bodil Nielsen
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CERN
I en forlænget weekend, 18.-20. marts 1994, var un
dertegnede på kursus i partikelfysik på det fælles
europæiske kerneforskningscenter CERN, beliggen
de i Genéve, Schweiz. Jeg vil gerne benytte lejlig
heden til at fortælle om dette forskningscenter:

Hovedformålet med CERN er at studere stoffets 
allermindste bestanddele. Enhver gymnasieelev ved, 
at stof består af atomer, og at atomer består af proto
ner, neutroner og elektroner. Men hvad består proto-

Et kig md i den 27 km lange LEP-tunnel, hvor elektroner og 
positroner suser rundt i hver sin retning med (næsten) lysets ha
stighed.

toner, neutroner og elektroner af? Eller består de 
overhovedet af noget? Eller er disse partikler i sig selv 
elementære, uden indre struktur?

Spørgsmålene er lette at stille, men langt fra lette 
at besvare. Det store problem er, at man ikke bare 
kan ‘forstørre' partiklerne. Man bliver nødt til at stu
dere dem indirekte ved at lade nogle af dem støde 
sammen. Teoretikerne kan nemlig ved hjælp af deres 
modeller forudsige, hvad der vil komme ud af sådan
ne sammenstød (partiklernes art, deres ladning, de
res hastighed, deres energi, m.m.). Passer eksperi
mentet med forudsigelserne, styrker det modellens 
troværdighed, men er der afvigelser, må teoretikerne 
prøve at justere deres modeller. I mange tilfælde 
kræver sådanne Justeringer' overordendig kompli
cerede beregninger og endeløse diskussioner mellem 
mange af verdens allerbedste fysikeite.

Nu viser det sig, at jo større ‘forstørring' man vil 
have, jo højere energi må partiklerne i sammenstø
dene have. Energien får de i en såkaldt partikelacce
lerator, og både størrelsen og prisen på en sådan 
accelerator vokser dramatisk med energien. Derfor 
har 14 europæiske lande, heriblandt Danmark, be
sluttet at være fælles om at betale til et forskningscen
ter af denne art. Det kan nævnes, ajt årsbudgettet i 
1988 var 788 millioner schweizerfranc! Nogle af disse 
penge kommer altså fra danske skatteydere.

Måske er det overraskende, at studiet af stoffets 
allermindste dele også har afgørende betydning for 
vores forståelse af hele universets dannelse. Ved at 
studere galaksernes lys kan man se, |at alle galakser 
fjerner sig fra hinanden, og at jo længere væk de er, 
jo større er deres hastighed. Hvis man så forestiller 
sig at spole denne 'film' baglæns, kan man ikke und
gå at komme til den konklusion, at al stof i universet 
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engang har været samlet i et område med ekstrem 
stor tæthed og ekstrem høj temperatur. Partikelener
gierne har således også været ekstremt høje, og de 
processer, der har kunnet foregå, har netop været af 
den art, som man kun kan studere med verdens 
allerstørste partikelacceleratorer.

Netop i disse dage (ultimo april 1994) skrives der i 
aviserne om eksperimenter, der synes at kunne be
kræfte en vigtig konsekvens af teoretikernes model
ler, nemlig eksistensen af den såkaldte ‘top-quark‘. 
Eksperimenterne er ganske vist ikke udført på CERN, 
men på FERMILAB, et lignende laboratorium i 
USA. Der er ingen tvivl om, at fysikerne på CERN 
nu far endnu mere travlt med at lave tilsvarende eks
perimenter - endnu bedre og endnu mere overbevi
sende.

Det er vel kendetegnende for menneskeheden, at 
vi aldrig stopper i vores søgen efter erkendelse, selv 
om også fysikerne ved CERN blankt indrømmer, at 
deres forskning (i modsætning til næsten al anden fy
sisk forskning) næppe nogen sinde vil få direkte, dag
ligdags anvendelse. Måske kan det være en trøst, at 
der naturligvis er en del sidegevinster (såkaldt ‘spin- 
off), f.eks. har man fornylig sat verdensrekord i kraf
tige magnetfelter (over 10 tesia), fremtvunget af de 
krav, der stilles til den store, nye accelerator, man har 
på tegnebrættet (LFIC - Large Hadron Collider).

Om selve kurset, som i øvrigt også havde deltagelse 
af fysiklærere fra England, vil jeg kun sige, at det var 
spændende at opleve det internationale forsknings
miljø med blændende foredragsholdere fra bl.a. Fin
land, Italien, England, Frankrig, Sverige og Dan
mark, og at se én af de gigantiske partikeldetektorer 
ved den såkaldte LEP-accelerator (Large Electron- 

Position Collider, 27 km i omkreds!), placeret i en 
tunnel 150 meter under jordoverfladen.

Til slut vil jeg nævne, at CERN gerne tager imod 
besøg fra gymnasieklasser, og at der er gode mulig
heder for individuelle ophold på CERN, hvis man 
studerer fysik ved et universitet.

Poul Riis

En af de gigantiske detektorer før installationen i LEP-tunnelen.
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Teknikfaget
Teknikfaget rummer ubegrænsede muligheder. Fa
get er et mellemniveaufag på linie med andre fag. 
Det bygger på gennemførelsen af ét til to projekter, 
med en afsluttende projektrapport for hvert enkelt 
projekt. Faget rummer muligheder, der rækker fra 
osteproduktion over møllevinger til printplader eller 
højttalere. Udgangspunktet for et godt forløb er 
imidlertid, at der er praktikmuligheder og erfarne 
folk i den berørte branche, man kan spørge til råds.

Arets ene projekt var færdiggørelsen af udfræsede 
limtræsvinger, som et tidligere hold havde udviklet 
via computer, udfræset på en EDB-styret fræsema- 
skine og groft bearbejdet. Bearbejdningen tog meget 
lang tid, idet det blev nødvendigt at belægge vinger
ne med glasfiber.

Årets andet projekt var at designe og producere en 
vingerodsløsning således, at vingerne kunne monte
res på en bestemt mølle på Nordvestjysk Folkecenter 
for Vedvarende Energi. Der ville her være mulighed 
for at afprøve vingerne.

I forbindelse med afviklingen af projekterne, var 
det nødvendigt at søge viden via forskellige ekskur
sioner. Ekskursionernes mål var blandt andet følgen
de:

Praktisk sejllads

Lemvig svæveflyveklub
Flyvning med motorsvævefly

Vestas
Nordvestjysk Folkecenter for 
Vedvarende Energi

Thisted limtræsfabrik

Værksted for udfræsning af vinger 

AMU-Centret i Holstebro

Inspektion af 
forskellige møller og deres placering.

Da det blev nødvendigt med viden omkring svejs
ning og ståltyper blev der gennemført et kursus i 
svejsning på AMU-Centret i Holstebro. Beregninger 
på den foreslåede vingerodsløsning blev varetaget af 
Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi.

Per Godsk Petersen

Forældrefest 1994
Forældrefesten bliver i år fredag den 11. 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 21. decem
ber 1994.
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Latinlærerudveksling
I Holland begynder børnene i skole, når de er 4 år. 
De grovsorteres som 13-årige i forskellige boglige, al
mene og praktiske linjer. De boglige hoveder proppes 
til randen med skolekundskaber, de overhøres i dem 
og prøves i dem skriftligt.

Prøverne rettes på computer.
På disse og mange andre måder er den hollandske 

skole totalt anderledes end vores. Det fik undertegne
de og min hollandske kollega Edwin et ganske grun
digt indblik i ved at følge hinandens skolehverdag i 3 
uger i hvert land.

For mig som latinlærer havde det en særlig interes
se, fordi hollandske gymnasieelever lærer meget la
tin. De er også gode til engelsk og tysk, så jeg under
viste nogle timer, ligesom Edwin gjorde her.

Disciplinen og indlæringsmetoderne i Holland fik 
mig til at tænke på min skoletid i 50’erne. At to små 
flade, grønne, nordlige lande i Europa kan have så 
store forskelle i kultur og tænkemåde som skolernes 
system og hverdag viser, det skal man have prøvet på 
egen krop for at tro!

Inger Nord

Latin for matematikere
Latin. Er det ikke noget med udenadslære af alen
lange remser samt bøjningen af verber; Har det over
hovedet nogen relevans at lære et forlængst uddødt 
sprog? Kan det overhovedet bruges til noget? Er latin 
for matematikere strengt taget ikke kun for dem, som 
har fortrudt, de ikke blev sproglige?

Slet ikke! Hvis man forventer at få en masse unyt
tig lærdom i latin for matematikere, bliver man slemt 
skuffet. Latin er som de fleste europæiske sprog et 
indo-europæisk sprog, og derfor er opbygningen 
nogenlunde ens med de fleste moderne europæiske 
fremmedsprog. Udover at latin er selve grundlaget 
for de romanske sprog, finder man også i de german
ske sprog mange påvirkninger, særligt i engelsk, hvor 
mange ord er direkte afledt af latinske ord.

Som matematikere skal man som bekendt i to år 
have to fremmedsprog: Engelsk og et andet efter eget 
valg, f.eks. tysk eller fransk, og latin må siges at yde 
et godt supplement til alle disse fag. Ydermere vælger 
flere og flere matematikere engelsk som valgfag på 
højt niveau, hvor latin kunne være af uvurderlig 
hjælp.

Ikke bare i de sproglige, men også i de matemati- 
ske-naturvidenskabelige fag har latin haft indflydelse 
på disses fagsprog. Enhver matematiker ved vel, hvad 
»Det approksimerede 1. gradspolynomium« er; men 
det er vel de færreste, der ved, hvad ordene betyder, 
ligesom alle kemikere kender til »valens«, alle fysikere 
til et »okular« og så videre og så videre .... Her ville 
latin kunne yde et udmærket supplement til de mate- 
matisk-naturvidenskabelige fag.

At man så også får en del viden om oldtidens kul
turelle forhold kan man betragte som en sidegevinst, 
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som kan bruges f.eks. i et fag som oldtidskundskab. 
Ydermere er det ganske morsomt, hvis ens vej skulle 
falde forbi Rom, at kende noget til denne bys histo
rie, såvel sprogligt som kulturelt.

Men den for skoletrætte gymnasieelever måske al
lerstørste fordel ved faget er den, at det ikke indehol
der skriftlige afleveringer, som kan forstyrre planlæg
ningen af ens kalender. Det skal dog siges, at man må 
regne med en jævn strøm af forberedelse d.v.s.
time til hver lektion; dette er overkommeligt i be
tragtning af, at man så slipper for føromtalte afleve
ringer.

Alt i alt kan jeg kun anbefale andre matematikere 
at vælge dette interessante og bestemt ikke unyttige 
fag, som dog desværre ikke oprettes særligt mange 
andre steder end her på Lemvig Gymnasium, hvor 
det i år for første gang er blevet tilbudt og oprettet.

Jens Gormsen, 2.y

Igen i år vandt erhvervs- 
økonomiholdet aktiespillet, 
der var arrangeret af 
Ringkjøbing Amts Dagblad 
og Ringkjøbing Bank.

Jan From var ikke til stede, 
da billedet blev taget.
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Udveksling med gymnasiet 
i Jelenia Gora (Polen)
Lemvig kommune oprettede i 1991 venskabsforbin
delse med to byer i det sydvestlige Polen. Under et 
besøg i 1992 i regionen af Lemvig byråd besøgtes 
bl.a. gymnasiet i Jelenia Gora, - hovedby i området 
og venskabsregion til Ringkjøbing amt. Fra gymna
siets side havde man som et naturligt led i den løben
de demokratiseringsproces og drejning mod Vesten 
et varmt ønske om kontakt og mulighed for elevud
veksling med gymnasiet i Lemvig.

Jelenia G6ra regionen er såvel historisk som 
landskabs- og produktionsmæssigt et meget spæn
dende område, så efter hjemkomsten besluttede vi at 
tage imod invitationen og begyndte forberedelserne 
til en studietur med 2.y til Polen i september 1993.

Turens indhold blev en kombination af faglige ting 
og undervisning/samvær med et hold elever fra gym
nasiet i Jelenia G6ra, - det første hold på gymnasiet 
med engelsk, idet engelsk først er indført i gymnasiet 
i 1991 og i folkeskolen i Polen fra 1992/93.

Vores elever fulgte undervisningen på gymnasiet 
sammen med de polske elever 1 dag, - mest for at se 
og fornemme undervisningsformen i et land, hvor 
elevernes forhold til deres lærere er væsentlig ander
ledes i forhold til, hvad vi kender. Lærerne i jakkesæt 
med slips og udstyret med skilte med navn og titel. 
Tiltaleformen er selvfølgelig underdanigst med »De, 
hr. og titel«, - jo læreren er ikke en »hr. hvem-som- 
helst«, men jeg vil nu alligevel ikke bytte. Efter sigen
de hadede de polske elever lærerne endnu mere end 
eleverne hadede »lektor Blomme« i »Det forsømte 
forår«.

For såvel lærere som elever har det uden tvivl væ
ret meget nyttigt som et led i deres demokratiserings
proces at se, hvordan forholdet elev-lærer kan 
være/er hos os.

Det faglige indhold med besøg i en koncentrations
lejr - en rystende oplevelse - besøg på landbrug og 
tekstilfabrik samt studier i udbredt skovdød var hver 
især meget spændende, men turens væsentligste ind
hold og udbytte blev det sociale og samværet med po
lakkerne.

En meget anderledes studietur end andre ture, 
men ved hjemkomsten følte alle, at det havde været 
en succes, og vi havde været med til at »åbne en dør 
på klem« mod en demokratisk udvikling i et land, 
som næsten ligger nabo til os.

»Prikken over i-et« blev et genbesøg af polakkerne 
her i Lemvig i foråret 94 med privat indkvartering 
hos 2.y. En fantastisk, men hård uge med aktivitet fra 
morgen til aften (+ nat) for at vise hvad Danmark er 
og står for; så hvis døren blev »åbnet på klem« i Polen 
i september sidste år stod den nu på »vid gab«.

Utallige gange lød det i ugens løb fra polakkerne 
»Impressed but shocked«.

Alt i alt en fantastisk uge for os alle med nye bånd 
og venskaber og polakkerne med indtryk for livet, 
men også viden om, at demokrati ikke er noget man 
bare får fra den ene dag til den anden, men noget 
man arbejder hårdt for og hele tiden udvikler og for
bedrer.

I september 94 tager vi igen til Jelenia Gora for at 
udbygge kontakter og venskaber og venter genbesøg 
her i Lemvig i foråret 1995.

Jørgen Nørby
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Erasmus Montanus
For udenforstående kan det virke mærkeligt, at jeg 
vil starte omtalen af årets skolekomedie med at næv
ne en idé, som stykkets Per Degn kom med under 
første prøve: »Lad os øve i spisefrikvarteret«, foreslog 
han.

Det gjorde vi. Vi gemte leverpostejmadderne til 
senere og øvede hver dag i en månedstid, mens kulis
serne blev rejst omkring os.

Det var en genial idé og en afgørende grund til, at 
indstuderingen af årets skolekomedie gik så gnid
ningsfrit. Vi undgik den trættende ventetid, vi tog 
ikke ret meget tid fra skuespillernes daglige skolear
bejde og vi kunne koncentrere os om - under en halv 
times pres - at finde os i det stadigt gentagne »om 
igen, om igen«.

Ludvig Holberg, som skrev stykket under sin 
»poetiske raptus« i begyndelsen af 1720’erne, kunne

Per Degn

ikke vide, at stykkets tema kunne blive aktuelt på 
Lemvig Gymnasium i 1993. »Erasmus Montanus« 
blev først opført mange år efter at det var skrevet, 
men antallet af opførelser er steget med antallet af 
uddannelsessøgende. På Holbergs tid var der om
kring 300 på Københavns Universitet - som på Lem
vig Gymnasium i dag.

Stykket handler meget kort fortalt om en hovski- 
snovski-student fra et hjem, som ikke plejer at sende 
sønner til bogen, men i marken. Han har forstået no
get - sit pensum - man han kan ikke rigtig forbinde 
det med sit eget og andres liv. Den unge mand har 
ret, og han vil ikke indrømme andre ret til at have 
uret.

Da stykket ender er han blevet banket på plads.
Det er en udfordring at tage stilling til de dybere

liggende aspekter i stykket, men først og fremmest 
skulle vi have publikum til at blivé irriteret - og 
grine.

Det lykkedes.
Stykket fik en fantastisk rollebesætning. Det føltes 

næsten som om eleverne bare havde ventet på at ud
fylde netop dén rolle, de fik.

Antallet af deltagere voksede efterhånden, og det 
blev et meget velfungerende team, som sørgede for 
alt med musik, kulisser (i samarbejde med Vibeke 
Andersen og Lars Olsson), kostumer, scenearbejde, 
lys og lyd, rekvisitter og sminkning.

Vi brugte billige kneb. Erasmus’ bror tabte paryk
ken og blev tævet og sparket af sin far. Publikum tro
ede, at det var et uheld med parykken, tror vi da.

Men de lo på de rigtige steder, og så var den hjem
me.

Vi spillede forestillingen i uddrag for en general
forsamling for rigtige skolelærere (vor tids degne) på 
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Hotel Nørre Vinkel og vi spillede nogle scener til ind
vielsen af VUG. Der kom også mange til vores åbne 
generalprøve aftenen før den endelige forestilling på 
forældreaftenen.

Da var skuespillerne lige ved at blive rigtig rutine
rede. Der var ingen nervøsitet, for de havde prøvet 
det før. De skulle lige fyre den af én gang til.

Jeg har ikke før været med til at lave en forestilling, 
som var så fri for bøvl, og det skyldes først og frem
mest Ludvig Holberg. Dernæst ham der kom med 
idéen om spisefrikvarteret som prøvetid og endelig 
alle de mange gode kræfter, som havde en finger med 
i spillet: Omkring 50 elever medvirkede mere eller 
mindre aktivt til forældreaftenens højdepunkt.

Jeg kan vist godt på forældrenes vegne sige tak for 
indsatsen. Der var ikke noget, der tydede på, at de 
kedede sig.

Claus Engstrøm

Nogle af de skjønne møer 
fra Erasmus Montanus
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Motion styrker livet
I et forsøg på at forbedre motionsvanerne i Danmark 
turnerer Sundhedsstyrelsens udstilling »Motion 
styrker livet« på 5. år rundt i landet, luren var i pe
rioden 28.2. - 11.3.94 kommet til Lemvig Gymna
sium. Udstillingen er et led i en større kampagne fra 
Sundhedsstyrelsen til forbedring af danskernes mo
tionsvaner under sloganet: Motion styrker livet - 4 
timer om ugen. Målgruppen er i første række de 
16-19 årige i gymnasiet, men vi valgte desuden at 
sende invitation ud til skolerne i kommunen med til
bud om, at også eleverne fra 9. og 10. klasse kunne 
bruge udstillingen, selvfølgelig med assistance fra en 
af gymnasiets idrætslærere - hvilket flere skoler tog 
imod.

Desuden blev der afholdt åbent hus lørdag den 
5.3. kl. 10 - 13 hvor ca. 60 personer fra alle alders
grupper besøgte udstillingen og lod sig teste på for
skellige måder, samt studerede de flotte plancher ud
stillingen bestod af. Formålet var - på en spændende 
og ikke moraliserende måde - at give viden om be
tydningen af at dyrke motion. Derved håber man at 
kunne anspore befolkningen til livslang fysisk aktivi
tet. Desuden ville vi med udstillingen gerne være 
med til at give et bredt motions/idrætsbegreb. »Mo
tion styrker livet« indgik på denne måde smukt i den 
idrætsundervisning, der iøvrigt praktiseres på Lem
vig Gymnasium.

Udstillingens plancher demonstrerer bl.a., hvor
dan kroppens rolle i samfundet har ændret sig meget 
i tidens løb. De beskriver også begreberne idræt og 
motion fra forskellige synsvinkler.

Da hovedvægten fra starten har været lagt på, at 
udstillingen skal være aktiverende, indeholder den 

også en fysiologisk del med en række forskellige ak
tiviteter. Man kan her få målt højde, vægt, puls og 
blodtryk, få testet og vurderet konditionen, styrke, 
smidighed samt reaktions- og balanceevne. Ved 
computerne, som indgår i udstillingen, bliver resul
taterne samlet og analyseret og alle får en udskrift - 
noget alle vores elever nu har som varigt minde.

Torben Jakobsen

Elevrådet
Elevrådet er talerøret for elevernes interesser og søger 
at fremme disse via kontakt til fællesudvalg, rektor og 
bestyrelse. Elevrådets opgave er naturligvis at skabe 
en konstruktiv dialog, der kan forbedre de kulturelle 
og fysiske forhold på skolen, samt skabe en positiv 
hverdag på gymnasiet.

Elevdemokrati og medindflydelsen på Lemvig 
Gymnasium blev i foråret 1994 udsat for omfattende 
kritik, som især omfattede elevrådets mangel på 
handlekraft i beslutnings- og udførelsesfasen.

En af reaktionerne var selvbestaltede strukturgrup
per, der søgte at stille forslag til en omstrukturering 
og styrkelse af elevdemokratiet.

Ved en urafstemning gav et stort flertal udtryk for 
et ønske om at ændre på elevrådets sammensætning 
og valgprocedure. Dette indebar, at elevrådet frem
over skal vælges ved kampvalg, og at rådsmedlem
mernes antal er reduceret til 5.

Det eksisterende elevråd nedlagde sit mandat, og 
derpå valgtes på demokratisk vis et nyt råd.

Indførelsen af det relativt lille elevråd medfører ef
fektive, handlekraftige beslutningsprocesser og giver 
muligheden for at lægge klare retningslinjer. Dette
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skal ske p.g.a. den massive opbakning, der er udvist 
elevrådet den seneste tid.

Det nyetablerede elevråd har i sin første måned 
beskæftiget sig med udarbejdelsen af vedtægter, at 
revidere rygeregier, at forberede Elevbog 1994/95, 
»Målbeskrivelse for Lemvig Gymnasium«, skriftlige 
evalueringer for eleverne, samt tilstræbt at øge åben
heden og interessen for elevrådsarbejdet gennem 
større information på skolen.

På elevrådets vegne:
Jan Lisby

Elevrådet 1994

Foto:
Lemvig Photografisk Atelier 
v/ Tommy Wølk
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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 man først »hørt sine 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 startet en mini-studie
kreds for disse programmer. Indlæringen var som 
forventet hurtig, og vi forventer en stigende interesse 
i det kommende år.

Jørgen Bruntse

Multimedia
EDB-verdenen er nok den verden, der skifter hur
tigst. Hvad der i går var det nyeste nye, er i dag for
ældet og i morgen i bedste fald museumsmodent - el
ler måske glemt. Den, der skal købe EDB-udstyr, må 
se i øjnene at skulle leve med den evige usikkerhed: 
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Hvis jeg køber nu, kan jeg for de samme penge om 
føje tid få noget, der er endnu bedre. Det kommer 
sikkert også til at gælde multimedia, der som en sær
lig knopskydning inden for EDB - ligesom EDB 
generelt - er kommet for at blive. Multimedia er ikke 
blot et modeord, lanceret af en salgs- og profitorien
teret supersælger.

Lemvig Gymnasium har ønsket at være med fra 
starten, når det drejer sig om multimedia. Begrun
delsen er enkel: Multimedia forekommer umiddel
bart at være en pædagogisk og faglig udfordring og 
gevinst for undervisningssektoren. Med nye lag
ringsmedier som f.eks. CD-rom’en, er det muligt at 
gemme, hente, kombinere store mængder forskellige 
informationer - ikke blot tekst, tal - men også lyd, vi
deo, animation, grafik. Altså: fra CD-rom’en kan 
man som bruger arbejde med mange medier på én 
gang; man kan arbejde med multi-media. Hvad det 
nærmere vil sige, bliver forhåbentlig klarere i det føl
gende.

Pædagogisk stiller adgangen til den store mængde 
data (indhentet via modem, CD-ROM-database, 
data-fangst inden for de eksperimentelle fag) nye 
krav til undervisningen. Vigtige kvalifikationer bli
ver evnen til at selektere, sortere, generalisere og for
midle data. Denne arbejdsproces spiller i øjeblikket 
en stor rolle i forbindelse med l.g’s danskopgave, 
2.g’s historieopgave og 3.g’s store opgave, men vil i 
stadig højere grad blive en indarbejdet del af de enkel
te fags almindelige faglige og pædagogiske hverdag.

Specielt multimedia som brugerdefineret sam
menknytning af tekst, lyd, grafik og animation vil i 
den kommende tid byde undervisningssektoren på 
nye og spændende udfordringer m.h.t. faglige og pæ
dagogiske muligheder. En traditionel undervisnings

pædagogik er nemlig i sin grundstruktur lineær - 
styret af et mere eller mindre veldefineret krav om 
progression i indlæringen på vejen mod det bekendt
gørelsesmæssigt fastsatte mål. Der er naturligvis 
plads til forskellige arbejdsformer - gruppearbejde, 
projektundervisning - der sætter elevens arbejdskrea- 
tivitet i centrum. Men disse er nok i sidste ende til
passet det lineære forløb, der giver mulighed for sty
ring, kontrol og evaluering af indlæringsprocessen. 
Multimedia betjenes interaktivt - styres altså af bru
gerens behov og ønsker. CD-pladen stiller viden for
midlet i mange forskellige medieformer til rådighed 
for brugeren, og det er netop op til brugerens krea
tivitet og spontane, associative indfald i arbejdet med 
multimediaprogrammet at iscenesætte sin egen un
dervisning. Det pædagogiske udgangspunkt er i prin
cippet en tiltro til, at eleven er i stand til at definere 
sine egne videns- og dermed indlæringsbehov og i 
forbindelse hermed udarbejde relevante problemfor
muleringer. I den forstand indebærer multimedia 
undervisningsdifferentiering. Man fristes her til at 
citere Holberg: »I Henseende til Disciplene var Nyt
ten denne, at de bleve undervisede udi de Ting, som 
de forlangede at vide, og kunde faa de Knuder løse- 
de, som de ikke selv kunde løse.« (Om Lærdom og 
U niversitetsundervisning)

Det er velkendt, at jo flere sanser man på én og 
samme tid har rettet mod et bestemt objekt/emne, og 
i jo højere grad sanserne er styret af egne behov og 
ønsker - jo større er ens opmærksomhed om objek- 
tet/emnet. Hvis målet med opmærksomheden er 
indlæring, øges og styrkes denne naturligvis med den 
øgede opmærksomhed. Gode multimedia-program- 
mer tager højde herfor i deres integration af multi- 
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mediaelementerne tekst, lyd, billede, grafik, video og 
animation.

De programtyper, der p.t. er aktuelle i skolesam
menhæng, er: Undervisningsprogrammer; videns- 
og informationssoftware; præsentationsprogrammer 
herunder multimedia-værktøjsprogrammer.

I en studiekreds, der i slutningen af skoleåret blev 
afholdt på skolen, arbejdede vi med enkeltelemen
terne i små multimediaprogrammer på en sådan 
måde, at deltagerne efterhånden opnåede fortrolig
hed med den tekniske side af sagen - hvad er praktisk 
muligt med den teknik, der er til rådighed. Et vigtigt 

Det er velkendt, at jo flere sanser man 
på én og samme tid har rettet mod et 
bestemt objekt/emne og i jo højere 
grad sanserne er styret af egne behov 
og ønsker - jo større er ens opmærk
somhed om objektet/emnet. Hvis målet 
med opmærksomheden er indlæring,

at lave interaktive 
u n de n is n i n gs p rogra m ni e r

Det interaktive aspekt består i 
at brugeren i en vis udstræk
ning selv har indflydelse på 
den rækkefølge i hvilken 
programmets enkeltelementer 
afvikles. Dette opnås ved at

I
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emne i denne sammenhæng var naturligt nok den 
oplevelsesmæssige side, og dermed redigeringen af 
det enkelte skærmbillede. I princippet er kun ét 
skærmbillede ad gangen muligt - men der kan være 
mange skærmbilleder i et multimediaprogram. Dis
se skærmbilleder kan tilrettelægges på en sådan 
måde, at de kan kommunikere med hinanden (man 
kan hoppe vilkårligt fra skærmbillede til skærmbille
de) og de kan bringes til at kommunikere med multi- 
mediabegivenheder (lyd, animation, video etc.) samt 
andre programmer (tekstbehandling, regneark, fag- 
specifikke programmer). Oplevelsen af fysisk bevæ
gelse i et sådant multimediaprogram består ganske 
enkelt i overgangen mellem de forskellige skærmbil
leder. Disse kan laves mere eller mindre elegante, 
pædagogiske i forhold til det indhold, der skal for
midles og i forhold til de interaktive muligheder der 
er lagt ind i det enkelte skærmbillede.

Skærmen har i princippet fire muligheder for be
vægelsesretninger:

1) Fra venstre til højre
2) Fra højre til venstre
3) Fra top til bund
4) Fra bund til top

Disse muligheder kan udnyttes på forskellig måde, 
afhængig af formål.
1) hænger sammen med en fremadskridende bevæ

gelse: Tekster læses fra venstre mod højre (som til
skuer oplever man, at man kommer videre).

2) hænger sammen med en bagudgående bevægelse: 
Den modsatte bevægelse af læseretningen (som 
tilskuer oplever man at man vender tilbage til et 
sted, man har været).

3) hænger sammen med en oplevelse af, at man nu 
er fremme ved det fundamentale.

4) hænger sammen med en oplevelse af at emnet ud
vider sig, folder sig ud; man bevæger sig i retning 
mod mere abstrakt information.

Måden, hvorpå skærmbilledet kan fornys, skal også 
ses i relation til oplevelsen. I filmsproget kan det sam
menlignes med en slags klippeteknik.
1) zoome ind: Man oplever, at man bevæger sig fra 

et hovedemne til en detalje
2) zoome ud: Man oplever, at man bevæger sig fra 

detalje til overblik
3) hurtig opløsning af skærmbilledet: Man oplever, 

at skiftet antyder en snæver forbindelse mellem to 
skærmbilleders informationer

4) langsom opløsning af skærmbilledet: En oplevelse 
af, at den indholdsmæssige forbindelse mellem to 
skærmbilleder ikke er helt snæver

5) det ene billede fader over i det næste ved at gå over 
i sort: I radio/TV-sprog hedder dette: »og nu til 
noget helt andet«

6) billedet viskes ud fra højre mod venstre: Fornem
melse »det går fremad«

7) billedet viskes ud fra venstre mod højre: Fornem
melse »det går tilbage«

Som antydet her: Multimedia er ikke bare noget for 
EDB-freaks.

Skolens EDB-mæssige flagskib er selvfølgelig det 
nyetablerede netværk. De programmer, der skal bru
ges til udvikling af multimedia-software, kan afvikles 
fra den centrale computer, serveren. Også multi-
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media-maskinen har netværkskontakt via netværks
kort. Det korte af det lange: Det er muligt at arbejde 
med multimedia fra mange arbejdsstationer - også 
når det drejer sig om at komme med bidrag til et fæl
les multimediaprogram, som man kunne beslutte sig 
for at lave. At lave et sådant er »learning by doing«: 
Der skal samles grundmateriale ind; dette skal for
døjes; associationsmuligheder skal afprøves osv. Men 
at bruge et sådant er også »learning by doing« - man 
lærer ved at skulle definere sin egen undervisning.

Lidt teknik, for den der synes, at også det i sig selv 
er spændende: Skolen råder over én decideret multi- 
mediaarbejdsstation. Der er tale om en 486DX 33 
MZ maskine, med 240 MB hd, 8 MB RAM, et 
tripple-speed XA-multisession- og photo-CDkompa- 
tibelt CD-ROMdrev, 16 bits lydkort og video-frame 
grabberkort med tilhørende software til udvikling af 
multimediaprogrammer: Viewer2, MediaBlitz og 
Compel. Viewer2 rummer en lang række faciliteter 
udover dem, som findes i præsentationsprogrammer 
som f.eks. MediaBlitz og Compel. Det drejer sig især 
om søgefunktioner og hypertekstfunktioner. Pro
grammet kører integreret med Word og PowerPoint 
fra Microsoft, og har en sådan styrke, at det er egnet 
til udvikling af egentlige, interaktive multimedia
programmer.

Kurt Darling Nielsen

Georg Mohr Konkurrencen

Jacob Andersskov har vundet Georg Mohr Konkur
rencen for unge matematikere, og skal som følge her
af deltage i Den 35. Internationale Matematik Olym
piade, der finder sted fra 11. - 20. juli i Hong Kong.

Herfra skal der ønskes et lykke til - og en god rejseoplevelse! 
Avis-udklippet er fra Lemvig Folkeblad, den 21. maj 1994.
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Bente Møller Jensen-udstilling på Lemvig Gymnasium
Der er en løjerlig - tilsyneladende uvirksom og unyt
tig - energi i Bente Møller Jensens malede personer. 
En af dem er en ældre kone, som sidder og hækler et 
tæppe med friser af køer, men en af disse køer er 
sprunget op i himlen, eller også er de andre - de hæk
lede - hentet ned derfra. Man kan ikke rigtig være 
sikker på, hvad meningen skal være. Konen sidder 
der og tænker på ingenting og det hele, uden at røre 
en mine.

Bente Møller Jensen, som selv kun er i 30’erne, vi
ste en udstilling på Lemvig Gymnasium, hvor gen
nemsnitsalderen - lærerne også taget i betragtning - 
må være i 20’erne. Hun maler ingen unge menne
sker, men udelukkende gamle. Der skal mod til at 
vise disse bedste- og oldeforældre, som er lige så selv
følgeligt midt i livet som de unge. Den ældre kone 
sidder og hækler. Naturligvis hækler hun: Der skal 
være køer på det tæppe.

Bente Møller Jensens motiver er usentimentale og 
humoristiske. Det er ikke en humor man griner højt 
ad. Snarere lunt og stille. Her er operasangerinden, 
violinspilleren, de fagre midaldrende nøgne bonde
koner på maven med benene i vejret. De er gode nok 
som de er til at synge, spille og elske, og de vil gerne.

Det er ikke naivistisk kunst, men naiv. Ordet er 
langt fra nedsættende ment, tværtimod: Det naive 
udtrykker det oprindelige.

Det var nok en udstilling, der delte eleverne for el
ler imod. Det naive er ikke just det, der skattes i det 
daglige på skolen.

Gad vist om Bente Møller Jensen ikke går hen og 
bliver den kvindelige Henry Heerup, hvis der ellers 
i fremtiden bliver plads til andet end computer-kunst.

Det var en meget livsbekræftende udstilling.
Claus Engstrøm
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Idræt
Fodbold - basketball - hockey - ?
Frivillig idræt er stedet, man mødes. Gode mulig
heder for svedig kontakt!

Under skrig og skrål, pusten og stønnen, har 8. 
time fået et indhold. Fremmødet varierer, men tak 
især til 2.bx, der næsten uanset hvad der tilbydes, står 
klar til kamp.

Hockeyturnering
3.y vandt turneringen blandt eleverne efter mange 
hårde kampe, og de udfordrede derefter planmæssigt 
lærerne. 3.y kom kvikt fra start med en hurtig sco
ring. Lærerne skiftede gear, og med alderens rutine, 
overblik og sidste kræfter forlod de banen som sejr
herrer med cifrene 3-1. Lærerne har rejst sig efter det 
forsmædelige nederlag sidste år!

Stævner
Atter i år drog gymnasiets elever hærgende over de 
nordvestjyske idrætsanlæg. Fodbold, basketball, 
håndbold, volleyball, bare kom an!

3.g basketdrenge spillede sig til mellemrunden, 
men finalepladsen glippede desværre ved det afgø
rende stævne.

2.g volleydrenge viste klassespil. Flot spil, udeluk
kende 2-0 sejre. Og så på hjemmebane. Forventnin
gerne til næste års turnering er store. Så gælder det 
finalen.

Vi har selv afholdt stævne for 2.g basketball og 2.g 
volleyball - stævner som vi ganske ubeskedent vil be
tegne som vellykkede.

Vi glæder os til næste år!
Torben Jakobsen - Elisabeth Moltke

Sne - Ski - Sol
12. marts drog friluftslivsholdet fra Idræt/mellem- 
niveau af sted til Tynset, Norge, for at prøve kræfter 
med naturen, skiene, sig selv og hinanden. Kun fire 
af de deltagende elever havde løbet langrend tidligere, 
resten havde aldrig, aldrig haft ski på før. Vi var ret 
spændte!

Programmet så ganske enkelt ud: Øvedag - hel
dagstur - tredagestur - skolebesøg, Programmet 
blev - bortset fra den første dag - afviklet sammen 
med 12 idrætselever og deres to lærere fra Holmen 
Videregående Skole. Øvedagen viste, hvormeget der 
var at lære! Desværre faldt Louise så uheldigt, at ski
ene blev udskiftet med et par krykker.

Heldagsturen afslørede, at danskerne råder over 
mange kommende Dåhlie’r. I strålende sol løb vi i fin 
stil op på højfjeldet, der lå dér i al sin hvide skinnende

Hele holdet fotograferet udenfor hytterne.
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pragt. Overskud til en omvej. Blødt nedover med et 
stigende antal fald, men alle gennemførte de 15 km i 
højt humør.

Dagen efter blev der pakket og pakket, indtil alle 
stod klar med store rygsække, snespader, kogegrej m.v. 
I varieret stil, op og ned, kom vi ud til »Kalven«, hvor 
vi påbegyndte byggeriet af et større lejlighedskom
pleks. I alt fem snehuler med seks elever i hver (tre 
danske og tre norske). Sneen var langt fastere end 
forventet, så først efter fire-fem timer havde alle tag 
over hovedet. Samtidig med gravearbejdet kogte vi 
suppe, lavede bål og hyggede os på anden vis. Vi våg
nede op til en pragtfuld klar dag, med det særlige kla
re lys, man kun oplever på vinterfjeldet. 15 frostgra
der, enkelte kolde tæer, bål, te, mad - og vi kunne fort
sætte mod sæterhytten ad en rute i bundløs sne. 
Rygsækken medførte styrt, og rygsækken var også 
skyld i, at man lå dybt og med skiene krydsede på de 
mest utrolige måder. Denne del af turen blev en op

levelsestur, hvor grænserne blev nået. Hytten står 
derfor i manges bevidsthed som Sheraton. Kortspil, 
pejs, bål, chokolade, fælles strid og fælles oplevelser 
gav nye kræfter og megen latter - og da hjemturen 
foregik ad en bedre rute, vendte troen og optimismen 
tilbage.

Sidstedagen forløb med et besøg på HVS og i 
samtlige rly nset s butikker.

Målet blev nået: Kendskab til friluftsliv på vinter- 
fjeldet, afprøvning af egne grænser og et vist niveau 
udi skikunsten. Derudover opnåede alle en utrolig 
færdighed i »rundt-om-bordet« og i »røvhul«.

Vi havde det sjovt, rigtigt sjovt, det var fagligt og 
socialt en stor og god oplevelse, ganske legendarisk.

Elisabeth Molike

Musik på Lemvig Gymnasium 
i skoleåret 1993-94
Vi startede i år med et af de helt store musikalske 
brag. Det var nemlig lykkedes os, i forbindelse med 
Nordvesten, at få skrevet kontrakt på et stort gospel
stævne med Etta Cameron som solist og Morten 
Schuldt Jensen som dirigent.

Dette stævne løb af stabelen d. 27.-29. august og 
var en meget stor succes. Ca. 200 korsangere meldte 
sig, og en blandet flok bestående af unge og gamle og 
elever fra både Danmark og Norge - alle med det til 
fælles at de brændte for korsang. Og Morten Schuldt 
Jensen og Etta Cameron var så smittende entusias
tiske, at vi ikke blev trætte, trods intensivt arbejde og 
mange prøver. Der var en helt særlig, både koncen
treret og afslappet, stemning i hallen.
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Stævnet kulminerede i en stor koncert søndag. 
Her var det en stor glæde at se salen blive stuvende 
fuld, og det var fantastisk at mærke den varme stem
ning Etta Cameron spredte med sin swingende go
spelsang. Helhedsindtrykket var så flot, at det var 
umuligt at høre, at koret bestod af lutter amatører. 
Det foregik i Lemvig Gymnasiums hal - men det føl
tes som en amerikansk kirke!

Årets forældrefestforestilling den 12. november var i 
år mindre præget af musik end vanligt. Det skyldtes, 
at vi i år har haft så store skuespiltalenter her på sko
len, at vi måtte gribe chancen for at lave et »rigtigt« 
skuespil. Valget faldt på Erasmus Montanus - i Claus 
Engstrøms bearbejdning. Helt borte var musikken 
dog langt fra, idet vi fik sammensat et meget velfun
gerende orkester i bedste Holberg-stil til lejligheden. 
Da vi tilstræbte at lave musikken så autentisk som 
muligt, blev akustiske instrumenter som cembalo, 
violin, fløjte og cello aktuelle. De numre/sange, der 
blev brugt, var af Bellman - så der var alle chancer 
for at komme i den rette 1700-tals stemning. En en
kelt undtagelse for Bellman var dog Gaudemaus Igi- 
tur, den gamle studentervise, som nok vil huskes af 
mange - den blev flot fremført af 4 velsyngende, vel
klædte Holbergstudenter.

Allerede ugen efter forældrefesten fik vi besøg af 
Thomas Clausen trio, som gav koncert i en fælles
time. Det var musik på et højt professionelt niveau, 
og det swingede - musikerne forstod i høj grad at 
samle tilhørerne og opnå meget stor lydhørhed over
for en musikgenre, den moderne jazz, som ellers ikke 
generelt er den mest populære.

Efter forældrefesten begyndte de forskellige musik
forberedelser her på skolen at dreje sig om jul. Tradi
tionen tro foregik juleafslutningen i to tempi - først 
en afdeling på skolen med diverse mere eller især 
mindre seriøse (men ofte meget morsomme) indslag, 
dernæst en mere højtidelig og stemningsfuld afslut
ning i kirken.

I år sang koret en række julesange/carols - og 2. + 
3.MUS sang Francis Poulencs meget mystiske og 
gådefulde »O magnum mysterium«.

Den 13. april blev årets forårskoncert afholdt på sko
len. Her gav koret en flot opførelse af John Høybye: 
»Måske en martsnat« sammen med en meget kom
petent jazztrio. Koncerten bød på et stort program 
med god afveksling - fra stille ballader til mere hårdt
slående rocknumre. Forårskoncerten var i år, som al
tid, fint besøgt, og det giver en vældig god stemning 
og opbakning til eleverne på scenen. I år havde vi 
som noget nyt sammenkædet forårskoncerten med 
en udstilling af elevarbejder indenfor billedkunst. 
Det blev en meget flot udstilling og vi synes, det fun
gerede godt, at der foregik noget i pausen, og at ele
verne på denne måde fik lejlighed til at vise deres 
kreativitet, også inden for dette område.

Der bliver også udfordringer at tage op til næste år. 
I september/oktober afholdes fælles regionalt kor
stævne, hvor skolens kor deltager sammen med am
tets øvrige gymnasiekor i et stort fælles korprojekt. 
Endvidere ligger det nu fast, at vor norske venskabs
skole i Tynset arrangerer Nordvesten i marts - så der 
bliver også mulighed for at deltage med musikind
slag af forskellig art her. Vibeke Andersen
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Bosniske flygtninge
At også Lemvig Gymnasium lever i en verden præ
get af politiske og regionale konflikter i stor skala 
markerede sig for elever og ansatte, da der i april 
1994 kom en henvendelse fra Dansk Flygtninge
hjælp. Man ønskede undersøgt, om gymnasiet kun
ne etablere et undervisningsforløb af kortere varig
hed for en lille gruppe unge blandt de bosniske flygt
ninge, der i over et år havde boet på det gamle hotel 
i Thyborøn, som var omdannet til flygtningecenter. 
Man ønskede undervisning i en række »solide« fag 
som matematik, fysik, kemi og biologi, men også i 
EDB, dansk, kultur og historie.

Et aspekt ved opgaven var, at man ønskede under
visningen i gang meget hurtigt. Hvilket så blev effek

tueret i et fortrinligt samarbejde mellem gymnasiet 
og Flygtningshjælpens koordinator, Mette Løndorf.

Den gruppe lærere, der blev involveret, bestod af 
Ole Dalsgaard, Ole Zeuthen, Per Godsk, Poul Riis, 
Svend Højgaard, Elisabeth Moltke, Elly Jespersen - 
mens rektor og sekretær Jette Nicolaisen forestod 
undervisningen i EDB-tekstbehandling. Gudmund 
Bager blev ansat som koordinator for kurset. Efter 
indledende briefings mellem lærergruppen, bosni
erne og Flygtningehjælpen oprandt så den spænden
de dag, da vi sagde velkommen til følgende otte ele
ver fra Bosnien: Tina, Riad, Elvir, Admir, Adis, Ha
ris, Mirela og Rialda. Med et skema på 20 timer om 
ugen gik de nu igang med at sætte sig ind i, hvordan 
et dansk gymnasium ser ud indefra. WordPerfect - 
hvor vi havde fundet de bosniske accent-tegn frem - 

Eleverne fra 
den bosniske klasse 
på Lemvig^ Gymnasium

Foto:
Lemvig Pliotografiske Atelier 
v/ Tommy Wølk
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optog dem hurtigt. Også i de øvrige fag fik de straks 
nok at se til. I skrivende stund er forløbet så småt ved 
at nærme sig afslutningen, og alt tyder på, at for
søget: Danske gymnasielærere underviser unge bos
niere - har været en succes.

Gudmund Bager

Astronomi
Da vi i fysik i l.g skulle vælge, hvad vi ville beskæftige 
os med i vores 10 timers projekt, valgte vi (dvs. 9 ele
ver fra l.y) at foretage målinger i det fri, under en 
stjerneklar nattehimmel, med andre ord: Praktisk 
astronomi.

Det viste sig, at adskillige dage skulle gå, før vi 
kunne begynde med at uddybe vores emne nærmere, 
f.eks. skulle vejret være ideelt, stjerneklart.

En ganske almindelig tirsdag middag, da solen 
stod højest på himlen, placerede vi en lodsnor uden 
for fysiklokalet og afmærkede dens skygge på jorden 
med et langt stykke tape præcis på det tidspunkt, 
hvor solen står i syd (fundet ved hjælp af »Skriv- og 
Rejsekalenderen« + de 17 min.’s forsinkelse, der er i 
Lemvig i forhold til Københavns Observatorium). 
Ud fra denne linie kan man nemlig opstille kikkerten 
rimelig perfekt, selv om det er lyst. Det er en fordel, 
fordi Venus (og selvfølgelig solen selv) kan ses længe 
før det bliver mørkt nok til, at man kan se Nordstjer
nen.

Første projektaften kiggede vi på Venus og målte 
dens nedgangstidspunkt. Vi kiggede på månen, som 
vi også tog billeder af gennem kikkerten.

Anden gang vi var samlet, var Jupiter aftenens 
midtpunkt. Vi kunne se de 4 store måner i deres ba

ner omkring Jupiter, samt stribestrukturen på selve 
Jupiter. Der blev naturligvis igen taget billeder.

Tredie og sidste gang, vi mødtes på gymnasiet, 
kiggede vi igen på Jupiter. Vi kunne se, at dens må
ner nu indtog helt andre positioner end sidst. Denne 
aften var meget stjerneklar, og vi benyttede chancen 
til at tage nogle fantastiske billeder af Jupiter og dens 
måner, og i øvrigt også af den gode gamle måne, - 
jordens altså. I løbet af aftenen så vi to stjerneskud, 
og fandt igennem »Skriv- og Rejsekalenderen« ud af 
at der netop denne aften var særlig mange stjerne
skud (lyriderne), ca. 10 i timen.

Under forløbet lærte vi at bruge en stjernekikkert, 
og tage billeder igennem den.

Ud fra billederne kan man beregne forstørrelses
faktoren, månens ogjupiters vinkeldiametre og (hvis 
man ikke er bange for indviklede regnerier) bestem
me forskellige krateres højder.

Det har været et meget spændende og lærerigt 
projekt.

Astronomigruppen - l.y:
George, Malene, Mette, Maja, 

Kirsten, Frederikke, Krista og Pernille

Udvekslingsstudenter 
på Lemvig Gymnasium
Skoleåret 93/94 har været meget præget af interna
tionalt samarbejde. Vi har haft besøg af elever fra 
Norge, Tyskland og Polen, og vi har i slutningen af 
året modtaget bosniske flygtninge. Men vi har også 
haft en mere vedvarende inspiration udefra, idet vi 
har haft hele tre udvekslingsstudenter hos os i år.
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Disse elever kommer med vidt forskellig baggrund 
og får føjet et helt nyt aspekt til den uddannelse de er 
i færd med at gennemføre i deres respektive hjem
lande. De tre elever er Arna Eir Edmundsdottir fra 
Island, Alfonso Rodriguez fra Paraguay og Javier 
Alejandro Baretto fra Venezuela. Deres sprogkund
skaber var højst forskellige da de kom - Arna havde 
lært dansk på Island, Javier talte perfekt engelsk, og 
Alfonso talte udelukkende spansk. Det har været en 
god udfordring for klassekammeraterne i hhv 3.y, 
2.bx og 3.z at integrere disse elever, som hurtigt blev 
en naturlig del af klasserne. Det er altid meget lære
rigt at se sin egen hverdag lidt udefra, som man kom
mer til gennem udvekslingsstudenternes oplevelse af, 
hvad vi tager for givet og naturligt.

Alle tre har givet udtryk for stor tilfredshed ved at 
være på vor skole. Javier sluttede sit opholde af med 
dels at holde en fællestime på skolen om Venezuela 
og den kulturforskel han har oplevet, dels holdt han 
en tale på smukt dansk for os på den sidste morgen
samling.

Han sagde bl.a. følgende:
»Jeg kom til Danmark, og havde hørt rygter om at i 
Danmark er mennesker lige så kolde som vejret . . . 
Ni måneder er gået siden, ni måneder som har fore
kommet mig som ni uger ... Ni måneder hvor jeg er 
vokset, ikke i centimeter, men i min bevidsthed . . . 
Blandt andet har jeg lært, at danskere virkelig har et 
varmt hjerte, at de bryder sig om andre, og vigtigst af 
alt, at de er venlige og forstående overfor fremmede 
som mig selv . . .« (Javier).

En af vore egne elever har også valgt at tage et ud
vekslingsår, nemlig Trine Bach Lauridsen, som ven
der hjem fra USA i sommerferien for at starte i 2.g til 
næste år. Vi er spændt på at høre nyt fra den store 
verden.

Vibeke Andersen
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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: 
Helle Gervig Carstensen
Bente Sloth

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 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 

drøftes skolens situation igennem. Som noget nyt har 
bestyrelsen besluttet at udvide antallet af medlem
mer med en repræsentant fra egnens erhvervsliv. Her 
har Lemvig og Omegns Erhvervsråd udpeget fabri
kant Max Frederiksen.

Torben Andreasen
Bestyrelsesformand

Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen har i år arbejdet med at færdiggøre Lem
vig Gymnasiums kvalitetsmålsbeskrivelse og har i 
denne forbindelse haft møde med Steffen Jensen fra 
undervisningsministeriet. Lemvig Gymnasiums 
kvalitetsmålsbeskrivelse er offentliggjort i dette 
årsskrift.

Bestyrelsen har behandlet spørgsmål om forsøm
melser, timestart og vikardækning.

Det store kulturprogram »Nordvesten« blev meget 
fint gennemført, og bestyrelsen ønsker også her at 
udtrykke sin tak til Michael Boss for det store og vel
lykkede arbejde, som gav mange kulturelle oplevelser 
til alle og forståelse for det frugtbare i det nordiske 
samarbejde blandt udkantsområder.

Bestyrelsen har fortsat arbejdet med skolens øko
nomiske system, så bestyrelsen kan leve op til lovens 
ord om at skulle godkende budgettet.

Bestyrelsen har behandlet ansøgning fra Lemvig 
kommune, der ønsker, at gymnasiet laver en Jens 
Søndergaard-udstilling i 1995 i anledning af 100-året 
for Jens Søndergaard. Ved hjælp af udlån fra Morsø 
Gymnasium ser dette ud til at kunne lade sig gøre.

Ved hvert møde indeholder dagsordenen »årets 
gang på Lemvig Gymnasium« samt »økonomi«. Her

Forældresamarbej det
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.

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 
altid har glædet os over en stor forældredeltagelse.

Endelig er forældrene indbudt til dimissionshøj
tideligheden, hvor eksamensbeviserne overrækkes.

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

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, elevernes 
vigtigste organ, når det drejer sig om indflydelse på 
gymnasiets hverdag og specielle aktiviteter. I fælles
udvalget mødes elevrepræsentanter, lærere, pedel og 
rektor, og herved får alle parter en chance for at ud
trykke deres meninger.

I skoleåret 93/94 har vi beskæftiget os med fælles
arrangementer, D-dagen, rygeregier, evaluering og 
studiekredse - for blot at nævne nogle hovedpunkter.

Fællesudvalget sætter rammen om et godt sam
arbejde mellem de enkelte parter, og jeg vil stærkt 
opfordre de kommende elevårgange til at udnytte 
dette organ på bedste måde.

Held og lykke i fremtidens arbejde ønskes I af den 
afgående formand.

Marie Husted Brogaard - 3. z

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 
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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 
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 
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 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: Bodil Niel
sen og Torben Jakobsen. 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 ad
ministrativ inspektor.

Bodil Nielsen og Torben Jakobsen
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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 kopirum
met. 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 Bruntse

Basiskursus i skriftlig dansk
Som noget nyt i undervisningen skal alle l.g’ere fra 
det kommende skoleår modtage et kursus i skriftlig 
fremstilling. 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 
kommafejl. Eleverne skal lære at skrive bedre ved at 
få bedre skrivevaner, turde kritisere deres egne og 
andres tekster, 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, men vi vil dog slutte af med 
en hel skrivedag for hele klassen.

Bodil 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 lokale V2 (skønlitte
ratur). Biblioteket er indrettet efter det normale deci
malsystem, som folkebibliotekerne bruger.

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.

Torben Jakobsen

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 datamater koblet i netværk er placeret i EDB- 
lokalet og er velegnede til undervisningen. Desuden 
fmdes ca. et tilsvarende antal datamater fordelt rundt 
på skolen; dog er 6 maskiner samlet i et lokale sam
men med en laserprinter. På denne måde er der ca. 
30 PC’ere til rådighed for elever. Endvidere fmdes 
der i biblioteket en maskine, der primært er forbe
holdt kommunikation via telefonnettet. Denne data
mat er udstyret med et modem og en telefonforbin
delse, så man kan komme i kontakt med forskellige 
databaser blandt andet med statistisk indhold. For at 
dæmme op for computerspil i EDB-lokalet, er der 
opsat 2 maskiner i kælderen, der kan bruges til dette 
formål, med mindre de bruges til noget mere fornuf
tigt. I EDB-lokalet findes der en hurtig laserprinter, 
der bruges flittigt, ikke mindst i forbindelse med ud
færdigelsen 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:
Regler for brug af EDB-lokalet
Du må ikke spise eller drikke i EDB-lokalet.
Du må ikke spille på andre maskiner end de 2, der 

står i kælderen.
Du må selvfølgelig ikke slette filér, der ikke tilhører 

dig.
Sørg for at viruschecke dine disketter ofte. 
Hjælp hinanden.
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De populæreste programmer på maskinerne er 
tekstbehandling, matematikprogrammer og sprog
programmer. Alle elever bliver i starten af l.g præ
senteret 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 en 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

De nævnte datoer hører med til ferierne.

Sommerferie 1994: 20/6 - 5/8 1994
Efterårsferie: 17/10 - 21/10 1994
Juleferie: 22/12 1994 - 6/1 1995
Vinterferie: 13/2 - 17/2 1995
Påskeferie:
St. Bededag:
Kr. Himmelfartsdag:
Pinseferie:

10/4 - 17/4
12/5 1995
25/5 1995
5/6 1995

1995

Sommerferie 1995: Starter 26/6 1995

Introduktion
Mandag den 8. 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 9. august:
2. og 3.g har almindelig undervisning.
l .g har almindelig undervisning.
Fotografering for l.g.

Onsdag den 10. august:
2 . og 3.g har almindelig undervisning.
l .g eleverne har fælles musikarrangement i hallen 
med VA og JB hele dagen.
Fotografering for 2. og 3.g.

Torsdag den 11. august:
2 . og 3.g har almindelig undervisning.
l .g har 2 timers studievejledning.

Fredag den 12. august:
2 . time: l.g eleverne har fælles musikprøve.
Udvidet morgensamling med fremførelse af
l.g musikarrangement.
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Tirsdag den 16. august:
l .g har en time med elevtutorer (elever fra 2. og 3.g).

Torsdag den 18. august:
l .g har en time med elevrådsformand og rektor om 
elevrådsarbejde m.m. på skolen.

Fredag den 19. august:
Aften: Introduktionsfest for alle elever og lærere.

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

Bodil 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.
Kul turrej ser:
De sidste 5 år er der blevet arrangeret rejser til Rom 
- den evige stad. Dette vil igen være tilfældet, nemlig 
i efterårsferien med Inger Nord som rejseleder. Des
uden vil der på samme tidspunkt være en rejse til Nor
mandiet med Jean-Pierre Mabire som rejseleder.
Foredragsvirksomhed:
I denne sæson har Inger Nord og Lars Olsson afholdt 
en foredragsrække om den græske og romerske my
tologis betydning for den europæiske kunst og kultur. 
Som sædvanligt mødte mange op til nogle spænden
de og udbytterige aftener.

Kursusafdelingen var desuden medarrangør af en 
lang række foredrag i forbindelse med Nordvesten - 
nordiske kulturuger i september 1993.

I næste sæson (nærmere betegnet den 6., 13. og 
27. okt.) vil vi rette søgelyset mod Kina - riget i mid
ten. Vi har overtalt Mads Kirkebæk, der har hoved
fag fra Københavns Universitet i kinesisk og har 
skrevet flere bøger om Kina, til at holde 3 foredrag 
om Danmarks syn på Kina gennem 300 år. Mads 
Kirkebæk vil krydre sine foredrag med lysbilleder fra 
sine mange rejser til Kina - den sidste i maj 1994 - så 
der venter uden tvivl deltagerne i foredragsrækken 
en stor oplevelse.

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.
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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.

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

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

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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Fagplan
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ig

3.g
Idræt 
2 
timer

Dansk 
4 timer

Historie 
3 timer

Religion 
3 timer

Billed 
kunst 
2 
timer

Oldtids
kundskab 
3 timer

Valgfag 
4-5 timer

Valgfag 
5 timer

Valgfag 
5 timer

Idræt Dansk Historie Sprog 2 •HM Engelsk Matematik Fysik Valgfag
2 3 timer 3 timer 4 timer 3 timei ■ 4 timer 5 timer 3 timer 4-5 timer
timer

Idræt Dansk Historie Sprog 2 Biolog i Musik ■ Engelsk Matematik Fysik Kemi
2 3 timer 3 timer 4 timer 3 timeir 3 timei■ 3 timer 5 timer 3 timer 3 timer
timer

Antal ugetimer 
2g 3-gValgfag på højt niveau

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 
Erhvervsøkonomi 
Latin
Kemi
Kun sproglig linie: 
Matematik 
Fysik
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Grundplan

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

Fy/Bi Biologi

Kemi

Fysik

N3

N2

Indgang

Rektor
Bibliotek Kontor

AV

Fælles område

Kantine

Elevråd

Lærervær.SI

Kontor

Adm.

Pedel

Stud.

N4EDB

Musik

V 2/bib

værkst.
Bogdepot

Sportshal

Omkl. PigerOmkl. Drenge

Geografi

vue

Mødelok

1
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Uge 38
Denne uge er på Lemvig Gymnasium noget ganske 
særligt. Den adskiller sig fra alle andre uger og er 
struktureret således:

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

De elever, der har valgt kemi på højt niveau, er på 
Cheminova.

Samfundsfag, musik og evt. fysik er på studietur 
til København - ekskursioner går f.eks. til Christi
ansborg, Det Kongelige Teater, Danmarks Radio og 
Risø.

Tysk på højt niveau er på besøg på Gymnasium 
»Hamm«, vores udvekslingsgymnasium i Hamborg.

Nogle år har vi haft elever på tur til Holmen Vide
regående Skole i Tynset, Norge.

Andre kombinationer er også mulige.

2 .g: Studierejse med stamklasserne til udlandet. I år 
går rejserne til Rom (2.a), Firenze (2.y) og Polen 
(2.x).
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 fag, som alle skal 
introduceres til i begyndelsen af l.g. Disse fag 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 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, ind
en man køber lommeregner og ordbøger!!!

Uffe Jeppesen
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Dimittender 1994
3.a
Mette Bang-Larsen
Pernille Bjorholm
Karin Østerby Blæsbjerg
Karin Charlotte Vedel Bøgh
Nina Pilevin Frederiksen
Jeff Henriksen
Johannes Lilleøre Hillersborg
Marie Kynde Jakobsen
Ann-Charlotte Nellemann Jensen
Dorte Jensen
Ole Vangsgaard Jensen
Lone Kjøbmand
Charlotte Kristensen
Maria Lønbæk
Lone Madsen
Rita Marianne Møhl
Mirjam Damgaard Nielsen
Christian Bruun Nørgaard
Inge Pasgaard
June Højland Petersen
Søren Storm Pipper
Sanne Stilhof Sørensen
Søren Roesgaard Tang 
Uffe Vilhelmsen
Peter Frederik Westenholz

3.bx
Charlotte Agger
Karen Colding
Anja Østergaard Jensen
Rikke Lading Pedersen
Søren Riis

Trine Kynde Rønn 
Rasmus Thomsen 
Cecil Krarup Vedstesen 
Anders Houdam Andreasen 
Vibeke Bertelsen
Mikael Overgaard Bonde 
Kasper Opstrup Frederiksen 
Thorkild Hanghøj
Sune Krogh Hansen 
Søren Høj gaard Jensen
Susanne Rønn Kjærgaard 
Stefan Robert Knudsen 
Lisbet Kokholm Kristensen 
Gerda Sand Nielsen 
Christina Sønderskov Olesen 
Conni Bjerg Olesen 
Martin Smith
Mette Sørensen 
Heidi Wiborg

3.y
Steffan Brun
Peder Frølund Buch
Helle Gervig Carstensen 
Ole Thinggaard Eriksen 
Jan From
Louise Krøyer Gundersen 
Jens Hestbech
Jakob Kynde Hvas
Lars Otto Langerhuus Jensen 
Michael Kjær
Peder Eeg Knudsen
Heidi Borg Kristensen 
Palle Kongerslev Lilleøre 
Mette Maae

Anette Madsen
Bertel Rønn Kirk Nielsen 
Jeppe Nielsen 
Karl Peder Olesen
Louise Kyndesgaard Pedersen 
Mette Kirstine Ravn
Niels Jørgen Rosenstand 
Michael Kania Rømer 
Bente Sloth
Susanne Mørch Sørensen

3.z
Jacob Løve Anderskov 
Marie Husted Brogaard 
Karin Hvas Busk
Søren Noe Christiansen 
Jesper Dyrmose Christoffersen 
Flemming Skovgaard Due 
Jacob Hundahl Hansen 
Peder Hillersborg 
Anne Stampe Jensen 
Trine Hyldahl Jensen 
Malene Klinkby 
Lars Laustrup 
Thomas Mortensen 
Berit Kjærside Nielsen 
Claus Thagaard Nielsen 
Thomas Møller Nielsen 
Torben Holm Patsche 
Lars Ørum Rønn
Jacob Sejersgaardjacobsen 
Torben von Deyen
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Personale
Lærere pr. 1.8.1994

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

Jens Johan Brogaard 
(BR) eng/rel
Tors vej 111 
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 0489

Morten G. Hansen 
(MH) tys/lat 
Bøvling Fjordvej 8 
7650 Bøvlingbjerg 
tlf. 97 88 55 80

Vibeke J. Andersen 
studievejleder 
(VA) dan/mus 
Skrænten 26

/ 7620 Lemvig
' tlf. 97 81 05 78

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

Peter M. Hansen 
datavejleder 
(PH) mat/fys/nat 
Ove Krarupsvej 17 
6990 Ulfborg 
tlf. 97 49 2400

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

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

Dorte H. Jakobsen 
(DJ) eng 
Lomborgvej 108 
Lomborg 
7620 Lemvig 
tlf. 97 88 90 11
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Torben Jakobsen 
lærerområdesekretær 
bibliotekar 
(JA) his/idr 
Nørreled 28
7620 Lemvig 
tlf. 97 8105 72

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

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

Sven Højgaard Jensen 
(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 66 68

Bodil H. Nielsen 
elevområdesekretær 
(BN) eng/dan 
Heldumvej 36 
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 18 09

Troels B. Jensen 
studievejleder 
(TJ) dan/his 
Fuglsangsvej 6 
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 33 65

Jean Pierre Mabire 
(JM) fra/tys 
Rønbjerghage 1 
7620 Lemvig 
tlf. 97 8103 87

Kurt Darling Nielsen 
pN) tys/dan 
Teglgårdsvej 12 A 
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 35 53

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

Elisabeth R. Moltke 
form. pæd. råd 
(EM) idr/his
Vester Lemtorp 35
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 31 64

Ole Dalsgaard Nielsen 
sikemalægger 
(JON) mat/dat 
Vester Lemtorp 35 
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 31 64
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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 
(OZ) kem/fys/nat 
Emilielystvej 36 
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 37 79

Jørgen A. Nørby 
ØN) 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 1615

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

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

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
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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 8202 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

Vera E. Mose 
Ørne vej 10 
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 28 75

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 Vium Sørensen 
Armosevej 39

I Lomborg
/ 7620 Lemvig
J tlf. 97 88 97 35
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