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Velkomst

Sommer 1993
Lemvig Gymnasium forbereder og glæder sig nu til 
for femtende 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 femtende 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 onsdag den 4. august 1993 kl. 10.00.

Lars Ebbensgaard
rektor

Den lyttende dreng af Ejgil Westergaard
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Nordvesten
I starten af det nye skoleår afholdes nordiske kultur
uger - Nordvesten der byder på et righoldigt udbud 
af kulturaktiviteter: dans, teater, foredrag, idræt ... 
Der kan ventes mange besøgende fra nær og fjern til 
kulturugerne, der åbnes officielt lørdag den 28. au
gust klokken 10.00 på Lemvig Gymnasium af tidlige
re statsminister Anker Jørgensen. Først søndag den 
12. september klokken 15.30 er der afslutningskon
cert i gymnasiets hal. Et detaljeret program for 
Nordvestens utallige arrangementer kan fås på de lo
kale turistkontorer, i egnens forretninger samt natur
ligvis på Lemvig Gymnasium.

Hovedkraften bag Nordvesten er adjunkt Michael 
Boss. Det er lykkedes for ham i et samarbejde med en 
bredt sammensat festkomité at få stablet et givtigt og 
spændende samarbejde mellem foreninger, instituti
oner og enkeltpersoner fra Danmark, Norge, Sveri
ge, Færøerne og Tyskland på benene. Desuden har 
han som et led i Nordvesten redigeret bogen »Fra et 
hus med åbne døre - brudstykker fra udkanternes 
verden«. I en foromtale hedder det, at den »...reflek
terer over, hvad det betyder at leve i ’ udkanten’ i en 
verden uden for centrum. Bogen tager udgangs
punkt i den nordiske kulturkreds og rummer novel
ler, digte og essays af bl.a. Knud Sørensen, Jytte Bor- 
berg, Gunnar Høydal, Jacques Werup, Olajonsmo- 
en, Claus Engstrøm og Michael Boss. ’Fra et hus 
med åbne døre’ rummer også billedkunst: bl.a. 18 
helsides farvegengivelser af værker af bl.a. Anita 
Houvenaeghel, Trodur Patursson, Jens Sønder- 
gaard, Unni Lise Jonsmoen og Christine Michel- 
sen.« Bogen, der kan købes i alle boghandeler, er ud

givet med støtte fra Nordisk Kulturfond. Vi har valgt 
her i årsskriftet at bringe et uddrag fra forordet, der 
fortæller om den overordnede forståelsesramme for 
de nordiske kulturuger.

Vort eget centrum
Den mondæne engelske avis, som frimodigt kalder 
sig The European sendte for et par år siden en såkaldt 
kulturjournalist til Norge for at lade ham overvære 
kåringen af Europas mest velbevarede og bedst fun
gerende »landsby«.

Begivenheden fandt sted i Røros, den gamle, 
smukke mineby øverst i Østerdalen. Byen blev 
grundlagt af Christian IV og blev for en halv snes år 
siden af UNESCO klassificeret blandt verdens mest 
bevaringsværdige kulturminder. På niveau med 
Akropolis og Keops-pyramiden.

Men det havde vor ven, kultuijournalisten, ikke 
bemærket. Og minedrift lå måske heller ikke inden 
for hans kulturbegreb. Han gik bare rundt og frøs 
gudsjammerligt og undrede sig såre over, at man 
havde kunnet finde på at placere en væsentlig euro
pæisk begivenhed i en by, hvis eneste aktiv i forbifar
ten syntes at være, at den kunne nås med fly, så man 
blev fri for at køre gennem alle de kedsommelige

' skove og fjelde.
Hans forargelse blev ikke mindre af, at det blev en 

lille fiskerby, Lyngør, på den norske Skagerrakskyst, 
som gik hen og fik førsteprisen for sit velbevarede lil
lebymiljø, sin fornuftige trafikregulering og sit aktive 
og engagerede lokalsamfund. Men hvordan man 
kunne finde på at uddele kulturpriser for hverdags- 
trivsel, det gik over vor englænders forstand. For 
ham var kultur vist først og fremmest noget, man 
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hænger på væggene, eller en dannet måde at tilbrin
ge sin fritid på. I byer af en vis størrelse. London for 
eksempel.

Han havde tilsyneladende glemt, at man i Eng
land er ved at opføre landets nye, nationale operahus 
- uden for London. Og at der op gennem 1970’erne 
og 80’erne ud over Europa har været en tendens til 
kulturel decentralisering, som gør alle tidligere fore
stillinger om åndelige provinser forældede.

Det var industrialiseringens teoretikere, som skab
te de økonomiske begreber om centrum og periferi. 
De lærte os at betragte Europa og vort eget land som 
områder bestående af nogle få økonomiske kraftcen
tre omgivet af periferier, som nok fortsat ville have en 
vis betydning for at forsyne samfundet med konsum- 
og råvarer, men som med tiden ville indtage en helt 
underordnet placering i den nationale og europæiske 
økonomi. Det ville på længere sigt samtidig medføre, 
at væsentlige etniske, regionale og nationale forskelle 
i Europa ville blive udslettet og erstattet af en ensar
tet, bymæssig industrikultur.

Udviklingen i de seneste årtier er dog gået lidt an
derledes end forventet. Spørgsmålet om centrum og 
periferi har vist sig ikke at være så enkelt endda. Nu 
fortæller samfundsforskerne, at tidligere tiders miljø
belastende, industrielle stordrift og den hidtidige in
ternationale arbejdsdeling med massive fragtbehov 
er ved at være en saga blot. Tendensen ud over den 
vestlige - og fjernøstlige - verden går i stedet i retning 
af delvist selvforsynende regioner bygget op på regio
nale netværk af mindre virksomheder og institutio
ner, der går sammen om at dække en regions samle
de basale behov for konsumprodukter, serviceydel
ser, energi, uddannelse og teknologisk udvikling. De 
enkelte regionale netværk vil så igen være tilkoblet 

internationale eller interregionale netværk efter egne 
ønske og behov.

Hermed står vi over for samfundsændringer af et 
omfang, som kan måle sig med den industrielle revo
lutions omdannelse af det gamle landbrugssamfund 
i forrige århundrede. Afløsningen af denne industri
kultur til fordel for en post-industriel informations
kultur betyder allerede nu, at den viden og magt, 
som tidligere var koncentreret i de store byer, un
dergår en decentralisering. Områder, som økonomer 
tidligere henregnede til den døende »udkant«, bliver 
i informationsteknologiens tidsalder både nationalt

Elevarbejde
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og internationalt fuldt ud lige så konkurrencedygtige 
som industribyerne i det gamle »centrum«. Hvis po
litikerne da ønsker det!

Måske var forestillingen om et centrum til syvende 
og sidst først og fremmest ideologisk. Et middel hvor
med de herskende lag i samfundets centrumkræfter, 
først og fremmest med udgangspunkt i hovedstaden, 
fastholdt deres økonomiske, politiske og kulturelle 
magt. Museumsinspektør ved Lemvig Museum, El
len Damgaard, fortæller i et skrift, »Lemvig. Langt 
væk? - Fra hvad?« (1991), om hvordan officielle vær
ker om Danmarks historie ofte har været skrevet fra 
centrums, dvs. hovedstadens, synsvinkel. Herfra set 
var Vestjylland »langt væk«, en afsides og tilbagestå
ende region. Men sådan oplevede den jyske bonde 
ikke sin egen placering på landkortet. Han havde 
tværtimod gennem århundreder økonomisk set ori
enteret sig sydover mod Hamburg og andre store 
økonomiske centre i Nordeuropa; for der kunne han 
få afsat sine stude! Dermed var vestjyske bønder fra 
gammel tid på sin vis mere internationalt orienteret 
end resten af Danmark. Den samme konklusion kan 
maritimhistoriske forskere drage efter deres studier 
af de vestjyske fiskeres kulturhistorie. »Der var så- 
mænd mere kosmopolit i en Fanø-pige end i en bor
gerfrue fra Frederiksberg i sejlskibssøfartens tid,« 
som museumsinspektør Morten Hahn-Pedersen fra 
Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg engang har ud
trykt det over for mig.

Poul Holm, som er museumsinspektør samme 
sted, beskrev for få år siden i sin doktordisputats, 
Kystfolk (1991'), de mangfoldige økonomiske og folkeli
ge kontakter, der har været mellem kystbefolkninger
ne over Skagerrak og Kattegat gennem tiderne, og 
han godtgør herved i samklang med det store inter- 

nordiske forskningsprojekt, »Skagerrakprojekt«, at 
det er en graverende misforståelse, når historiebøg
erne beskriver livet i Vestjylland i gamle dage som en 
tilværelse i marginalen af det nationale og internatio
nale samfund og regionen som en kulturel udkant, 
hvor ingen nye impulser skabte økonomisk menne
skelig udvikling. Selv i de såkaldte udkanter har der 
altid været handlende, krigere, søfolk og pilgrimme 
nok til at åbne folks døre, for deres egne såvel som for 
de fremmede.

I dag afspejler samme forældede tænkemåde sig 
undertiden stadig i kulturdebatten, når de såkaldte 
»udkantsområder« i Danmark, Norden, ja, ud over 
Europa i bedste fald betragtes som reservater for re
sterne af en svunden traditionel kultur og livsform. 
Eller som rum, hvor det moderne bylivs trætte og 
splittede sjæle kan finde sig et eksil. I værste fald be
tragtes udkanterne som områder uden økonomisk, 
kulturel og menneskelig dynamik.

I parabolens, telefaxens, lyslederfiberets og jetfly
ets tidsalder er der naturligvis tale om helt og aldeles 
anakronistiske forestillinger. Det var industrialise
ringen, som skabte modernitetsbegrebet inden for 
samfundsforskning og kulturvidenskab. Tilsvarende 
er det øget informatisering og forbedret kommuni
kation, som er med til at skabe det decentrale Dan
mark, det regionaliserede Europa og det postmoder
nistiske billede af virkeligheden i kunst og tænkning.

Set i perspektiv fremstår de tyndt befolkede egne 
af Danmark, Norden og Europa ikke længere som 
tilbagestående enklaver uden fremtid for sig, men 
som regioner, der gennem egne strategier i tidens løb 
har etableret deres særlige livsformer og værdi
grundlag. De er ikke at betragte som »hjemstavns
museer«, men må, som den tyske forfatter, Hans 
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Magnus Enzensberger, siger det om de norske ud
kantssamfund, ses som Europas mange små folkelige 
laboratorier for en folkelig, demokratisk og mellem
folkelig fremtid.

Det er ikke rart at opleve fraflytning og udtynding 
af sin egen hjemegn. Udkantsmennesket bliver let 
mismodigt og rådvildt, især i krisetider som disse, i 
stedet for at tænke aktivt skabende for den fælles 
fremtid i et Europa, som utvivlsomt også vil byde på 
positive muligheder og uforudsete regionale udvik
lingsmuligheder.

Selv hører jeg til dem, der mener, at selv det gamle 
centrum levede af udkantens inspiration. For at kun
ne overleve har udkanten nemlig altid fremkaldt ny
tænkning, opfindsomhed og kreativitet, som på læn
gere sigt er kommet centrum til gode. Det forekom
mer ikke at være nogen tilfældighed, at det var 
udkanten, der skabte højskolen, brugsforeningerne, 
andelsmejeriet og - i de senere år - vindmølleindu
strien og udnyttelsen af bioenergien. I udkanterne er 
der historiske traditioner for at turde gå nye veje og 
for at respektere den enkeltperson, der tør gøre oprør 
imod centrumkræfterne og den resignation, som af 
sig selv fører til stagnation og tilbagegang. Ja, i ud
kanten er der tradition for at respektere det enkelte 
menneske, også i dets anderledeshed, og som et væ
sen med egne evner og egen skaberkraft. Denne »ud
kantens overlevelseskultur«, med en let omskrivning 
af den svenske forfatter Lars Andersson, er derfor af 
værdi, også for det store samfund og den mentale fol
kesundhed, som, trods Berlin-murens fald, plages af 
en tiltagende mangel på liberalitet og villighed til at 
lade folk få indflydelse på deres eget liv og lokale sam
fund.

Det gælder mere end nogensinde om at turde eks
perimentere i vores lokale og folkelige »laboratorier«. 
At vove en munter vekselvirkning i vores bevidsthed 
mellem gammelt og nyt, hjemligt og fremmed. At 
udvikle en bevidsthed, som ikke lukker sig om sit eget 
i selvtilstrækkelighed eller selvtilfreds provinsialisme, 
hvoraf nationalismen kun er en ondartet form.

I dag er der en tendens til ensidighed. Man vælger 
enten det nye, det nutidige og det fremmede. Herved 
risikerer man at miste identitet og kultur. Eller man 
vælger det gamle, det fortidige og det hjemlige og tør
rer menneskeligt og folkeligt ud og gør sig selv til mu
ligt offer for manipulation af mennesker, der forstår 
at drage politisk nytte for angsten for det nye og det 
fremmede. Nej, ønsker vi menneskelig, folkelig og 
kulturel vækst, skal vi ikke frygte de muntre veksel
virkninger, som den nyeste udvikling i Europa læg
ger op til. Vi skal tværtimod fremme dem og bruge 
dem til at definere vores egne værdier.

De værdier, der så opstår i »det lokale laboratori
um« må da respektere den eneste sandhed, der i dag 
kan udsiges om forholdet mellem centrum og periferi 
nemlig at ethvert menneske som et eksistensvilkår 
gør sit eget »sted« til sin tilværelses centrum og derfor 
altid befinder sig »midt i verden«.

Hele verden består dybest set af sådanne individu
elle steder, små verdener, fragmenter af en ustabil og 
bestandig skiftende helhed, som hele tiden gendan
nes på højere og lavere niveauer: de nære omgivelser, 
lokaliteten, egnen, regionen, landet osv. Denne be
vidsthed om at udgå fra vores eget sted, således som 
den amerikanske digter, Gary Snyder, skriver så 
stærkt om i sin nyeste essaysamling, The Practice ofthe 
Wild (1991), kommer til at bestemme, hvem vi er. Det 
lokale, regionale og nationale giver os vores identitet.
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Det er derfor, vi oplever det som et overgreb mod vo
res personlighed, når bureaukratiske myndigheder 
under navn af amt, stat eller overstatslig myndighed 
vil tvinge os til at leve deres abstrakte systemers liv og 
afskærer os fra den basale menneskeret, det må være, 
at kunne gå ud i livet fra »vores eget sted«. Det er jo 
netop af denne oplevelse, den stimulerende veksel
virkning med den anden, den fremmede, som vi ar
bejder med, handler med, taler med eller elsker med, 
udspringer.

Michael Boss

Natur, menneske og miljø
Under denne overskrift holder vi fra den 30. august 
til den 1. september temadage for elever og lærere fra 
Holmen Videregående Skole i lynset, Gymnasium 
Hamm i Hamburg og Lemvig Gymnasium.
Gæsterne fra Norge og Tyskland, der i besøgsperio
den er privat indkvarteret hos de danske elever og læ
rere, er - som det fremgår af programmet - velforbe
redte deltagere i temadagene.

Her bringes programmet for temadagene:

Mandag den 30. august:
Kl. 08.00: Norske elever opfører drama om natio

nal selvforståelse.
Kl. 10.00: Foredrag v/ Lars Hedegård: »Europas 

regionale fremtid«.
Kl. 12.00: Ekskursionsholdene mødes med de læ

rere, som er ansvarlige for ekskursionen. 
Forberedelse af tirsdagens ekskursion.

Tirsdag den 31. august:
Kl. 08.00: Ekskursioner:

Jente, Farsø 
Blicher-turen 
Ossian - hedelandskaber 
Vandkraft
Hedens opståen og genopdyrkning 
Landskaber - jordbund, land- og skovbrug 
Turisten i Vestjylland - Vestjylland i turisten 
Friluftsliv: Windsurfing, sejlsport, roning.

Onsdag den 1. september:
Kl. 08.00: De tyske elever opfører skuespil af Mo- 

liére.
Kl. 10.00: Foredrag v/ Kenneth Olwig. Foredraget 

bliver holdt på engelsk og Kenneth Ol
wig vil tage udgangspunkt dels i sin bog 
om hedens natur og dels i sine egne ople
velser af kulturelle forskelle og modsæt
ninger mellem dansk/nordisk og ameri
kansk natur/kultur.

Kl. 12.00: Ekskursionsholdene mødes med deres 
lærere for at efterbehandle tirsdagens 
ekskursion. Her er mulighed for at sætte 
ekskursionen i perspektiv til temadage
nes øvrige begivenheder.

Bodil H. Nielsen
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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

»Ventekø«
ved Lemvig Gymnasium.
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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 som sidste uge i sommerferien 
og i første undervisningsuge i 2.g. De to sidste prak
tikuger 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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Teknikfag 1992-1993
Teknikfaget er et meget udadvendt fag. Faget er byg
get op omkring to projekter, der tidsmæssigt skulle 
falde i efterårs- og forårssemesteret. De to projekter 
omfattede aerodynamik og fiskeriteknik.

Aerodynamikken blev startet op med en introduk
tion, der omfattede sejllads og praktisk flyvning med 
instruktør i Lemvig Svæveflyveklubs Motorfalke. 
Denne praktik gav en god fornemmelse for, hvordan 
de aerodynamiske kræfter virkede, og hvordan de 
blandt andet kunne styres. Forløbets egentlige pro
jekt var udvikling og udfræsning af tre træmøllevin
ger. Som profil valgtes en LSI profil med en længde 
på 2 meter. De øvrige profildata for vingen blev fun
det på Nordvestjydsk Folkecenter for Vedvarende 
Energi. Man havde her en kraftig datamat og et 
avanceret program til beregning af, hvordan forskel
lige parametre påvirkede en møllevinges effekt. For 
at følge hvorledes moderne glasfibervinger blev pro
duceret besøgte holdet Vestas, hvor vingeproduktio- 
nen blev grundigt gennemgået. Limtræsvingen, som 
teknikfagsholdet skulle producere, skulle fræses ud 
på en EDB styret fræsemaskine. Indtastning af data 
og selve udfræsningen kostede nogle lange besøg på 
værkstedet, men vingen blev lavet. Færdiggørelsen af 
en trævinge er et meget tidskrævende pudsearbejde, 
og dette arbejde blev kun delvist afsluttet for den ene 
af vingerne.

Fiskeriteknik omfattede produktion af et snurre
vod hos den lokale vodbinder. Igen blev dette forløb 
en kombination af teori og praktik. Den teoretiske 
gennemgang foregik på gymnasiet. Praktikken om
fattede først og fremmest produktionen af et snurre
vod i størrelsen 1/10 hos vodbinder Tage Jeppesen. 

Her var holdet rigtig under kyndig vejledning i vod
binderiets mysterier. En anden del af praktikken 
foregik på Nordsøcentret, hvor afprøvning af vod og 
trawl i prøvetank blev gennemgået. Endelig blev 
praktikken afsluttet med praktisk fiskeri en frisk for
årsdag. Der blev i denne anledning ofret for den gode 
sag. Fiskeriet foregik med snurrevod og udbyttet var 
godt.

Per Godsk Petersen
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Destillation
- et samarbejde med Cheminova Agro A/S.

Overalt i den kemiske industri indgår destillation i 
mange sammenhænge som et vigtigt trin i fremstil
lingen af rene stoffer, idet kemiske processer sjældent 
forløber fuldstændigt til ende. Mest almenkendt er 
vel destillation af gæret sukkervand og af råolie.

I det forløbne år har Lars Ebbensgaard, Poul Riis 
og Ole Zeuthen i samarbejde med ingeniørerne 
Niels Friis og Per Frolich, Cheminova, udarbejdet en 
lærebog (et hæfte) om industriel destillation.

Hæftet er et forsøg på dels at beskrive de grund
læggende principper for destillation, dels at give ek
sempler på praktiske, industrielle anvendelser af de
stillation.

Derudover kan hæftet ses som et eksempel på, 
hvorledes gymnasiets undervisning i matematik og 
naturvidenskab direkte anvendes i erhvervslivet.

Hæftet er skrevet med to forskellige målgrupper 
for øje: gymnasieelever med særlig interesse for kemi 

og anvendt matematik samt ansatte i den kemiske 
industri uden ingeniørmæssig uddannelse.

Hæftets tilblivelse kan ses som en udløber af gym
nasiets samarbejde med Cheminova i forbindelse 
med »kemi-praktik«. Samarbejdet med ingeniørerne 
om hæftet har været særdeles inspirerende for os, og 
ud over at have fået lavet et hæfte, der direkte kan 
bruges i undervisningen, er det vort håb, at denne in
spiration kan smitte af på vores undervisning i 
øvrigt.

En anden udløber har været afholdelse af et kursus 
i matematik, miljø og industri, hvor 35 matematik
lærere fra hele landet bl.a. var en hel dag på Chemi
nova.

Alt i alt har vi gennem samarbejdet med Chemi
nova fået en solid platform til kontakt med industri
en, og vi håber, at vi også fremover må benytte os af 
den, når/hvis lejlighed byder sig igen.

Lars Ebbensgaard
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Lemvig Gymnasium arrangerede efteruddannelseskursus far ma
tematiklærere. På billedet ses rektor Lars Ebbensgaard, skipper 
Alex Dyhrberg og lektor Jens Peter Toubargfra Matemetiklcerer- 
fareningen.

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 Teatret i Fjaltring
Vestjyllands Højskole i Velling
Vestjysk Gymnasium i Tarm
Borris Landbrugsskole

Netværket spænder bredt fra en teaterskole til en fi
skeriskole. 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
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Året
Fællesarrangementer
Der blev i årets løb afholdt følgende meget forskellige 
fællesarrangementer:
Trommeslageren Jacob Rostbøl demonstrerede sin 
kunnen og fortalte om, hvordan han i det store ud
land havde erhvervet sig viden og inspiration.

Et italiensk børne- og ungdomsteater viste et me
get avanceret stykke inspireret af en amerikansk for
fatter.

Nogle psykiatriske patienter fra hospitalet i Vi
borg fortalte om sig selv og deres oplevelser.

Før Operation Dagsværk, som blev til Operation 
Afrika, var der et stort oplysningsmøde, hvor bag
grunden for den kritik, der havde været rettet mod 
O.D., blev forklaret.

Mogens Stryhn viste sine fremragende billeder og 
fortalte medrivende om sin forståelse af børns vilkår 
i forskellige dele af verden.

Major i det danske forsvar, Carl Bengt, fortalte om 
sine oplevelser som FN-soldat i det tidligere Jugosla
vien. Hans beskrivelser af forholdene gjorde et 
stærkt indtryk.

Debatten om flygtninge i Danmark blev levende, 
da de politiske ungdomsorganisationer stillede op til 
en paneldebat. I panelet var også en flygtning fra 
Chile, der havde boet i Danmark i adskillige år.

Duoen Kim Sjøgren (violin) og Mads Vinding 
(kontrabas) underholdt på udmærket vis med et vari
eret og lettilgængeligt program.

Ungdomsteatret Balder, der tæller adskillige af 
gymnasiets elever, viste en gribende forestilling om 
ensomhed.

Jens Johan Brogaard

Operation Afrika: Elever fra 3.a sælger kaffe og kage på torvet.

Kærlighedens smerte
Lørdag den 13. marts var en meget spændende dag 
på Lemvig Gymnasium. Små 200 mennesker - her
iblandt mange forældre - var samlet omkring en fæl
les interesse for dansk film - og ingen ringere end vor 
meget roste og prisbelønnede filminstruktør, Nils 
Malmros, var kommet for at holde foredrag for os.

Nils Malmros holdt et foredrag, vi sent vil glem
me. Han lagde ud med at vise os sine kondisko - og
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Nils Malmros trylle- 
bandt tilhørerne i foredraget 
om sit filmarbejde 

derefter var forsamlingen »solgt«. Det er sjældent at 
høre en taler, der i den grad kan gribe en forsamling. 
Vi blev ført rundt i såvel barndommens, som filmens 
verden, og vi blev indført i Nils Malmros’ meget spe
cielle instruktionsteknik. Og alt dette foregik i en 
munter og intim stemning.

Efter foredraget diskede Karen Margrethe op 
med dejlig frokost, og arrangementet sluttede i Bio
huset, hvor vi så Malmros’ sidste og meget gribende 
film - Kærlighedens Smerte.

Der kom utroligt mange positive tilbagemeldinger 
fra deltagerne om dette arrangement, så nu må Bille 
August se at få afsluttet arbejdet med Andernes 
Hus...

Vibeke Andersen

Svend Højgaard 
på Hawaii

Forældrefest 1992
I 1992 ville vi gerne prøve noget nyt som underhold
ning til forældrefesten.

Hvorfor ikke præsentere alle lærerne sammen 
med eleverne på scenen og lade dem synge en sang 
eller opføre en sketch? Så kunne forældrene se giraf
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ferne på en lidt sjovere måde end til elevkonsultatio
nen. Det var Kurt Darling Nielsens idé, og han skrev 
en revy i samarbejde med tre andre lærere og en 
gruppe elever.

Året 1992 var for danskerne noget helt specielt, 
ikke mindst på grund af to begivenheder: Nej til 
Maastricht og EM-mesterskabet i fodbold. Derfor 
blev revyens overordnede tema Danmark og Eu
ropa.

Der var et imponerende stort antal ja-sigere 
blandt lærerne, da det gjaldt om at stille op. Husk lige 
på, at det var første gang, de havde sminke i hovedet 
og skulle optræde på en scene. De fleste følte sig nok 
lidt tvunget ind i løjerne, hvorimod eleverne virkede 
mere scenevante.

Da vi for alvor kom i gang med prøverne på den 
scene, Lars Olsson havde lavet sammen med elever
ne, viste det sig, at vi var kommet lidt sent i gang. 

Nogle blev febrilske over scenelysets skarpe lys, og 
andre beklagede sig over piv fra mikrofonen, hawaii- 
musik, fodboldsketsch og Maastricht-slagord. (Og så 
var der tydeligvis et talent fra 2. g, Johannes, som 
sang en vise om Somalia). Det blev en blandet fore
stilling, og den viste frem for alt elevernes og lærernes 
(og Poul Erik - Pedels) mod til at stille sig op på en 
scene.

Dagen efter læste vi til vores forfærdelse i Lemvig 
Folkeblad, at vi var blevet udsat for professionel 
kritik.

Men revyen virkede godt som indledning til end
nu en festlig forældreaften. At der altid er elever, der 
kan lide at optræde, er ikke usædvanligt, men dette 
år bør huskes for, at så mange lærere - sammen med 
eleverne - viste, at de turde stille op og bevise, at de 
ikke er hængemuler.

Claus Engstrøm

Morten G. Hansen 
i en vise om Europa



Lasse, Rufus 
og Bebbe

Forældrefest 1993
Forældrefesten bliver i år fredag den 12. november. 
Her vil eleverne opføre Holbergs komedie Erasmus 
Montanus i Claus Engstrøms bearbejdelse.

Som noget nyt vil vi i år åbne for adgang for alle bi
dragsydere til Lemvig Gymnasiums Venner (se side 
35). Dette gør vi for at opfylde et ønske fra mange 
forældre om at kunne opretholde kontakten til sko
len, også efter at ens egne børn har taget studenter
eksamen.

Rektors fødselsdag

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 koordineret af Michael Boss.

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 tirsdag den 21. december 
1993.

Lars Ebbensgaard

I anledning af Lasses 50 års fødselsdag besluttede vi 
os til at opsøge ham for her at kunne portrættere vor 
rektor.

Da vi kom ind på hans kontor, viste han os først 
alle sine billeder. De havde hver en historie og en be
tydning: der var et antibureaukratisk landskabsbille
de, et naturpapirtryk, et billede fra dengang Lasse 
gik på gymnasium i Struer - for blot at nævne nogle.

Lasse gav herefter med et nostalgisk glimt i øjnene 
udtryk for, at han havde været meget glad for at blive 
fejret og få lov til at køre i barnevogn igen. Han ud
trykte et håb om, at også andre havde fået noget ud 
af dagens arrangementer. Planlægningen af festlig
hederne var gået fuldstændig uden om ham, og han 
konstaterede: »Det går jo meget godt uden mig«.
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Lasse følte sig ikke gammel til trods for den modne 
alder og henviste til, at erfaring som bekendt gør 
stærk. Med alderen er også kommet interessen for 
det filosofisk-humanistiske. Umiddelbart virker det 
som en modsætning til det matematisk-fysiske områ
de, inden for hvilken han er uddannet; men som Las
se udtrykker det: »Både matematikere og filosoffer 
leder efter de store sammenhænge«.

Det var naturligt at spørge fødselaren hvilken op
levelse, der har været den største her på gymnasiet. 
Efter lang tids grublen lyste det op i hans øjne, og han 
sagde, at det var det tidspunkt, hvor folkemunde hav
de accepteret skolen som »gymnasiet« og ikke »Lem
vig Gymnasium«.

I det hele taget spiller lokalsamfundet en stor rolle 
for Lasse, og han citerede sig selv for at have sagt, at 
»da gymnasiet startede, gik Odysseus i land på Har- 
boøre Tange«. Samtidig fremhævede han betydnin
gen af, at en institution med så mange universitets
uddannede skaber noget udadtil og henviste i denne 
forbindelse til sin stærke tro på dialogen.

Ingen tvivl om at Lasse føler sig godt tilpas i sit 
rektorjob - men direkte forespurgt om, hvad hans øn
skejob kunne være, svarede han prompte: »At være 
solisten i Mendelsohns violinkoncert«. Og denne 
tanke faldt i godt tråd med svaret på det afsluttende 
spørgsmål om, hvad der var galt i Danmark, i verden 
og i Lemvig: »Der mangler en filosofisk-metafysisk 
samtale i befolkningen. Vi har brug for at sætte pri
vatforbruget ned og sætte andre værdier i stedet«. 
Overvejelser af denne type modnes blandt mange 
steder på teologi-kursus i Århus, på den lokale golf
bane og på stranden ved Vrist.

Jo, der var gode grunde til at fejre!
Peter Siig Kristensen og Gunnar Madsen, 3z

Etik i Bruxelles
Ti elever fra gymnasiet rejste i marts 1993 med Lisa 
Birk og undertegnede til Bruxelles. Gruppen var in
viteret af en lærer fra gymnasiet dernede til at være 
med i en konference, hvis overordnede sigte var at 
fremme hensyntagen til etiske værdier i mellemmen
neskelige relationer i samfundslivet. På fransk hed
der den slags »civisme«. Det blev knyttet sammen 
med økologi, og første dag var afsat til skovarbejde! 
Unge fra samtlige EF-lande og fra flere østeuropæi
ske lande, herunder Rumænien og Rusland, i alt vel 
ca. 300 elever, gravede pæle ned i lerskrænteme i det 
rekreative skovområde Rouge-Cloitre. Her er miljø
et truet af for mange besøgende. I tilknytning hertil 
vistes udstillinger om miljø og biologi. Den følgende 
dag var viet begrebet »urbanisme«, altså byplanlæg-

L’Ilot Sacré
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ning. Det fik vi først foredrag om af nogle professorer 
fra Bruxelles’ Kunstakademis Arkitektskole. Det 
foregik på Bruxelles’ fri universitet (ULB). Dernæst 
beså vi Bruxelles, der navnlig er blevet formet af den 
navnkundige Leopold II, en slags belgisk Christian 
IV. Den tredje dag var vi på besøg i koncentrations
lejren Breendonck, der ligger i nærheden af Antwer- 
pen, en grum oplevelse. Og sidste dag var afsat til de
batter om forskellige etiske emner i et europæisk per
spektiv, og det foregik i Europa-parlamentets nye 
bygning på Rue Belliard.

Organisationen af det hele var ret kaotisk, men 
stemningen god. Eleverne fra Lemvig fik et fint ud
bytte af turene; det gjorde vi lærere også, ligesom 
gymnasiet fik sig nogle gode samarbejdspartnere for 
fremtidige udvekslinger med Bruxelles.

Gudmund Bager

Pave de
Bruxelles
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Knud Mølby Henriksens 
akvareller
Knud Mølby Henriksen, som underviser på Nr. Nis
sum Seminarium, har for nogle år siden været vikar 
på Lemvig Gymnasium, og i den periode var han 
med til at arrangere en udstilling med Hans Brygges 
malerier, tegninger og akvareller. I de senere år har 
Mølby Henriksen selv opdyrket akvarellen, og da 
han gerne ville lave en større udstilling, blev Lemvig 
Gymnasium - hans tidligere arbejdsplads - et natur
ligt valg.

Udstillingen blev et tilløbsstykke, næsten som den
gang vi viste Hans Brygge-udstillingen. De kendte 
motiver fra Lemvig og omegn med den kølige blåto
ne i akvarellerne faldt i publikums smag.

Claus Engstrøm

Frivillig idræt
Som et ekstra tilbud kan eleverne deltage i såvel fri
villig idræt efter skoletid, som i idrætsstævner. Vi har 
i det forløbne skoleår med vekslende held deltaget i 
kampe mod andre gymnasier i volleyball, basketball 
og håndbold. Traditionen tro har vi resultatmæssigt 
klaret os bedst i volleyball. Desuden var 2.g. drenge
holdet i basketball i en klasse for sig, idet de vandt alle 
kampene ved stævnet i Struer. Det vigtigste er dog, 
at vi har haft nogle gode heldagsture til stævnerne, 
med højt humør, sjove oplevelser og fin kampgejst.

Vi har desuden afviklet en intern fodboldturne
ring med deltagelse fra de fleste klasser og flere læ
rere.

En af gymnasiets store traditioner i frivillig idræt 
er afviklingen af ikke mindre end »De uofficielle 
Lemvigmesterskaber i indehockey«. Efter nogle gode
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og spændende kampe vandt 3z elevernes klassetur
nering. De fik herefter æren af at udfordre det aldeles 
suveræne og næsten ubesejrede lærerhold. Denne fi
nalekamp blev afviklet kort tid før jul for øjnene af et 
talstærkt publikum. En stor overraskelse indtraf! 
Det lykkedes nemlig for elevholdet at vinde! Dog kun 
med 3-2 efter forlænget spilletid og spil til først score
de mål.

Arets sidste aktivitet har været ultimate. Et meget 
spændende og konditionskrævende holdspil, hvor 
man anvender en stor turneringsfrisbee (en såkaldt 
disc).

Deltagelse i frivillig idræt giver således en masse 
skægge oplevelser, dels på tværs af klasserne og dels 
gennem stævner med elever Ira andre gymnasier.

Mød derfor frem - i det omfang du har tid og lyst 
- og kom gerne med forslag til idrætsaktiviteter. 
Programmet bliver annonceret på morgensamlin
gerne og på opslagstavlen.

Torben Jakobsen

Idræt på »højt niveau«
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Musik
Som en del af introarrangementet startede vi atter 
skoleåret med at lade alle l.g’ere indøve og opføre et 
stykke kormusik, støttet og akkompagneret af 2. 
Mus. »Værkerne« blev dennegang Beatles’ »Some- 
thing« og »Summernights« fra »Grease«.

Derefter deltog koret i det årlige regionale kor
stævne med Jens Johansen som dirigent. Vi var i 
Ikast og arbejde med Jens Johansens egen kompositi
on »Adantis« samt hans arr. af Prince’s »Strolin’« og 
Michael Jackson’s »Man in the mirror«. Koret be
stod af ca. 650 korister fra hele regionen, og dagen 
sluttede med en flot koncert, hvortil forældre og an
dre »fans« var inviteret.

Vi havde regnet med at tage en weekend-tur på 
Vestjyllands Højskole. Idéen var god, og vandt fin til
slutning; men projektet kæntrede i sidste instans på 
grund af sammenfald med andre aktiviteter på høj
skolen. Vi vil derfor forsøge igen i det kommende år, 
hvis det kan passe ind i korets program.

Karnevcdssterrming

Juleprogrammet blev derfor indøvet herhjemme 
og opført ved skolens juleafslutning. Ved samme lej
lighed opførtes Bach’s »Jesu bleibet meine Freude« af 
koret og Mus-klasserne, og sidstnævnte opførte 
desuden Francis Poulenc’s julemotet »Quem vidis- 
tis«.

Efterårets øvrige musikalske udfoldelser drejede 
sig om revy’en til forældrefesten, hvor der var spille
rum for solopræstationer og sammenspil i de akkom
pagnerende orkestre.

Til forårskoncerten optrådte koret med solist og 
rockgruppe ved et enkelt værk, nemlig Queens »Bo- 
hemian Rhapsodi«. Det var nok lidt voveligt; men 
mødeprocenten til prøverne vidnede om stor interes
se, og som dirigent var jeg også godt tilfreds med re
sultatet. Endvidere medvirkede skolens l.g-klasser, 
Mus-klasser, Big Band samt en del andre grupper, 
bl.a. jazz-strygergruppen »Jamen, så lad os da sende 
onkel Magnus på plejehjem« med et smukt arrange
ment af klassikeren »Night train«. Som opfølgning af 
introarrangementet opførte l.g’erne et fællesnum
mer, - Bob Dylan’s »Mighty Quin«.

En anden musik-aktivitet på skolen er Big Band’- 
et, som ledes af Poul Erik Henriksen og undertegne
de. Vi medvirkede som sædvanlig som danseorkester 
ved kor- og orkesterstævnet i Nr. Nissum i januar. 
Det er sjovt, men også lærerigt, når det gælder om at 
holde festdeltagerne på gulvet. I foråret havde vi der
udover spillet til gymnasiets og musikskolens forårs
koncerter, og året afsluttes med spil på torvet for de 
udspringende HF’ere, studenter og handelsstuden
ter. Desuden vil vi, hvis orkestret kan samles, lave lidt 
sommerstemning i byens gader.

Jørgen Brunise
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Satellitnedtagning Grammatik
Skolen råder over et satellitnedtagningsudstyr, som 
gør det muligt at opfange og nedtage satellitbilleder 
fra METEOSAT-4. På disse satellitbilleder kan man 
bl.a. se skydækket. Udstyret giver mulighed for at 
gemme op til 32 satellitbilleder, og på denne måde 
kan man optage i en billedsekvens, og se hvordan 
skyerne har bevæget sig i optageperioden. Ud fra 
dette kan den trænede iagttager bestemme vejrsitua
tionen omkring Danmark, og feks. se om der er 
regnvejr på vej. Udstyret bruges i forbindelse med 
geografiundervisningen i 2.g (meteorologi), til at an
skueliggøre teorien. Der er også mulighed for at op
tage billeder fra andre områder i verden.

Uffe Jeppesen

En »pædagogisk eftermiddag« med foredrag af pro
fessor Jørn Lund fra DLH, København blev anled
ning til et projekt på Lemvig Gymnasium. Jørn 
Lund har sammen med andre sprogkyndige be
klaget sig over, at den elementære viden om sprog og 
grammatik er for ringe i Danmark. Han holdt et 
glimrende foredrag og henviste til »Sproglig viden og 
bevidsthed«, som er resultatet af Undervisnings
ministeriets undersøgelse af sprogbevidstheden i 
Danmark.

Det blev bl.a. påvist, at man i Danmark mangler 
en ensartet benævnelse for grammatiske fænomener 
i dansk- og fremmedsprogsundervisningen. Derfor 
blev det besluttet - i stedet for at vente på direktiver 
- at vi selv skulle gå i gang med at udarbejde en intro
duktion til grammatik. Dansk- og sproglærere arbej
der sammen om en elementær indføring i gramma
tik for l.g., og den forventes færdig til elevkritik i be
gyndelsen af det nye skoleår.

Claus Engstrøm

Den 23. april havde 
elevrådet arrangeret protest
demonstration på torvet. 
Utilfredsheden gjaldt amtets be
slutning om at flytte 16 
kommende l.g elever fra 
Lemvig til Struer og dermed 
nedlægge en l.g klasse 
på Lemvig Gymnasium
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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, fællesudvalg, samarbejdsud
valg, sekretærer, pedeller, kantinepersonale og ren
gøringspersonale.

I den første tid på skolen vil vi fortælle eleverne 
meget mere herom.

Skolebestyrelse
Den 1. januar 1991 indførtes bestyrelser ved alle of
fentlige gymnasieskoler. Lemvig Gymnasium har 
altså nu i godt to år haft sin egen bestyrelse.

Bestyrelsens sammensætning er følgende, idet de i 
skoleåret 1992-93 udpegede medlemmer er nævnt 
ved de enkelte poster.

1 medlem valgt af og blandt amtsrådets 
medlemmer:
amtsrådsmedlem Hans Damgaard, Hee

1 medlem udpeget af kommunalbestyrel
sen i Lemvig kommune:
Lise Thomsen

1 medlem udpeget af kommunalbestyrel
sen i Thyborøn-Harboøre kommune: 
Kirsten Slot

3 medlemmer valgt af og blandt forældre
ne til eleverne i gymnasiet:
Torben Andreasen (formand) 
Max Frederiksen (næstformand) 
Bodil Carstensen

2 medlemmer valgt af og blandt lærerne: 
Lisbet Bøcker Pedersen
Per Godsk Petersen

2 medlemmer valgt af og blandt eleverne: 
Jane Bech Mortensen
Kaj a Jacobsen

1 medlem valgt af og blandt det teknisk
administrative personale:
Poul Erik Schou

Elevarbejde
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Endvidere kan bestyrelsen suppiere sig meu up lu lu 

repræsentanter fra andre grupper og organisationer 
efter lokalt behov. Dette er ikke udnyttet i den afvigte 
periode.

Rektor deltager i bestyrelsens møder uden stem
meret, og er bestyrelsens sekretær.

Bestyrelsens opgaver kan beskrives således:

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 fagtil

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

- fastlægger efter indstilling fra rektor skolens ferie
plan

- kan afgive udtalelse og stille forslag til amtsrådet 
om alle spørgsmål vedrørende skolen. Bestyrelsen 
skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som fore
lægges af amtsrådet.

- medvirker ved større byggesager på skolen
Lars Ebbensgaard

nesiyreisenis aiocjuc
Lemvig Gymnasiums bestyrelse har nu eksisteret i to 
år, og af opgaverne kan nævnes:

- gennemgang af skolens økonomiske system
- gennemgang af bestyrelsens kompetence i forhold 

til amtsråd og undervisningsministerium
- tilbygning til gymnasiet p.g.a. VUC. Samarbejde 

med VUC og deltagelse i rådgivende byggeudvalg
- gennemgang af skolens rutiner og arbejdsgange
- formidling af samarbejde mellem forældre, lærere 

og elever
- arbejdet med at søge sikret, at de 100 elever, der 

havde valgt Lemvig Gymnasium som 1. prioritet, 
også kan optages på skolen. Herved vil Lemvig 
Gymnasium kunne fortsætte med 4 spor og må
ske endnu vigtigere: de lokale relationer vil kunne 
bevares

- deltagelse i bestyrelseskonferencer med andre be
styrelser

Der har været stor tilfredshed med arbejdsformen på 
gymnasiet og med gymnasiets udadrettede aktivite
ter. Det vanskeligste arbejde har været at fa afstukket 
bestyrelsens kompetence i forhold til amtet. Det vil 
der blive arbejdet videre med.

I den kommende periode vil bestyrelsen i samar
bejde med rektor fastlægge nærmere procedure for 
budgetlægningen.

Den brede repræsentation i bestyrelsen er en stor 
fordel for skolen. Herved er sikret sammenhæng 
mellem skolen og det omgivende samfund og mellem 
skolen og de enkelte forældre.
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August-september 1993, umiddelbart efter starten 
på det nye skoleår skal der vælges nye forældrerepræ
sentanter. Orienterende møde herom vil blive af
holdt tirsdag den 24. august 1993 kl. 19.30.

OBS! FORÆLDRE!
Det er vigtigt, at I møder op til det orienteren
de møde tirsdag den 24. august 1993 kl. 19.30, 
hvor bestyrelsens arbejde og valgproceduren 
vil blive gennemgået.
Efter mødet bliver der normalt opstillet en liste 
til bestyrelsesvalget. En stor forældreopbak- 
ning omkring valget og bestyrelsens arbejde 
øger mulighederne for indflydelse i forhold til 
amt og skole m.v.

Torben Andreasen
Bestyrelsesformand

Forældresamarbejdet
For l.g, forældre og elever, afholdes i oktober måned 
en aften, hvor vi informerer nærmere om det at gå på 
Lemvig Gymnasium. Vi ser på klassens arbejde i 
forskellige fag. Klasserne med klasselærerne arran
gerer aftenen, idet vi dog alle først samles i fællesom
rådet for at fa 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.
2.g og 3.g indbydes også til en aften med forældrene. 
Her ser vi mere fremad på jobmulighederne efter 
gymnasiet, og der er også lejlighed til samtaler. 3-5 
tidligere elever giver oplæg om, hvilke glæder og hvil
ke opgaver man udsættes for efter studenterek
samen.

Herudover er der hvert efterår skolefesten, hvor vi 
altid har glædet os over en stor forældredeltagelse. 
Festen vil i år finde sted den 12. november 1993.

Endelig er forældrene indbudt til dimissionshøjti
deligheden, hvor eksamensbeviserne overrækkes.

Forældrene vælger repræsentanter til bestyrelsen.
I perioden 1991-1993 har det været:

Torben Andreasen (formand for bestyrelsen)
Nis Petersens Vej 22
7620 Lemvig
Telefon 97 82 23 86

Max Frederiksen 
Østerled 8, Nr. Nissum 
7620 Lemvig 
Telefon 97 89 15 55

Bodil Carstensen 
Vilhelmsborgvej 146 
7660 Bækmarksbro 
Telefon 97 88 11 61
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Forældre er altid velkomne til at henvende sig til for
ældrerepræsentanterne, ligesom rektor, studievejle
dere og de enkelte faglærere til enhver tid er åbne for 
forældrehenvendelser. Lars Ebbensgaard

Fællesudvalg
Fællesudvalget er meget vigtigt, da lærere, elever, pe
del og rektor her mødes og får talt om problemerne, 
i stedet for at det hele bliver styret strengt fra central 
hånd.

De emner, vi har beskæftiget os med i 92-93, er 
fællesarrangementer, fester, oprydning, Operation 
Dagsværk, alkoholregler og en masse vigtige småsa- 
ger, som jeg p.t. har glemt.

Fra elevside har vi været meget glade for at deltage 
i dette arbejde, og vi håber, at den næste generation 
af fællesudvalgsrepræsentanter fra elevside vil ved
blive at tage arbejdet seriøst.

Held og lykke ønskes I fra den afgående formand.
Gunnar Madsen, 3z

Studievejledning
Fag og lektier er kun en del aflivet for en gymnasie
elev. Meget andet føles nok så vigtigt: Samvær med 
kammerater, valg af interesser, det at finde en me
ningsfyldt hverdagsrytme.

Der kan let opstå tvivl og problemer undervejs, 
når man løbende skal vælge og tilrettelægge sin 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 desu
den 3 lærere valgt af Pædagogisk Råd, Der er vedta
get 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 ko

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

rummet om at 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 forete
elser.

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. 
Eventuelle maskinstop meddeles hurtigst muligt til 
undertegnede, 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

Elevarbejde
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Biblioteket
Bibliotekets meget alsidige bestand af bøger og tids
skrifter er fordelt på to rum: Dels i lokalet overfor 
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, hvor alle på gymnasiet får undervisning i et 
omfang, der svarer til mindst 100 timer. Efter endt 
studentereksamen 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 
IBM datamater med harddisk og farveskærm, der er 
placeret i EDB-lokalet, er velegnede til undervisnin
gen. Datamaterne er ved hjælp af fordelerbokse kob
let til 3 printere. Vi håber på en fornyelse af de eksi
sterende maskiner i løbet af det kommende skoleår, 
således at de nuværende maskiner kan bruges andre 
steder på skolen. På denne måde regner vi med at 
have ca. 25 PC’ere til rådighed for elever. Endvidere 
findes der i biblioteket en maskine, der primært er 
forbeholdt kommunikation via telefonnettet. Denne 
datamat er udstyret med et modem og en telefonfor
bindelse, så man kan komme i kontakt med forskelli
ge databaser blandt andet med statistisk indhold. I 
EDB-lokalet findes der en laserprinter, der bruges 
flittigt.

Selve EDB-lokalet er åbent for elever fra klokken 
7.30 til 16.30, således at man kan udnytte mellemti
mer. Det kan dog kun lade sig gøre, hvis lokalet ikke 
er reserveret til klasseundervisning.

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 
skrifdige opgaver bliver klaret på denne måde.
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Ud over EDB-lokalet findes der datamater place
ret andre steder på skolen. Fysik, kemi og biologi rå
der over 2 maskiner, og geografi har en maskine, der 
primært bruges til at nedtage satellitbilleder fra vejr
satellitter. Desuden råder musik over en maskine.

EDB-lokalet anvendes også til afholdelse af kurser. 
Lemvig Gymnasium udbyder selv en del EDB- 
kurser som rekvireret undervisning, således at firma
er kan udnytte undervisningsfaciliteterne på gymna
siet. Endvidere bruger Amtscentralen i Herning 
gymnasiets EDB-lokale til afvikling af regionale 
EDB-kurser for blandt andet folkeskolerne.

Peter Hansen

Ferieplan for skoleåret 1993/94
Sommerferie 1993: 21/06 - 03/08 1993
Efterårsferie: 18/10 - 24/10 1993
Juleferie: 22/12 - 04/01 1994
Vinterferie: 14/02 - 20/02 1994
Påskeferie: 28/03 - 04/04 1994
St. Bededag: 29/4 1994
Kr. Himmelfartsdag: 12/5 1994
Pinseferie: 23/5 1994
Sommerferie 1994: Starter 20/6 1994
Nævnte datoer hører med til ferierne.

Introduktion
Onsdag den 4. august:
Kl. 10.00: Morgensamling i fællesområdet. 

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

Derefter fri.

l .g eleverne inddeles i klasser, som deref
ter mødes med klasselæreren i klasselo
kalet om følgende:
- præsentation af lærer og elever.
- udlevering af årsskriftet
- præsentation af introduktionsugen 

Derefter rundvisning på skolen ved klasselæreren.

Torsdag den 5. august:
2. og 3.g har almindelig undervisning.
l .g har almindelig undervisning og 2 timers studie
vejledning.
Fotografering af 2.a og 2.bx samt hele l.g.

Fredag den 6. august:
2 . og 3.g har almindelig undervisning.
l .g eleverne har fælles aktivitetsdag.

Mandag den 9. august:
2 . og 3.g har almindelig undervisning.
l .g har almindelig undervisning samt en time med 
elevtutorer.

Torsdag den 12. august:
Almindelig undervisning for alle.
Fotografering af 2.y og 2.z, samt hele 3.g.

Fredag den 13. august:
2 . og 3.g har almindelig undervisning.
l .g har almindelig undervisning samt en time med 
elevtutorer.
Aften: Introduktionsfest for alle elever og lærere.

Der vil endvidere blive en hyttetur for hver l.g 
klasse i uge 38.

Bodil Nielsen
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Dansk 
4 timer

Historie 
3 timer

Religion 
3 timer

Billed 
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2 
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Valgfag 
4-5 timer

Valgfag 
5 timer

Valgfag 
5 timer

Idræt 
2 
timer

Dansk 
3 timer

Historie 
3 timer

Sprog 2 
4 timer

Geografi 
3 timer

Engelsk 
4 timer

Matematik 
Stimer

Fysik 
3 timer

Valgfag 
4-5 timer

Idræt 
2 
timer

Dansk 
3 timer

Historie 
3 timer

Sprog 2 
4 timer

Biologi 
3 timer

Musik 
3 timer

1 Engelsk
13 timer

Matematik
Stimer

Fysik 
3 timer

Kemi 
3 timer
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Antal ugetimer
Valgfag på højt niveau______________ 2.g______ 3.g

Begge linier: 
Samfundsfag ........................................ 5 5
Musik ................................................... 5 5
Engelsk .............................................. 5
Tysk ..................................................... 5
Fransk ................................................ 5
Biologi ................................................... 5 5
Kun matematisk linie: 
Matematik......................................... 5
Fysik .................................................. 5
Kemi .................................................. 4 5
Kun sproglig linie: 
Matematik......................................... 5 5

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

Begge linier: Kun sproglig linie.
Geografi Matematik
Biologi Fysik
Datalogi
Teknikfag
Idræt
Billedkunst
Erhvervsøkonomi
Latin
Kemi
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Grundplan
Fy/Bi Biologi

I kælderetagen findes: 
Musik øverum 
Billedkunst 
Sproglaboratorium 
Motionsrum 
Teknikerrum 
Bordtennis 
Cykelparkering 
Pedellaboratorium

Kemi

Fysik

N3

Indgang

Rektor

Kontor

Fælles område

Kantine

Lærervær

værkst. I 
Bogdepot

Kontor

Adm.

N4EDB

Musik

Bibliotek

V 2/bib

Pedel

Sportshal

Omkl. Drenge Omkl. Piger

1

Geografi

Elevråd

S 1

S2

S3

vue
nybyggeri

Mødelok
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Kursusvirksomhed
Lemvig Gymnasiums kursusafdeling har i flere år 
tilbudt foredrag, kurser, studiekreds og kulturrejser 
til nuværende og tidligere elever, forældrekredsen og 
alle øvrige interesserede på egnen. De fleste arrange
menter tilbydes i samarbejde med Nordvestjysk Fol
keuniversitet.

Kulturrejser:
De sidste 4 år er der blevet arrangeret rejser til Rom 
- den evige stad. Dette vil igen i år være tilfældet, 
nemlig i efterårsferien med Inger Nord som rejsele
der. Sidste år blev der, som noget nyt, arrangeret en 
rejse til Ægypten i sommerferien med Torben Jakob
sen som rejseleder. Endelig er der i påsken 1993 ble
vet gennemført en studietur til Normandiet med 
Jean-Pierre Mabire som rejseleder.

Normandiets historie og kultur:
Vores lokale franskmand, Jean-Pierre Mabire, har i 
denne sæson holdt 4 foredrag om Normandiets hi
storie og kultur. Et område som han selv stammer 
fra. Belært at tidligere erfaringer med overfyldte lo
kaler (bl.a. ved de afholdte foredragsrækker om Rom 
og Ægypten), havde vi denne gang indført »adgangs
begrænsning«. Det betød, at 50-60 personer hørte de 
4 foredrag, hvor Jean-Pierre i bedste franske stil gen
nemgik, hvad Normandiet kan byde på historisk og 
kulturelt - bl.a. Bayeux-tapetet, Calvados-fremstil
ling m.m.

Som nævnt ovenfor deltog en stor del af tilhørerne 
i den efterfølgende rejse til Normandiet i påskeferien.

Sæson 1993-94:
Der er foreløbig planer om en foredragsrække i den 
kommende vinter om den græske og romerske myto
logis betydning for den europæiske kunst og kultur. 
Foredragsholdere er Lars Olsson og Inger Nord. 
Som afslutning vil der muligvis blive arrangeret en 
rejse til Athen i påskeferien 1994.

Nordvesten - nordiske kulturuger:
I forbindelse med Nordvesten er Kursusafdelingen 
medarrangør af følgende:

a. Lyrikaftener:
Tirsdag den 7/9: »Ny forskning i Thøger Larsens 
digtning«/Professor Søren Baggesen, RUC.
Onsdag den 8/9: »Bakker og bølger - om Thøger 
Larsens poesi«/Digteren og kritikeren Asger 
Schnack.
Fredag den 10/9: »Ny dansk lyrik«/Pia Juul, der læ
ser egne digte.

b. Grundtvig seminar:
Fredag den 3/9: »Grundtvigs kultursyn og det plura
listiske samfund«/Kanalchef Finn Slumstrup, Dan
marks Radio.
Lørdag den 4/9: »Grundtvig og Norden«/Arild Mik
kelsen, Norsk Folkehøgskolelag.
Lørdag den 4/9: »Grundtvig og de folkelige mindre- 
tal«/Forstander Ove Korsgaard, Den frie Lærer
skole.
Lørdag den 4/9: »Grundtvig - sangaften«/Redaktør 
Else-Marie Boyhus, Højskolebladet.
Søndag den 5/9: Gudstjeneste i Lemvig Valgmenig
hedskirke - Redaktør Ejvind Larsen, Information er 
prædikant.
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Søndag den 5/9: »Grundtvigs syn på folk og kir- 
ke«/Redaktør Ejvind Larsen, Information.

c. Foredrag:
Mandag den 30/8: »Europas regionale fremtid«/Re- 
daktør Lars Hedegaard, Nordrefo.
Onsdag den 1/9: »Nature, Landscape and National 
Identity«/Lektor Kenneth Olwig, Odense Univer
sitet.

Torben Jakobsen

Lemvig Gymnasiums Venner
1. Fondens navn er »Lemvig Gymnasiums Venner«.

2. Fonden er oprettet i 1984 i forbindelse med gym
nasiets 5 års fødselsdag.

3. Fondens administration varetages af bestyrelsen 
ved Lemvig Gymnasium, der er fondens øverste 
myndighed.

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

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

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

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

8. Alle kan yde bidrag til fonden.

Eksempler på anvendelse af fondsmidler:

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

- tilskud til skole/klasserejser m.v. i ind- og udland.

- tilskud til ekstraordinære anskaffelser, eksempelvis 
kunst, apparatur, møbler o.l., hvortil man ikke kan 
opnå dækning på anden måde.

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

PS! Bidragsydere til Lemvig Gymnasiums Venner 
vil hvert år få tilsendt årsskrift og invitation til skole
festen.
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Ringetider
Mandag - fredag:
1. lektion: ..........................................
2. lektion: ........................................
3. lektion: ..........................................
4. lektion: .........................................
Spisepause: .......................................
5. lektion: .........................................
6. lektion: ..........................................
7. lektion: ..........................................
8. lektion: ..........................................

8.00- 8.45
8.50- 9.35
9.50 - 10.35

10.45 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 12.45
12.55 - 13.40
13.45 - 14.30
14.40 - 15.25

3.g’ernes sidste skoledag
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Uge 38
Denne uge er ved at blive et begreb på Lemvig Gym
nasium. Det er en uge, som adskiller sig radikalt fra 
de øvrige, og den er struktureret således:

3. g: De elever, der har valgt landbrug, fiskeri eller 
kemi på højt niveau, er beskæftiget på hhv. Kongens
gård samt på Cheminova.

Samfundsfag, musik og evt. fysik er på studietur 
til København, lysk højniveau er på tur til Ham
burg. Nogle år har vi haft elever på tur til vor udveks
lingsby i Norge, lynset. Andre kombinationer er 
også mulige.

2. g: Studierejser til udlandet med stamklasserne. 
Her i 1993 går rejserne til Sydfrankrig (2a), Italien 
(2bx), Polen (2y), England (2z).

l.g: Bliver som de eneste hjemme på gymnasiet. 
Ugen er dog også meget anderledes for l.g, idet un
dervisningen er opdelt, i længere moduler, og er an
derledes tilrettelagt. Mange lærere er på studierejse, 
og det er ikke nødvendigvis 1. g’s egne lærere, der er 
tilbage. Derfor placerer vi nogle fælles moduler for 
l.g i denne uge. Det har typisk været følgende:

EDB
Grammatik/eksperimenterende fag 
Biblioteksbrug
Skriveværksted
Et fællesarrangement for alle

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

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

Bodil H. Nielsen

U ndervisningsmidler
Langt hovedparten af de nødvendige undervisnings
midler (bøger) udlånes af Lemvig Gymnasium. Det 
udleverede materiale er skolens ejendom, og man er 
derfor erstatningspligtig, hvis bøgerne beskadiges el
ler 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 tilbage til den pågældende elev).

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

(= beskadigelse)

Eleverne skal selv betale:
1. Lommeregner.
2. Ordbøger til 2 fremmedsprog.
3. Ordbøger til dansk.
4. Papir.
5. Et fotokopieringsgebyr.

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

Uffe Jeppesen
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Dimittender 1993

3.a
Julie Mårup Albeck 
Ulf Dalvad Berthelsen
Kim Blæsbjerg
Stine Carlsen
Henriette Feldborg 
Anne-Cathrine Henriksen
Lone Herping
Birgitte Rønn Jensen
Cherie Welle Jensen
Torben Bjerre Jensen
Ingerlise Snogdal Kirkegaard
Inge Marie Kjær
Rebecca Kjær
Pia Tannebæk Kjøbmand
Birgitte Lund
Helene Lund
Karina Madsen
Heidi Jeanette Mikkelsen
Jane Bech Mortensen
Monica Kamstrup Munksgaard 
Rikke Dommer Nielsen
Anette Thomsen

3.bx
Kaj a Jacobsen
Anne Mette Olesen
Gitte Lønberg Pedersen
Pernille Nyholm Pedersen 
Marie Louise Rasmussen 
Gitte Møller Sørensen
Line Christel Lysholdt Sørensen 
Kristine Thorup Thomsen 
Marie Borregaard Vinther
Bjarke Hove Andersen
Claus Andersen
Anders Mohr Christensen

Anika Rohsted Christoffersen 
Ole Dalgaard
Christina Kruse Davidsen 
Jens Peder Skriver Eriksen 
Jan Graversgaard 
Jacob Østergaard Hansen 
Anna Ørts Jensen 
Lars Kallesøe
Majbrit Møller Kristensen 
Michael Kristensen
Anette Filtenborg Schøler 
Ole Stigaard

3.y
Sophie Esmann Andersen 
Else-Marie Baun
Charlotte Bruun
Anders Graversgaard 
Mette Tbuborg Jensen 
Pernille Korsbek Juul 
Marie Kanstrup 
Ann-Luise Klinkby 
Pernille Mølgaard Kloster 
Helle Agergaard Kristensen 
Mikael Kristiansen
Lene Lauridsen
Jonna Lauritsen 
Majken Bang Madsen 
Solveig Skovmose Madsen 
Michael Olesen
Jacob Riis
Rikke Tandrup
Lene Bach Thomsen
Lene Tommerup
Ole Munksgaard Vistisen 
Peter Nørby Winther 
Danny Hyldahl Ørts

3.z
Lotte Tidemann Dahl 
Helene Flyvholm
Marie Louise Buhl Hansen 
Kirsten Sønderby Hansen 
JensJacob Mølby Henriksen 
Kristian Skov Jensen 
Susanne Kargo Jensen 
Mikkel Willum Johansen 
Simon No Johansen 
Jakob Wæver Jørgensen 
Anders Husted Kirkeby 
Hans Uhrenholt Kristensen 
Peter Siig Kristensen 
Bo Knorborg Ludvigsen 
Charlotte Lund
Else Maae
Gunnar Madsen 
Kim Mathiasen 
Birthe Rasmussen 
Erika Rom 
Mia Ruby 
Sofie Urth
Uffe Zeuthen
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Personale
Lærere pr. 1.8.1993

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

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

Michael Boss 
(MB) eng/rel 
Engparken 58, Tvis 
7500 Holstebro 
tlf. 97 43 51 23

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

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

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

Gudmund Bager 
(GB) fra/dan 
Østerbrogade 7 
7500 Holstebro 
tlf. 97 42 65 86

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

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

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

Torben Jakobsen 
lærerområdesekretær, 
bibleotekar 
(JA) his/idr 
Nørreled 28 
7620 Lemvig 
tlf. 97 81 05 72

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

Torben S. Møller 
stedfortr./adm. insp. 
(TM) geo/idr 
Niels Njerres 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

Kurt Darling Nielsen
(KN) tys/dan
Te gi gård s vej 12 A 
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 35 53

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 81 03 87

Ole Dalsgaard Nielsen 
skemalægger 
(ON) mat/dat 
Vester Lemtorp 35 
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 31 64
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Bodil H. Nielsen 
elevområdesekretær 
(BN) eng/dan 
Heldumvej 36 
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 1809

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

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

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

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

Jytte Thisgaard 
CJT) eng/idr 
Østerbrogade 27 
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 21 70

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

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
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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 9683

Karen Margrethe 
Thomsen 
kantinen
Højbovej 19 
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 16 80

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

Niels Jørgen Madsen 
pedelmedhjælper 
Vesterled 22
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 25 61

Gunda Salskov 
kantinen 
Søbakken 5 
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 02 51
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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 
Ørnevej 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 
Lomborg 
7620 Lemvig 
tlf. 97 88 97 35
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Johannes, 2.a, 
og Rebecca, 3.a, 
som Poul Nyrup 
og Lone Dybkjær

Troels Jensen og 
Cecil Vedstesen, 2.b, 

synger duet
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Lemtorpskolen, Nr. Nissum skole, Bøvling skole og Vemb skole. 
Lemvig Gymnasium har endvidere mange elever fra efterskoler.Placeringen af overbygningsskoler i vores område.




