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Velkomst

Forår 1992
Lemvig Gymnasium forbereder og glæder sig nu til 
for trettende 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 trettende 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 10. august 1992 kl. 10.00.

Lars Ebbensgaard
rektor

Den lyttende dreng af Ejgil Westergaard
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Det nordiske 
samarbejde
Som en forlængelse af de nordiske initiativer, der i de 
senere år på det kultur- og skolepolitiske område er 
udgået fra Lemvig Gymnasium, har skoleåret 
1991/92 været præget af dels et dansk-norsk fælles
seminar på Lysebu og dels besøg af 3 lærere og 30 
elever fra Holmen Videregående Skole, Ty nset.

Desuden vil vi i denne sammenhæng nævne Mi
chael Boss’ arbejde for virkeliggørelsen af det store 
fællesnordiske projekt, »Nordvesten«.

Dansk-norsk fællesseminar 
på Lysebu
Lærerne på Lemvig Gymnasium brugte nogle af fe
riedagene efter nytår til at diskutere skole, fag, kultur 
og den europæiske udvikling under et fællesseminar 
med kolleger fra venskabsskolen, Holmen Videre
gående Skole. Seminaret blev afholdt med støtte fra 
Ringkjøbing Amt, Hedmark Fylke og Fondet for 
Dansk-Norsk Samarbejde, der havde stillet kursus
centret Lysebu ved Oslo til rådighed.

Seminaret var tilrettelagt som et efteruddannelses
kursus for de to skolers lærere med specielt henblik 
på kvalitetsudvikling. Ideen var, at netop en interna
tional dimension i pædagogiske, faglige og skolepoli
tiske erfaringsudvekslinger kan bidrage til en højnel
se af kvalitetsbevidstheden i forhold til det daglige ar
bejde.

Besøg fra lynset: Dansk-Norsk svingom

Da der var tale om et tværfagligt kursus lidt ud 
over det sædvanlige, var der mange interesser og for
mål, der skulle tilgodeses. Desuden ønskede under
tegnede, der var kursustilrettelægger, at lade kurset 
være udformet som en introduktion til nutidens Nor
ge for de kolleger, som var mindre kendte med lan
det. Derfor blev kurset i praksis en bred vifte af fore
drag, oplevelser, ekskursioner, fagligt og kollegialt 
samvær og festlige stunder, som allerede nu synes at 
indgå i Lemvig Gymnasiums kollektive bevidsthed.

Man hørte Europa-eksperten Sverre Jervell tale 
om »Norden og Europa«, så på »verden fra Alvdal og 
Mors« gennem forfatterne Knud Sørensens og Ola 
Jonsmoens øjne, overvejede skolepolitiske spørgsmål 
med lektor Ole Harrit fra Danmarks Lærerhøjskole 
og introduceredes til humanistisk forskning i Norge 
af formidlingschef Johan Tønneson fra Norges Al
menvidenskabelige Forskningsfond. For ikke at 
glemme indlæg fra universitetslektor Jørgen Hau- 
gan, teaterchef Stein Winge og - ikke mindst - et 

4



sublimt, »privat« samvær med forfatteren Erik Fos- 
nes Hansen på Nationalteatrets amfiscene. At kurset 
samtidig blev afholdt ender perfekte omstændighe
der på det indbydende kursuscenter i Nordmarkens 
udkant, og at Lemvig-lærerne ydermere fik lejlighed 
til både for- og efterbehandling på Skagerraks kåde 
bølger, medvirkede til at gøre fællesseminaret til en 
minderig begivenhed, som forhåbentlig lader sig gen
tage - bl.a. fordi der var enkelte kolleger, for hvem det 
ikke var muligt at deltage denne gang.

Seminaret var således på alle måder en stor succes 
og til gavn for det kollegiale fællesskab og for relatio
nerne mellem Lemvig Gymnasium og Holmen Vi
deregående Skole. Den personlige og faglige kontakt 
er nu blevet etableret og vil blive udbygget i de kom
mende år, bl.a. gennem studieophold for lærere og 
elever på de to skoler. Disse planer har netop modta
get økonomisk støtte i form af stipendier fra Nordisk 
Ministerråd.

Michael Boss

Nordvesten -
Vestjyske kulturuger
Som en udløber af samarbejdet mellem Lemvig 
Gymnasium og Holmen Videregående Skole tog 
undertegnede i 1991 initiativ til et kulturelt samar
bejde mellem en række kommuner i Norge og Dan
mark. Samarbejdet er blevet officielt tiltrådt af Lem
vig og Thyborøn-Harboøre kommuner samt afTyn- 
set kommune i Norge. I mellemtiden er Klaksvig 
kommune på Færøerne indgået i samarbejdet.

Det første konkrete resultat vil blive afholdelsen af 
nordiske kulturuger i Nordvestjylland fra lørdag den

Ole Jonsmoen og 
Lars Ebbensgaard 
på Lysebu

28. august til søndag den 12. september 1993. Tema
et vil være »Norden i Europa« og programmet vil 
byde på et væld af aktiviteter og begivenheder inden 
for folkeoplysning, litteratur, billedkunst, musik og 
teater. Det lokale formål er at samle egnens folkelige 
og kulturelle kræfter om ét projekt, der kan give glæ
de og inspiration til hele egnen samt etablere kontak
ter til andre regioner i Norden og medvirke til at styr
ke den nordiske udkants placering i fremtidens Eu
ropa.

Da de nordiske kulturuger udspringer af skolesam
arbejdet mellem Lemvig Gymnasium og Holmen Vi
deregående Skole, er det naturligt, at Lemvig Gym
nasium vil stå i centrum for begivenhederne i 1993.

Michael Boss
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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

Opøvelser, praktik, egnskendskab, 
erhvervskendskab
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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. J^rgen Nørby

Jeg har nu aldrig brugt vest!

7



Cheminova
Samarbejdet med Cheminova er nu blevet en inte
greret del af gymnasiets hverdag og ser endog ud til 
at udvikles yderligere. Vi er glade for i undervisnin
gen også at kunne inddrage denne vigtige del af vores 
egns erhvervsliv og har derfor bedt to medarbejdere 
fra Cheminova om at give deres vurdering af sam
arbejdet.

Praktik på Cheminova
af Jens Christensen, ingeniør på Cheminova

Den industrielle udvikling inden for det kemiske om
råde gik i nogen grad uden om Danmark, så vi er 
egentlig underforsynede herhjemme med kemisk 
industri, vi må importere en væsendig del af vores 
forbrug af kemiske produkter. Det er en situation, 
der er meget vanskelig at rette op på, specielt i vore 
dage, hvor myndighedskrav på alle områder stærkt 
begrænser muligheden for nye initiativer. En generel 
manglende viden i befolkningen om kemi er medvir
kende til en negativ indstilling til fremstilling af man
ge produkter, som de færreste er villige til at undvære 
i dagligdagen.

Årets 9 elever i praktik 
på Cheminova blev fordelt 
på tre laboratorier 
i forsknings -
og udviklingsafdelingerne
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Den store interesse som gymnasiefaget kemi har 
nydt i det seneste årti - og som stadig synes at stige - 
vækker glæde blandt de, som har valgt faget som livs
virksomhed, og det anses i industrien for meget væ
sentligt at støtte denne interesse. Dette giver sig 
blandt andet udslag i praktikantophold på Chemi- 
nova af elever fra gymnasier og læreanstalter, her
iblandt en »invasion« af 9 elever fra Lemvig Gymna
sium en uge i september. Disse praktikanter er for
delt på tre laboratorier i forsknings- og udviklings
afdelingerne. Til et sådant praktikantophold forsøger 
vi at finde studieopgaver, der så nær som muligt - 
den korte tid taget i betragtning - ligner de opgaver, 
vi arbejder med til daglig - samtidig med, at vi skal 
forsøge at forbinde arbejdet med, hvad der iøvrigt 
sker på virksomheden.

Det er en spændende opgave at arbejde med et 
hold på 2 eller 3 videbegærlige 3.g elever, der skal 
sætte sig ind i opgavernes specielle kemi og vænne sig 
til laboratorium og apparatur - som helt naturligt er 
væsentligt forskelligt fra det vante. Samtidig skal der 
findes baggrundsmateriale og data på biblioteket, 
analysemetoder skal diskuteres og vurderes, og det 
hele skal gives sammenhæng med fabrikkens øvrige 
aktiviteter ved besøg på andre laboratorier, produkti
onsanlæg, rensningsanlæg, værksteder o.s.v.

Alt i alt et spændende arrangement, som vi mener 
er udbytterigt - ikke alene for de involverede parter, 
men også som et bidrag til en bedre generel forståelse 
for et af dagligdagens væsentlige emner.

Ny lærebog i matematik
af Per Frolich, ingeniør på Cheminova

I januar ’92 udkom en ny matematikbog med titlen 
»Matematikkens Aspekter - Autentiske matematik 
anvendelser«. Et væsentligt afsnit i denne bog er frem
kommet ved et samarbejde mellem Lemvig Gymna
sium og Cheminova Agro A/S og omhandler bereg
ning af et anlæg til fremstilling af keten ud fra acetone.

Fra Lemvig Gymnasium deltog Lars Ebbensgaard 
og Poul Riis, der begge er matematiklærere, og fra 
Cheminova Agro A/S deltog civilingeniør Niels Jør
gen Friis og akademiingeniør Per Frolich. Oplægget 
kom fra Cheminova og gennem 5-6 møder med dis
kussion og ændringer opnåedes et resultat, der stadig 
i høj grad var autentisk og samtidig tillempet, så det 
kunne anvendes i matematikundervisningen for gym
nasieelever med matematik på højt niveau.
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Afsnittet indeholder eksempler på eksakte mate
matiske beregninger, men også tilnærmede bereg
ningsmetoder (Newton-Raphson), som er meget be
nyttede de senere år i kraft af udbredelsen af PC ’ere 
og programmérbare lommeregnere.

Det har for os været spændende at deltage i såvel 
udarbejdelsen af bogens afsnit, som i diskussionerne 
om matematikken med matematiklærererne, der på 
deres side viste stor interesse for at forstå virkemåden 
af det forskellige procesudstyr. Den postulerede »kløft« 
mellem undervisningssektoren og erhvervslivet viste 
sig ikke, og det er blevet aftalt, at kontakten mellem 
Lemvig Gymnasium og Cheminova Agro A/S vil 
fortsætte, hvis der kan findes relevante emner at be
arbejde.

Den nye matematikbog, hvis udgivelse bl.a. er fi- 
nancieret af Dansk Arbejdsgiverforening, er blevet 
pænt modtaget af fagpressen, men også af den øvrige 
presse. Sammen med det øvrige undervisningsmate
riale i matematik, fysik og kemi, hvor beregninger i 
stigende grad udgør undervisningsstoffet, har den 
vordende student mulighed for at tilegne sig kund
skaber, der kan bruges i mange sammenhænge sene
re hen.

Peter Seeberg var 
én af mange 
gæsteoptrædende 
ved årets fælles
arrangementer

Året
Fællesarrangementer:
10/9 Musikarrangement med den østtyske sanger 

Paul Bortsch
12/9 Brasiliansk musikgruppe i forbindelse med 

Operation Dagsværk
4/11 Peter Seeberg
9/12 Folketingsmedlem Henning Gjellerod

14/1 Anne Karina Nikolajsen fra Tukak-teatret: 
»Vinterkuller«

20/2 Foredrag og debat om AIDS
2/3 Musik med gruppen Narcis

11/3 Debatteater om AIDS: »Er der tigre i Congo?«
24/3 Ole Jørgensen om Nordvestkystindianerne
27/3 Kgl. skuespiller Ulver Skuli Abildgaard

Forældrefest
Årets forældrefest afholdtes i november, og vi havde 
i år et større arrangement på programmet, nemlig en 
opsætning af Sebastians musical: »Nattergalen«. 
Denne musical, som er skrevet efter H. C. Andersens 
eventyr af samme navn, bød på en del udfordringer 
- der skulle være kinesisk stemning - kinesiske omgi
velser - forskelligartet musik - skuespillere - dansere.

Det traf sig så heldigt, at Judith Rokamp, vor nye 
biologilærer Ivans kone, kunne træde ind og fungere 
som instruktør. Judith er uddannet dramaturg, så vi 
kunne ikke ønske os bedre hjælp.

Vi startede prøverne ret umiddelbart efter som
merferien, og intensiverede så forløbet efter efterårs
ferien, og den 15. november var vi klar til det store
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arrangement. Ca. 500 kom og overværede forestillin
gen - det var dejligt med så stort et fremmøde. Publi
kum tog vældig godt imod stykket - og vi synes også 
selv, at det blev meget vellykket.

Efter forestillingen forlod vi alle hallen og gik til 
fællesområdet, hvor maden var gjort klar. Vore pe
deller havde sørget for at arrangementet kom til at 
glide glat, og vi skylder både dem og køkkenpersona
let med de medhjælpende elever stor tak for det store 
arbejde, de gjorde. Nu spillede Flex op - først til taf
fel, siden til dans. Eleverne havde indrettet deres eget 
diskotek i fysikafdelingen - men der blev heldigvis 
også fundet vej fra den ene afdeling til den anden, 
specielt, da der skulle danses Lanciers - et flot og fest
ligt indslag i festen.

Ved midnatstid sluttede festen med afsyngelsen af 
»Go nu nat« - og nogle gik lige hjem, andre fortsatte 

fesdighederne andetsteds, men det er i hvert fald dej
ligt endnu en gang at kunne sige tak for en meget 
festlig og velbesøgt forældrefest.

Forældrefesten 1992 bliver fredag den 20. novem
ber.

Vibeke Andersen

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.

En scene
fra »Nattergalen«
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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 22. decem
ber 1992.

Lemvig Gymnasium 
på europæisk gymnasietræf 
i Bury i England

Det var et besøg på det rigtige tidspunkt, da 72 gym
nasieelever fra tolv EF-lande samledes i Bury, nær 
Manchester, i sidste uge. Debatten om det nye Euro
pa er for alvor ved at komme i gang, så det var en stor 

oplevelse for eleverne at få indtryk af synspunkter hos 
deres jævnaldrende fra de andre EF-lande.

Seks af dem kom fra Lemvig Gymnasium, og i lø
bet af en uge med virksomhedsbesøg, sightseeing og 
kammeratligt samvær med hinanden og deres værts
familier fik de lejlighed til at anskue deres egen ver
den i et europæisk perspektiv.

Det er den slags initiativer, vi har brug for, indled
te det lokale medlem af Europaparlamentet, Gary 
Titley, konservativ og varm fortaler for øget europæ
isk integration, da han holdt en kort tale på skolens 
pigeafdeling, hvor drengene for en gangs skyld også 
havde adgang.

Initiativet er oprindeligt belgisk. En skole i Ant- 
werpen, som Lemvig Gymnasiums adjunkt Gud
mund Bager har undervist på som gæstelærer, har 
fået den ide med to års mellemrum at samle unge 

Den officielle modtagelse 
under besøget i Bury
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gymnasieelever fra alle EF-lande til en uges kend-de- 
andre-arrangement. Resultatet er at gymnasiet for 
anden gang sender et hold unge til et andet land til 
EF-debat.

Det sidste var danskerne tilsyneladende mest øvede 
i. Det var et par af eleverne fra Lemvig Gymnasium, 
som først brød stilheden efter M.E.P.’ens indledning 
og turde stille spørgsmål, i øvrigt på et engelsk som i 
hvert fald ikke stod tilbage for de andres. Det var også 
den eneste gruppe, som ytrede sig med en vis frugt
bar kritik.

Det var med en vis forventning, at danske gymna
siaster rejste til netop England, der ofte af Undervis
ningsministeren fremhæves som et mønster for tænk
te reformer. På danskerne virkede det håbløst for
ældet. Bury Grammar School var delt i en drenge- og

Ulver Skuli Abildgaard læste op af sin fars værker

pigeafdeling, lærernes uddannelse var en tredjedel 
kortere end danske læreres, forældrene måtte betale 
mindst en månedsløn pr. barn, og disciplinen virke
de nu og da ude af proportioner.

F.eks. blev en pige kørt over på gaden mellem de to 
skoler og brækkede benet. Hendes kæreste fra drenge
skolen besøgte i skoletiden den stærkt chokerede ven
inde, og blev da straffet med en lørdags eftersidning. 
Drengen var 18 år.

Det gjorde et stærkt indtryk på de seks elever fra 
Lemvig Gymnasium. Når det gælder harmonisering 
af undervisningssystemet i det fremtidige EF, ville de 
nok hellere eksportere end importere.

Kammeratligt blev det en fantastisk uge. Lemvig- 
eleverne nåede at komme på talefod med jævnald
rende fra Grækenland, Portugal, Italien, for nu at 
nævne nogle lidt fjernere fra. De blev kaldt »delege
rede« og skulle holde taler, fortælle om Danmark og 
være repræsentanter for fædrelandet.

De unge europæere fra Danmark blev kun over
gået i lidenhed af Luxembourg, men de kom til at 
præge arrangementet ved deres ligefremhed, diskus
sionslyst og evne til kontakt.

Jytte Thisgaard og Claus Engstrøm

Ove Abildgaard
Den 27. marts blev Ove Abildgaard for alvor kendt i 
Lemvig. Dagen stod i hans tegn. Om eftermiddagen 
var der fællesarrangement med Ove Abildgaards søn, 
kgl. skuespiller Ulver Skuli Abildgaard, der gav prø
ver på sin skuespilkunst og faderens værker. Senere 
på dagen afslørede Ulver Abildgaard en mindeplade 
på det udsigtspunkt over by og fjord, der ved samme 
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lejlighed blev officielt indviet. »Ove Abildgaard-ud- 
sigten«, som kommunen anlagde til lejligheden, 
modtager den besøgende med mindepladens digt:

TERNE
En terne hænger over fjorden 
svævende, i hvile.
Et hvidt kors med rødt næb.
Under dens spejlbillede: 
To små fisk.

Om aftenen blev der afholdt et vellykket og velbesøgt 
arrangement på Lemvig Gymnasium om Ove Abild- 
gaard. Digterkollegaen Asger Schnack gennemgik 
på en personlig og engagerende måde forfatterska
bet. Ulver Abildgaard læste op af faderens værker og 
skolens kor og Nelly Ebbensgaard lagde stemmer til 
en fornem musikalsk fremførelse af udvalgte Ove 

Abildgaard-digte. Erik Sommer havde komponeret 
musikken til lejligheden.

Lektor Claus Engstrøm var, sammen med Nord
vestjysk Folkeuniversitet, initiativtager til og tilrette
lægger af denne begivenhed, og redigerede og udgav 
ved samme lejlighed en Ove Abildgaard-antologi.

I samme anledning bragte Lemvig Folkeblad en 
kronik om Ove Abildgaard og Thøger Larsen og de
res forhold til Lemvig.

Gymnasiets kor 
fremførte tekster 
af Ove Abildgaard 
sat i musik 
af Erik Sommer
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To digtere fra en by
af Claus Engstrøm

Der er en lille, gammel fisker- og handelsby ved 
Limfjorden. Lem Vig skærer en kile ind mod dens 
navle, hvor fiskerbådene ligger og skvulper langs bol
værket, morænebakkerne smyger sig omkring den, 
og når man ser den ovenfra, fra en af bakkerne, ligger 
den der, som var den hele verden.

Byen lukker sig og sig selv, men så vider perspek
tivet sig ud, ud langs fjorden mod nord, og udad mod 
rummet. Overskueligheden, det kendte og lukket
heden parrer sig med en undren over at denne ver
den ikke er fuldkommen, at der en anden verden bag 
dens lukkethed.

Sådan ligger Lemvig som i bunden af en horison
tal tragt, fjorden, og med en vertikal, himlen, over.

Sådan en by kan ikke undgå at avle en digter eller 
to.

Den første hed Thøger Underbjerg, et under af en 
digter. Han voksede op lidt nord for byen, i et hus
mandssted i læ for vestenvinden, og levede hele sit liv 
inden for denne horisont. En preliminæreksamen og 
ansættelse som landmåler gav ham indsigt i tal, siden 
studerede han på egen hånd astronomi og lærte sig 
oldnordisk og græsk. Det var hans held at han ikke 
rejste over bjerget, da han efterhånden blev aner
kendt som lyrikeren Thøger Larsen. Så var han nok 
blevet belært af specialister inden for fagene og havde 
måske mistet lysten til at se sammenhængen mellem 
hvad han vidste, og hvad han anede. Denne højt be
gavede mand rejste ikke til København, men blev i 
verdens navle, hvor han fik sig en kone, og fik bøger 
tilsendt.

Thøger Larsen levede hele sin tilværelse i en er
kendelsesproces med stadige og langmodige studier i 
et kort liv. De astronomiske studier gav ham en følel
se af at leve på en klode, så han i et forårsdigt skriver 
at Europa »hælder mod Syd igen«. Han har beskre
vet Lemvig og egnen omkring byen som et sted, hvor 
alting skete, og dermed var det så lige meget om man 
var et andet sted. Der findes ikke grund til at tro at 
det skulle være et bedre sted end andre; han er ikke 
lokalpatriot, men når han nu er her, hvor det hele er, 
så besynger han det.

Hvis han kun havde skrevet sine kosmiske digte, 
ville han nok have været opfattet som en astronautisk 
galning, for der er jo det helt store i hans vers: »Se 
Solkuglen ruller nu Morgenen ind . . .«. Perspektivet 
er heliocentrisk. Solen står ikke op, men vi rulles 
rundt. Vi lever i en illusion af solopgange.

Om hundrede år vil unge forelskede mennesker 
nok sidde og se solopgang i et Thøger Larsensk per
spektiv. De vil føle sig på en klode og føle at jorden 
drejer, og at solen ikke gør det i forhold til vores klode.

Thøger Larsen skriver om »det uendeligt store« på 
en helt anderledes måde end Georg Brandes define
rede det. Men hvis det ikke har forbindelse til »det 
uendeligt små« har det som regel kun ringe digterisk 
kraft. Thøger Larsen omspænder stort og småt.

I et berømt digt »Jens Højby« skriver Thøger Lar
sen om en bonde, der ligger for døden og mindes 
stort og småt i sit liv. Han filosoferer over hvad der 
kunne komme ud af »at skrue Jorden tilbage / en tre
dive Solomløb«. Det er typisk for Thøger Larsen, 
men nok ikke for en bonde fra århundredskiftet at 
tænke i solomløb og ikke i år. Det er det »uendeligt 
store«, som også kommer til udtryk i hans brug af 
antitese; modsætninger spejler hele tiden hinanden, 

15



fra begyndelsen til slut i dette digt som i utallige an
dre: »Fuglene stige og svinde I ind under Skyernes 
Uld. / Ormene bore sig blinde / gennem den mørke 
Muld«. Der er næsten ikke en strofe i det lange digt 
som ikke rummer dette retoriske element. Men så 
kommer i nogle få linier »det uendeligt små«, præci
sionen, hverdagsiagttagelsen, indlevelsen i bondens 
fortolkningsmåde. Jens Højby hører en lyd fra 
gårdspladsen:

I Gaarden stryges en Le med Klem.
De lange Staalstrøg hvæse.
Stift krummer sig Lyden frem, 
som snydt af en næb-lang Næse.

For at forstå det bliver man nødt til at tage et lomme
tørklæde op af lommen og snyde næsen taktfast i det 
med et sekunds mellemrum, så vil man opdage - hvis 
man er gammel nok til at have hørt lyden af en le 
blive strøget - at lydene minder så meget om hin
anden, at de kan sammenlignes. Det er uventet, 
overraskende, næsten blasfemisk i et dødsdigt - det 
er humoristisk, nærværende, sanseligt og symbol
ladet på samme tid, og det bliver til stor poesi.

Den anden digter fra byen er Ove Abildgaard. I 
modsætning til Thøger Larsen rejste han tidligt fra 
byen, allerede som 13-årig, for at få uddannelse. Han 
blev student fra Haslev Gymnasium, og derefter læ
ste han jura og litteratur i København og arbejdede 
som lærer, leksikonskribent og anmelder, inden han 
blev ansat ved Danmarks Radio i København. Han 
vendte ikke tilbage til sin barndomsby, men når jeg 
vil hævde at der er et tydeligt slægtsskab mellem de to 
lyrikere, skyldes det ikke kun nogle påviselige fælles 
temaer, men i høj grad deres måde at opleve på.

Ingen af dem er idyllikere så længe ad gangen, 
som det tager at læse en turistbrochure i dag.

Ove Abildgaard skriver også antitetisk, hvad man 
næsten alene kan ane i titlen på hans gennembruds
samling: »Uglegylp« (1946), hvorfra disse linier er 
hentet:
»Højt til Vejrs / paa Bakkens Kampesten. / I gruset 
ligger en Bille / paa Ryggen med sprællende Ben.« 
Eller et par linier som disse:
»Rugbrødnær ved livet / imellem sol og nælde«.

Der er et tydeligt op-ned. Her røber den næsten 
panteistiske Lemvig-følelse af et sluttet rum sig: 
»Margueriters gule øjne / stod og lyste gode / fra 
skrænter hvor jeg sad / på kanten af vor klode«.

Abildgaards første digte blev modtaget som rene 
åbenbaringer. Her var overraskende indfald, skæve 
rytmer og munter efterkrigstidslyrik side om side 
med melankoli og digte om eksistentiel håbløshed.

Og ligesom Larsens var de sanselige, men på en 
mere direkte, moderne vis:
»Frøerne kvækker og kvækker / som Fingre imod en 
Ballon. / Regnen siler i Træernes Haar / fra Himlens 
aabne Flakon«.

Vist er det træk der kan spores hos andre også, 
men fællesskabet er tydeligt, bundet til stedet, og 
med årene bliver Abildgaard sig dette mere og mere 
bevidst. Måske præget af den åbne digtemåde fra 
halvfjerdserne får byen sit sted på landkortet. Det er 
ikke Allestedskøbing, men Lemvig.

Han er halvfjerds år da han udgiver sin Lemvig- 
bog: »Hvorfor netop i dag da det er søndag« (1986), 
hvori hans erindringer samler sig i 13-liniers prosa
digte, nu og da akkompagneret af små miniature
digte. Den tilsyneladende let henkastede form viser 
sig ved nærmere øjesyn at være mange års bearbejd
ning af sproget, og den præcision han tilsidst opnår, 
gør ham fuldt værdig til betegnelsen som Lemvigs 
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anden store digter (der skal en del til efter Thøger 
Larsen). Et af digtene lyder sådan her:

En terne hænger over fjorden 
svævende, i hvile.
Et hvidt kors med rødt næb.
Under dens spejlbillede: 
Tre små fisk.

Dette digts tilblivningsproces kan man faktisk følge 
gennem hele forfatterskabet fra 1946 til 1990.1 Ugle
gylp kommer motivet første gang i forbindelse med 
den tids propelflyvere:
»Svævende kors / med hvirvlende Tunger / brummer 
i Luften / og glimter metallisk i Solen«.
Og i samme samling: »Nogle dykker i Kødet / som 
Terner i fjordens vand . . . «.

I 1964 dukker motivet op igen i »Cementmanden 
og andre digte« som indledning til nogle barndoms
erindringer. Digtet trykkes i næste samling »Og Lises 
hånd i min«, 1972, en ny version som sagt i erin
dringsbogen fra 1986 og endelig rettes tre til to fisk i 
den sidste udgave fra 1990, som bærer titlen »To små 
fisk«.

Læser man alle disse forarbejder til den endelige 
version må man sige at det er blevet et meget kom
plekst billede, som rummer associationer til flyve
maskiner, religion, den antitetiske spejling af oppe og 
nede, erindringsglimt - samtidig med at det virker så 
enkelt. Ove Abildgaard har arbejdet i en menneske
alder med det motiv. Digtet er færdigt.

Thøger Larsen (1875-1928) oplevede godt et halvt- 
hundrede solomløb, Ove Abildgaard (1916-1990) en 
menneskealder mere. Blev den sidste klogere på ver
den end den første? Det skulle man jo tro, sådan som 
menneskehedens erkendelse udvides dag for dag. 
Men den poetiske indsigt er nok bundet til historiens 

gang i sine udtryk på den ene side, på den anden side 
er den ny og skal begyndes igen og igen.

Den gamle Abildgaard giver fanden i færdige, 
overleverede livstolkninger. Han holder sin undren i 
live til det sidste, og deri ligner han den gamle mester 
fra Lemvig. Thøger voksede op i et indremissionsk 
hjem, men han har lært mere om digtning end tro 
ved at læse Kingo og Brorson (bl.a. om antitesen, 
som nok har en religiøs begrundelse i sin tids retorik, 
men som hos ham er et forsøg på at finde komple
mentære modsætninger, som snarere forener end 
adskiller i to verdener), og han rækker sin undren 
over det uerkendelige videre til sit bysbarn.

Som halvfjerdsårig udgiver Abildgaard dette digt: 
Med halse som store spørgsmålstegn 
og brusende hvide vingespejl 
padler svanerne ud imellem sivene. 
Fiskene i søen tror de hvide 
skygger over dem er spejlbilleder 
af himlens drivende skyer.
Og sivene nikker i vinden med 
deres små hoveder:
Ingenting ved vi.
Vi ved ingenting.

Det er nok også digterens credo, udtrykt i en kiasme. 
Spørgsmålstegn og indbildt viden er et gentagent 
tema i hans forfatterskab, som det var i Thøger Lar
sens. Jo flere spørgsmål, jo færre svar:
»Jeg har læst / uden at finde det / Jeg har tænkt uden 
at finde det / Jeg har elsket / uden at finde det« er 
nogle ord fra Abildgaards sidste samling »Det bli’r 
hængende« (1990), som udkom få dage efter hans 
død.

Hvis man forstår disse udsagn som noget negativt 
er man på gale veje. Det »rugbrødnære« liv er godt 
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nok, og en søgen uden resultat, og ikke et resultat 
uden søgen, er poetens lod og lys.

Det kan være så »endeligt stort og småt« det være 
vil. Der sættes ikke punktum; spørgsmålstegnet er 
summen af alle tegn.

Kunstudstilling
- Nes Lerpa
Store Bededag slog gymnasiet dørene op for en 
usædvanlig udstilling. Ikke alene fællesområdet dan
nede rammen om de farverige værker af maleren Nes 
Lerpa, men også den store idrætshal var taget i brug. 
Dog var end ikke loftshøjden i hallen nok til at yde de 
store Lerpa-bannere retfærdighed, hvad størrelsen 
angik. Gulvet måtte klare de sidste fem-seks meter.

Til gengæld var lyset på denne første sommerdag 
helt uforligneligt, som det vældede ned gennem hal
lens ovenlysvinduer.

I Norditalien, hvor Lerpa har fast bopæl, findes 
der selv i småbyerne slotte og borge, der i vore dage 
anvendes til kunstudstillinger. Her kan man uden 
problemer af vejrmæssig art ophænge de store ban
nere udvendigt på de høje mure.

Men tro nu ikke at hallen på Lemvig Gymnasium 
i dette tilfælde blev valgt som en slags nødløsning, 
»når det nu ikke kan være anderledes med den blæst, 
vi har«. Nej, faktisk ligger det kunstneren meget på 
sinde at vise sine billeder i nye sammenhænge, og 
ikke kun på museer. Netop en sådan sammenhæng 
var der tale om i de dage, hvor de kommende studen
ter gik til skriftlig eksamen i hallen.

Nes Lerpa

I fællesområdet vistes på åbningsdagen et lysshow, 
hvor fotografen, Kim Dang Trong, selv var til stede 
og viste dias fra sidste års Columbus-festival i Hol
stebro, hvor Lerpa var hentet til byen af Odin teatrets 
Eugenio Barba. Billederne var ledsaget af musik af 
Ilja Bergh. Ud over monumentalmalerierne vistes en 
række værker på akvarelpapir og en serie oliebille
der.

Fælles for de store og de små billeder er deres ud
stråling af farvemættet energi. I betoningen af de ryt
miske forløb og deres rent abstrakte udtryk er de mere 
beslægtede med musikken end med andre kunstarter 
- i modsætning til de billeder, der forestiller noget 
bestemt, som kan siges at ligge nærmere ved det for
tællende, litteraturen.

Lisa Birk
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Dimissionsfest
og jubilæumssammenkomst
I år er det 10 år siden, at de første studenter dimitte
redes fra Lemvig Gymnasium. Gamle elever er altid 
velkomne til at deltage i vores årsafslutning, som i år 
finder sted fredag den 19. juni 1992 kl. 10, og en spe
ciel indbydelse gælder 10 års jubilarerne.

gennem stævner med elever fra andre gymnasier. 
Mød derfor frem - i det omfang du har tid og lyst - 
og kom gerne med forslag til idrætsaktiviteter. Pro
grammet bliver annonceret på morgensamlingerne 
og på opslagstavlen.

Torben Jakobsen

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, fodbold og 
håndbold. Traditionen tro har vi resultatmæssigt kla
ret os bedst i volleyball. Det vigtigste er dog, at vi har 
haft nogle gode heldagsture til stævnerne, med højt 
humør, sjove oplevelser og fin kampgejst.

En af gymnasiets store traditioner i frivillig idræt 
er afviklingen af ikke mindre end »De uofficielle 
Lemvigmesterskaber i Indehockey«. Efter nogle gode 
og spændende kampe vandt 3.x elevernes klassetur
nering. De fik herefter æren af at udfordre det indtil 
da aldeles suveræne og ubesejrede lærerhold. Denne 
finalekamp blev afviklet kort tid før jul for øjnene af 
et talstærkt publikum.
En epoke blev afsluttet! Det lykkedes nemlig for elev
holdet at vinde med ikke mindre end 9-3.

Årets sidste begivenhed har været afholdelse af en 
badmintonturnering med deltagelse af både elever 
og lærere.

Deltagelse i frivillig idræt giver således en masse 
skægge oplevelser, dels på tværs af klasserne og dels

Musik
I det forløbne år lagde vi ud med det store l.g-kor, 
hvor vi sammen med 2. og 3.mus og som en del af 
intro-arrangementet lavede Beatles’ »Golden Slum- 
bers«.

Derefter var vi, som det er blevet en tradition til 
regionalt korstævne sammen med ca. 600 korister - 
denne gang i Struer, hvor Jens Johansen indøvede 
sin egen komposition Backstage. Dagen afsluttedes 
som sædvanligt med en flot koncert, hvor vi udover 
dagens program hørte, hvad hvert enkelt kor havde 
arbejdet med inden stævnet. Den korte afstand til 
Struer betød at forældre fra Lemvig fik mulighed for 
at overvære koncerten.

I forbindelse med skolens forældrefest opførtes 
H. C. Andersens »Nattergalen« med musik af Seba
stian. For orkesterinstruktionen stod Vibeke Juel An
dersen, undertegnede havde indøvet korsatserne og 
som noget nyt havde vi lånt kræfter udefra til iscene
sættelsen, idet Ivan Thesbjergs kone Judith Rokamp 
gik ind i arbejdet og bandt det hele sammen. Her
udover var elevernes mange talenter af uvurderlig 
betydning for stykkets opsætning.

Ved årets juleafslutning medvirkede koret og Mus
klasserne såvel på skolen som i Lemvig kirke.
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Sideløbende med den organiserede frivillige mu
sik, arbejder en del entusiastiske rockgrupper hårdt 
med skolens anlæg og instrumenter i eftermiddags- 
og aftentimerne. Det synlige resultat har man kun
net opleve til introfesten og karnevalsfesten, der nok 
bl.a. af denne grund er meget velbesøgte.

En anden frivillig beskæftigelse for musikere er 
Gymnasiets og Musikskolens Big Band, som ledes af 
Poul Erik Henriksen og undertegnede. I efteråret op
tages nye medlemmer, og der går derfor en tid med 
at få et repertoire til at hænge sammen, men efter 
juleferien var vi klar og spillede op til dans ved det 
årlige kor- og orkesterstævne i Nr. Nissum. Inspire
ret af vores tur til Holland året før, tog vi munden 
fuld og inviterede i marts måned 4 Big Band’s (fra 
Struer, Holstebro og Ringkøbing samt Super Sax) til 

fælles koncert/fest med River Band som behagelig 
afveksling. Senere har vi spillet til Brugsens general
forsamling, og som afslutning på året spiller vi i gå
gaden for studenter, handelsstudenter og HF’ere.

Ved årets forårskoncert medvirkede koret med 
»Cantique dejean Racine« af Fauré akkompagneret 
af Kristine fra 2.b.

Alle skolens musikklasser, Big Band’et og diverse 
rockgrupper spillede op, og det blev en - måske lidt 
lang - men spændende aften.

Kort efter medvirkede koret ved det store Ove 
Abildgaard-arrangement med musik skrevet til lej
ligheden af seminarieadjunkt Erik Sommer. I øvrigt 
medvirkede Nelly Ebbensgaard med solosange ak
kompagneret af Erik Sommer på flygel og Poul Erik 
Henriksen på bas.

Lene og Lam, 3. mus
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I det kommende år skal vi med koret til stævne i 
Ikast til endnu en - forhåbentlig - uforglemmelig op
levelse med Jens Johansen som dirigent. Der var i det 
forløbne år en del problemer med at finde øvetid for 
koret udenfor undervisningstiden, så vi påtænker 
som noget nyt i stedet at tage på nogle weekend-ture 
på Vestjyllands Højskole, hvor vi hygger os og ind
øver et helt repertoire. Skolens rockgrupper kan fort
sat øve - omend i et begrænset omfang, da der i sti
gende grad skal være plads til VUG, men mon ikke 
vi finder plads til alle alligevel.

Vi glæder os til et godt og spændende musikår.
Jørgen Bruntse

Computere i musikken
For mange vil denne overskrift nok give associationer 
til de første el-orgler med auto-bas, og man vil måske 
spørge sig om ikke musikken atter bliver kvalt i smart 
teknologi. Vi har jo tidligere set, hvorledes fascinatio
nen over synthesizerens enorme lydbibliotek i en 
periode var i stand til at bagatellisere godt sammen
spil i jublen over den flotte sound.

Det ægte musikgeni kan vel forestille sig musikken 
mens han/hun printer noderne med sin pen! - Ja, en 
Mozart kunne vel, men var det mon ikke en hjælp for 
ham at fader Leopold var ivrig for at få musikken 
spillet? Geniet hørte således sin egen musik, lærte af 
sine fejl og blev endnu bedre.
Om et andet geni Beethoven ved vi at han flere gange 
ændrede på sin musik både før og efter den var blevet 

uropført, så det må vel være legalt, at vi andre døde
lige til tider kunne ønske os et disponibelt orkester 
som velvillig prøveklud.

Idéen med computeren i musik er derfor i første 
omgang at forkorte vejen fra fantasien og nodearket 
til realisering af lydbilledet. Til det brug har vi en 
synthesizer som kort fortalt kan spille 8-stemmigt 
med sig selv, - den indeholder altså 8 lydmoduler, 
men på hvert modul kan man vælge mellem mindst 
64 forskellige lyde. Disse moduler styres af en såkaldt 
sequenser, som kan opfattes som en 8-spors bånd
optager.

I praksis bruger vi den så på den måde, at et arran
gement indspilles stemme for stemme - altså f.eks. 
først el-bas på spor 1, så klaver på spor 2, saxofon på 
spor 3 o.s.v. Til slut kan hele arrangementet høres - 
eller vi skulle måske hellere kalde det »en syntetisk 
gengivelse« af arrangementet. Det færdige resultat 
kan så gemmes på en alm. diskette eller overspilles til 
kassettebånd evt. medens man selv indsynger melo
dien med tekst og fraseringer som kun en menneske
stemme kan lave. Udover denne grundlæggende an
vendelse, som er ret nem at lære, har sequenseren en 
række faciliteter som f.eks. at indspilningen kan fore
gå i et for brugeren behageligt tempo, medens afspil
ningen vælges i det tempo, som måtte passe til arran
gementet. Talenter med kun 2-fingers færdigheder 
kan altså også være med på tangenterne. Det seneste 
skud på denne stamme er en egentlig computer, som 
kan skrive noderne pænt ud, når man har indtastet 
dem enten via tangenterne eller tastatur. Det er selv
følgelig mere kompliceret end det ville være at skrive 
noden i hånden, men er den først i maskinen er det 
f.eks. muligt at bede om en transponering til den 
toneart som måtte passe en given forsanger, eller 
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man kunne forestille sig et blæserarrangement ned
skrevet for c-instrumenter (f.eks. fløjte), som blot ved 
få manøvrer udsættes for b-instrumenter, - en proces 
som i sig selv ville tage lang tid med node og pen.

At arbejdet med computerprogrammer i musik 
kræver tid, interesse og stædighed af den enkelte i 
starten er helt sikkert, men der er for mig ingen tvivl 
om at det »legetøj«, vi her har fået i hænderne, vil 
blive et godt værktøj og en spændende udvidelse af 
den enkeltes muligheder for at udvikle sine idéer og 
talenter.

Jørgen Bruntse

Telekommunikation
Inden for telekommunikation laver fransk i disse år 
pionerarbejde og det er meningen, at alle fag efter
hånden skal involveres.

I skoleåret 1991-92 har to sproglige klasser (l.a og 
2.a) fra Lemvig Gymnasium deltaget i et telekom
munikationsprojekt i faget fransk. Hovedformålet 
med projektet var at korrespondere per computer 
med elever fra et fransk gymnasium. Det viste sig 
trods adskillige forsøg ganske umuligt at finde et så
dant gymnasium i Frankrig. Vi nøjedes altså med at 
anvende telekonferencer, som vores elever sendte for
skellige bidrag til (såsom minikrimier), og franske 
databaser, hvor vi hentede spændende informationer 
om aktuelle franske samfundsforhold (såsom Le Pen
fænomenet). Næste år tegner sig dog mere lovende, 
da Lycée International i Saint-Germain-en-Laye (i 
Paris-egnen) har erklæret sig villig i at samarbejde 
med os fra oktober 1992. Lisa Birk, Gudmund Bager 
og 2.bx har planlagt et kontaktbesøg på Lycée Inter

national i studierejseugen i september 1992, hvor et 
eventuelt fremtidigt samarbejde vil blive drøftet.

Lisa Birk og Jean-Pierre Mabirc

Erhvervsøkonomi
Den seneste gymnasiereform indførte faget erhvervs
økonomi, og i de forløbne tre år har dette bredt sig 
hurtigt til snart alle gymnasier i landet. I august ’91 
kunne vi begynde i Lemvig med et pionerhold på syv 
elever.

Elevernes forventninger til faget er forskellige (de 
strækker sig fra ønsket om overblik over struktur og 
tendenser i dansk erhvervsliv til ønsker om at få lært 
konkrete færdigheder som bogføring, budgettering, 
m.m.). Deres erhvervserfaring og forudsætninger fra 
andre fag varierer (eleverne går i 2. og 3.g, matema
tisk og sproglig linie). Desuden ligger der jo en be
kendtgørelse, som dog er tilpas rummelig. Så derfor, 
og fordi stoffet løbende ændres lidt, viser nedenstå
ende kun - i korte træk - hvad første årgang har be
skæftiget sig med.

Virksomhedens tekniske og sociale side
Her har vi lagt mest vægt på den tekniske side: Fra 
håndværk til automatiseret produktion. Besøg hos 
Thyborøn Andels Fiskeindustri (T.A.F.) og duborg i 
København uddybede emnet.

Virksomhedens økonomiske side
Hoveddelen i faget spænder fra regnskaber og bud
gettering over prisdannelse og markedsføring til 
strukturelle emner som brancheudvikling og virk
somhedsstrategi: Finanssektoren, der med sine fusio
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ner, internationalisering og brancheglidning hen- 
imod »finansielle supermarkeder« har tiltrukket sig 
megen interesse i de senere år, blev holdt under lup. 
Vi havde endvidere besøg af en lokal bankmand for 
at høre om de dagligdags procedurer i en bank. Sko
lens kantine og T.A.F. blev på hver sin måde brugt til 
at gennemgå regnskabs- og budgetteringsovervejel
ser.

Virksomhedens omgivelser
Den danske stats og EF’s regulering af virksomhe
dernes aktivitet læste vi os til. (Her, som andre steder 
i faget, er det en klar fordel, at kopimaskinen er op
fundet, så at konkrete eksempler (B&O i Frankrig) 
kan trækkes ind i undervisningen). Vi kan fremover 
også få brug for EDB-databaser. I år begrænsede 
EDB-anvendelsen sig til et simulationsspil over kon
kurrerende virksomheder i bryggeribranchen.

Aktiespil
Under økonomidelen indgår kapitalformidling - et 
emne, som det kan være svært at overskue. Der lå 
derfor såvel faglige grunde som spillelidenskab bag 
holdets deltagelse i efteråret i Ringkøbing Dagblads 
aktiespil. Resultatet blev en førsteplads og 1000 kr. - 
for næsen af syv andre handelsskole- og gymnasie- 
hold. Spillet efterlod stadig en nysgerrighed m.h.t., 
hvordan aktiemarkedet nærmere er skruet sammen, 
så det lykkedes at arrangere en todagesekskursion til 
København med besøg på Københavns Fondsbørs 
og Investeringsforeningen Unilnvest.

De 1000 kr. har holdet dog hverken købt aktier, 
obligationer eller anparter for; de blev omsat til en 
fælles middag den sidste aften i hovedstaden.

Sven Højgaard Jensen

Elevarbejde
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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 kopirummet. Materiale, prøver og 
opgaver produceres og mangfoldiggøres her daglig i 
stadigt stigende mængder. Lokalet er derfor og skal 
respekteres som lærernes arbejdslokale. Computere 
og printer må kun anvendes af lærere, medens kopi
maskinerne må bruges af elever efter skoletid; - det 
betyder for tiden efter 6. lektion, men med den for
længede skoledag kan det blive nødvendigt at lave 
ændringer - alt afhængig af hvordan ordningen fun
gerer. Om den fungerer afhænger også af om regler
ne respekteres.
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.

- for at nævne nogle af de almindeligste foreteelser.

Har man som elev behov for nogle kopier til et fag 
i skoletiden, må man bede om hjælp hos sin faglærer. ' 
Det lyder stramt og er ment sådan, da det ellers er 
umuligt for lærerne at få arbejdsro og dermed fast
holde det privilegium det er for eleverne at have mu
lighed for at kopiere.

Der har i det forløbne år været fastsat en pris for 
større mængder kopier. Vi er for øjeblikket i færd 
med en udskiftning af maskinerne, og der vil derfor 
komme en ny ordning på dette område.

Jørgen Bruntse

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«.
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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 
IBM datamater med harddisk og farveskærm, der er 
placeret i EDB-lokalet, er meget velegnede til under
visningen. Datamaterne er ved hjælp af fordelerbok
se koblet til 3 printere. Endvidere findes der i lokalet 
en maskine, der primært er forbeholdt kommunika
tion via telefonnettet. Denne datamat er udstyret 
med et modem og en telefonforbindelse, så man kan 
komme i kontakt med forskellige databaser blandt 
andet med statistiske indhold. Endvidere findes der i 
lokalet en laserprinter, der bruges flittigt, ikke mindst 
i forbindelse med udfærdigelsen af skolebladet »Un
dertiden«, og ved udfærdigelsen af 3.g’s store opgave. 
Selve EDB-lokalet er åbent for elever fra klokken 
7.30 til 16.30, således at man kan benytte mellem
timer. Det kan dog kun lade sig gøre, hvis lokalet 

ikke er reserveret til klasseundervisning, hvilket i høj 
grad er tilfældet.

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

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.

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 1992: 22/6 - 7/8 1992
Efterårsferie: 12/10 - 16/1C) 1992
Juleferie: 23/12 1992 - 1/1 1993
Vinterferie: 15/2 - 19/2 1993
Påskeferie: 5/4 - 12/4 1993
St. Bededag: 7/5 1993
Kr. Himmelfartsdag: 20/5 1993
Pinseferie: 31/5 1993
Sommerferie 1993: Starter 21/6 1993
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Forældresamarbejdet
For l.g forældre og elever afholdes i oktober måned 
en aften, hvor vi informerer nærmere om det at gå på 
Lemvig Gymnasium. Vi ser på klassens arbejde i 
forskellige fag. Klasserne med klasselærerne arran
gerer aftenen, idet vi dog alle først samles i fælles
området for at få generelle oplysninger.

I januar i l.g er der samtaler mellem elever, for
ældre og lærere efter samme form som de fleste ken
der fra folkeskolen (forældrekonsultationer). På det 
tidspunkt er første karakterblad uddelt.

Herudover er der hvert efterår skolefesten, hvor vi 
altid har glædet os over en stor forældredeltagelse.

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 sam
taler.

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

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

Max Frederiksen Torben Andreasen
Østerled 8, Nr. Nissum Nis Petersens Vej 22 
7620 Lemvig 7620 Lemvig

telefon 97 8915 55 telefon 97 82 23 86

Forældre er altid velkomne til at henvende sig til 
forældrerepræsentanterne. Ligesom rektor, studie
vejledere og de enkelte faglærere til enhver tid er 
åbne for forældrehenvendelser.

Lars Ebbensgaard

Introduktion
Mandag den 10. 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 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 11. august:
2. og 3.g har almindelig undervisning.
l. g har almindelig undervisning og 2 timers studie
vejledning.
Fotografering for l.g, 2.a og 2.bx.
Onsdag den 12. august:
2. og 3.g har almindelig undervisning.
l .g eleverne har fælles musikarrangement i den lille 
idrætshal med JB og VA hele dagen.
Fotografering for 2.y, 2.z og 3.g.
Fredag den 14. august:
2 . time: l.g eleverne har fælles musikprøve.
Udvidet morgensamling med fremførelse af l.g mu
sikarrangement.
Fredag den 21. august:
Aften: Introduktionsfest for alle elever og lærere.

Introduktionen vil blive fulgt op af en hyttetur for 
hver l.g klasse i uge 38.

Vibeke Andersen
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Kursusvirksomhed
Lemvig Gymnasiums kursusafdeling har i flere år 
tilbudt foredrag, kurser, studiekredse og kulturrejser 
til nuværende og tidligere elever, forældrekredsen og 
alle øvrige interesserede på egnen.

De fleste arrangementer tilbydes i samarbejde 
med Nordvestjysk Folkeuniversitet.

Kulturrejser:
De sidste 3 år er der blevet arrangeret rejser til Rom 
- den evige stad. Dette vil igen i år være tilfældet, 
nemlig i efterårsferien. Som noget nyt vil der i som
merferien blive arrangeret en rejse til Ægypten.

I 1993 er der planer om en rejse til Nordmandiet 
- se nedenfor.

Europa under forandring:
Den første foredragsrække i skoleåret blev holdt af 
syv af gymnasiets lærere - med fagene: Historie, 
samfundsfag, tysk, fransk og latin. Det som bragte 
netop disse fag sammen fremgår af overskriften: 
Gennem otte aftener blev den nuværende politiske 
udvikling i Europa sat i historisk og geografisk relief. 
De 10-15 fremmødte fik hver aften et komprimeret 
foredrag fra forskellig tid og kant af Europa (turen 
gik fra Danmark over Tyskland, Tjekkoslovakiet, 
Bruxelles, Frankrig til Italien). At dømme efter spør
gelysten ramte foredragsrækken et behov for oplys
ning om og ikke mindst diskussion ang. aktuelle poli
tiske strømninger i verdensdelen.

Mennesker og faraoner i det gamle Ægypten:
Foredragsrækken startede i januar måned i geografi
lokalet, men måtte derefter henlægges til fællesområ
det da ikke mindre end 106 personer tilmeldte sig. De 
3 første gange tog undertegnede deltagerne med på 

en rundtur til udvalgte steder langs Nilens bredder 
og gav et overblik over Ægyptens 3000-årige oldtids
historie. Den sidste aften var der besøg af en virkelig 
ekspert, nemlig ægyptologen Torben Holm-Rasmus- 
sen, der på særdeles inspirerende vis forelæste om 
»nyt fra det gamle Ægypten«. Nogle af deltagerne 
har meldt sig til en rejse til Ægypten, som vil finde 
sted i juni/juli d.å. - ligesom der arbejdes med planer 
om at arrangere en rejse til København for at studere 
Nationalmuseets og Glyptotekets store samlinger af 
arkæologisk materiale fra Ægypten.

Sæson 1992-93:
Der er foreløbig planer om 2 foredragsrækker i den 
kommende vinter:
1. Den græske og romerske mytologis betydning for 

den europæiske kunst og kulturs udvikling ved 
Inger Nord og Lars Olsson.

2. Normandiets historie og kultur - herunder en 
gennemgang af Bayeux-Tapetet - ved vores lokale 
franskmand, Jean-Pierre Mabire. Der vil blive 
tilbudt en rejse til Nordmandiet i sommer- eller 
efterårsferien ’93 som afslutning på foredrags
rækken.

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.
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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, eksemplevis 
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.

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

Skolens alkymist
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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

Elevarbejde - Vinterbadning

være studivejledere, d.v.s. at være til rådighed for ele
verne i alle mulige spørgsmål vedrørende deres gym
nasieuddannelse.

På Lemvig Gymnasium er vi to studievejledere, 
som dels kommer ud i klasserne i nogle timer og gi
ver en orientering, dels snakker med elever enkeltvis, 
når de har brug for det. De emner, vi bl.a. har med 
at gøre, er:
- studievaner og notatteknik
- økonomiske støttemuligheder
- valgfag
- eksamensregler og dispensationsmuligheder
- videreuddannelse og erhvervsorientering
- den enkelte elevs trivsel i skolen og overvejelser om 

fremtiden.

Selv tager vi initiativ til en snak med l.g’erne indi
viduelt om, hvordan de trives i det nye miljø, og med 
3.g’erne om deres fremtidsplaner. En skoletime som 
forsømmes for samtale med studievejlederen, regnes 
som lovligt fravær, for eleverne har altid ret til at op
søge studievejlederen for en samtale, enten på konto
ret i træffetiden, i et frikvarter eller efter aftale. Der
ved udfylder studievejlederen lidt af en funktion, 
som klasselæreren har i folkeskolen; ellers gælder det 
i gymnasiet, at forholdet lærer-elev er mere jævnbyr
digt, men også »løsere«, idet lærerne ikke har samme 
opdragelsesagtige rolle for de (omtrent) voksne ele
ver.

Vi er ikke professionelt uddannede rådgivere eller 
eksperter, og undertiden består vores hjælp til elever
ne i, at vi skaffer dem kontakt med en sådan, hvis de 
ønsker det; det kan dreje sig om læge, psykolog, so
cialrådgiver eller andre. Via samarbejde med vejle
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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.

Lisa Birk og Troels Jensen

U ndervisningsmidler
Undervisningsmidler udlånes af Lemvig Gymna
sium. Der er dog følgende undtagelser. Elever skal 
selv betale:

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

Det er VIGTIGT at rådføre sig med faglærerne 
om ovennævnte køb!!!

Det vil i et vist omfang være muligt at købe bil
ligere af Lemvig Gymnasium.

Der vil endvidere blive opkrævet et beløb for foto
kopiering.

Det udleverede materiale er skolens ejendom og 
skal behandles med omtanke af hensyn til de elever, 
der overtager bøgerne.

Følgende regler skal overholdes:
1. Bøgerne skal forsynes med navn, klasse og årgang! 

(første venstre side foroven)
2. Bøgerne skal indbindes!
3. Der må ikke skrives i bøgerne!
Bortkomne og beskadigede bøger skal erstattes af ele
ven!
Boginspektors træffetid: 2. frikvarter dagligt!

Uffe Jeppesen

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, samarbejdsudvalg, 
sekretærer, pedeller, kantinepersonale, rengørings
personale.

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

Elevområdet og lærerområdet
Fra skoleåret 1991-92 er de administrative rutiner på 
Lemvig Gymnasium blevet omlagt og en række ud
valg er blevet sammenlagt til to arbejdsområder: 
Elevområdet og lærerområdet.
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Under elevområdet hører opgaver som:
Studierejser og ekskursioner, fællestimer, introduk
tionsarrangementer, morgensamlinger, fester m.v.
Under lærerområdet hører opgaver som:
Økonomi, anskaffelse af bøger og øvrige undervis
ningsmaterialer, kommunikation, efteruddannelse 
og faglig udvikling, kursusafdelingen m.v.

Til at lede de to områder er der udnævnt to admi
nistrative medarbejdere - såkaldte områdesekretæ
rer: Vibeke Andersen og Torben Jakobsen. I hvert 
område indgår desuden 3 lærere valgt af Pædagogisk 
Råd. Der er vedtaget et såkaldt fuldstændighedsprin- 
cip, der betyder, at enhver opgave, som opstår i gym
nasiets dagligdag skal kunne finde sin løsning inden
for rammerne af områdestrukturen, i samarbejde 
med rektor og administrativ inspektor.

Vibeke Andersen og Torben Jakobsen

Fællesudvalg
Med skoleårets start startede også en ny struktur på 
gymnasiet. Denne medførte at det gamle fællesud
valg - det koordinerende udvalg mellem lærere og 
elever - faldt bort, og i stedet blev en del af det nye 
»elevområde«. Der skete imidlertid det, at vi fik hen
vendelse fra nogle elever, som savnede den gamle 
mødestruktur, og da vi fra lærerside også meget ger
ne ser eleverne inddraget i arbejdet, blev vi hurtigt 
enige om at »genoprette« det gamle udvalg - i en 
form som er tilpasset den nye struktur. Som formand 
valgtes Tom Bjerg, 3.x, og udvalget består af 3 elev
repræsentanter, rektor, adm.insp. og pedel, samt 
lærere fra elevudvalget.

I udvalget behandles dagligdagen på skolen, fælles
arrangementer, koordinering mellem lærere og ele
ver o.m.a.

Vibeke Andersen

Elevarbejde
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Lærerliste 
pr. 1.8.1992

★ Ansat pr. 1.8.1992 Lisa Birk 
(LB) fra/bk 
Østerbrogade 7 
7500 Holstebro 
tlf. 97 42 65 86

Erik Christophersen 
(EC) tys/his ★ 
Plantagen 44 
8400 Ebeltoft 
tlf. 86 343012

Leif Heidemann 
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 04 89

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

Vibeke Juel Andersen 
(VA) dan/mus 
Skrænten 26
7620 Lemvig 
tlf. 97 8105 78

Jørgen Hune Bruntse 
(JB) fra/mus 
Sandholmvej 13 
7620 Lemvig 
tlf. 97 8102 18

Peter M. Hansen 
(PH) mat/fys/nat 
Ove Krarupsvej 13 
6990 Ulfborg 
tlf. 97 49 24 00

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

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

Torben Jakobsen 
(JA) his/idr 
Nørreled 28 
7620 Lemvig 
tlf. 97 8105 72
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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

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

Troels Boeberg Jensen 
(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

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

Uffe Raaby Jeppesen 
(UJ) geo/mat 
Børringvej 18, Fabjerg 
7620 Lemvig 
tlf. 97 89 31 06

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

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

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

Steffen Laustsen 
Mortensen
(SM) rel/fys/kem 
Lemvigvej 74 
Tørringhuse 
7620 Lemvig 
tlf. 97 83 66 62

Bodil Hohwii Nielsen
(BN) cng/dan 
Heldumvej 36 
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 18 09
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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

Ivan Thesbjerg 
(IT) bio
Ove Krarupsvej 8 
6990 Ulfborg 
tlf. 97 49 10 91

Jørgen A. Nørby 
QN) 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

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

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

Sussi Robinson 
(SR) mus/eng ★
Rydevænget 95, 3.th 
8210 Århus V 
tlf. 86 15 39 92

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

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

Bjarne Østergaard 
(BØ) mat/fys ★ 
Fabjergvej 21B 
7620 Lemvig 
tlf.
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Teknisk-administrativt 
personale

Karen Margrethe 
Thomsen 
kantinen
Høj bovej 19 
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 1680

Jette B. Nicolaisen 
sekretær 
Fabjergvej 76 
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 37 55

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

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

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

Niels Jørgen Madsen 
pedel
Vesterled 22
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 25 61
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Rengørings
personale

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

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

Ulla Lai 
Mimersvej 62 
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 1808

Anna Vium Sørensen 
Armosevej 39 
Lomborg 
7620 Lemvig 
tlf. 97 88 97 35

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

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

Aase Sørensen 
Ringkøbingvej 29 
Rom
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 03 20
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Dimittender 1992
3.a
Gitte Andreasen
Kirsten Østerby Blæsbjerg 
Esben Legard Iversen 
Margrethe Bruun Jensen 
Jacob Mads Bohn Jespersen 
Charlotte Lind Krarup 
Gunvor Ganer Krejberg 
Mette Kristensen
Nikolaj Mangurten Lassen 
Tine Blak Lisby
Kirsten Damgaard Nielsen 
Christell Vinther Nikolajsen 
Inge Marie Nørgaard 
Vivi Bitsch Pedersen
Simon Rølmer
Jesper Slot
Birgit Dahl Vestergaard

3.x
Søren Sti Andersen
Tom Bjerg
Vibeke Bjerre
Jesper Dolberg Clausen
Ulrich Frølich
Trine Gjerløff
Lise Kirstine Gormsen
Jimmy Ferdinand Højberg Holm
Lisbeth Høgedal
Anders Bruun Jensen
Helle Pank Jensen
Ole Koldborg Jepsen
Peter Johannessen
Kent Østergaard Jørgensen
Paul Lillelund
Hanne Lund-Hansen
Lene Meyer 
Kenn Møller 
Kenneth Primdahl Luther Nielsen 
Randi Ilkjær Nielsen 
Anders Kolind Pedersen
Anneline Riisgaard Reuter 
Christopher Patrick S. Winkel 
Niels Østergaard

3 .y
Caroline Zeuthen Adams
Christian Løgtholt Andreasen
Dorte Bro
Lisbeth Venø Bruun
Laurids Tbuborg Bune
Trine Henriksen
Heidi Bettina Hunskjær
Tomas Østergaard Jensen
Esther Marie Kynde Kjærgaard
Linda Bro Kristensen
Ane Marie Winkel Madsen
Maria Rosenberg Madsen 
Mette Mathiasen
Marianne Agerskov Møberg
Esben Brun Nielsen
Steffen Gordon Nielsen
Jens Munksgaard Paakjær
Jakob Bjerg Poulsen
Lene Birgitte Lottrup Poulsen
Allan Povlsen
Rikke Bro Rønn
Kirsten Sloth
Kristian Nørskov Stidsen
Jette Skov Sørensen
Morten Sørensen
Niels Wittus
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Sproglig linie
Idræt 
2 
timer

Dansk 
4 timer

Historie 
3 timer

Religion 
3 timer

Billed 
kunst
2 
timer

Oldtids 
kundsk 
3 timer

Valgfag 
4-5 timeri

Valgfag 
5 timer

Valgfag 
5 timer

Idræt 
2 
timer

Dansk 
3 timer

Historie 
3 timer

Forsætter
sprog 
4 timer

Geografi 
3 timer

8$

‘2! ’ VL-, 2 2.; ''

Naturfag Valgfag 
4-5 timer

Idræt 
2 
timer

Dansk 
3 timer

Historie 
3 timer

Forsætter
sprog 
4 timer

Biologi 
3 timer

sik 
ner

Engelsk . Naturfag

' ' ' X

Latin 
glimer

* •X''r \
fifur

Matematisk linie
Idræt 
2 
timer

Dansk 
4 timer

Historie 
3 timer

Religion 
3 timer

Billed 
kunst 
2 
timer

Oldtids 
kundsk 
3 timer

:ab
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

O& e Matematik 
9;«mw '

Fysik 
3 timer

Valgfag 
4-5 timer

Idræt 
2 
timer

Dansk 
3 timer

Historie 
3 timer

Sprog 2 
4 timer

Biologi 
3 timer

Mut 
3 til

■Engelsk 
■ stimer

B——

Matematik
Stimer Stimer

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
Kun matematisk, linie: 
Matematik......................................... 5
Fysik .................................................. 5
Kemi .................................................. 4 5
Biologi ................................................ 5 5

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

Begge linier: Kun sproglig linie:
Geografi Latin
Biologi Matematik
Datalogi
Teknikfag Kun matematisk linie.
Idræt Kemi
Billedkunst
Erhvervsøkonomi
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Grundplan

Lærervær.

V 2/bib

Mødelok.
Sportshal

Omid. Drengel

—
Ui

Elevråd

Geografi S 1

S2—

S4 S3

I kælderetagen findes: 
Musik øverum 
Billedkunst 
Sproglab.
Motionsrum
Teknikerrum
Bordtennis
Cykelparkering

39



★ Thyborøn skole, Harboøre skole, Klinkby skole, Christinelystskolen, 
Lemtorpskolen, Nr. Nissum skole, Bøvling skole og Vemb skole.Placeringen af overbygningsskoler i vores område.




