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Velkomst

Forår 1991
Lemvig Gymnasium forbereder og glæder sig nu til 
for tolvte gang at starte et nyt skoleår. Gymnasiet 
danner en ideel ramme omkring undervisning 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 uddannelse. 
Gør det hurtigst naturligt at søge råd og vejledning 
hos lærerne og andre elever. For alle er de tre ung
domsår her utrolig betydningsfulde. Netop i en 
uoverskuelig situation, hvor erhvervsstrukturen og 
arbejdsfordelingen overalt ændrer sig stærkt, er det 
en god idé at erhverve sig en grundig og almen ung
domsuddannelse. Derfor velkommen til Lemvig 
Gymnasium. Vi mødes onsdag den 7. august 1991. 
l.g kl. 10.00 og resten af skolen kl. 12.00.

Lars Ebbensgaard 
rektor

Den lyttende dreng af Ejgil Westergaard
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Centrum og 
periferi
For ét år siden indledte Lemvig Gymnasium et sam
arbejde med det norske gymnasium "Holmen Vide
regående Skole" i Tynset. Udgangspunktet for sam
arbejdet var de to gymnasiers fælles baggrund, 
nemlig at være almendannende ungdomsuddan
nelser i udkantsområder.

Udkantsproblematikken og den fare der er for
bundet hermed: At blive hægtetafbådede politiske 
og de administrative beslutningsprocesser, optager 
sindene hos mange specielt i disse år, hvor der tales 
om europæisk integration.

Den tilsyneladende modsætning mellem udkan
ten og centrum er hovedtemaet i dette års årsskrift. 
Vi har bedt to af dem, der direkte er involveret i Tyn
set/Lemvig samarbejdet, nemlig rektor for Holmen 
videregående Skole, Ola Jonsmoen, og adjunkt 
Michael Boss fra Lemvig Gymnasium, samt to poli
tikere, der har markeret sig stærkt i den offentlige 
debat — amtsrådsmedlem Knud Jacobsen og tidli
gere folketings- og amtsrådsmedlem Kristen Pouls- 
gaard — om at yde bidrag under dette hovedtema. 
Knud Jacobsen og Kristian Poulsgaard har i år holdt 
fællesarrangementer om bl.a. udkantsproblematik
ken.

Utkantene i storsamfunnet
av rektor Ola Jonsmoen

Menneske i utkanten har ofte hatt eit kjærleik/hat- 
tilhøve til sin eigen lagnad. Dei har stridd og strevd 
for sin identitet og sine livssjansar, elska utfordrin- 

gane, skaffa seg ny energi i kampen mot sentralise-

som marty
ringspresset og til dels søkt trøyst ved å kjenne seg 

rar i si einsemd. Mang ein gong har dei
nok opp gjennom tidene — for fenomenet er gam- 
malt som sjølve den menneskelege natur—kjent seg 
utarma og motlause. Da har dei både forbanna sin 
eigen ubøy 
Det har all ti 
essensielle,

elege karakter og ein motvillig lagnad. 
d på eitt eller anna vis vore snakk om det 
å skaffe seg eit livsgrunnlag for dei mest 

nødvendige materielle og sosialt/kulturelle behov.
Den seige livsviljen har naturlegvis ført til ulike 

strategiar i campen for å overleve. Eg skal ikkje gå 
inn på dei. Om vi berre ser på dei siste 20—30 år har 
utkantmenneske vore utruleg oppfinnsame. I 
hovudsak kan ein gruppere stategiane i to retnin
gar: Den eine er å styrke seg i ein slags seig, konser- 
verande mptstandskamp, der ein i bygdedistrikt 
innbite kj empar for trygge, gode verdiar, ter seg kul
turkonservativt og bevisst dempar endringsvilje og 
endringstempo, anten ein likar det eller ikkje. Slik 
har naturlegvis utkanten hatt ein bremseeffekt på 

net og gitt storsamfunnet ein ny sjanse 
erdiar som ein halslaus vilje til endring 

storsamfun 
til å sjå på v
utan etterta ake kan ha vore ferd med å kaste over 

kkar no om samlivsverdiar som evna til 
;keleg omsorg, samhandling, samvær, 
e det annleis, utkantens evne til å fa vare 

bord. Eg sne 
medmennei 
eller for åsei

fordi ingen er overflødig, kvar og ein 
det har utkanten ein forbiletleg sosial 
rsamfunnet. I utkanten tek dei vare på 
kunne vi seie. Der møtes folk Hl felles 
Der bygger dei barnehagen på dugnad 
d sjølve dugnadsarbeidet og gier seg 

på sitt folk, 
trengs. Ved 
effekt på stc 
sine gamle! 
arbeidstak!
og hivs me<
over resultatet! No må vi sjå til a lage barn slik at vi

Ile barnehagen med, seier dei, og set ihar noe å fy 
gang!

Kulturelt har den konserverande strategien gjeve 
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seg verdfulle utslag som evne til å gje rom for tradi- 
sjonar, språkleg medvit og forsøk på profilering 
med basis i lokal/regional identitet. At det også har 
vore openbarre negative utslag seier seg nesten sjøl.

Den anden stategien, som naturlegvis er saman- 
sett, og siett ikkje så eintydig og klar som han fram- 
står i det eg her skriv, er endringsintens. Utkanten 
har myldra av påfunn for å skape blest om seg sjøl. 
Næringslivet har satsa friskt og forsøkt på å revitali- 
sere tiltaksevna og tiltakslysten med "tenk nytt"som 
vimpel. Utkanten har opnå seg for alle slags impul
sar utanfrå — også for spekulantar og sjalartanar — 
for å syne all verda at utkanten meir er eit geografisk 
begrep enn eit mentalt, og siett ikkje må tolkast som 
uttrykk for åndeleg proviensialisme. I kor stor mon 
endringshysteriet har påverka storsamfunnet, veit 
eg ikkje. Det er vel snarare slik at utkantens febrile 
sprell har drukna i den hissige aktivitet som stor
samfunnet er etablert på.

Men felles for desse uttrykk for sterk livsvilje, er 
seig livsevne og pågangslyst. Og om eg får seie det 
li tt forenkla vil eg nok tru at utkantane på mange vis 
nettopp ved denne utvikla evna til å definere livsop
gaver utover det å nøye seg med å leve, har skapt eit 
fellestrekk som har verka som verdfullt incitament 
for menneske og institusjonar i storsamfunnet. Det 
er i utkantane — i utkantane av sivilisasjonen — dei 
hadde evna og styrken til å gjere verda vidare. Pio
nerane som opnå det nordamerikanske kontinentet 
var rastlause utkantmenneske, som flytte frå sin 
opprinnelege utkant og etablerte ein ny. Dei var 
lokomotiv i ei koloneseringsbølgje.

Eg trur på mange vis utkantane enno kan verke 
som lokotomotiv, i første rekke for sin eigen lagnad, 
i neste omgang for andre sin. Vi er viktige i ein 
bevisstgjeringsprosess, der menneskeverdet få stå i 
sentrum. Eg snakkar ikkje om det egoistiske men
nesket, som utby ttar og utplyndrar det det har rundt 

Motiv fra første udvekslingsrejse, Røros
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seg, men om det bevisste medmennesket, som trur 
på trivsel ved samvær og framgang ved samarbeid. 
Eg trur utkanten kan bidra med den biten kvardags- 
filosofi som seier at menneske lykkast best—iallfall 
om vi legg andre kriterium på suksess inn i det enn 
rein profitt—ved å ta vare på kvarandre og prøve å 
utvikle det beste i kvarandre. Her har utkanten 
spisskompetanse, ikkje tillært på kurs, men ved 
kvardagens beiske studium. Vi er så få at vi må stå 
saman og leite fram det beste hos våre medievande.

Eg trur på den forbiletelege funksjon utkantane 
har ved å synleggjere vilkår for og verdien av tole- 
ranse for skapande aktivitet. Utkanten burde kunne 
framstå som ein god arena for kreativitet. Spyd- 
spissfunksjonen frå pionertida, da fjerne kontinent 
vart utforske, burde i dag inspirere til utforskning av 
åndelege kontinent, for eksempel eige skapingspo- 
tensiale.

Sist men ikkje minst: Utkantane har utvikla ein 
særeigen intelligens som den svenske forfattaren 
Lars Andersson hevdar spring ut av "landsbygdens 
overlevnadskultur". Den er verdfull. Den gjev oss 
styrken som trengs til å utvikle det beste i vår livs
form og veremåte til gagn for oss som bur i utkan
ten og til gagn for storsamfunnet, som kan lære av 
oss, besøge oss, dyrke oss og skape seg sårt tiltrengt 
sjølrespekt ved av og til å forakte oss.

Sjøl hører egheime i Nord-Østerdalen i det indre 
av Norge, i ein fjellregion med fleire små kommu- 
nar, som til dels samarbeider, hl dels konkurrerer i 
positiv forstand med kvarandre og hl dels slåss med 
kvarandre. Vi er truga av fråflytting og utarming. 
Men vi er seige og vi prøver å utnytte det som er 
våre fortrinn, slik at det både skal gje oss levebrød 
og samværsgiede. Vi er inne i ein konhnuerlig 
bevisstgjeringsprosess, forå overtyde oss sjøl om at 
det ikkje er noe mindreverdig å bu i utkanten, at vårt 

Hivære, våre tradisjonar, vårf språk, vår kunst, våre 
kulturytringar er fullverdige. Det er dei sjølsagt, 
men provinisalismens stempel heftar framleis ved 
oss, mest i eige medvit. Derfor repeterer vi med det 

3 kraft for andre medan vi sjøl lyttar hlovertyding
det: Vi har polihkarar av beste kvalitet, vi har fagfolk 
av beste k\ alitet, ( og dei vi ikkje har låner vi frå 
andre stader, gjeme frå Vestjylland). Vi har 
omsorgsinsti tusjonar, aldersheimar, sjukehus, sku- 
lar, kulturhus. Vi har eit levande kulturliv, med song, 
musikk, diktekunst, og fine samværstradisjonar om 
mange slags skapande aktivitetar, f.eks. i idrett og 
friluftsliv. Vi har ein natur som er roleg og snill, men 
ikkje uspennande, med skogar, elver, og fjellvatn. 
Tenk på fjella våre. Å oppleve dei er som å opne ei 
spenningsbok med basis i geologi, der flora og 
fauna og namnsetting flettar seg inn i uendelege 
mange oppdaga og uoppdaga påminningar om eit 
tusenårgammalt samspel mellom mennesket og 
natur. I dag er det eit unikt opplevingspotensiale i 
vårt daglegliv. Derfor er reiseliv bygd på opplevin- 
gar av kulhi|r og natur vårt passord for turisme. Vårt 
ja-ord fil storsamfunnet, vårt velkomen fil oss!

rne andre at medmenneskeleg omsorg Vi kan S}
og omtanke for natur og for tradisjon er heilt nød
vendige eigenskapar for eit moderne menneske, 
også for menneske i storbyane. Men før vi kan gå 
inn i den forbiletlege funksjonen må vi vere trygge 
nok til å seie: Utkanten ligg midt i verda, fordi kvar 
og ein av oss aktivt må arbeide med å definere sin 
eigen meiningsfylte plass i livet.
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På udkant med fremtiden
af adjunkt Michael Boss

Den noget mondæne engelske avis, der frimodigt 
kalder sig The European, sendte for nylig en såkaldt 
kulturjournalist til Norge for at overvære kåringen 
af Europas mest velfungerende småstad.

Begivenheden fandt sted i Røros, den gamle kob
bermineby øverst i Østerdalen. Byen med dens 
smukke træhuse og industrihistoriske perler blev 
grundlagt af vor egen Christian den Fjerde og blev 
for en halv snes år siden af UNESCO klassificeret i 
den absolutte top blandtverdens bevaringsværdige 
kulturminder.

Men det havde Europas udsendte ikke bemær
ket. Han gik tilsyneladende bare rundt og frøs og 
undrede sig over, hvordan disse nordmænd dog i 
alverden havde kunnet finde på at gøre en stor, hvid 
trækirke til vartegn for deres by. Og over, at man i 
det hele taget havde undfanget den sælsomme idé 
at placere en væsentlig europæisk begivenhed i en

Motiv fra første udvekslingsrejse, "min gode ven, Trond"

by,hvis eneste aktiv syntes atvære,at den kunne nås 
med fly fra Oslo, så man blev fri for at køre gennem 
al den kedsommelige natur.

Og, tænk, de havde ikke engang en biograf!
Hans forargelse blev ikke mindre af, at det blev en 

lille norsk fiskerby på Skagerakskysten, Lyngør, der 
vandt førsteprisen. Hvordan man i det hele taget 
kunne få den ide at uddele præmier for folks måde 
at leve på, det gik over hans forstand.

Jo, sådan kan den europæiske udkant opleves 
under en udflugt fra Fleet Street!

Mine gode ven, Trond, bor i den lille bygd Fåset 
syd for Tynset i Nord-Østerdalen. Til daglig fører 
han tilsyn med arbejdssikkerheden på amtets for
trinsvis små og mellemstore arbejdspladser, som 
han registrerer på sit EDB-program og holder kon
takt med per bil og mobiltelefon.

Fritiden tilbringer han helst i skoven eller på fjel
det, som hører til hans lille fritidsgård, der ligger 
smukt på lien med udsigt til det mægtige fjeld i 
sydøst, som hans forældre gav ham navn efter. Selv 
om der er arbejde med at passe og træne familiens 
tre vildmarksvante islandsheste, afser han dog en 
ugentlig aften til at synge en rungende bas i egnens 
store mandskor og til at beklæde et par tillidshverv 
inden for det sociale og folkelige liv.

For nylig byggede Trond sammen med sin kone, 
Aud-Karen, en traditionel "Østerdalsstue" over for 
sit selvbyggerhus med alle moderne bekvemmelig
heder og dobbeltgarage. Herovre tilbringer de 
gerne aftenen med at udføre gammelt håndværk i 
stof og læder; for "de gamle kunne noget, som vi 
taber ved at glemme"!

Trond er indædt modstander af Norges indtræ
den i EF. Først og fremmest fordi han mener, det vil 
betyde, at hele bosætningsmønsteret i Norge vil 
blive forandret. Uden støtte fra det offentlige vil det 
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erhvervsmæssige grundlag for livet i fjeld- og skov
dalene forsvinde, og det vil samtidig medføre 
udslettelsen af en kultur og en livsform, som det 
moderne menneske har meget at lære af.

Som gammel sømand og kosmopolit oplever 
han "Den europæiske idé" som noget meget frem
med. Som noget, der kun kan være fostret i bymen
neskers og bureaukraters hjerner. Naturligvis 
betragter han sig selv som europæer. Men nord
mand først, europæer så. Europæer skal man være i 
kraft af sin egen nationale og folkelige kulturelle 
egenart.

ForTrond at se er der kultur i dagligt at leve i sam
vær og samklang med naturen; i at være medborger 
i et samfund, hvor naboerne møder op og hjælper 
dig den dag, du skal have bygget en lade eller høstet 
en mark; hvor der endnu står så meget respekt om 
skolens arbejde, at den kan være det naturlige hus
rum for folkeoplysning og kreativitet, og hvor forti
dens håndværk, litteratur og kunst stadig kan inspi
rere mennesker hl at leve det gode liv med hinan
den.

Det kan jo forekomme nogle at være et privile
gium at kunne leve og tænke sådan som medlem af 
et moderne velfærdssamfund her i begyndelsen af 
1990'eme. Og man kunne måske også indvende, at 
hele denne livsform og værdiopfattelse dårligt 
kunne tænkes uden den norske olierigdom som 
økonomisk forudsætning.

Men i stedet for at betragte udkantssamfundet 
som et fortidslevn kunne man jo også anse det for at 
være en kulturel ressource, som kan spille en rolle 
for storsamfundenes eksperimenter for fremtiden.

I sin allerede klassiske rejseskildring, "Åh, 
Europa", kaldte den tyske forfatter Hans Magnus 
Enzensberger i 1988 Norge for "en ekstravagance i 
Europas periferi". Han karakteriserede også landet 

som "Europas største hjemstavnsmuseum". Det 
blev der leet meget over den sommer i det mon
dæne Europa, som overså tilføjelsen: Men også "et 
kæmpemæssigt fremtidslaboratorium".

Norge, skrev han, er som Askeladen i eventyret, 
som snyder alle sine flittige, beregnende og ærger
rige brødre og ender med at få prinsessen og det 
halve kongerige:
"Men hvad stiller de heldige vindere op, når de har 
fået den store gevinst? Ikke noget særligt. De driver 
kun deres gamle forkærligheder hl det yderste, for 
det har pludselig vist sig, at de havde fremtiden for 
sig: deres hang hl overskuelighed og til decentrali
sering, hl nabohjælp og Hl det sunde liv, deres kult 
med forfædrene, deres idrætslidenskab, deres kær
lighed Hl naturen. Og her kommer det dem bl gode, 
at de har forsømt noget af det, der var på dagsorde
nen andetsteds: koncentrahon af befolkningen i 
millionbyer, udvikling af sodede industriområder, 
udbygning) af tætmaskede motorvejsnet, tilvæn
ning Hl streng arbejdsdisciplin og Hl hekHsk fråd-

• // sen.
Jeg ved, a't min ven Trond ville kunne nikke aner

kendende med sit rødskæggede granithoved Hl 
Enzensbergers vurderinger: I virkeligheden er det 
Europa, der har brug for Norges, dvs. udkantens, 
værdier — il<d<e omvendt! Det Europa, som selv er 
gået ind i en laboratorie-fase, hvor slutproduktet 
indhl videre er usikkert; men hvor vi helst skulle 
ende med en styrkelse af en decentral og folkelig 
indflydelse på de beslutninger, hvormed vi former 
fremtiden fpr os selv og hinanden!
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Marginalfolk eller 
hvad vi kan tilføre Europa 
af amtsrådsmedlem Knud Jacobsen

I ethvert samfund er der en modsætning imellem 
magtens centrum og magtens periferi. Det vil altid 
være sådan, at de mennesker, som føler sig tiltruk
ket af den herskende livsform — de herskende vær
disystemer-vil stræbe efter at avancere netop i det 
system, og når de avancerer, vil de udbygge syste
met efter de bestående værdier. Derimod vil folk, 
som ikke deler de herskende normer have svært ved 
at begå sig og også være mindre motiverede for det, 
og derfor vil de ikke komme så langt frem, de vil 
danne en slags magtens bagtrop, opholde sig i mag
tens periferi.

Denne opdeling i et centrum og en periferi i 
magtmæssig betydning vil til dels også afspejle sig 
geografisk. Der findes således ikke mange departe
mentschefer eller ministersekretærer i Lemvig, og 
det er i det hele taget meget få mennesker bosat i 
Ringkøbing amt, som kan siges at have indflydelse 
på de beslutninger, som styrer Danmark i dag. 
Beslutningstagerne finder vi i magtens centrum i 
København, eller i Bruxelles og Bonn.

Der vil altså være en forskel i værdinormer imel
lem hovedstad og provins, som vil give sig udslag i 
tilbøjelighed til konflikt, en konflikt som også styr
kes af, at centrum — centraladministrationen — vil 
prøve at få styr på det hele, at komme til at beherske 
hele landet, anderledesheden er en trussel. Mens 
periferien netop ikke ønsker at blive styret af cen
trum. Der bliver altså en evig kamp om, hvem der 
skal bestemme ude i periferien, er det centraladmi
nistrationen eller er det folk selv.

Der er noget andet, som også er typisk for denne 

centrum-periferiopdeling og det er, at al fornyelse 
naturnødvendigt må komme fra periferien. Cen
trum er j o netop karakteriseret af, at folkene her ikke 
sætter spørgsmålstegn, de deler de bestående nor
mer, og når en udvikling derfor kører fast, er der ikke 
i centrum idéer til, hvordan man skifter kurs. Disse 
nødvendige idéer må derfor komme fra periferien, 
fra de livsformer, som er opstået som modsætning 
til det bestående og altså nu stagnerende. Ud af 
disse alternative livsformer opstår de nye tanker, 
som kommer til at blive centrum og styrende.

Vi står i dag overfor en europæisk samlingsbevæ
gelse med et stort pres for at "følge med udviklin
gen" at komme med "inden det europæiske tog er 
kørt". Der er i den sammenhæng udtrykt angst for, 
at vi i det vestlige Jylland vil "blive hægtet af udvik
lingen". Jeg tror imidlertid, at det er vigtigt, at vi ikke 
falder på maven for den megen udviklingssnak. At 
vi besinder os på, hvad vi kan, hvilke traditioner vi 
har, og hermed hvad vi kan tilføre en europæisk 
udvikling.

Og her er det netop vigtigt, at vi har en historie
lang erfaring med at være udkantsområde, og i ste
det for at falde på maven for det, der rører sig cen
tralt, skal vi fastholde de værdier, der er i at stå i et 
spændingsforhold til magthaverne.

Det betyder selvfølgelig ikke, at vi lever uafhæn
gigt af det øvrige samfund, vi nyder i høj grad godt 
af den udvikling som foregår centralt, og kan glæde 
os over både folkepension, sygehuse, gymnasier, 
jernbaner og flyruter.

Men vi har en historisk tradition i udkanten for at 
være os selv og derigennem være nyskabende. Det 
er i udkanten man skabte højskolen, friskolen, 
brugsforeningerne og andelsmejeriet. I de senere år 
har vi set at f.eks. vindmølleindustrien er skabt af 
smedemestre i udkanten i samarbejde med inge
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niører fra universiteter og læreanstalter. Men det er 
ikke tilfældigt, at vindmøllefabrikkerne opstod i 
Vestjylland og ikke i de industrielle centre. Ser vi på 
en nyskabelse som det økologiske landbrug, så er 
det også opstået ved, at enkeltpersoner ude 
om kring har indset nødvendigheden af andre dyrk
ningsformer, og fordi de tilhørte udkantsfolket, er 
de gået igang på tværs af det etablerede system. Det 
er alt sammen ting, som vi kan være stolte af, og 
som det øvrige samfund har taget til sig med glæde.

Det er den historiske tradition, vi skal fastholde 
og videreudvikle som udkant ikke bare i Danmark 
men i hele Europa (Verden?), og grundlaget for tra
ditionen er særlingene. Vi skal altså værne om den 
enkeltes evner, vi skal styrke og stimulere skaber
kraften hos hver enkelt borger, og hjælpe hinanden 
med, at der er plads til at prøve de nye veje af. På den 
måde kan vi selv blive et rigt samfund i samspil med 
det øvrige Europa.

Norden i Europa
af tidl. amtsrådsmedlem Kristen Poulsgaard

I min korte tid som amtsrådsmedlem, var jeg for
mand for Lemvig Gymnasiums skoleråd. Det var 
en meget positiv oplevelse at træffe både elever og 
lærere på gymnasiet, og derfor vil jeg også gerne 
skrive et par ord. Man har bedt mig sige min 
mening om det nordiske samarbejde, som man for
søger at få etableret. Jeg har altid været varm tilhæn
ger af nord: sk samarbejde og en af dem, der bekla
ger mest at planen om Nordek strandede, er under
tegnede; men jeg er så afgjort modstander af den 
form for samarbejde, der foregår i Nordisk Råd, 
fordi Nord: sk Råd efter min bedste overbevisning 
har udviklet sig til et kæmpebureaukrati. Resultatet 
af dette bureaukrati er mikroskopisk og vi ser jo 
også gang på gang, at de initiativer, der bliver taget,
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som fører til øget samkvem mellem de nordiske 
lande, mange gange foregår uden om Nordisk Råds 
regi. Dette gælder også initiativet her i Lemvig. At 
Nordisk Råd, så længe vi har det, så går ind og støt
ter disse initiativer, det er i orden, men det er som 
sagt et meget tungt apparat at danse med. Men med 
den verden og den hastige forandring, der er, og 
med det stærke Tyskland, der er kommet ud af for
andringen i Østeuropa, med EF og hvad der ellers 
sker af nationale strømninger i Rusland, i Jugosla
vien og andre steder, er det nødvendigt at de nordi
ske lande står sammen, og en af mulighederne for at 
stå sammen er jo, at man lærer andre at kende, og 
der er sådan et initiativ som Lemvig Gymnasium 
har taget, en af de veje frem. De unge mennesker, der 
skal bygge fremtiden, skal bygge den på det fælles 
Europa, men så sandelig også på et fælles Norden 
for at bevare vort kulturelle særpræg, som vi trods 
alt har i Norden, deri modsætning til næsten hele EF 
jo ikke bygger på Romerretten. Jeg vil gerne ønske 
Lemvig Gymnasium held og lykke med disse 
bestræbelser og håbe, der må komme noget godtog 
frugtbart ud af det til gavn for kommende genera
tioner. Motiv fra første udvekslingsrejse, Jotunheimen
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på Lemvig Gymnasium
- Oplevelser
- Praktik
- Egnskendskab
- Erhvervskendskab

At være studieforberedende og almendannende 
er gymnasiets kendetegn. Det indebærer, at en gym
nasieelev i løbet af de tre ungdomsår skal lære 
mange nye og spændende ting. Alt dette er nøje 
beskrevet i gymnasieskolens lovgivning og mål
sætning.

Oplevelser af kulturel og praktisk art fremmer 

denne målsætning — naturligvis. Egentlig almen
dannelse 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 fællesarrangementerne og på vore 
udlandsrejser og ekskursioner. Mange fag indehol
der en praktisk dimension. For at styrke denne prak
tiske dimension i undervisningen og gymnasiets 
rolle som egnsgymnasium giver Lemvig Gymna
sium eleverne tilbud om fire former for praktikop-
hold:

1. Landbrugsgrenen
2. Fiskerilinjen
3. Kemipraktik på Cheminova

Endvidere indgår der 
praktik i teknikfag.

Oplevelser, praktik, egnskendskab, 
erhvervskendskab
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Praktik
Landbrug, fiskeri og kemi.

Som noget ekstra indgår der for eleverne på land
brugsgrenen (elever med biologi på mellemniveau 
eller højt niveau), fiskerilinjen og for eleverne med 
kemi på højt niveau et tilbud om praktikophold. 
Alle praktikophold er lagt i bestemte uger, så det 
giver mindst muligt afbræk i den daglige undervis
ning.

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 praktik
uge ligger allerede i eksamensperioden i l.g, anden 
og tredje praktikuge ligger som sidste uge i som
merferien og i første undervisningsuge i 2.g.
De to sidste praktikuger ligger som sidste uge i 
sommerferien efter 2.g og i uge 38 i 3.g.

På fiskerilinjen 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 
1. 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 place
ret i elevernes ferier eller i perioder uden undervis
ning. Erfaringerne viser, at der ingen problemer er i 
at få eleverne til at bruge deres ferier til disse op
hold, 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 
kærkomment tilbud om anderledes undervisning, 

og såvel den daglige undervisning som eksamen 
viser, at de i deres undervisning på gymnasiet kan 
bruge det, de har set/lært i praktik.

;n

Praktikken på Cheminova
September 90 var kemi-højniveauholdet i praktik 
på Cheminova.

De ni elever arbejdede under kyndig vejledning 
af Cheminovas medarbejdere med at løse opgaver 
svarende til de respektive laboratoriers normale 
opgaver.

For eleverne var det en udbytterig uge — de fik 
mulighed for at stifte bekendtskab med avanceret 
kemiapparatur, at være i et forskermiljø og arbejde 
intensivt med kemi i en sammenhængende uge — 
noget som ellers ikke kan tilbydes.

Praktikugen på Cheminova har været med til at 
stimulere elevernes interesse for — og viden om 
anvendt kemi hvilket ses af de mange gode rappor
ter, som praktikugen resulterede i.

Samarbejdet med Cheminova giveros mulighed 
for at styrke den praktiske dimension i undervisnin
gen og gymnasiets rolle som egnsgymnasium.

I det kommende skoleår skal 3.g kemi-højni
veauholdet i praktik på Cheminova. Vi håber på et 
fortsat frugtbart samarbejde.

Eleverne modtager et "praktikbevis"
OZ

Teknikfag
Teknikfag er et mellemniveaufag med 4 timer om 
ugen.

Det overordnede mål med faget er at kombinere 
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et teoretisk og et praktisk forløb. Intentionen var, at 
det praktiske forløb skulle foregå ude på en virk
somhed i den valgte virksomheds produktion. Virk
somhedens produktion og det teoretiske oplæg 
skulle så helst passe sammen. Det store problem i 
teknikfag er reelt at finde et egnet emne, som har ele
vernes interesse, er teoretisk muligt og kan gives et 
passende praktisk forløb på en virksomhed eller i 
forbindelse med andre institutioner. Det valgte pro
jekt skulle så resultere i en projektrapport, som sam
tidig dannede grundlaget for den mundtlige eksa
men sammen med det teoretiske stof.

Bekendtgørelsen i teknikfag stiller krav om to for
løb i løbet af skoleåret. På Lemvig Gymnasium blev 
følgende to forløb valgt:
a) Aerodynamik: Fuglevingen, møllevingen, 

flyvningen.
b) Fiskeriteknik: Snurrevoddet.

Aerodynamik:
Teori: Teorien i aerodynamik omfatter det mest 
basale om luftpartiklers bevægelse omkring et plan, 
svæveflyets opbygning og manøvrering, de almin
deligste beregninger på kræfternes påvirkning af 
svæveflyet og sikkerhed i forbindelse med svæve
flyvning. Vingens opbygning blev især omhygge
ligt behandlet og sammenlignet med møllevingens 
opbygning og funktion/ydeevne.

Praktik: Praktikken omfattede sejlads med surfer, 
praktisk flyvning i svævefly og motorsvævefly med 
instruktør, besøg på Nordvestjydsk Center for Ved
varende Energi, besøg på Vestas og konstruktion af 
modelfly. Modelflyet blev afprøvet med hensyn til 
flyveevne og vingeprofilen blev afprøvet i en vind
tunnel.

Fiskeriteknik:
Teori: Teorien i fiskeriteknik kom til at omfatte

opbygning 
redskaber, 
materialer 
berørt.

og anvendelse at de mest centrale iisKe- 
såsom snurrevod, trawl og not. Valg af 
og disses egenskaber blev ligeledes

Praktik: Praktikperioden startede med et dagkur
sus på Fiskeriefterskolen i Thyborøn med alminde
lig bødning, orientering om fiskekutterens indret
ning og afprøvning af redningsdragter ude på Nis
sum Bredning. Denne introduktion blev efterfulgt 
af et reelt forløb hos vodbinderen i Lemvig, under 
hvis vejledning 3 stk. snurrevod blev tilvirket i en 
cirka størrelse 1/10.

Under er, ekskursion til Nordsøcentret blev nor
dens største trawlbinderi besøgt. Under samme tur 
fulgte man afprøvning af fiskeredskaber i Nordsø- 
centrets prøvetank.

Praktikperioden blev herefter afsluttet med prak
med snurrevod på Nissum Bredning 
Fiskeriefterskolens skib. Fiskeriet var 

tisk fiskeri i 
ombord på
meget vellykket, vejret var flot og rødspætterne 
smagte goc t.

PP

Kursus'virksomhed
Kursusafde ingen har i indeværende år revurderet 
sin virksomhed. Efter udnævnelsen af en amtslig 
konsulent vedr. rekvireret undervisning indenfor 
gymnasiet (denne stilling er gået til vores egen GB) 

op til, at gymnasie- og VUC-lærere i 
:re grad går sammen om at tilbyde kvali- 
irser. Vi er opmærksomme på denne

er der lagt 
amtet i høje 
ficerede ku 
udvikling.

I vinterer 1991/92 er der lokalt planlagt et åbent 
kursus på 13-12 gange med den aktuelle overskrift: 
EUROPA UNDER FORANDRING. Lærere fra 
historie, samfundsfag, tysk, fransk og latin vil gå
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sammen om kurset, så det forhåbentlig får dybde 
og bredde til at interessere rigtig mange forældre og 
andre interesserede.

I 1991/92 er der endvidere planlagt et kursus i 
samarbejde med den lokale Folkeuniversitetskreds 
om Egyptens oldtid.
Etkursus om de folkelige bevægelseriVestjylland er 
under overvejelse og sættes måske allerede i søen i 
1992.

Vi ved fra tidligere erfaringer at få, velforberedte 
kurser kan trække mange deltagere, og det vil vi i 
høj grad satse på fremover. Nærmere oplysninger 
om kurserne vil blive annonceret i den lokale presse.

SH Claus Nielsen

Året
Neurale netværks dynamik.
Lemvig Gymnasium er nu kommet i den alder, hvor 
vi kan trække på gamle elever, når der skal holdes 
fællesarrangementer. Tidligere har vi hørt Ellen Ref- 
strup spille klaver. Og Laila Westergaard har udstil
let granitskulpturer sammen med sin far og farfar 
under titlen "Skulptur i tre generationer", som er 
omtalt andet steds.

Den 28. februar 1991 holdt Claus Nielsen et blæn
dende foredrag om sit forskningsspeciale på DTH 
om neurale netværk. Han holdt os i ånde om den ny 
viden om vore hjerners virkemåde. Og om mulig
hederne for at udnytte dette i den nye teknologi.

Der stod han, den tidligere elev, med pegepind og 
vestjysk lune. Nu elev af en af verdens førende for
skere på området, professor R. M. J. Cotterill. Og 
som en hilsen til sin fortid i Lemvig har han ladet sin 
afhandling indlede med et digt af Thøger Larsen:

Jeg staar i Dag på Stjernens Hvælv.
I mig dens kræfter strømmer.
Jeg føler Stjernen i mig selv, 
hvor alle farver drømmer.

Og alle Ting, jeg kommer nær, 
har Dyb jeg aldrig maaler.
Ej røber Solen hvad de er, 
men kun hvordan de straaler.

Thøger Larsen

Forældrefesten
Årets forældrefest løb af stabelen d. 9. november, en 
efterårsfest, som sædvanlig som et resultat af sko
lens forenede kræfter.
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Stemningen røg til tops under overværelse af 
komedien "Tyvenes bal"—Lisa Birks bearbejdelse af 
Anouilhs stykke med masser af forviklinger, for
klædninger, sprogforbistringer og forkludringer.

Eleverne serverede derefter tunfiskesalat, kotelet
ter i fad, kage og kaffe, kyndigt tilberedt af kantinen 
— og så gik det ellers løs på dansegulvet. Forældre, 
elever og lærere dansede til Flex i fællesområdet og 
til discotek i fysikafdelingen.
Musik, larm, snak og trængsel overalt. De fleste 
maste tæer og blå mærker fremkom under Lanciers'- 
en, der blev danset med en sjældent set iver. 
Pustende og stønnende strømmede man til baren 
bagefter. Alt for hurtigt blev klokken 24, festen var 
slut, men vi kunne (heldigvis atter) se tilbage på et 
arrangement, hvor et ihærdigt samarbejde mellem 
elever, pedeller, kantinepersonale og lærere gav os 
alle en festlig aften.

På gensyn den 15. november 1991.
EM

Musik
Året, der gik, har budt på adskillige "højdepunkter" 
af musikalsk art. Vi lagde ud i efteråret med musik
ken Hl skolekomedien.

Til denne fores tilling ledede Jørgen Bruntse et lille 
orkester, som sørgede for den rette franske salon- 
stemning- det blev en flot og festlig foresHlling.

Skolens kor var involveret i forskellige arrange
menter, bl.a. deltog vi i efteråret i det regionale gym
nasiekorstævne, som i år blev afholdt på Herning 
Gymnasium. Her var det en stor oplevelse under 
Jens Johansens veloplagte og kyndige ledelse at 
synge satser fra musicalen "Hair", det var en dag, 
hvor vi følte os helt hensat i nostalgisk 60'er stem
ning. Samme aften deltog vi i den fælles opførelse i 

Herning Kohgrescenter, så da vi kom hjem Kl. 22 var 
alle godt trætte..., men også enige om at have fået en
virkelig god

Skolens k< 
program, soi 
nye naboins: 
vig kirke i f: 
ning.

I det nye s? 
lagt i at forbi 
certen, som I

oplevelse.
or var ved julehd klar med et lille jule- 
m vi sang i Vandborg Kirke, på vores 
atuHon "Tjørnebo", samt Hl sidst i Lem- 
3rbindelse med gymnasiets juleafslut- 

coleårblevde fleste musikalske kræfter 
erede forskellige indslag Hl forårskon- 
blev afholdt den 10. april. Her var det 

specielt positivt at opleve, hvor mange nye talenter 
vi har i den nyeste årgang — der er lagt op Hl sam
menspil i fle re shlarter, såvel klassisk som rytmisk. 

Der mødte rigHg mange mennesker op til forårs
å trods af, at fjernsynet forsøgte atkoncerten pi

udkonkurrere os med en fodboldkamp.
Det var rpeget dejligt med det store publikum, 

det gav en god gejst fra scenen, og vi synes selv, det
koncert.blev en god

Skolens kor bidrog, naturligt nok i dette Mozart 
år, med en sats af Mozart, samt en mere rytmisk 
afdeling med reggae og et nummer af Paul Simon.

Desuden var der indslag fra MUS klasser og l.g 
klasser, og 
nummmer:

concerten sluttede af med et fælles 
'One world" af SHng.

Også Lemvig Bigband, som jo inkluderer en del 
gymnasieele- 
numre undei

ver og lærere, deltog med en række 
r Jørgen Bruntses og Poul Erik Henrik- 

sens fælles ledelse.
Samme bigband tog i Bededagsferien på tur Hl 

Holland, naimere betegnet Bogerman College i 
byen Sneek: 

Herhavde
i det nordlige Friesland.
vi den store fornøjelse at medvirke i en 

stor Bigband fesHval, som ud over skolebigbands 
også bød på professionelle bigbands og øvrige 
musikere. Dette var et stort højdepunkt, og alle var
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enige om at turen var virkelig vellykket og så rigeligt 
den lange bustur værd, og så var det jo skønt at høre 
klapsalverne fra vores vist hidtil største publikum!

Deternu ved atvære slutpå skoleåret, og jeg må i 
dette tilbageblik konkludere, at det har været et år 
med stor musikalsk aktivitet, her må også lige næv
nes de mange initiativer, der er taget med hensyn til 
selvbestaltede bands, som bl.a. består af mus - ele
ver og l.g'ere—i denne gruppe har aktiviteten virke
ligværet høj i år, og det skaber jo store forventninger 
til de kommende.

VA

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. Størst spillemæssig succes havde vi i 
volleyball, hvor3.g. drengene vandt alle indledende 
kampe og først blev slået — meget knebent — i fina
len. 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 l.bx (meget over
raskende) elevernes klasseturnering. De fik herefter 
æren af at udfordre det indtil nu aldeles suveræne 
og ubesejrede lærerhold. Denne finalekamp blev 
afviklet kort før jul for øjnene af et talstærkt publi
kum. Der blev spillet over 3 perioderå 15 min.Lærer
holdet vandt—som sædvanlig—denne gangmed 3 
— 1 og er således stadig ubesejret!

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

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

JA

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 fredag den 20. decem
ber 1991.

Prædiken ved juleafslutning 
1990
af Gunda Jørgensen

Da Adam og Eva havde brudt venskabet med Gud, 
måtte de forlade det himmelske paradis. De kom Hl 
at leve et slidsomt liv på jorden, hvor ingenting blev 
foræret, men hvor Guds forbandelse gik i opfyl
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delse: I ansigtets sved blev det daglige brød bragt til 
veje, og med smerte blev børnene født.

Den førstefødte på jorden var Kain.
Da Eva kom til sig selv efter fødslens afmagt og så 

det nye menneske, dette fuldbårne barn, der var 
kommet til verden, da glemte hun den smerte og 
svaghed, hun havde været fanget i, og med nyt mod 
og i dyb taknemmelighed sagde hun: "Med Her
rens hjælp har jeg fået en søn. Et barn er født os, en 
søn os givet..."

Livet på jorden rummede mere end Eva havde 
forestillet sig, og Guds forbandelse over hende var 
ikke kun en forbandelse. Måske var Gud mindre 
hård og nådeløs, end hun havde ment den dag, han 
drev dem fra paradiset og smækkede porten i bag 
dem.

Gud sad i sin himmel og hørte Eva kalde, og han 
så, at hun vendte øjnene mod himlen, fordi hun var 
overvældet af noget, jorden ikke kunne rumme. 
Gud så ned på hende, og han så ned på jorden, som 
han længe ikke havde interesseret sig for, fordi den 
mindede ham om hans fejltagelse og den store skuf
felse, der havde fyldt ham, da mennesket ikke ville 
leve i lydighed og samtale med ham i det himmel
ske paradis, men hellere ville ud for sig selv på jor
dens og dødens vilkår.

Gud så ned på jorden og så Eva sidde med det 
nyfødte barn i armene, drengen Kain, som hun 
kaldte ham. Synet skar Gud i hjertet, —for hvordan 
skulle Eva dog værne det barn på den øde og vilde 
jord? Hun burde være bange i stedet for at synke 
hen i den fryd og tilfredshed, som han læste i hen
des ansigt.

Med et følte Gud sig så underlig udenfor, skønt al 
skabningen jo var hans, og uden hans livsånde var 
det hele ingenting. Men der sad Eva, alene med sit 
barn, med et under i sine hænder og var opslugt af 

det. Hun savnede ikke paradis, hun manglede 
ingenting. Nok havde hun råbt på Gud, men hun 
behøvede ham ikke nu.

Gud så fra Eva til sine egne tomme hænder. Han 
huskede, de han formede og skabte Adam og Eva 
og pustede livsånde i deres næsebor, og liv strøm
mede gennei 
der. Den be 
kende. Han

m leret, og de rørte sig under hans hæn- 
vægende fryd skulle han aldrig mere 
skulle aldrig mere skabe et menneske, 

for han havde jo lagt formeringen uden for sig selv, 
menneskers såvel som dyrs og træers.

Gud så atter på sine hænder og tænkte, at i dem 
havde Kair 
havde Gud c

aldrig ligget. Dette nye menneske 
aldrig rørt ved, og han satte ham på en 

måde udenfor menneskers liv. Der var noget, han 
ikke kunne gøre noget ved, noget han måtte over
lade Hl dem selv.

Men Gud så Hl, og han så Kain vokse og Abel 
blive født, og drengene blive Hl mænd, og de arbej
dede for at skaffe sig føden. Livet gik sin gang og det 
endte med, at Kain, det første menneske der blev 
født Hl verden, han blev også den første Hl at frem
kalde og se døden. Kain slog sin bror, Abel, ihjel.

Og det Gud ikke havde fortrudt ved Adams uly- 
dighed, det 
angrede, at 1

fortrød han ved Kains vold: Han 
han nogensinde havde skabt menne

sket, havde formet leret og blæst livets ånde i det,— 
for ikke at være ensom mere, for at have nogen at 
tale Hl og få svar fra. Gud fortrød, at han havde skabt 
mennesket i sit billede, for det voldte mere fortræd 
end dyr og fugle og fisk nogensinde kunne, —fordi 
detvarskabl med mulighed for at øve godt og ondt, 
det var skabt med vilje, forstand og magt.

Abels blod råbte Hl Gud, og Kain sneg sig mørk 
og skummel over jorden.

grumme væsen virkelig den søn Eva 
med Herrens hjælp? Kain havde for-

Var dette 
havde fået
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brudt sit liv. Det var uimodsigeligt, og jorden ville 
ikke mere vide af ham. Men Gud kunne ikke 
glemme synet af Eva med den nyfødte, og hendes 
store glæde over, at et menneske var født Hl verden. 
Og det syn reddede Kain fra Guds vrede, for Gud 
ville ikke have det udslettet af sin erindring.

Gud så på sine hænder, som Kain aldrig havde 
hvilet i; alHd havde han været overladt Hl menne
sker og Hl sig selv, og Gud havde aldrig rørt ved 
ham. Nu gjorde han det omsider. Han rakte ned og 
tegnede med sin finger et mærke på Kains pande. 
Han rørte ved den fredløse og hjemløse mand, for at 
mennesker ikke skulle røre ham. Gud satte sit 
mærke på Evas afkom, og sådan blev det tydeligt, at 
mennesker ikke selv formår at tage vare på deres 
børn. Jordens vildskab og mørke gør det af med de 
små. Men hvad var der at gøre ved det?

Det tænkte Gud over gennem århundrederne, 
mens mennesker levede og legede og krigedes og 
døde på jorden, og ud af alle deres anstrengelser og 
umage kom kun støv og aske. Den dag Gud selv 
steg ned på Nebo bjerg for der egenhændig at 
begrave sin tjener Moses og stod med jord i hæn
derne for at dække graven til, da kunne han ikke 
holde Hl det længere. Han ville ikke, at hans skab
ning skulle ende i død og jord og mørke, det var 
ikke meningen. Det havde aldrig været hans 
mening. Aber måtte han mindes Eva med den 
nyfødte Kain. Synet havde været så løfterigt, så 
overraskende, selvom det også havde stukket ham i 
hjertet og havde fået ham Hl at føle sig udenfor.

Lige der, mens Gud stod med jord i hænderne i 
færd med at begrave Moses, blev han klar over, 
hvad der var galt, og hvad han ville gøre. Han ville 
ikke blive med at være udenfor i sin himmel. Han 
ville selv ind på jorden og være med i menneskers 
liv, sådan som det nu engang var—med lyst og sorg, 

med sang og tavshed, med vildskab og med fred.
Men atter tog det århundredrer før Gud fandt ud 

af, hvordan han skulle komme Hl at leve jordens og 
menneskers liv. Og atter var det billedet fra begyn
delsen af Eva og Kain der tegnede løsningen.

Det der var sket, skulle ske igen: Et barn skulle 
fødes, en søn skulle gives.

Men denne gang skulle det være hans, Guds eget 
barn, en han havde rørt ved, en der havde Gud i sig. 
Guds enbårne søn skulle fødes af en ny Eva.

Og det skete som Gud tænkte. Han fik det gamle 
billede at se en gang Hl: Maria med barnet, — den 
evige madonna med det barn der aldrig vokser, det 
udsatte og hjælpeløse menneskeliv, malet og sunget 
gennem århundreder, gentaget i utallige variaHoner, 
og dog alHd det samme: moderen med barnet mel
lem dyr i stalden, men Hlbedt af konger og engle, 
stjerner og hyrder,—det syn fortæller mennesker Hl 
alle Hder, at Gud ikke holder sig for sig selv i sin him
mel, han er ikke udenfor, han er kommet ind i jor
dens liv, sådan som det er, som det lykkes og mislyk
kes, mens vi elsker og hader.

Eva med Kain. Maria med Jesus. Mødre der vil 
værge deres børn, men som ikke kan. Ingen kan.

En sen Hd, en rå Hd, kan fremvise et billede af den 
evige moder med barnet, et som vi næsten ikke tåler 
at se på, fordi vi ved det er sandt:

De står på kanten af en dyb grav, mødre med 
deres små, verdens Eva'er og Maria'er. Soldater 
med geværer står rundt om parate Hl at skyde dem 
ned i hullerne, men de vil nyde synet af de rystende 
mødre og de grædende børn lidt endnu; de nyder 
de værgeløses angst, fordi de måler deres egen magt 
på den. Vi ser hvad der sker, og vil råbe, bede, 
anklage: Hvordan kan du Hllade dette, Gud? Hvor
dan kan du se på det? Stands dog de bødler.

Og Gud ser og husker: Eva med Kain, ham der 
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dræbte sin bror, og Maria med Jesus, ham der blev 
dræbt af sine brødre. Men som så alligevel ikke 
kunne dræbes.

Og vi ser, sammen med de skydeklare soldater:
Der er en mor, der ikke ryster, en mor, hvis barn 

ikke skriger, for moderen ser på barnet, hun taler til 
det, vugger det på armen, kilder det under hagen. 
Hun er opslugt og helt samlet om, at hendes barn 
ingen fare skal mærke. Og barnet smiler og rækker 
ud efter moderens hår. Da vender moderen sig om 
fra graven og går lige frem imod soldaterne. En 
taber geværet, en skyder lige op i luften, de andre 
står lammede af overraskelse. Hun går bort imellem 
dem, væk fra begravelsespladsen. En kugle synger i 
luften lige ved hendes øre, men barnet rækker hån
den ud og griber den i farten, og ser tænksomt på 
den, — og vi hører eller husker ældgamle ord:

Der gøres ej ondt og voldes ej men i hele mif hel
lige bjergland...

Kommer ordene fra jord eller himmel? Vi ved det 
ikke, men vi har hørt dem, mens soldater lægger an 
til skud for at dræbe børn.

Og sådan bliver det altid jul. Freden forkyndes 
midt i våbenbrag. Kanonerne skydes af, men vi kan 
gribe kuglerne.

Amen.

Kunst på skolen
Skulptur i tre generationer

Lemvig Gymnasiums bygninger var i næsten en 
måned rammen om en enestående udstilling: 
"Skulptur i tre generationer".

Det drejede sig om værker af billedhuggerfami
lien Torvald, Ejgil og Laila Westergaard. Laila er stu
dent fra Lemvig Gymnasium 1983.

Ved åbnir gen af udstilling den 26. april sang Laila 
Westergaard og museumsinspektør Ellen Dam- 
gaard fra Lemvig Museum holdt åbningstalen.

° 1 1
Åbningstale
af Ellen Damgaard

I museets have har vi en sten, som Torvald Wester
gaard har hugget. Det er en granitblok med vold
somme foldninger i gråt og rødt. Ud af stenen vok
ser ansigter og hænder — menneskelige skikkelser. 
Også et sælioved kigger frem. På soklen står der:
Aar 2142. 25.5. Tilegnet Thøger Larsen.

Stenen blev opstillet i anledning af 100 års dagen 
for Thøger Larsens fødsel. I 1928 — da Torvald

Laila Westergaard
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Westergaard var en ung mand i Lemvig—huggede 
han gravstenen over Thøger Larsen. Nu, da han selv 
var en gammel mand, huggede han altså endnu en 
sten for Thøger Larsen, en sten for Thøger Larsens 
fødsel. Hvis man spurgte ham, hvad stenen forestil
lede, svarede han: "Jeg tænkte meget på Thøger Lar
sen, da jeg huggede den." Hvad tænkte han? Nok 
med Thøger Larsen, at "Nu er du Muld, mens jeg er 
Mand, Ak, tiden skynder sig alt hvad den mægter, 
at få mulddynen over alle slægter; men stenen gik 
også ind i tidens og slægternes og klodernes gang i 
et uendeligt tidsforløb. År 2142 kommer den totale 
solformørkelse som Thøger Larsen så gerne ville se, 
og om hvilken han skrev: "Er det ikke underligt at 
vide, at i et bestemt aar vil noget bestemt ske, som vi 
gerne ville med i, og så vide, at det ikke kan lade sig 
gøre, fordi vi da er ubønhørligt døde, ladt tilbage, 
blevet uvedkommende, hvem Adgang er forbudt til 

alt, hvad levende flokkes om—Tænkte Torvald 
Westergaard nu som gammel mand med den unge 
Thøger Larsen:

Vi Øjeblikkets Børn får Fremtidsve, 
vi foreløbig Former for en Grøde, 
vi glæder os til Ting, som først kan ske, 
når vi i tusind aar har været døde.

Den store granitsten med de foldede røde og grå 
lag er en urkraft — "Kloder i Smelten og Kloder i 
Hærden", tænker man med Thøger Larsen, vi aner 
de "vulkanske Pulsslag"; stenen minder os stærkt og 
enkelt om, at vi i dag "bebor en kølnet Klode".

Det er ikke underligt, af de tre Westergaard'er net
op har valgt stenen som materiale — den rummer i 
sig sin egen sjæl, den er genstridig, den overgiver sig 
først, når kunstneren kender den. Stenen er en del af 
klodens historie, ligesom mennesket er det, som 
slægterne, generationerne. Den bærer med sig stor 

Ejgil °g Laila Westergaard
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alvor og stor spøg. Ud af stenen dukker sære væsner 
som stenbidere og krabber—en kosmisk underfun
dighed som hos Thøger Larsen, hvor der er så lydt i 
sommernatten, "at jeg stundom tror, der brøler en 
Ko på Maanen", og hvor der fra søen stundom høres 
"et Smæk, som af to smaa Fisk, der kysser hinanden".

Thøger Larsen var ikke "hjemstavnsdigter" — og 
dette er ikke en udstilling af "lokale kunstnere". Vi 
kan ikke gøre os til af, at en by som Lemvig har 
"frembragt" en digter som Thøger Larsen eller tre bil
ledhuggere som Torvald Westergaard, Ejgil Wester- 
gaard og Laila Westergaard. Tværtimod må vi sige 
med Ebbe Komerup, når han om sin ven digteren 
skrev:"Man forstår, at en Mand, der som Thøger gik 
på vandring i Tiderne og i Rummets Evigheder, 
kunde leve hele sit Liv i an Afkrog uden at blive 
smaalig. Var det ikke lige meget, hvor han boede på 
Kloden?" Lemvig eller Tyrkiet — det afgør ikke 
sagen. Som Thøger går også de tre billedhuggere på 
vandring i tid og rum, på jagt efter store universelle 
spørgsmål og svar. Thøgers materiale var sproget, 
Westergaard'emes stenen — lige genstridige kan 

disse materialer være. Og er man en sand kunstner, 
må man kæmpe med de forhindringer, som et 
stærkt, egensindigt materiale kan byde på, fordi der 
er noget, som skal udtrykkes.

Og ingen kan bedre end Thøger Larsen sige, 
hvad det er for kræfter, der råder:

Jeg staar i D.lag på Stjernens Hvælv.
I mig dens Kræfter strømmer. 
Jeg føler Stjernen i mig selv, 
hvor alle Farver drømmer.

Det er, som Jordens Hav og Muld
med alle deres døde 
er med en Viden underfuld 
mig gaaet stumt i Møde.

Det uudsigelige Land 
som Genfærd søger Sjæle
Og Stjerners Mulm og Stjerners Brand 
i mig vil have Mæle.

Fra Westergaard udstillingen på Lemvig Gymnasium
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Solformørkelsen den 25. maj år2142 blevoplevet 
af en ung mand, der lå i græsset på en forårsgrøn 
bakkeryg med udsigt over fjorden — ved siden af 
det observatorium, der engang omkring 1920 var 
blevet bygget af en nu forlængst afdød særling. Nu 
var det øjeblik kommet, som Thøger Larsen så 
gerne ville opleve, og som også satteTorvald Wester- 
gaards tanker igang, mens han huggede stenen, 
som i 1975 skulle minde os om Thøger Larsens fød
sel for 100 år siden.

Hvad var det, der sang så stærkt i den unge mand 
ved observatoriet, i digteren Thøger Larsen og i bil
ledhuggerne Torvald, Ejgil og Laila Westergaard, 
hvis værker vi i dag skal glæde os over. Var det ikke 
denne stærke fornemmelse, som Thøger Larsen 
beskriver i novellen Hemmeligheden. "Ja, for hvad 
er den Sjæl, jeg har?, tænkte den unge mand. Hvad 
er den bevidsthed, som nu jubler og vaander sig i 

mig? Er den ikke Sfærernes femstrengede Musik, 
de fem Sansers Sang, En Drøm, et Digt af Kloderne? 
Stjerner har avlet mig, og det er mit Liv, at Stjerners 
Evner har Bolig i mig".

At "Stjerners Evner" har bolig i disse kunstnere, 
kan ingen være i tvivl om, som her ser dette smukke 
udvalg af deres værker. Disse sten, der rækker mil
lioner af år tilbage i klodens historie, er af kunstne
rens hånd blevet beriget med et budskab, der går ud 
over Nuet. Ingen af os vil se Solformørkelsen i år 
2142 eller den, som vil gå over Nordeuropa den 24. 
august 2435 ved nymåne klokken godt 22 om for
middagen. Men disse sten vil stadig være til.

Jeg synes der er god grund til at takke Lemvig 
Gymnasium for, at I med denne udstilling har givet 
os —"Øjeblikkets Børn"—en anledning til at standse, 
se og tænke. Vi er i godt selskab.

Fra Westergaard udstillingen på Lemvig Gymnasium
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Praktiske 
oplysninger
Biblioteket.
Bibliotekets meget alsidige bestand af bøger og 
tidsskrifter er fordelt på to rum: Dels i lokalet over
forkantinen (faglitteratur) og dels i lokale V2 (skøn
litteratur).

Biblioteket er indrettet efter det normale decimal
klassesystem, som folkebibliotekerne bruger.

For benyttelse af skolebiblioteket gælder føl
gende regler:
I. 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 skoleå
rets start.

4. Lånerens navn registreres på bogens udlån
skort. Herefter er låneren ansvarlig og erstat
ningspligtig 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 skånsom
hed og må ikke stå i klasselokalerne.

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

Faglæreren og bibliotekaren stiller sig så vidt 
muligt til rådighed ved litteratursøgning. Ellers hen
vises til kartoteket og de forskellige opslagsbøger, 
som er fremlagt eller opstillet under decimalnum
mer 01. r.

Edb
På Lemvig Gymnasium findes et veludstyret edb- 
lokale, og alle på gymnasiet får undervisning i et 
omfang de- svarer fil mindst 100 timer. Efter endt 
studentereksamen kan alle således mestre en PC'er.

krvisningen skal indeholde elementer 
ivedområder, det humanistiske, det sam

Edb-und 
fra alle 3 ho
fundsvidenskabelige og det naturvidenskabelige. 
14 IBM datamater med harddisk og farveskærm, 
der er placeret i edb-lokalet, er meget velegnede til 
undervisningen.

Datamaterne er ved hjælp af fordelerbokse 
koblet Hl p 
maskine, d 
fion via tel

। nntere. Endvidere findes der i lokalet en 
;r primært er forbeholdt kommunika- 

med et moi 
kan kommi

donnettet. Denne datamat er udstyret 
dem og en telefonforbindelse, så man 
e i kontakt med forskellige databaser 

blandt andet med statistisk indhold. Endvidere fin
des der i lokalet en laserprinter, der bruges flittigt, 
ikke mindst i forbindelse med udfærdigelsen af 
skolebladet "Undertiden" samt mange elevopgaver. 
S elve edb-lokalet er åbent for elever fra klokken 7.3 0 
til 16.30, så 
Det kan doj

edes at man kan udnytte mellemtimer, 
g kun lade sig gøre, hvis lokalet ikke er 

reserveret i il klasseundervisning. De populæreste 
programmer, der ligger på maskinerne, er tekstbe- 
handlinger, 
gram m er. A

matematikprogrammer og sprogpro- 
Jle elever bliver i starten af 1. g præsente

ret for tekstbehandlingsprogrammer, og den mulig
hed er eleverne hurtige til at udnytte. Mange skrift
lige opgaver bliver klaret på denne måde.

Ud over edb-lokalet findes der datamater placeret 
andre steder på skolen. Fysik, kemi og biologi råder 
over 2 mas 
elever, hvis

skiner, og disse er også tilgængelige for 
de ikke bruges i undervisningen.

Edb-lokalet anvendes også til afholdelse af kur
ser. Lemvig Gymnasium udbyder en del edb-kurser

24



som rekvireret undervisning, således at firmaer kan 
udnytte undervisningsfaciliteterne på gymnasiet. 

PH

Ferieplan
Sommerferie 1991: 24/6 — 6/8 1991 
Efterårsferie: 14/10 —18/10 1991
Juleferie: 23/12 1991 - 3/1 1992
Vinterferie: 10/2 -14/2 1992 
Påskeferie: 13/4-20/4 1992
St. Bededag: 15/5 1992
Kr. Himmelfartsdag: 28/5 1992
Pinseferie: 8/6 1992
Sommerferie 1992: Starter 22/6 1992 
Nævnte datoer hører med til ferierne.

Forældrene vælger repræsentanter til bestyrelsen.
I år har det været

Grete Ravn,
Teglvænget 10,7620 Lemvig 
tlf. 9782 14 99
Torben Andreasen,
Nis Petersensvej 22
7620 Lemvig, 
tlf. 978223 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.

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, foræl
dre 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.

12. og 3.g er der også indbudt til en aften med for
ældrene. Her ser vi mere fremad på jobmulighe
derne efter gymnasiet, og der er også lejlighed til 
samtaler.

Endelig er forældrene naturligvis indbudt til 
dimissionshøjtideligheden, hvor eksamensbevi
serne overrækkes.
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Valgfag på Antal ugetimer
højt niveau 2-g 3-g

Begge linjer:

Samfundsfag...................... 5 5
Musik................................ 5 5
Engelsk.............................. 5

Tysk.................................... 5
Fransk ................................ 5
Kun matematisk linje

Matematik........................ 5
Fysik.................................. 5
Kemi.................................. 4 5
Biologi................................ 5 5

Valgfag på mellemniveau

4 ugentlige tirner i 2.g eller 3.g

Begge linjér: 
Geografi 
Biologi 
Datalogi 
Teknikfag 
Idræt
Billedkuns: 
Erhvervsøkonomi

Kun sproglig linje: 
Latin
Matematik

Kun matematisk linje: 
Kemi
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Grundplan

Fysik

Biologi

Rektor
VI Bibliotek

'''AV
V2/bib

Adm.

Kontor
Kontor

værkst.
Bogdepot

N4EDB

Musik

V3

Sportshal

Omkl. Drengel Omkl. Piger

n

Kemi

N3

N2

Fælles område

Kantine

Elevråd

S 1Geografi

Indgang

I Pedel 

Stud.vej],

Lærervær.

Mødelok.

I kælderetagen findes: 
Musik øverum 
Billedkunst 
Sproglab. 
Motionsrum 
Teknikerrum 
Bordtennis 
Cykelparkering
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Introduktion
Onsdag den 7. august:
kl. 10.00: l.g møder.
Modtagelse af l.g i fællesområdet.
l.g eleverne inddeles i klasser, som derefter mødes 
med klasselæreren i klasselokalet om følgende:
— præsentation af lærere og elever
— udlevering af skema og bøger
— gennemgang af årsskriftet
— præsentation af introduktionsugen
Derefter rundvisning på skolen v/klasselærerne.
Frokost, kan købes i kantinen.

kl. 12.00: 2. og 3.g møder.
Fælles samling for hele skolen i fællesområdet.
VELKOMST.

ca. kl. 12.30: l.g: Fri.
2. og 3.g: Udlevering af skema og bøger i klasserne. 
Derefter fri.

Torsdag den 8. august: 2. og 3.g har almindelig 
undervisning.
l .g har almindelig undervisning og 2 timers studie
vejledning.

Fredag den 9. august:
2 . og 3.g har almindelig undervisning.
l.g eleverne samt 2. og 3.MUS har fælles musikar
rangement med JB og VA i den lille idrætshal hele 
dagen.

Fredag den 16. august:
AFTEN: Introduktionsfest for alle elever og lærere.

NB: Introduktionen vil blive fulgt op i uge 38, hvor 
2. og 3.g. er på studie- rejser og ekskursioner.

Onsdag dån 28. august: 
Fotografering

Torsdag dån 29. august: 
Fotografering

Lemvig Gymnasiums Venner
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Fondens navn er"Lemvig Gymnasiums Venner". 
Fonden er oprettet i 1984 i forbindelse med gym
nasiets 5 års fødselsdag.
Fondens administration varetages af bestyrelsen 
ved Lemvig Gymnasium, der er fondens øverste
myndighed.
Fondens regnskabsførelse varetages af Lemvig 
Gym- nasiums kontor, og fondens regnskab 
revideres af de Hl enhver Hd valgte forældrere
præsentanter i bestyrelsen.
Fonder s formål er at yde støtte Hl sådanne for
mål i forbindelse med Lemvig Gymnasiums 
drift, hvorHl der ikke kan fremskaffes offentlige 
midler, eksempelvis udsmykning, større arran
gementer, udsHllinger o.I.
Støtter kan ydes efter ansøgning fra lærere og 
elever Hl fondens bestyrelse og/eller på dennes 
eget iniHaHv.
"Lemv g Gymnasiums Venner" kan opløses efter 
bestemmelse i dennes bestyrelse. I så fald an
vendes evt. midler efter bestyrelsens nærmere 
bestemmelse og i overensstemmelse med nær
værende statutters paragraf 5.
Alle kan yde bidrag Hl fonden.

Eksempler på anvendelse af fondsmidler:
— Hlskud fil udgifter i forbindelse med større arran-
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gementer på gymnasiet, hvortil dækning ikke kan 
opnås 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, eksem
pelvis kunst, apparatur, møbler o.l., hvortil man 
ikke kan opnå dækning på anden måde.

- tilskud til deltagelse i konferencer, seminarer, 
studierejser etc. af betydning for gymnasiets fort
satte undervisning.

Ringetider
Mandag — fredag:

1. lektion: 8.00 — 8.45
2. lektion: 8.50 - 9.35
3. lektion: 9.50 - 10.35
4. lektion: 10.45 - 11.30
Spisepause: 11.30 —12.00 
5. lektion: 12.00 — 12.45
6. lektion: 12.55 - 13.40
7. lektion: 13.45 - 14.30
8. lektion: 14.40 - 15.25

Skolens styrelse
Lemvig Gymnasium ejes af Ringkjøbing Amtskom
mune og styres, hvad det pædagogiske angår, af 
undervisningsministeriets gymnasieafdeling.

Til at smidiggøre de mange samspil, så undervis
ningen og indlæringen kan gå planmæssigt og hen
sigtsmæssigt, findes på skolen:

Bestyrelse, rektor, inspektorer, studievejledere, 
lærerforsamlingen, pædagogisk råd, elevråd, 
samarbejdsudvalg, sekretærer, pedeller, kantineper
sonale, rengøringspersonale.

1 den første Hd på skolen vil vi fortælle eleverne 
meget mere herom.

Studievejledning
Fag og lekHer er kun en del af livet for en gymnasie
elev. Meget andet føles nok så vigHgt: Samvær med 
kammerater, valg af interesser, det at finde en 
meningsfyldt hverdagsrytme.

Der kan let opstå tvivl og problemer undervejs, 
når man løbende skal vælge og filrettelægge sin dag
lige filværelse. Derfor har nogle lærere fil opgave at 
være studievejledere, dvs. at være fil rådighed for 
eleverne i alle mulige spørgsmål vedrørende deres 
gymnasieuddannelse.

På Lemvig Gymnasium er vi to studievejledere, 
som dels kommer ud i klasserne i nogle timer og 
giver en orientering, dels snakker med elever enkelt
vis, 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 skole
time som forsømmes for samtale med studievejle
deren, regnes som lovligt fravær, for eleverne har 
altid ret til at opsøge studievejlederen for en sam
tale, enten på kontoret i træffetiden, i et frikvarter 
eller efter aftale. Derved udfylder studievejlederen 
lidt af den funktion, som klasselæreren har i folke
skolen; ellers gælder det i gymnasiet, at forholdet 
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lærer-elev er mere jævnbyrdigt, men også "løsere", 
idet lærerne ikke har samme opdragelsesagtige 
rolle for de (omtrent) voksne elever.

Vi er ikke professionelt uddannede rådgivere 
eller eksperter, og undertiden består vores hjælp til 
eleverne i, at vi skaffer dem kontakt med en sådan, 
hvis de ønsker det; det kan dreje sigom læge, psyko
log, socialrådgiver eller andre. Via samarbejde med 
vejledere på egnens folkeskoler og videregående 
uddannelsessteder har vi kontakter udenfor skolen, 
som kan komme eleverne til gavn.

Skolens studievejledningskontor rummeren del 
materiale om uddannelse og erhverv, jobsøgning, 
arbejde 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 avisud
klip fra uddannelsesområdet studeres, og ved den 
ugentlige morgensamling meddeler vi, når der er 
vigtigt nyt på området.

LB&TJ

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

Følgende regler skal overholdes: 
1.

2.
3.

te skal forsynes med navn, klasse og 
(første venstre side foroven)

ie skal indbindes!

Bøgern 
årgang 
Bøgern
Der må ikke skrives i bøgerne!

Bortkorpne og beskadigede bøger skal erstattes 
af eleven!

Boginspektørs træffetid: 2. frikvarter dagligt!
UJ

Undervisningsmidler
Undervisningsmidler udlånes af Lemvig Gymna
sium. Der er dog følgende undtagelser. Elever skal 
selv betale:
I. 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 billi
gere af Lemvig Gymnasium.

Der vil endvidere blive opkrævet et beløb for foto
kopiering.
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Lærerliste pr. 1.8.1991

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

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

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

Lars Ebbensgaard, rektor 
(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 81 05 78

Jens Johan Brogaard 
(BR) eng/rel 
J.P.Jacobsensgade 24 
7700 Thisted 
tlf. 97 92 43 48

Peter M. Hansen 
(PH) mat/fys/nat 
Ove Krarupsvej 17 
6990 Ulfborg 
tlf. 97 49 24 00

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

Jørgen Hune Bruntse 
ØB) fra/mus 
Sandholmvej 13 
7620 Lemvig 
tlf. 97 81 02 18

Torben Jakobsen 
ØA) his/idr 
Nørreled 28 
7620 Lemvig 
tlf. 97 81 05 72
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Sven Højgaard Jensen 
(SH) sam/geo/eøk 
Anders Thuborgsvej 4 
7620 Lemvig 
Hf. 97 82 38 02

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

’M) geo/idr 
iels Bjerresvej 31 
•20 Lemvig 
:. 97 82 30 84

S. Møller

Troels Boeberg Jensen 
(TJ) dan/his 
Fuglsangsvej 6 
7620 Lemvig 
Hf. 97 82 33 65

Jean-Pierre Malbire 
ØM) fra/tys 
Rønbjerghage 1 
7620 Lemvig 
Hf. 97 81 03 87

Kurt Darling Nielsen 
(KN) tys/dan 
Teglgård s vej 12 A 
7620 Lemvig 
Hf. 97 82 35 53

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

Elisabeth Rose Moltke 
(EM) idr/his
Vester Lem torp 35 
7620 Lemvig 
Hf. 97 82 31 64

Ole Dalsgaard Nielsen 
(ON) mat/dat
Vester Lem torp 35 
7620 Lemvig 
Hf. 97 82 31 64

K. Jespersen
(EJ) his/dan
Plantagevej 6, Oddesund N 
7790 Hvidbjerg
Hf. 97 87 53 48

Steffen Lausten Mortensen 
(SM) rel/fys/kem
Flytter til Lemvig juli 1991

Bodil Hohmii Nielsen 
(BN) eng/dan 
Flytter til Lemvig juli 19
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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 
Muld toftvej 9, Gudum 
7620 Lemvig 
tlf. 97 86 33 69

Jytte Thisgaard 
(JT) eng/idr 
Østerbrogade 27 
762o Lemvig 
tlf. 97 82 21 70

Jørgen A. Nørby
ØN) bio
0. Lundgaardvej 42, Nissum
7620 Lemvig
tlf. 97 89 12 42

Poul Riis 
fys/mat/nat

83, Nr. Nissum 
Lemvig

97 89 16 15

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

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

Teknisk-administrativt 
personale

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

Karin Nielsen 
sekretær
Nørreled 1 
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 10 86

Metha Jensen 
sekretær
Ringkøbingvej 78, Rom 
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 02 35
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Poul Erik Schou 
pedel
Ringgade 35, Lomborg
7620 Lemvig
Hf. 97 88 96 83

Rengøringspersonale

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

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

Anna-Grete Jelnsen 
Heldumvej 47 
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 25 27

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

Dorthe B. Ka lesøe 
Langelinie 9, Lomborg 
7620 Lemvig 
tlf. 97 88 90 36

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

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

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

Aase Sørensen 
Ringkøbingvej 29, Rom 
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 03 20
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Dimittender 1990
3,a
Anette Søgaard Andersen
Eileen O'brien Andersen
Ole Ørts Brunsborg
Thorbjørn C. Midskard Damgaard 
Karen Hastrup Graversen 
Heidi Winkler Hansen 
Pia Rahbek Hansen 
Gitte Hejlskov Hedegaard 
Hans Hagbard Hedegaard 
Birgit Jagtvar 
Anne Jensen 
Gitte Jensen
Anita Thinggaard Jepsen
Berit Kristensen
Merete Blak Lisby 
Charlotte Madsen 
Helle Møller Nees 
Elisabeth Vrist Pedersen 
Sonja Thomsen
Lisbeth Munksgaard Vistisen 
Maria Wettergren

3.b
Anne-Marie Abildtrup 
Mette Bjerre Andreasen 
Lise Colding
Signe Hertzum-Larsen 
Vibeke Harder Larsen 
Tina Lindholm Nielsen
Inger Berg Olesen
Gitte Romsøe Rasmussen 
Jette Krogshede Sørensen

3.x
Berit Houe Andersen
Michael Bruun
Thomas Gammelgaard 
Thomas Hinnerskov
Annette Pallesgaard Hundahl 
Hanne Brændgaard Jensen 
Rikke Pank Jensen

Birthe Marie Kristensen 
Kasper Mangurten Lassen 
Hans Laustrup 
Christian Lukasen
Susanne Saugmandsgaard 
Hans Kristian Skovmose 
Peter L. Skjøtt Stagis 
Peter Stigaard 
Jack Kjærsgaard Vinther 
Annette Vrist

3,y, 
Helle Rosenvold Anderson 
Peder Bjerre Bitsch 
Rasmus Brandt-Lassen 
Birgitte Maria E. Brydsø 
Bente Christensen 
Bodil Damgaard 
Lene Gøtzsche
Margrethe Sønderby Hansen
Helle Jakobsgaard
Mette Skov Jensen
Gitte Kongsgaard
Helle Kongsgaard
Ann Kathrine Horsted Larsen 
Christian Mock 
Ole Noe
Dorthe Lindholm Olesen 
Karin Poulsgaard
Merete Stigaard
Kenneth Birn Svendsen

3.z
Kent Andersen
Jane Behrens
Thorkild Møller Bertelsen
Jette Bjerg
Lene Juul Bjerg
Rune Bjerre
Vibeke Greibe
Carsten Abildtrup Hansen
Jesper Heilig
Mette Henriksen
Brian Herping
Kenneth Friis Horsbrugh

Ane Østervemb Jensen 
Else Kruse Jensen
Lars Stokholm Jensen 
Lene Mølgaard Jensen 
Jens Kanstrup
Pernille Dausell Klemmensen 
Lene Mikkelsen
Benny Kjærside Nielsen 
Michael Nørremark 
Mogens Pedersen 
Søren Rokkjær 
Helle Munk Skaaning 
Kim Heimann Thorsell 
Ghita Vejlgaard Vedstesen

Dimittender 1991
3.a
Birgitte Kubstrup Andersen 
Allan Søgaard Andreasen 
Christian Winther Bech 
Mia Christina Brag 
Henrik Brun
Jens Lind Christiansen 
Anita Overby Dahl 
Lene Østerby Gravesen 
Lisbeth Hertzum-Larsen 
Lenette Møller Jensen 
Lene Bech Jeppesen 
Malene Ebey Kristensen 
Malene Kaae Kristensen 
Ann-Berit Lauritsen 
Margrethe Kirk Nielsen 
Henrik Riistoft Nygaard 
Kira Nygaard 
Malene Boel Olesen 
Marion Libergren Pedersen 
Jane Højland Petersen 
Henriette Simonsen 
Louise Urth
Vibeke Vang Villumsen 
Lenette Vrist
Lene Østergaard
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3.x
Mogens Agger 
Sten Anderson 
Hakon Thejlade Baunsgaard 
Anette Bonde
Astrid Birgitte Vedel Bøgh 
Inge M. Krogsgaard Frandsen 
Tage Kiilsholm Hansen 
Laust Rønn Jakobsen 
Anja Torntoft Jensen 
Kirsten Kallesøe 
Hanne Katborg Laursen 
Lars Peter Lilleøre 
Lene Lundgaard Nielsen 
Lene Thordahl Nielsen 
Kirstine Aas Noermark 
Annie Nørby 
Chris Staach Olsen 
Charlotte Rasmussen 
Helle Søgaard 
Hanne Fogd Sørensen 
Tina Bjerg Tommerup 
Anne Dorte Vestergaard

3.y
Søren Amstrup 
Mikkel Carlsen 
Thomas Coquelle 
Mai-Britt Romnæs Holm 
Karen Touborg Jensen 
Nina Torn toft Jensen 
Anne Laura Engstrøm Johansen 
Jette Agergaard Kristensen 
Erik Lousdal
Mads Lundhøj
Mette Jellesmark Madsen 
Henrik Steinecke Nielsen 
Karen Hesselaa Nielsen 
Lone Holm Olesen 
Jacob Ravn 
Niels-Henrik Ruby 
Martin Sønderby 
Jens Tholstrup 
Peter Villumsen
Jane Breinholt Østergaard

3.z
Lars Aagaard
Karin Karlsmose Aggerholm
Susanne Brun Bjerg
Thomas Bjerreskov
Lene Overgaard Bonde 
Peter Dahlgaard
Anette Gade
Susanne Romnæs Holm 
Lise Bjerre Husted

Anja Jensen
Lene Madsen
Erik Borup Nørgaard 
Johannes Olesen
Pernille Mølholt Pedersen 
Jesper Poulsen 
Berit Irene Reinau
Michael Sand 
Josefine Thomsen 
Britt Heimann Thorsell
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Placeringen af overbygningsskoler i vores område.
Lemvig Gymnasium har endvidere mange elever fra efter
skoler.

Thyborøn skole, Harboøre skole, Klinkby skole, Christine- 
lystskolen, Lemtorpskolen, Nr. Nissum skole, Bøvlingskole, 
Vemb skole.
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