
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


PÆDAGO65SK&
BIBLIOTEK

LEMVIG GYMNASIUM
1989



Omslag: Hans Morten
Redaktion: Lisa Birk

Kurt D. Nielsen



Velkomst 1989

Lemvig Gymnasium forbereder og glæder sig nu til for elvte gang at starte et 
nyt skoleår. Gymnasiet har vist sig at danne en ideel ramme omkring under
visning og samvær, så det er med stor glæde, jeg byder alle og især 11. år
gang velkommen.

Det er mit håb, at alle vil bidrage til at skabe den venlige atmosfære præ
get 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 ungdomsår her utroligt betydningsfulde.

Netop i en uoverskuelig situation, hvor erhvervsstrukturen og arbejdsforde
lingen overalt ændrer sig stærkt, er det en god idé at erhverve sig en grun
dig og almen ungdomsuddannelse.

Derfor velkommen til Lemvig Gymnasium.

Vi mødes tirsdag den 8. august 1989 
kl. lo.oo.

Lars Ebbensgaard 
rektor
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Lemvig Gymnasium
Adresse: 
Romvej 30 
7620 Lemvig

Telefon: 
97 82 38 22

Lærerværelsets telefon: 
97 82 04 51

Elevtelefon: 
97 82 10 41

Rektor:
Lars Ebbensgaard
Privat tlf. 97 83 47 31

Stedfortræder og adm. inspektor:
Adjunkt Torben Stig Møller 
Privat tlf. 97 82 30 84

Boginspektor:
Adjunkt Elly K. Jespersen
Privat tlf. 97 87 53 48
AV-inspektor:
Adjunkt Jørgen H. Bruntse
Privat tlf. 97 81 02 18

Bibliotekar:
Adjunkt Michael Bøss 
Privat tlf. 97 43 51 23

Studievej ledere:
Adjunkt Lisa Birk
Privat tlf. 97 42 65 86

Adjunkt Troels B. Jensen
Privat tlf. 97 82 33 65

Datavejleder: 
Peter M. Hansen
Privat tlf. 97 49 24 00

Tilsyn med samlinger:

Fysik/kemi:
Adjunkt Leif H. Andersen
Privat tlf. 97 82 38 53

Adjunkt Ole Zeuthen
Privat tlf. 97 82 37 79

Geografi/biologi:
Adjunkt Torben S. Møller
Privat tlf. 97 82 30 84

Adjunkt Per Godsk Petersen
Privat tlf. 97 86 33 69

Skemalægning:
Adjunkt Ole Dalsgaard Nielsen
Privat tlf. 97 82 31 64

Pedeller:
Poul Erik Schou
Privat tlf. 97 88 96 83

Niels Jørgen Madsen
Privat tlf. 97 82 25 61

Sekretærer:
Karin Nielsen
Privat tlf. 97 82 10 86

Metha Jensen
Privat tlf. 97 82 02 35

Kantinen:
Karen Margrethe Thomsen
Privat tlf. 97 82 16 80

Nanna Jensen
Privat tlf. 97 82 19 19

En velfortjent kaffepause
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Introduktion
Tirsdag den 8. august:
kl. 10.00: Morgensamling i fællesområdet 

- VELKOMST
kl. 10.30: 2. og 3.g får udleveret skema 

og bøger. Derefter fri.
l .g eleverne inddeles i kla
ser, som derefter mødes med 
klasselæreren i klasseloka
let om følgende:
- præsentation af lærer og 
elever

- udlevering af skema, bøger
- snak om intro-ugen
Derefter rundvisning på skolen 
v/klasselærerne
Frokost: der er mulighed for 
at købe i skolens kantine

Onsdag den 9, august:
2. og 3.g har almindelig undervisning fra 
og med den 9. august.
l.g har almindelig undervisning og 2 
timers studievejledning.
Torsdag den lo. august:
2. og 3.g: 08.00-11.50:

12.00-13.40:
Almindelig under
visning 
Arrangement med 
Abdul Hantout i 
idrætshallen

l.g: 08.00-09.40: Alm. undervisning
09.50-11.30: Arrangement med

Abdul Hantout i 
idrætshallen 

11.30-12.00: Frokost 
12.00-13.40: Almindelig under

visning
Fredag den 18. august:
Hele skolen møder til 2. time. Dagsud
flugt til Klosterheden. Medbring idræts
tøj og vær klædt på efter vejrforholdene.
AFTEN: Introduktionsfest for alle elever 
og lærere.

Studievejledning
Fag og lektier er kun en del af livet for 
en gymnasieelev. Meget andet føles nok så 
vigtigt: Samvær med kammerater, valg af 
interesser, det at finde en meningsfyldt 
hverdagsrytme.
Der kan let opstå tvivl og problemer un
dervejs, når man løbende skal vælge og 
tilrettelægge sin daglige tilværelse.
Derfor har nogle lærere til opgave at væ
re studievejledere, dvs. at være til rå
dighed for eleverne i alle mulige spørgs
mål vedrørende deres gymnasieuddannelse.
På Lemvig Gymnasium er vi to studievejle
dere, som dels kommer ud i klasserne i 
nogle timer og giver 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 erhvervs
orientering

- den enkelte elevs trivsel i skolen og 
overvejelser om fremtiden.
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Selv tager vi initiativ til en snak med 
l.g'erne individuelt om, hvordan de tri
ves i det nye miljø, og med 3.g'erne om 
deres fremtidsplaner. En skoletime som 
forsømmes for samtale med studievejlede
ren, regnes som lovligt fravær, for ele
verne har altid ret til at opsøge studie
vejlederen for en samtale, enten på kon
toret i træffetiden, i et frikvarter el
ler efter aftale. Derved udfylder studie
vejlederen lidt af den funktion, som 
klasselæreren har i folkeskolen; ellers 
gælder det i gymnasiet, at forholdet læ
rer-elev er mere jævnbyrdigt, men også 
"løsere", idet lærerne ikke har samme op- 
dragelsesagtige rolle for de (omtrent) 
voksne elever.
Vi er ikke professionelt uddannede rådgi
vere eller eksperter, og undertiden be
står vores hjælp til eleverne i, at vi 
skaffer dem kontakt med en sådan, hvis de 
ønsker det; det kan dreje sig om læge, 
psykolog, socialrådgiver eller andre. Via 
samarbejde med vejledere på egnens folke
skoler og videregående uddannelsessteder 
har vi kontakter udenfor skolen, som kan 
komme eleverne til gavn.
Skolens to studievejlederkontorer rummer 
en del materiale om uddannelse og er
hverv, 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 avisudklip fra uddan
nelsesområdet studeres, og ved den ugent
lige morgensamling meddeler vi, når der 
er vigtigt nyt på området.

Skolebiblioteket
Gynnasiets bibliotek er at betragte som 
et supplement til folkebibliotekerne. 
Skolebiblioteket har således færre titler 
at tilbyde, end du ofte vil have brug for 
i forbindelse med særlige opgaver. Til 
gengæld har skolebiblioteket et udvalg af 
specialiseret faglitteratur, som normalt 
ikke findes på folkebiblioteket. Det er 
muligt at hjemlåne bøger i begrænset om
fang. De bøger, der ikke kan hjemlånes, 
er til fri afbenyttelse inden for skolens 
undervisningstid, men skal leveres tilba
ge til biblioteket.

For benyttelse af biblioteket gælder føl
gende regler:

1. Alt hjemlån må kun foregå gennem en 
biblioteksmedhjælper eller biblioteka
ren.

2. Biblioteket er åbent i 3. frikvarter 
samt i 7. lektion.

3. Lånerens navn registreres på bogens 
udlånskort. Herefter er låneren an
svarlig og erstatningspligtig for 
bogen.

4. Udlån gælder for 1 måned. Bøger, der 
har været udlånt eller benyttet i fri
kvarteret, placeres på det sorte bord 
til højre for kartoteksskufferne.

5. Bibliotekets bøger skal omgås med 
skånsomhed og må ikke stå i 
klasselokalerne uden efter speciel 
tilladelse fra bibliotekaren.

6. Alle bøger skal være leveret tilbage 
til biblioteket senest sidste skole
dag i maj .

Faglæreren og bibliotekaren stiller sig 
så vidt muligt til rådighed ved littera
tursøgning. Ellers henvises til kartote
ket samt den grønne og røde opslagsbog, 
som vil være fremlagt.

MB
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Ferieplan for skoleåret 1989/90
Sommerferie: 
26/6 - 7/8 1989

Efterårsferie: 
16/lo - 2o/lo 1989

Juleferie:
23/12 .1989 - 7/1 199o

Vinterferie: 
12/2 - 16/2 199o

Påskeferie: 
9/4 - 17/4 199o

St. Bededag: 
11/5 199o

Kr. Himmelfartsdag:
24/5 199o

Pinseferie: 
4/6 199o

Sommerferie:
Starter 25/6 199o

Undervisningsmidler
Bøger og lommeregnere udlånes af skolen.

Det udleverede materiale er skolens ejen
dom og skal behandles med omtanke af hen
syn til andre elever, der overtager bø
gerne.

Følgende regler skal overholdes:

1. BØGERNE SKAL FORSYNES MED NAVN, KLASSE 
OG ÅRGANG (Første venstre side for
oven)

2. BØGERNE SKAL INDBINDES

3. DER MÅ IKKE SKRIVES I BØGERNE!

BORTKOMNE OG BESKADIGEDE BØGER SKAL 
ERSTATTES AF ELEVEN!

(Navnet er en forudsætning for, at du får 
din bog tilbage. Tilskrevne bøger er be
skadigede bøger).

Boginspektors træffetid: 2. frikvarter 
dagligt.

EJ

Skolens styrelse

Ringetider
Mandag - fredag:

1.
2.

lektion: 
lektion:

8.oo -
8.55 -

8.45
9.4o

3. lektion: 9.5o - 10.35
Spisepause: 10.35 - 11.o5
4 . lektion: 11.o5 - 11.5o
5. lektion: 12.oo - 12.45
6. lektion: 12.55 - 13.4o
7. lektion: 13.45 - 14.3o
8. lektion: 14.35 - 15.2o

Lemvig Gymnasium ejes af Ringkjøbing 
Amtskommune og styres, hvad det pædago
giske angår, af undervisningsministeriets 
direktorat for gymnasieskolerne og HF. 
Til at smidiggøre de mange samspil, så 
undervisningen og indlæringen kan gå 
planmæssigt og hensigtsmæssigt, findes på 
skolen:

Skoleråd
Rektor, sekretærer, pedeller, 
studievejledere, inspektorer, 
kantinepersonale, rengøringspersonale 
Lærerforsamlingen
Fællesudvalg
Lærerråd
Elevråd

I den første tid på skolen vil vi fortæl
le eleverne meget mere herom.
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Organisationer
SKOLERÅD:
Formand Bodil Busk Sørensen, 
tlf. 97 83 41 81
Rektor Lars Ebbensgaard

Lærere:
Torben Stig Møller
Michael Bøss

Forældre:
Bodil Nørgaard 
tlf. 97 82 19 30 
Annemarie Colding 
tlf. 97 86 30 64

Elever:
Kristian R. Hansen
Maria Wettergren

Tap:
Poul Erik Schou

Lærerråd:
Formand: Gudmund Bager 
Næstformand: Elly Jespersen 
Sekretær: Troels Jensen

Elevråd:
Formand: Kristian R. Hansen 
Næstformand: Mette Henriksen 
Kasserer: Jannik Mulvad

Fællesudvalg: 
Formand: rektor

Lærere:
Torben Stig Møller 
Elisabeth R. Moltke 
Sven Højgaard Jensen 
Troels Jensen

Elever:
Kristian R. Hansen
Jannik Mulvad
Mette Henriksen
Peter Dahlgaard

Introduktionsudvalg: 
Kurt Darling Nielsen 
Peter Hansen
Torben Jacobsen
Jørgen Bruntse

Økonomiudvalg:
Michael Bøss
Elly Jespersen
Jørgen Bruntse
Ole Dalsgaard Nielsen 
Per Godsk Petersen
Gitte Dalby Andersen

Lemvig Gymnasiums venner
1. Fondens navn er "Lemvig Gymnasiums 

Venner".
2. Fonden er oprettet i 1984 i forbindel

se med gymnasiets 5 års fødselsdag.
3. Fondens administration varetages af 

skolerådet ved Lemvig Gymnasium, der 
er fondens øverste myndighed.

4. Fondens regnskabsførelse varetages af 
Lemvig Gymnasiums kontor, og fondens 
regnskab revideres af de til enhver 
tid valgte forældrerepræsentanter i 
skolerådet.

5. Fondens formål er at yde støtte til 
sådanne formål i forbindelse med Lem
vig Gymnasiums drift, hvortil der ik
ke kan fremskaffes offentlige midler, 
eksempelvis udsmykning, større arran
gementer, udstillinger o.l.

6. Støtten kan ydes efter ansøgning fra 
lærere og elever til fondens bestyrel
se og/eller på dennes eget initiativ.

7. "Lemvig Gymnasiums Venner" kan opløses 
efter bestemmelse i dennes bestyrelse 
(skolerådet). I så fald anvendes evt. 
midler efter bestyrelsens nærmere be
stemmelse og i overensstemmelse med 
nærværende statutters paragraf 5.

8. Alle kan yde bidrag til fonden.
Eksempler på anvendelse af fondsmidler: 
- tilskud til udgifter i forbindelse med 
større arrangementer på gymnasiet, 
hvortil dækning ikke kan opnås på an
den måde. Tilskuddet kan omfatte udgif-' 
ter til udsmykning, underholdning, ser
vering etc.

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

- tilskud til ekstraordinære anskaffel
ser, eksempelvis kunst, apparatur, møb
ler o.l., hvortil man ikke kan opnå 
dækning på anden måde.

- tilskud til deltagelse i konferencer, 
seminarer, studierejser etc. af betyd
ning for gymnasiets fortsatte under
visning.
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Forældresamarbejdet
For l.g forældre og elever afholdes i ok
tober 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 arrange
rer aftenen, idet vi dog alle først sam
les i fællesområdet for at få generelle 
oplysninger.
I januar i l.g er der samtaler mellem e- 
lever, forældre og lærere efter samme 
form som de fleste kender fra folkeskolen 
(forældrekonsultationer). På det tids
punkt er første karakterblad uddelt.
Herudover er der hvert forår skolefesten, 
hvor vi altid har glædet os over en stor 
forældredeltagelse.
I 2. og 3.g er der også indbudt til en 
aften med forældrene. Her ser vi mere 
fremad på jobmulighederne efter gymnasi
et, og der er også lejlighed til samta
ler .

Kunst på skolen
Hans Mortens oliebillede, som er gengivet 
på dette årsskrifts omslag, er blevet 
hver mands eje her på egnen. Det kaster 
en forunderlig stemning ud over alle de 
mange arrangementer, der finder sted på 
gymnasiet. Naturen er med. Og den hvide 
klovn. Fordybelse og cirkusstemning. Mu
sik og dans. Der er klangbund for alle 
stemninger. Havde astronomen Thøger Lar
sen set billedet, ville han nok have spe
kuleret på, om der er tale om en morgen
stemning eller en aftenstemning.
Gå på opdagelse i billedet og i den megen 
anden kunst, der findes på skolen. Bemærk 
ikke mindst det lysende bånd omkring ur
skabningerne, som vokser ud af granitten 
på Eigil Westergaards sten ved vores ud
gang.

Endelig er forældrene naturligvis indbudt 
til dimissionshøjtideligheden, hvor eksa
mensbeviserne overrækkes.
Forældrene vælger repræsentanter til sko
lerådet. I år har det været 
læge Bodil Nørgaard, Vester Lemtorp 53, 
762o Lemvig, tlf. 97821930 
fysioterapeut Annemarie Colding, Præste
gårdsvej 14, Gudum, 762o Lemvig,
tlf. 97863064
De har gjort en kæmpeindsats for jubilæ
umsfesten og i det hele taget gjort et 
meget fint arbejde i skolerådet, hvilket 
vi også hermed siger tak for.
Forældre er altid velkomne til at henven
de sig til forældrerepræsentanterne. Li
gesom rektor, studievejledere og de en
kelte faglærere til enhver tid er åbne 
for forældrehenvendelser.
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Skolens personale pr. 1.-8.1989

Gitte palby Andersen 
(GA) eng/tys
Tingvej 13, Fabjerg
7620 Lemvig
tlf. 97 89 31 04

Leif Heidemann Andersen 
(LH) mat/fys
Odinsvej 64
7620 Lemvig 
tlf. 97 8? 38 53

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

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

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

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

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

Peter M. Hansen 
(PH) mat/fys
Ole Chr. Kirksvej 14 
6990 Ulfborg 
tlf. 97 49 24 00

Lars Ebbensgaard, rektor 
(LA) mat/fys 
Sollefteavej 4, Vrist 
7673 Harboøre 
tlf. 97 83 47 31
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Torben Jacobsen 
(JA) his/idr 
Nørreled 28 
7620 Lemvig 
tlf. 97 81 05 72

Claus Engstrøm Johansen 
(CE) dan/old 
Fjordlystvej 2
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 38 14

Anne M. Lindegaard
(AL) rus
Nøddevej 38 
7800 Skive 
tlf. 97 51 05 08

Jean-Pierre Mabire 
(JM) fra/tys 
Rønbjerghage 1 
7620 Lemvig 
tlf. 97 81 03 87

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

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

Sven Højgaard Jensen 
(SH) sam/geo
Anders Thuborgsvej 4 
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 38 02

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

(UJ) mat/geo 
Børringvej 18, Fabjerg
7620 Lemvig
tlf. 97 89 31 06
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Kurt Darling Nielsen 
(KN) tys/dan 
Teglgårdsvej 12 A 
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 35 53

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 Hvidbjerg 
tlf. 97 87 53 48

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

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

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

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

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

Ole Zeuthen 
(OZ) kern/fys 
Emilielystvej 36 
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 37 79
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Teknisk-administrativt personale

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

Nanna Sig Jensen 
kantinen
Romvej 3 
7620 Lemvig 
tlf. 97 82 19 19

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

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

Karen Margrethe Thomsen 
kantinen
Højbovej 19
7620 Lemvig
tlf. 97 82 16 80
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Nyt i 1989
Lemvig Gymnasium fyldte lo år. Et mægtigt 
festarrangement løb af stablen sidst i 
april måned. Tak til alle for den store 
indsats og til de mange, der gav gaver, 
syede, bagte, spillede, lånte os Jens 
Søndergaard-malerier og m.m.
Midt i festlighederne blev vores admini
strative inspektor, adjunkt Kurt Møller 
Pedersen, udnævnt til rektor i Ikast. Til 
lykke Kurt, fra os alle sammen. Vi ønsker 
dig god vind i Ikast. Her vil vi savne 
dig. Og du vil sikkert ikke glemme den 
morgensamling, hvor vi sang dig farvel.
Ny administrativ inspektor og rektors 
stedfortræder blev adjunkt Torben Stig 
Møller. Til lykke. Og held og lykke. For
delen at blive udnævnt til et nyt skoleår 
fik du ikke. Det blev en ilddåb i april 
måned.
Nye studievejledere får vi i det kommende 
skoleår, idet Inger Nord og Kurt Darling 
Nielsen har ønsket at holde op efter hen
holdsvis lo og 8 år i jobbet. Tak for 
jeres arbejde. De to nye bliver Lisa Birk 
og Troels Boeberg Jensen.
Tre nye lærere blev ansat hos os i år. 
Vibeke Juel Andersen med dansk og musik, 
Torben Jacobsen med historie og idræt 
samt Uffe Raaby Jeppesen med geografi og 
matematik.
Tre klasser dimitteres i år og tre nye 
klasser optages. Med fire klasser i 2. og 
3.g bliver der således i alt 11 klasser 
på gymnasiet i 1989/90.

Afsked med KP
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Udveksling
Malene Kaae Kristensen l.a har i år været 
i USA. Vi glæder os til at få dig hjem og 
høre om dine oplevelser. Laura Engstrøm 
Johansen har ved at vinde en stilekonkur
rence gennem U-landsfonden af 1962 været 
i Indien. I det nye skoleår skal hun hol
de fællesarrangement om sine oplevelser i 
Indien og Mexico. Malene Bjerg Poulsen 
har i sin gymnasietid bestået optagelses
prøven til musikkonservatoriet i Århus. 
Udvekslingsstudenter har vi i år haft fra 
Australien og USA. Peta Nicholson, 
Beenleigh, Queensland, Australien og 
Laurel Dawn Sprague, Cadillac, Michigan, 
USA. I har været meget fine elever på 
gymnasiet og lært os meget. I bliver gode 
ambassadører for Danmark, og vi glæder os 
til at høre fra jer.

Juleafslutning
Sidste skoledag før jul arrangerer klas
serne en morgentime for og med deres 
klasselærer. Herefter er hele skolen sam 
let til julehygge i fællesområdet til 
mange indslag koordineret af Michael 
Bøss.
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 
22. december 1989.

Også lærerudveksling har vi været heldige 
at deltage i. Gudmund Bager har undervist 
på Sint-Lievens College i Antwerpen i 
Belgien, og Wilfried Vanhoutte fra denne 
skole har i samme periode undervist på 
Lemvig Gymnasium. Det er en meget givende 
ordning, som vi håber at kunne fortsætte.

Landbrug, fiskeri m.m.
15 elever har i år afsluttet landbrugets 
grunduddannelse på Kongensgaard Land
brugsskole. Fjerde hold af denne art er 
dannet i l.g med 29 elever. På et seminar 
den 18. maj 1989 med landets landbrugs
forstandere høstede vi megen ros for det
te arbejde, som nu søges gjort til en ge
nerel ordning for hele landet.
Som noget helt nyt skal 22 elever nu gen
nemføre undervisning og praktik i fiske
rierhvervet i samarbejde med Thyborøn 
Havns Fiskeriforening og Nordvestjydsk 
Fiskeriefterskole i Thyborøn. Og det er 
planlagt, at vore elever med kemi på højt 
niveau skal en uge i praktik i et profes
sionelt arbejdsmiljø på Cheminova. Et 
hold på 12 elever har været i praktik på 
Hjørring Tekniske Skole i levnedsmiddel, 
jern og metal samt bygge og anlæg.

Fra juleafslutningen: 
Risengrød til alle

Studiekredse
Filmkundskab ved Gudmund Bager
Regneark som værktøj ved Peter Hansen 
Drama og musik
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Fællesudvalget
Fællesudvalget er et kontaktorgan mellem 
rektor, lærerråd og elever. Det består af 
rektor (formand), lærerrådsformanden, e- 
levrådsformanden og herudover af tre læ
rere og tre elever samt et medlem valgt 
af det teknisk-administrative personale.

Fællesudvalgets opgave er gennem informa
tion at fremme samarbejdet mellem- lærere 
og elever. Udvalget træffer afgørelse om 
introduktionsdage, studiedage, emnedage, 
fællesarrangementer og studiekredse samt 
fritidsaktiviteter og fælles arrangemen
ter såsom skolefester, skolekomedier, 
sportsstævner m.m.
Ved hvert møde vælges en referent til ef
terfølgende morgensamling.
I år har meget arbejde været uddelegeret 
til et jubilæumsudvalg, som har taget sig 
af de mange arrangementer i forbindelse 
med lo-års-jubilæet.

Vi har sammen oplevet følgende fællesar
rangementer :

Fællesarrangementer
26/8 1988:
22/9 1988:
26/9 1988:

3/lo 1988:

15/11 1988:

3o/ll 1988:

2/12 1988:
2/2 1989:

lo/2 1989:
8/3 1989:

19/5 1989:

Italiensk Børneteater 
Gunvor Auken
Fællestime om Operation 
Dagsværk
Landboreformerne/Stavns- 
båndet v/Ellen Damgaard 
og Søren Poulsen
Carmen. Biograffilm for 
alle i BIO-Huset
Niels Groes: Dansk økono
mi i 90'erne, især med 
henblik på uddannelse og 
det indre marked
Mogens G. Stryhn om Kina 
Ellen Refstrup og Hanne 
Høy Houengaard: Koncert 
for klaver og cello 
Jytte Abildstrøm
Mogens Godballe: Freds- 
og nedrustningsbestræbel
ser i nyeste tid
Om Tunesien ved 2.S, TM 
og GB

Fællesarrangement med Jytte Abildstrøm
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Fiskeri-praktik forsøg
I efteråret 1988 blev der etableret et 
samarbejde med fiskerierhvervet, fiske
riefterskolen og -Lemvig Gymnasium. Sam
arbejdet mupdede ud i et fiskeri-praktik 
forsøg, hvor gymnasieelever vil få mulig
hed for at stifte bekendtskab med fiske
riet både fra den teoretiske og den prak
tiske side.

Forsøget bygger på en teoretisk forbere
delse på fiskeriefterskolen efterfulgt af 
en praktikperiode enten i fiskeindustrien 
eller på en kutter.

Den teoretiske del af forsøget skal star
te på fiskeriefterskolen og indeholde 
følgende elementer:

a) Fiskeredskaber og deres anvendelse
b) Fiskebåden 
c) Fiskerierhvervet

Opholdet bliver af en uges varighed, idet 
eleverne bor på fiskeriefterskolen. I lø
bet af ugen, bliver der arrangeret en af
ten for eleverne og forældrene sammen med 
planlægningsgruppen, som består af

Fiskeskipper Anton Lilleøre 
Fiskeskipper Tage Kobberholm 
Fiskeeksportør Kaj Rosenkvist 
Amtsrådsmedlem Bodil Busk Sørensen 
Forstander Stig Krag Pedersen 
Rektor Lars Ebbensgaard 
Adjunkt Per Godsk Petersen.

Praktikperioden skal i modsætning til te
oriperioden forløbe uden for skoletiden i 
den efterfølgende sommerferie. Eleverne 
kan da vælge mellem fiskeindustrien eller 
"en tur på havet".
22 elever har meldt 
get, således at man 
sen blandt eleverne

sig til fiskeriforsø- 
kan sige, at interes- 
er meget stor.

d) Fiskeindustrien 
e) Fiskeribiologi 
f) Radiocertifikat 
g) Navigation

HANS BRYGGE
HAVNEN I LEMVIG

Originalen tilhører 
Inga Tovborg Jensen

Kort kan købes på kontoret
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Landbrugsgrenen
Landbrugsgrenen på Lemvig Gymnasium star
ter efter sommerferien på sin fjerde år
gang, og det med det hidtil største antal 
tilmeldte elever - ialt 29 på holdet 
1989-91. Det første hold på landbrugsgre
nen startede i 1986 og dimitteredes føl
gelig som de første studenter fra Lemvig 
Gymnasium i juni 1988 med både en natur
faglig studentereksamen og landbrugets 
grundskolebevis.
De tre første årgange har udgjort sær
skilte "gyllehold" i fagene: fysik, kemi, 
matematik, geografi og biologi. Forsøget 
har været knyttet til biologi og har der
for kun været for naturfaglige elever.

Det har været vores vurdering, at elever
ne på trods af den større arbejdsmæssige 
belastning - 2 timer om ugen udenfor nor
mal skoletid samt 4 ugers internatsophold 
på "Kongensgaard Landbrugsskole" - har 
været meget glade for det praktiske ind
slag i deres gymnasiedagligdag.
Vi har også erfaret, at det har påvirket 
deres uddannelsesvalg efter studenterek
samen mod mere "levende" erhverv - f.eks. 
videreuddannelse på Landbohøjskolen. På 
vores nuværende hold vil nogen efter stu
dentereksamen gå videre med en landbrugs
uddannelse .
Holdet, der starter efter sommerferien, 
er det første hold efter gymnasierefor
mens ikrafttræden. Det har for dette hold 
ikke været muligt at sammensætte dem i 
særskilte "gyllehold", da der ikke er ta
le om en binding til en gren (naturfag
lig), men nu til biologi på enten højt 
niveau eller mellemniveau. Der vil derfor 
i internatsugerne, hvor de er væk fra un
dervisningen på gymnasiet, blive et stør
re pensum til selvstudium, da undervis
ningen jo ikke som tidligere går "i stå" 
i flere fag. To af internatsugerne er 
derfor placeret i sommerferien mellem 
henholdsvis 1. og 2.g og 2. og l.g.
Det kommende hold kører efter landbrugets 
nye uddannelse, og deres uddannelse in
denfor landbruget modsvarer "modul 1" i 
den nye landmandsuddannelse.
Forsøget har alt i alt været været en 
stor succes. Samarbejdet mellem de to

skoler har fungeret til begges fulde til
fredshed og har for begges vedkommende 
været meget spændende.

JN

EDB
Alle på gymnasiet får undervisning i edb 
i et omfang, der svarer til mindst loo 
timer. Efter endt studentereksamen kan 
alle således mestre en PC’er. De er grun
digt inde i et tekstbehandlingssystem og 
mange andre programmer, der findes på 
skolen.

Edb-undervisningen skal indeholde elemen
ter fra alle tre hovedområder, det huma
nistiske, det samfundsvidenskabelige og 
det naturvidenskabelige. Gymnasiets ma
skiner, 12 stk. IBM-PS2, er meget veleg
nede til undervisningen.
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Jubilæumsfesten 
1979 - 1989

Kl. 13.00 stillede Lemvig Amatørorkester op til en 
velkomstmarch. De første gratulanter ankom.

I fællesområdet var der festtaler, obo-trio, big-band og gave
overrækkelse

Kl. 17.00 gik Yvonne i gang med at 
lægge masker.

Kl. 19.00 blev der blændet op for årets forestilling: »Ti års rejse«, en musi
cal, skrevet af Claus Engstrøm over »Odysséen« af Homér.



Alle medvirkende modtog et bragende bifald fra de godt 700 tilskuere.

Den succes-ombruste forfatter fik sig en svin
gom senere på aftenen. På det tidspunkt hav
de samtlige 750 festdeltagere fået græsk mad 
og vin. Stemningen var høj i alle lokalerne.

Om søndagen var Søndergaard-udstillingen igen åben for publikum. 
Jonna Sejg fortalte om mennesket og kunsteren Jens Søndergaard.



Rejsen til Tunesien
Det var gode erfaringer med Tunesien som 
et mangefacetteret land, der fik Torben 
Møller til at foreslå en rejse derned: 
Afrika, u-land, tidligere koloni, ørken, 
dromedarer, beduiner, "geografi" i masse
vis. Totaloplevelsen blev intens, det var 
for alvor en anden verden, vi oplevede. 
Den 2, april, altså efter vor hjemkomst, 
var der præsidentvalg i landet, med én 
kandidat til posten, Bourguibas afløser 
Zine el Abidine Ben Ali. Og under vores 
ophold var Tunesien stærkt præget af for
beredelserne til valget. Vor rejsearran
gør, International Kontakt, opererer i 
landet som følge af tætte kontakter til 
det regerende parti og dets repræsentan
ter i lokalområdet, så de fleste af de 
lokale honoratiores og folkevalgte var 
travlt optaget af valgforberedelserne; 
alligevel blev der også tid til os. Det 
var lærerigt.
Vi var således knap kommet os oven på 
selve rejsen ned i det sydlige Tunesien 
(nattog Struer-København, fly Kastrup-Tu- 
nis/Kartago, ekspresbus Tunis-Médénine, 
lokalbus Médénine-Beni Kheddache) og fået 
sjælen med ind i vores logi: et kubus
formet eks-hospital med ingen komfort, 
før vi - efter en drabelig tur ned fra de 
800 meters højde, vor landsby var place
ret i, med alle 19 placeret i ladet bagpå 
en Peugeot 404 - landede i et valgar
rangement, og her var der "geografi", så 
det forslog! Jeg tænkte straks i baner af 
"National Geographic Magazine", for her 
var jo ikke blot den almindelige landbe
folkning i klassisk beduinudstyr eller en 
tillempet, moderniseret parca coat-udga- 
ve: her var farvestrålende festdragter: 
hvide, røde; her var kvinder "formummet" 
bag mange lag tøj og slør - og fra den 
tætte gruppe netop af kvinder lød nogle 
jagende "yo yo yo yo", en slags apache
hyl. Anledningen til opstandelsen var, at 
landsbyen blev gæstet af en særdeles 
højtstående politisk personlighed, nemlig 
præsidentens personlige rådgiver, tidli
gere indenrigsminister Habib Ammar. Sid
dende omgivet af andre jakkesæt ved et 
bord på en mod solen beskyttet tribune 
tiltalte han befolkningen, og efter hver 
sætning blev der både klappet og yo yo- 
' et.

Umiddelbart efter mødets afslutning blev 
vi inviteret ind i et meget stort beduin
telt, som - viste det sig - den højtstå
ende persons personlige gæster. Under 
teltvæggen af kraftigvævet sort uld og på 
"arabiske" tæpper sad vi i skrædderstil
ling og fik serveret middagen af behændi
ge og hurtige tjenere. De bragte skylle
skåle til at tvætte hænderne i, vand, 
brød, en meget stærk suppe (een gryde til 
seks-otte mand, alle spiste af samme'gry
de) - den lokale specialitet: fårekød 
stegt i kalkstensovn, couscous (igen fra 
samme fad), rå fennikel, gedeost med hon
ning, appelsiner, te.
Og så fulgte 10 dage i Beni Kheddache, 
som åbnede sig for os, med jobtilbud til 
eleverne og med en kreds af venner, som 
snart også inviterede hjem. Dagene veks
lede mellem besøg på arbejdspladser, sko
ler og institutioner og hos fremtrædende 
personer: imam1en, borgmesteren osv. En
kelte dage blev "taget ud af kalenderen" 
og anvendt til heldagsekskursioner, såle
des en 800 km lang bustur, bl.a. til byen 
Gafsa, hvor vi fik en briefing om græs
hoppebekæmpelse hos Brahim Amari, der var 
commissaire de 1'agriculture under le 
Commissariat au Développement Agricole. 
Dette møde var fra vores side forberedt 
med et besøg på Cheminova umiddelbart in
den afrejsen til Tunesien. Senere på da
gen havde vi lejlighed til at krydse hen
over saltsøen Chott El Djerid.
En anden dag anvendtes til tur "ud i 'ør
kenen", hvor vi på safarimanér kørte af
sted i tre 404'ere ud til målet Ksar Tar- 
sine, ca 6o km ad jordvej. Herude blæste 
det ganske kraftigt, og enkelte fik grim
me problemer med det meget fine ørken
sand, som kom ind under kontaktlinserne. 
En 404 returnerede ret snart. Resten blev 
på stedet og brugte ca. 4 timer på at 
forberede maden: Beduinbrød bagt direkte 
i sandet samt ged stegt i kalkstensovn 
konstrueret på stedet med de forhåndenvæ
rende materialer: Sten, sand gedelort, 
vand. På hjemvejen et møde som var en 
scene i en western værdig. Vi standsede 
ud for et isoleret beduintelt, der lå 
nogle hundrede meter fra sporet. Vores 
lokale hovedkraft, Said, nærmede sig som 
den første med noget medbragt brød for -at 
vise vor gode vilje, °g fra teltet nærme
de sig nu en kvinde'. Efter en kort parle- 
menteren blev vi indbudt til at-komme 
nærmere, og ved selvsyn kunne vi da kon
statere, hvordan "der ser ud hjemme hos"
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Berit i traditionel brudedragt
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Anita og gedekid mellem i Paris 
indbygger fra Beni Kheddache og 
Bouzidi

bosat 
Said

den første med noget medbragt brød for at 
vise vor gode vilje, og fra teltet nærme
de sig nu en kvinde. Efter en kort parle
menter en blev vi indbudt til at komme 
nærmere, og ved selvsyn kunne vi da kon
statere, hvordan "der ser ud hjemme hos" 
en beduin: Teltet af groft uldstoft dæk
ker over de mennesker og de geder, som 
opholder sig under det, ekstremt få per
sonlige genstande, noget tøj vasket i 
sand hang "til tørre" på nogle buske, og 
ellers ingenting. Velkomstdrikken var 
frisk malket gedemælk, der smager som 
kærnemælk, der er blevet for gammelt til
sat en kraftig smag af får. Men det er. 
forfriskende!

Benedikte drikker gedemælk

At der blev knyttet meget gode menneske
lige forbindelser under vores ophold hø
rer med i omtalen af turen: 
"Den sidste dag i landsbyen blev fire e- 
lever inviteret med ud i bjergene, for at 
deltage i og se, hvordan en traditionel 
slagtning foregår. Vi kørté derud i en 
varevogn med åben lad, og gedekiddet, som 
skulle slagtes, var sammen med os omme 
bag i laddet. Vi kørte ca. 10 km ud af 
byen med 14o km i timen. Snart var vi der 
og trådte ud i en pragtfuld oase. På ste
det var der et gammelt hus, som tilhørte 
den ene af fyrenes familie. I området 
havde bedstefaderen kæmpet mod franskmæn- 
dene. Lige efter ankomsten fik gedekiddet 
en kniv for struben, og halsen blev skå
ret over. Blodet sprøjtede ud over det 
hele. Nogle fik blod på både arme og i 
ansigtet. Dér gik lang tid, før alle ner
vesammentrækninger fra geden, som nu 
skulle flåes, forsvandt.
Flåningen skete på en yderst speciel må
de. Gedens ene klov blev hugget af, og en 
spids pind blev trukket op mellem skindet 
og kødet, derefter blev benet sat for den 
ene fyrs mund, og han pustede geden op, 
så den til sidst så ud til at ville 
sprænges. Metoden viste sig at være enorm 
effektiv, .idet der var luft mellem skin
det og kødet, Og geden kunne nu flåes så 
let. som ingenting. Det næste skridt be
stod’ i at få indvoldene ud. Maven blev 
sprættet op med en kolossal kniv, og 
hjerte, lever, tarme, mavesæk osv. vælte
de ud. Mavesækken blev til vores store 
skræk gemt, for hvad mon den skulle bru
ges til. Det, der var tilbage af geden, 
blev parteret i store stykker.

Gedemarked i Beni Kheddache torsdag 
den 16. marts 1989
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Der skulle nu bygges en ovn af store 
sten. Ovnen skulle være helt tæt, for at 
geden kunne steges ordentligt, og tæt
ningsmateriale var derfor en nødvendig
hed. Tætningsmaterialet bestod af vand, 
jord og indholdet fra GEDENS MAVESÆK. Det 
blev til en solid masse, som isolerede 
fremragende. Der blev hentet brænde og 
tændt op, og vi hjalp til, så godt vi 
kunne. Da der var kommet gløder, blev ge- 
destykkerne lagt ind, de skulle stege i 
li time, og imens blev vi vist rundt i 
området. Det blæste en lille smule, og 
palmerne vuggede frem og tilbage i det 
dejlige solskinsvejr. De to fra landsbyen 
kravlede hver op i en mindst lo m høj 
palme, som om de ikke havde lavet andet i 
hele deres liv. Vi kunne ikke engang 
klatre 1 m op. Bjergene omkring os var 
stejle og svære at bestige, men vi fik 
lært, hvilke sten vi kunne træde på og 
hvilke der ville rulle, hvis man rørte 
dem. Vi smagte forskellige blomster og 
blade, som iøvrigt smagte fortrinligt. 
Fyrene viste os flere forskellige slags 
fugleæg, de prøvede også at finde en 
slange til os, men det lykkedes ikke. Da 
vi havde gået rundt 1| time i den smukke 
og fremmedartede nåtur, vendte vi tilbage 
til den nu meget tavse ged. Leveren var 
det første vi spiste, og det ville være 
synd at sige, at det smagte godt, men vi 
kunne ikke være bekendt ikke at spise 
det, da det er en stor ære at få lov til 
at deltage i en sådan slagtning. Det er 
en meget bekostelig affære, sådan en ged 
koster en gennemsnitlig tunesisk måneds
løn, og det bliver kun foretaget 1-2 gan

ge om året. Da vi have sunket leveren, 
med et uuh-ha-det-smager-godt-udtryk i 
ansigtet, fik vi hver et kæmpe stykke af 
selve kødet, og det smagte, i modsætning 
til leveren, pragtfuldt. Da den fornemme 
middag var færdig, sad vi i græsset og 
tog solbad, mens en vandpibe gik på om
gang. STÆRK TOBAK. K1.18.3o kom den lille 
varevogn og hentede os." (Gitte 2. S)

Og vi lærte en masse, også om at leve u- 
den konstant adgang til overflodssamfun
dets overflod, om islam. Som lærer måtte 
jeg desuden sande, at det faktisk var mu
ligt at leve -20 mennesker i 11-12 dage i 
træk uden privatliv, under ganske primi
tive former, med helt rudimentære bade/ 
vaske/toiletfaciliteter og uden anden 
luksus end konstant friskbagt brød og 
billig cola uden at høre et ondt ord, el
ler opleve andre symptomer på savnet af 
høj privat levestandard.
Nævnes i denne forbindelse skal også Jane 
Stenberg, vores kontaktlærer, som med en 
enestående energi og kontaktiver, sørgede 
for at etablere maksimalt mange besøg hos 
lokalbefolkningen. Vi drog konstant nytte 
af hendes store erfaringer og viden om 
Tunesien og generelt de nordafrikanske 
lande og den arabiske mentalitet. Turen 
afsluttede naturligt nok med et par dages 
ophold i Tunis, som er en fascinerende 
by. Vi fløj tilbage til Kastrup Langfre
dag den 24. marts (Udrejse torsdag den 9. 
marts).

GB

Rektor for gymnasiet i Beni Kheddache
Beduintelt i området mellem Beni 
Kheddache og Ksar Tarsine

23



Brev fra Tunesien
Brev sendt til gruppen, attesteret til 
GB, umiddelbart efter vor hjemkomst fra 
Tunesien.
"Beni Khedache le 24/3/89
Mon grand professeur Gudmund, j'ai 
l'honneur de vous écrire ces mots en 
souhaitant que vous étes arrivés dans 
votre pays sans problémes et en bonne 
santé. Cher ami et frére Gudmund, c'est 
mon devoir de vous envoyer cette lettre 
et aussi c'est de mon droit d'attendre 
vos correspondances car je n'ai pas pu 
vous oublier. Les instants que nous avons 
passés ensemble et les bonnes relations 
et les grands rapports nous ont reliés. 
D'ailleurs nous sommes une famille dans 
laquelle il y a des soeurs et des fréres. 
Ainsi, il est impossible de vous oublier, 
méme s'il y a des grandes distances entre 
nous.
Croyez-moi, Monsieur Gudmund, je pense 
toujours å votre politesse, gentillesse 
et discipline de tout le groupe, et comme 
il est difficile de quitter des fréres et 
des soeurs que l'on a beaucoup aimés, et 
méme si vous étes partis, vous allez 
rester au fond du coeur.
Cher frére Gudmund, j'espére bien que 
vous avez pris de bonnes idées sur notre 
petit village, d'ailleurs l'essentiel, 
c'est les rapports entre l'humanité qui 
joue un grand role dans 1'avenir humain. 
Oui! il faut penser å 1'avenir humain 
sans politique, car la politique å tout 
detruit.
Pis encore, j'espére que les merveilleux 
instants qui sont passés trés vite avec 
tout le groupe reste dans vos memoires. 
Un grand souvenir pour vous et pour nous 
aussi.
Enfin, veuillez agréer les salutations 
les plus distinguées de mon frére Said et 
sa femme Souad et la petite Samah et 
aussi veuillez agréer mes meilleurs voeux 
pour tous mes fréres et mes soeures.

Chapeaux! chapeaux pour vous. 
Good luck, good life.
Votre éléve et frére Fethi"

Rejse til Jogoslavien
I foråret 1989 gik studieturen for 2mN og 
2mNL til Jugoslavien. Begge hold havde 
hjemmefra lavet et godt forarbejde, som 
sammen med godt humør og en positiv ind
stilling resulterede i en vellykket tur.

Turens program blev gennemført som plan
lagt, idet der naturligvis måtte lappes 
her og der. Der var følgende program:
a) Besøg på muslingebrug 
b) Besøg på vinbrug/vinslot 
c) Besøg på landbrug/vinbrug 
d) Tur til Postojnagrotterne 
e) Tur til Mutovin (middelalderby) 
f) Tur Istrien rundt
Hjemturen blev lagt således, at Venedig 
kunne besøges. Venedig blev den sidste 
store oplevelse, inden bussen satte kur
sen hjemad. Det var da også nogle trætte 
elever og lærere, der den følgende efter
middag blev sat af ved Lemvig Gymnasium. 
Mætte af indtryk og glade for forløbet af 
turen.

PP
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2 abN i London

On the sunny side of the Street! St. Dominic's Sixth Form College.

På hat og slips med 90'erne danser disse 
drenge fra Harrow Public School ud i 
fremtiden. De er alumner på en af de 
kendteste public schools i England, hvor 
forældrene betaler £ 8000 pr. år for at ■ 
have deres børn gående, hvor kendte eng
lændere som Winston Churchill har lært, 
hvad sterling qualities er, og hvor sko
len har rødder tilbage i middelalderen. 
2.a var tillige interesseret i skolens 
Full Cream Tea.

Udover skolebesøg indgik i 2.a's "dannel
sesrejse" til London også museumsbesøg, 
overværelse af to musicals "Chess" og 
"Les miserables" samt rundtur i Londons 
Docklands i det gamle East End, hvor den 
gamle slum og de saneringsmodne bygninger 
nu udlægges til fashionable boliger, re
kreative områder og kontorbygninger. "Mu
seum of London" og "British Museum" var 
rammen for undersøgelser af romersk levn 
i det gamle Londinium.

Lidt længere nede ad gaden i Harrow lig
ger denne skole, der svarer til et dansk 
gymnasium. Rektor Lipscomb tror på det 
fornuftige i dialog og internationalisme 
og har ved flere lejligheder åbnet dørene 
for vores elever. Skolen er privat, ka
tolsk og en af de efterhånden mange vel
fungerende 6th form colleges i England. 
Her nøjes man med at "klæde .-ig ud" én 
gang om året for at samle penge til vel
gørende formål for handicappede.

Endelig så vi en 
særudstilling af den store maler Turner, 
der er kendt for at spænde over tre epo
ker malerisk men bedst for lyseffekterne 
i sine billeder.

GA
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Idræt
Som et ekstra tilbud kan eleverne deltage 
i s&vel frivillig idræt efter skoletid 
som idrætsstævner. Vi har udkæmpet drabe
lige slag i volleyball, fodbold og hånd
bold på andre gymnasier og i badminton på 
vores eget. Kvaliteten svinger. Vi er 
blevet flot nr. sjok og suveræn vinder 
(håndbold, piger, yngste gruppe), - men 
humør og kampgejst mangler aldrig.
Den interne hockey-turnering overskyggede 
nok de fleste arrangementer. Efter nogle 
velspillede kampe løb 3.y af med sejren 
og blev siden udfordret af det hidtil u- 
overvindelige lærerhold med stjerner fra 
nutid og (især) fortid.
Kampen fandt sted den 26. april, 3 halv
lege af 10 minutter. Midt i 2. halvleg 
førte 3.y med 3-1, men blev indhentet af 
lærerholdet til resultatet 4-4. Efter den 
forlængede spilletid stod lærerne fortsat 
som uovervindelige med en sejr på 5-4. 
Flot spillet, højt tempo, tekniske og 
taktiske finesser.
Deltagelse i frivillig idræt giver såle
des en masse skægge oplevelser, dels på 
tværs af klasserne dels mellem gymnasier
ne .
Så kom frit frem! EM

Billedkunst og design 
Billedkunst som tilvalgsfag kan vælges 
enten i 2. eller i 3.g. Der er 4 ugentli
ge timer. Hovedvægten lægges på deltager
nes skabende virksomhed: Tegning, maleri, 
modellering, m.v. Herved adskiller valg
faget sig fra det obligatoriske niveau i 
3.g, hvor en stor del af de to ugentlige 
timer vil blive anvendt til kunstforstå
else, d.v.s. kunsthistoriske og billed- 
analytiske aspekter.
Design vil måske blive tilbudt fra skole
året 90-91, men allerede i løbet af det 
kommende skoleår vil vi kunne tilbyde de
sign indenfor den rekvirerede undervis
ning.

LB

Frivillig musik
Den frivillige musik har i år primært be
stået af korsang - herudover har forskel
lige elevbands, bl.a. Kajs Kvartet, DEM 
og NPK, benyttet skolens faciliteter og 
haft faste ugentlige øvetider. Disse 
bands har vist deres kunnen ved forskel
lige festlige lejligheder, bl.a. karneval 
og festivalfest. Som det sidste skud på 
stammen har JB, i samarbejde med musik
skoleleder Poul Erik Henriksen, startet 
et bigband, der er blevet så stor en suc
ces, at det vil fortsætte med faste øve
tider i næste sæson.

Efter ganske få øvegange havde vi i koret 
den glæde at blive inviteret med til et 
stort korstævne på Herning Gymnasium. Her 
var det Erling Kullberg der, med et impo
nerende overblik, stod for indstuderingen 
af en række numre fra The Beatles' legen
dariske Sgt. Pepper album. Det var en me
get stor og god oplevelse at synge disse 
sange sammen med henved 600 andre gymna
sieelever fra amtet.
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Resultatet af denne dag blev "afleveret" 
et par dage senere, hvor vi atter drog 
til gerning, denne gang til Kongrescen
tret, for at medvirke til en stor kon
cert. Allerede en måned efter dette ar
rangement deltog vi i det "normale" årli
ge regionalstævne på Viborg Amtsgymnasi
um. Her havde vi fornøjelsen, under.Jens 
Johansens veloplagte og dygtige ledelse, 
at synge en række flotte arrangementer, 
bl.a. Freddy Mercurys: "Bohemian Rhapso- 
dy" og Stings:" They dance alone". Alle i 
koret var enige om, at disse stævneople
velser havde været meget givende, såvel 
sang- som oplevelsesmæssigt.
Vort eget kor gav et indslag med sange i 
swingstil til stævnet i Viborg, og lidt 
senere på året, nemlig i december, blev 
det tid til igen at fremføre noget af 
det, vi havde sunget. Vi blev kontaktet 
af Steffen Qvortrup fra Ramme kirke, og 
midt i december tog vi så til Ramme for 
at synge en række julesange/christmas ca- 
rols - samt deltage i det fælles kaffe
bord 1
Sangprogrammet gentog vi i Lemvig kirke i 
forbindelse med juleafslutningen - her 
var der desuden indslag af Malene 3.a, 
som spillede 2 satser af Telemann for 
'obo. Det blev en meget hyggelig og stem
ningsfuld afslutning.
Efter jul stod der pludselig "Odysseen" i 
øjnene på alle, og korprøverne blev her
efter omskabt til musicalprøver. Desuden 
startede et, til lejligheden sammensat, 
græsk orkester, bestående af elever og 
GB, under ledelse af JB. Nu fik vi travlt 
med at opdyrke alt det græske, og det var 
meget spændende at deltage i dette store 
projekt.

Vi fik lavet en fin jubilæumsforestil
ling, og for korets vedkommende finder vi 
nu tilbage i den vante gænge, i den korte 
tid der er fra skrivende stund til som
merferien.

Koret har iøvrigt igen i det kommende 
skoleår udsigt til endnu et korstævne med 
Jens Johansen, denne gang på Ringkjøbinq 
Gymnasium. VA

L.G.’s kursusafdeling
Kursusafdelingen er et nyt skud på stam
men, som ikke primært henvender sig til 
eleverne, selv om disse også indgår i de 
kredse, vi henvender os til. Udgangspunk
tet for kursusafdelingen er, at også an
dre end de 16-19 årige kunne have gavn af 
den pædagogiske og vidensmæssige indsigt, 
skolens lærerkræfter besidder i kraft af 
deres uddannelse og deres snart mangeåri
ge erfaringer med undervisning.
Kursusafdelingen varetager undervisning i 
to forskellige regi: Dels er der under
visning under NORDVESTJYSK FOLKEUNIVERSI
TET, dels REKVIRERET UNDERVISNING.
Nordvestjysk folkeuniversitet indgår i en 
større landsdækkende folkeuniversitets
ramme, hvis hovedsigte er at formidle 
forskningens seneste resultater eller vi
den på niveau hermed til bredere kredse.
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På gymnasiet afholdtes i 88/89 tre kur
ser, nemlig NATURBESKRIVELSE GENNEM TI
DERNE, hvor Leif Heidemann Andersen rede
gjorde for udviklingen fra myte til vi
denskab, fra klassisk græsk videnskab til 
renæssance og videre til den moderne na
turvidenskabs gennembrud og industriali
seringen med de deraf afledte konsekven
ser for moderne naturbeskrivelse; ØKONO
MI: VIDENSKAB ELLER POLITIK, hvor Elisa
beth Moltke og Sven Højgaard redegjorde 
for de økonomiske kredsløb, de forskelli
ge slags økonomi, og også tog spørgsmålet 
op: Skyldes den økonomiske krise manglen
de indsigt i, hvordan den økonomiske po
litik virker, eller skyldes den mangel på 
politisk vilje og enighed til at anvende 
de økonomisk-politiske instrumenter kon
sekvent?
Endelig afholdtes kursus om FRANKRIG 
1989, hvor Gudmund Bager gennemgik det 
franske samfund i dag, som det fremtræder 
200 år efter revolutionen. Selve revolu
tionsforløbet blev gennemgået og placeret 
i samtidens historisk-filosofiske ramme: 
Menneskerettigheder/oplysningstid. Endvi
dere skildredes hovedstad og provins, 
Frankrigs Europa-politik, medier og kul
turliv.

REKVIRERET UNDERVISNING er undervisning, 
der kan rekvireres. Her tænkes i første 
omgang på virksomheder i lokalområdet, 
der måtte ønske at sende medarbejdere på 
kursus i et nærmere defineret emne eller 
område. Tanken her er, at lærerkræfterne 
tilpasser det enkelte kursus til den el
ler de enkelte virksomheders behov.
I 1988/1989 løb det første rekvirerede 
kursus på Lemvig Gymnasium af stablen. I 
tæt samarbejde med to medarbejdere fra 
landbruget og fra kommunen gennemførte 
Jørgen Nørby og Per Godsk Petersen et 
kursus om samfund og miljøk Kurset, der 
var rekvireret af Lemvigegnens Landbofor
ening, vedrørte bl.a. almen økologi, 
landbruget som økosystem, stofkredsløb, 
næringssaltforbruget i landbruget, NPO- 
handlingsplan, miljølovgivning, byen som 
økosystem, spildevandsrensning og forsu
ring.

Michael Bøss gennemførte for Handelsaka
demiet i Skive et kursus i japansk kultur 
og mentalitet.
I september 1989 tilbyder Gudmund Bager 
et kursus i fransk sprog og kultur som 
nøgle til det indre marked. Dette kursus 
er rekvireret af to større fiskeeksport
virksomheder i Lemvig og medarbejderne 
her vil med udgangspunkt i bestemte 
sprogsituationer få repeteret eller in
troduceret basale franskkundskaber, gen
nemgået substans og nøgleord i en række 
emner som med stor sandsynlighed bringes 
på bane i samtaler med fransktalende.
Planlagt til rekvireret undervisning er 
endvidere kursus i følgende fire landes 
kultur, politik og samfund: Japan, Kina, 
Hongkong og Indien. Kurserne vil blive 
forestået af Michael Bøss.
Endelig har Peter Hansen en række kortere 
kurser, af seks timers varighed, i brugen 
af forskellige dataprogrammer: Lotus 123, 
Symphony, Quattro, DSI-tekst, Pagemaker 
og Tekstassistent.

På programmet for efteråret 1989 står et 
kursus om JAPAN: SAMFUND OG KULTUR ved 
Michael Bøss. På programmet for foråret 
1990 står et kursus om Rom ved Inger Nord 
og Torben Jacobsen. Kurset vil blive sup
pleret med en kulturrejse til den itali
enske hovedstad.
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Generelt gælder at alle afholdte kurser 
under rekvireret undervisning kan genta
ges, evt. i en tillempet form, hvis den 
rekvirerende virksomhed eller enkeltper
son måtte ønske det. Kurserne henvender 
sig således til et varierende antal per
soner. Skulle en eller to medarbejdere 
ønske et kortere brush up kursus i et 
fremmedsprog, tysk, fransk eller engelsk 
kan vi levere kurset med ganske kort var
sel.

Den praktiske koordinering af arbejdet 
varetages af en arbejdsgruppe med følgen
de medlemmer: Inger Nord, Jørgen Nørby, 
Michael Bøss, Gudmund Bager og Elisabeth 
Moltke.

Lemvig Gymnasiums kursusafdeling har føl
gende telefonnummer: 97 82 38 22. Hertil 
kan rettes alle forespørgsler om tider, 
priser m.v.

GB

Lærerudveksling
Sint-Lievens College, Antwerpen.

CEU hedder en ikke særlig berømt forening 
for gymnasielærere, der arbejder for og 
med udveksling af gymnasielærere, der 
sendes til andre lande, og så at sige 
bytter job med kolleger i udlandet. Jeg 
reagerede på en mulighed for at komme til 
et gymnasium i den store belgiske havné- 
by, Antwerpen, og overtage undervisningen 
for en kollega dernede, som så til gen
gæld skulle rejse til Lemvig og overtage 
mine timer. Således oplevede eleverne i 
la, lx, 2a, 2bx og 3x at blive undervist 
af Wilfried Vanhoutte, hvis fag er en
gelsk og fransk, mens jeg selv prøvede at 
stå ansigt til ansigt med betydeligt fle
re klasser med betydeligt flere elever, 
kun drenge iøvrigt, i betydeligt flere 
timer.

Udvekslingen foregik i de to første uger 
af oktober 1988, og var i alle henseender 
interessant. Hvis Europa skal forenes i 
et Indre Marked, skal vi vide, at vi i 
dette land har meget store værdier at 
værne om, som man ikke nødvendigvis ken
der til i udlandet - værdier vi kan være 
tilbøjelige til at overse i det daglige - 
men som er en fast del af vores identi
tet. Vi skal samtidig vide, at det ikke 
er nok selv at synes, at man er god nok 
(til kultur, sprog, eksport, sociale 
strukturer osv.), og at der kan læres 
vældig meget i udlandet. Det er sådan 
nærmest kvintessensen af mine indtryk fra 
opholdet i Antwerpen. Belgien bliver et 
meget væsentligt land - også for danske
re, om vi så kan lide det eller ej.

Wilfried fortalte mig iøvrigt, at han 
følte, at han var blevet meget fint mod
taget på Lemvig Gymnasium. Jeg forsvandt 
nok en smule mere i mængden, men der var 
meget positive relationer til mange en
keltpersoner på Sint Lievens. Jeg tror 
nok, vi har lov til at sige, at vi har en 
meget fin venskabsforbindelse til Antwer
pen, en venskabsforbindelse som forment
lig bliver udbygget med gensidige elevbe
søg.

GB
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Dimittender 1988
Andersen, Berit Søgaard 
Brunsborg, Hanne Ørts 
Baarup, Inge-Lise Majgaard 
Christensen, Jonna Louise 
Jakobsen, Lene 
Jensen, Mette Plovgaard 
Kristensen, Ninna Kokholm 
Kristiansen, Lotte Majlund 
Krogager, Pernille
Lassen Henrik Peter Ølgaard 

Kit Kjølhede
i, Jette

Laursen, 
Laustsen
Mikkelsen, Jela Bundgaard 
Mortensen, Karin 
Nielsen, Anna Kirk 
Nielsen, Marianne Dræby 
Olesen, Betina 
Qvortrup, Mads Haunstrup 
Ravn, Anne 
Rernbøck, Gerhard Hans Herluf 
Rosenvinge, Jes Albertin 
Slot, Anne Dorte 
Tøt, Pia
Vinther, Anders Borregaard

Abrahams, Nynne Mantzius 
Andersen, Ulla Bitsch 
Boddum, Dorte Ipsen 
Jepsen, Lone Thinggaard 
Josefsen, Dorte Elisabeth 
Jørgensen, Lenette Østergaard 
Krejberg, Anne-Mette 
Larsen, Lene Romby
Mouritsen
Rasmussen

Helle Maibritt 0.
Mette Kræmer

Andersen Mette Braad
Bitsch, Jørgen Bjerre 
Christensen, Jakob Mohr 
Eriksen, Jens Krogsgaard 
Jensen, Thomas Touborg 
Madsen, Michael Lindholm 
Matthesen, Mikael 
Nørby, Jesper Dam 
Pipper, Morten Storm 
Simonsen, Tina

Sønderbyvej 28, Hygum
Grønkærvej 13, Flynder

7620 Lemvig
7660 Bækmarksbro

Søndervang 19 7620 Lemvig
Storegade 35 7620 Lemvig
Gajgårdsvej 27 7673 Harboøre
Algade 5, Ramme 7620 Lemvig
Gregers Kirksvej 5 7673 Harboøre
Søvejen 44 7620 Lemvig
Mollerupvej 14, Trans 7620 Lemvig
Rørsgårdvej 11 7570 Vemb
Nylund 2a 7620 Lemvig
Pletvej 4, Hygum 7620 Lemvig
Lærkevej 46 7680 Thyborøn
Vibevænget 2, Ramme 7620 Lemvig
Skolegade 21 7673 Harboøre
Sandgårdsvej 5 7673 Harboøre
Sprogøvej 98 7680 Thyborøn
Østerbrogade 7 7620 Lemvig
Teglvænget 10 7620 Lemvig
Mollerupvej 16, Trans 7620 Lemvig
Nørrebjerg 41 7620 Lemvig
Sprogøvej 117 7680 Thyborøn
Højbovej 15 7620 Lemvig
Kirkebyen 9, Nr. Nissum 7620 Lemvig

Østerbrogade 16,2 7620 Lemvig
Pindstrupvej 24, Flynder 7620 Lemvig
Drosselvej 1 7680 Thyborøn
Vesterhavsgade 21 7680 Thyborøn
Lærkevej 24 7680 Thyborøn
Rypevej lo 7680 Thyborøn
Surkærvej 9, Gudum 7620 Lemvig
Ydunslund 65, 7620 Lemvig
Søtoft 6 7620 Lemvig
Bækmarksbrovej 133 7650 Bøvlingbjerg

Seminarievej 83, Nr. Nissum 7620 Lemvig
Søhøj 8 7620 Lemvig
Kirkebyvej 13 7620 Lemvig
Thyborønvej 2, Klinkby 7620 Lemvig
Klostermøllevej 2, Gudum 7620 Lemvig
Gajsgårdsvej 91 7673 Harboøre
Alaharmavej 17 7620 Lemvig
Børringsvej 15, Fabjerg 7620 Lemvig
Insektvej 18 7673 Harboøre
Nørrevang 7 7620 Lemvig
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\7 Andersen, Jytte
'Os T Andersen, Thorkil

Bro, Erik 
Christensen, Charlotte Stougaard 
Christensen, Dorte 
Ellebæk, Jens Jakob 
Granting, Ole
Jensen, Birgitte Vinther 
Jensen, Henrik Jerslev 
Jepsen, Henrik Koldborg 
Kallesøe, Marianne 
Kristensen, Regnar Albæk 
Lisbygd, Henrik 
Madsen, Laila Kynde 
Møller, Susanne 
Nielsen, Allan Vester 
Nielsen, Inge Kjær 
Pedersen, Jens Lønberg 
Ravnkilde, Niels Christian Rønn 
Raakjær, Kirsten 
Stagis, Hanne Skjøtt 
Sørensen, Joan 
Vestergaard, Jørgen Dahl 
Wegeberg, Anne Margrethe

Thyborønvej 15, Klinkby 
Møllegårdsvej 12 
Samsøvej 7 
Uglevej 8 
Drejøvej 7A 
Remmerstrandvej 15 
Anders Thuborgsvej 23 
Vibevej 4 
Grønkærvej 20 
Vinkelvej 41 
Algade 16, Ramme 
Gørdingvej 11 
Alaharmavej 13 
Furvej 13 
Lærkevej 13 
Gudumvej 64, Gudum 
Kildevej 7, Ramme 
Kresten Bjerresvej 22 
Gudumvej 75, Gudum 
Hvolgårdvej 5 
Sprogøvej 199 
Andrupsgade 2 
Brogade 65 
Anholtvej 23A

7620 Lemvig
7620 Lemvig
7680 Thyborøn
7620 Lemvig
7680 Thyborøn
7620 Lemvig
7620 Lemvig
7680 Thyborøn
7660 Bækmarksbro
7620 Lemvig
7620 Lemvig
7570 Vemb
7620 Lemvig
7680 Thyborøn
7680 Thyborøn
7620 Lemvig
7620 Lemvig
7620 Lemvig
7620 Lemvig
7620 Lemvig
7680 Thyborøn
7620 Lemvig
7660 Bækmarksbro
7680 Thyborøn

3.Z Andersen, Cathrine Louise Esmann 
Andersen, Heidi Grønkjær

Sprogøvej 85
Grummesgårdparken 11

Borg, Kristian Skolevej 2, 2.th
Broberg, Dorte Niels Bjerresvej 13
Gertsen, Aase Laugesvej 18, Tørringhuse
Grankær, Katrine Voldervej 15, Ramme
Jakobsen, Lotte Østvangen 49
Jensen, Michelle Welle Bredgade 10
Johannessen, Anette Ydunslund 53’
Johansen, Poul Mose Pletvej 19, Hygum
Larsen, Lars Viberg Højbakken 2
Lund-Hansen, Torben Ydunslund 9C
Lynge, Majken Østergaard Sejbjerg 24, Nr. Nissum
Madsen, Dorthe Pinholt Industrivej 49
Mollerup, Lisa Vesterhavsgade 51
Nielsen, Aksel Odinsvej 4
Nielsen, Pia Jegindøvej 7
Riishøj, Birgitte Sprogøvej 103A
Sloth; Kristian Mads Kjærsvej 16
Sørensen, Hanne Langergaard Toftevej 9
Østergaard, Søren Jens Søndergårdsvej 6

7680 Thyborøn
7620 Lemvig
7620 Lemvig
7620 Lemvig
7620 Lemvig
7620 Lemvig
7660 Bækmarksbro
7680 Thyborøn
7620 Lemvig
7620 Lemvig
7620 Lemvig
7620 Lemvig
7620 Lemvig
7620 Lemvig
7680 Thyborøn
7620 Lemvig
7680 Thyborøn
7680 Thyborøn
7620 Lemvig
7620 Lemvig
7620 Lemvig

Elevlister 1989-90
udleveres særskilt 
begyndelsen af det 
nye skoleår.

i
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*Angiver placeringen af overbygnings
skoler i vores område.
Lemvig gymnasium har endvidere mange 
elever fra efterskoler.

•(Thyborøn skole, Harboøre skole, Klinkby skole, Christinelyst- 
skolen, Lemtorpskolen, Nr. Nissum skole. Bøvlinaskole, Vemb 
skole.
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Telefonkæde

Hvis, intet svar: ring næste led i kæden
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Valggymnasiet
Normaltimeplan for Det nye Gymnasium Udbudte valgfag på Lemvig Gymnasium 

(1988/89)
SPROGLIG LINJE Antal ugetimer

VALGFAG PÅ 
HØJT NIVEAU

Antal ugetimer
ig 2g 3g

Religion......... . 3
Oldtidskundskab..., 3 Begge linjer:Dansk............ . 3 3 4 2g 3g
Engelsk.......... .
Tysk..............

4
4

4
4 Samfundsfag............. 5 5

Fransk............ 4 4 Musik.................... 5 5
Latin............. 3 Engelsk................. 5
Historie.......... 3 3 3 Tysk..................... 5
Geografi..........
Biologi...........
Naturfag

3
3 Fransk.................. 5

(mat-fys-kem)..... 3 4 Kun sproglig linje:Musik.............
Billedkunst.......

3
2 Latin.................... 5 5

Idræt............. 2 2 2
Valgfag........... 4-5 14-15 Kun matematisk linje:
I alt............. 32 31-32 31-32 Matematik............... 5

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

MATEMATISK LINJE Antal ugetimer

ig 2g 3g VALGFAG PÅ MELLEMNIVEAU

Religion.......... 3 4 ugentlige timer i 2g eller 3g
Oldtidskundskab.... 3
Dansk............. 3 3 4 Begge linjer:
Engelsk........... 3 4 Geografi
Tysk el. fransk.... 4 4 Biologi
Historie.......... 3 3 3 Datalogi
Geografi.......... 3 TeknikfagBiologi........... 3 IdrætFysik............. 3 3 BilledkunstKemi.............. 3
Matematik.........
Musik.............
Billedkunst.......

5
3

5 Kun sproglig linje:
2 Latin

Idræt............. 2 2 2 Matematik
Valgfag........... 4-5 14-15

Kun matematisk linje:
i alt............. 32 31-32 31-32 Kemi
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Normaltimeplan for grengymnasiet
Sproglig linje Matematisk linje

Særlag Sæl lag

lag Fællesfag Ny
sproglig 

gren

Musik- 
faglig 
gren

Sam
funds- 
faglig 
gren

Fællesfag
Mate- 
ma- 
tisk- 

fysisk 
gren

Sam
funds- 
faglig 
gren

Natur
faglig 
gren

Musik- 
faglig 
gren

1. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 1. 2. .3. 2. 3. T 3. -> 3. 2 3.

Religion ...................... 0-1-2
Dansk .......................... 3-3-4
Engelsk........................ 4 -
Tysk.............................. 3 -
Fransk, (russisk, 

spansk)............... 5 - 3 - 3
Latin ............................ 4 -
Græsk med oldtids

kundskab ..........
Oldtidskundskab ... 1 -
1 listorie og samfunds

kundskab ........... 2-3-3
Samfundsfag.............
Geografi...................... 2
Biologi.......................... 0-0-3
Biokemi ......................
Kemi ............................
Fysik ............................  
Matematik................. 2-3-0
Musik, særfag...........

4 - 6
3 - 5

4 - 0

2 - 0

0 - 1

3 - 5

4 - 0

2 - 0

0 - 1

4 - 6

3 - 5

2 - 0

5 - 5
3 - 2

0 -
3 -

5 -

5 -

1 -

2 .

2 -
3 -
5 -

1 - 2
3 - 4

0 - 0

3 - 3

2 - 0

3 -3 0

3 
0

3
3
5

- 1

- 0
- 3

- 0
5
6

5 -
3 - 
0 -

1 -
2 -
3 -

5 
2
3

0
2
3

0 -

3 -

3 -

3 -
2 -
3 -

1

2

7

0 
2
3

0

3 -

0 -

3 -
2 -
3 -
4 -

1

0

3

0 
2
3
6

Idræt ...............
Fællestimer

Musik.........

Formning og 
forståelse .

max. 
min. 

<unst-

26-13-15
2-2-2

2-2-1 
(2)-(0M0)

(0)-(2)-(l)

13-12 13-12 13-12 26-12-12
2-2-2

2-2-1
(2)-(0)-(0)

(0)-(2)-(l)

14 -15 14- 5 14- 15 15- 15

30-17-18 13-12 13-12 13-12 30- 16-15 14 -15 14-15 14- 15 15- 15
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De nye studentereksamensbeviser

STUDENTEREKSAMEN - MATEMATISK LINJE STUDENTEREKSAMEN - SPROGLIG LINJE

VALGFAG PÅ MELLEMNIVEAU VALGFAG PÅ MELLEMNIVEAU

-
1
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