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LEMVIG 
GYMNASIUM 

- en åben skole



Lemvig Gymnasium
åbner for erhvervslivet

Lov nr. 271 af 6. juni 1985 har medført, at gymnasier
ne landet over kan medvirke til at gennemføre den 
megen efteruddannelse af voksne, der forventes de 
kommende år Lemvig Gymnasium har modtaget ud
viklingsstøtte til to kurser.

Et om samfund og miljø, rekvireret af Lemvigegnens 
Landboforening og et om fransk kultur, rekvireret af 
fiskeindustrien.

Miljøkurset er løbet af stablen og sluttede med en 
åben paneldebat med politikere og Danmarks Natur
fredningsforening. Gymnasiets to biologilærere, hvoraf 
den ene er landmand, står for undervisningen sam
men med en ingeniør fra kommunen og en land
mand fra landboforeningen.

Frankrigskurset er klar til at gå igang. Det vides at 
være frugtbart, at medarbejdere i eksportvirksom
heder har viden om og interesse for kulturen i nogle 
af de lande, der eksporteres til. Den lærer, der vare
tager undervisningen, har været ansat som oversæt
ter i EF i Bruxelles i flere år.

Men hvorfor ikke se på Japan?
En af vore lærere har skrevet flere bøger om religion 
og kulturelle spørgsmål og studeret og rejst i Japan. 
Han har udviklet et kursus om japansk kultur, »Om at 
være japaner«, hvor der vil blive givet indtryk af Shinto.

Endelig har vi udviklet edb-kurser.
Først og fremmest i regneark og tekstbehandling. 
Både for begyndere og viderekomne. En af vore 
lærere har udgivet bøger herom. Også kursus i Desk- 
top-publishing kan rekvireres. Ni af gymnasiets lærere 
er uddannet i naturvidenskab på universitetet (cand. 
scienter), hvor de har arbejdet med edb. Velindrettet 
edb-lokale med 10 IBM-PC’ere står til rådighed.

Kurserne kan rekvireres af erhvervslivet og det offent
lige, men også af enhver gruppe af interesserede per
soner. Kurserne tilbydes på gymnasiet, men kan også 
leveres »ud af huset«.

Skriv til os om interesse, og vi skal lave et tilbud. 
30 universitetsuddannede lærere står til rådighed.





Lemvig Gymnasium
åbner dørene for egnens befolkning

Tegninger: Hans Morten

Der har vist sig stor interesse for gymnasiets 
undervisning. Gennem årene er vi ofte blevet 
bedt om at åbne noget af undervisningen for 
andre end gymnasieelever. Nøgleordene 
skulle være forskningsformidling og folke
oplysning.

Gennem et samarbejde med Nordvestjysk 
Folkeuniversitet har vi nu udviklet sådanne 
kurser, og lærerne er godkendte af folke
universitetet.

Tre af kurserne er gennemførte og kan gen
tages:

Naturbeskrivelse gennem tiderne 
(fysik).
Økonomi, politik eller videnskab.
Fransk samfund og kultur.

Endvidere har vi planlagt kursus om Japan 
samt om kunst og politik i det klassiske Rom. 
Alle kurserne kan give anledning til interes
sante studierejser.

Der kan også som rekvirerede kurser laves 
mere specielle færdighedskurser i billed
kunst, biologi, dansk, datalogi, edb, engelsk, 
fransk, fysik, geografi, græsk, historie, idræt, 
kemi, latin, matematik, musik, naturfag, old
tidskundskab, religion, russisk, samfundsfag, 
teknikfag, tysk og design.

30 universitetsuddannede lærere står til rå
dighed.

Måske ville det være en god idé, om flere in
stitutioner samarbejdede om at lave et 
kursusarrangement om turisme i Lemvig eller 
Thyborøn-Harboøre kommuner. Mange gode 
turisttilbud kunne trænge til en grundig be
skrivelse.



Lemvig Gymnasium
åbner for nye oplevelser

I samarbejde med Lemvig-Thyborøn/Harboøre Musik
skole har Lemvig Gymnasium lavet et Big Band. 
Alle interesserede på egnen kan deltage. I 10 år har vi 
samarbejdet med musikskolen, der har været med til at 
fylde vore bygninger med musik fra symfoniorkestret, 
det store kor og mange musikgrupper.

Skakklubben, bridgeklubben, Lemvig Amatørorkester, 
idrætsforeningerne, folkeuniversitetet og mange andre 
foreninger benytter gymnasiet. Parkeringspladsen er 
konstant fyldt op.

Vore studiekredse, flimklubben, frivillig undervisning i 
idræt, musik og billedkunst giver inspirerende oplevel
ser fra sig. Elevforeningen i samarbejde med skolen 
laver fine fester, hvor karnevallet, forældrefesten og 
gamle elevers fest er højdepunkterne.

Gymnasiets mange fællesarrangementer af oplysende-, 
kulturel- eller underholdningsmæssig karakter er åbne 
for alle.

Hvert år laves teaterforestilling eller musical. I jubi
læumsåret vises Claus Engstrøms Odysseus-musical, 
»Ti års rejse«.

Hver jul har vi afslutning i Lemvig kirke, hvor eleverne 
læser teksterne, gymnasiets kor og musikere medvirker. 
Her er naturligvis også åben for alle.

Design med tekstil og grafik planlægger vi som et nyt 
område. Der vil blive arbejdet i studiekredse, men vi for
venter, at design vil blive tilbudt som gymnasieundervis
ning på linje med billedkunst.

I løbet af gymnasietiden deltager hver elev i en studie
rejse til udlandet. Lemvig Gymnasium har kontakt med 
flere gymnasier i udlandet.

Formidlet gennem Tukakteatret i Fjaltring samarbejder 
Lemvig Gymnasium med CityKids organisation i New 
York. Der har været udvekslingsrejser begge veje.



Lemvig Gymnasium 
fylder 10 år
Der foregår meget på vores egn i Lemvig og 
Thyborøn-Harboøre kommuner. Med rette er 
vi stolte heraf. Altid kan der søges oplevelser. 
Og både vi og oplevelserne er prægede af 
det smukke landskab, af Vesterhavet, Limfjor
den og det storslåede lys. Af blæst, stjerne
himmel og trækfugle.

Alle har vi stor betydning for hinanden. 
Lemvig Gymnasium vil gerne yde sit bidrag. 
Vi vil gerne bygge bro mellem land og by. 
Mellem fiskerihavn og købstad.

Otte årgange studenter, der har rod i det 
vestjyske er dimitterede fra Lemvig Gymna
sium. Det er vort arbejde. Men vi ønsker 
også på anden måde at bruge vores dygtig
hed og kræfter i egnens tjeneste. I denne 
jubilæumsfolder kan man se lidt om, hvad vi 
har at byde på.

Vi ønsker en åben skole og et åbent samfund.

Med venlig hilsen
fra godt 300 medarbejdere og elever 
på Lemvig Gymnasium.
Fra Thyborøn til Bøvling Klit 
fra Vesterhavet til Klosterheden.
Lars Ebbensgaard

rektor

Åbent hus
Med åbent hus fejrer vi fødselsdag lørdag 
den 15. april 1989 kl. 13-16. Alle er velkomne. 
Kl. 14 vil der være højtidelighed og taler.
På lærerværelset vil man kunne se en Jens 
Søndergaard-udstilling samtidig med, at der 
vil være café med musik. Om aftenen er der 
teaterforestilling med Odysseus-musicalen 
»Ti års rejse« efterfulgt af fest med spisning. 
Billetter å kr. 50,- kan købes fra 1. april på 
gymnasiets kontor. Jens Søndergaard-udstil
lingen og musikcaféen vil også være åben 
dagen efter, søndag den 16. april kl. 14-16. 
Redaktion: Lisa Birk, Kurt Møller Pedersen 

og Lars Ebbensgaard.



Lemvig Gymnasium
åbner skolen udadtil
Kongensgaard Landbrugsskole og Lemvig Gymna
sium er gået sammen om at give gymnasieeleverne 
mulighed for at tage landbrugets grunduddannelse 
samtidig med, at de får deres studentereksamen. 
10 landbrugsstudenter blev dimitteret i 1988. 2 hold 
på ialt 25 er på vej. 29 elever har meldt sig til 
4. årgang. Fire praktikuger og to ugentlige timer i to 
år udgør uddannelsen, som har vist sig at være en 
succes.

Tidlig morgen er der udpurring på Nordvestjysk 
Fiskeriefterskole i Thyborøn. En uges internats
ophold og sejlads med »Maran Ata« giver grund
laget for en uges praktikarbejde på en kutter i Nord
søen eller en uge i fiskeindustrien. Der tages radio
certifikat og lægges grund til duelighedsprøven.
Bred viden om fiskeriet opnås samtidig med en stu
dentereksamen. Første hold går i gang efteråret 
1989 efter en plan lagt i samarbejde med Thyborøn 
Havns Fiskeriforening. Der arbejdes på, at andre 
gymnasiers elever kan deltage i undervisningen på 
Fiskeriefterskolen i Thyborøn.

12 2.g’ere deltog november 1988 i undervisningen 
på Hjørring Tekniske Skole i byggeri og anlæg, jern 
og metal samt levnedsmiddel. De boede på skole
hjemmet og var begejstrede for undervisningen, 
arbejdsformen og indholdet. En ny verden åbner 
sig. Måske lægges grunden til et større værksteds
kursus. Ved en morgensamling orienterede de om 
deres oplevelser for de øvrige gymnasieelever.
Der er et stort ønske om at fortsætte ordningen.

Det er vort mål, at hver elev, der ønsker det, kan del
tage i ét praktikarrangement.
Eleverne bliver gode ambassadører for de erhverv, 
de får kendskab til. Det tydeliggøres, at deres valg 
har betydning for dem selv og for andre. De får 
inspiration til det erhvervsvalg, der venter dem efter 
studentereksamen.
Der er elevønske om, at vi også skal lave praktikfor
søg på det kulturelle område, musik, kunst, museer 
eller teater. Her vil vi benytte vores samarbejde med 
Tukakteatret i Fjaltring.



Det er en kunst at undervise. Og som enhver anden kunstart afspejler 
undervisningen det samfund og den verden, som den betjener. Og 
den kan kun forstås ved at have en fornemmelse for den historiske 
dimension.

Lemvig Gymnasium fylder 10 år. Så ung kan man altså være. Men vi 
bærer traditionen fra Katedralskolerne helt tilbage til de første egent
lige skoler i Babylon og Ægypten. Og deltager i den stadige debat 
om, hvorvidt skolen skal være for livet - og åben, eller alene skal 
meddele »nødvendige« kundskaber til senere brug.

Vor tids rivende og spændende udvikling har i hidtil uset grad forstær
ket kravene til uddannelse og smidighed. Studentereksamen er ved at 
overtage den gamle realeksamens rolle. Utroligt nok indeholdt real
eksamen i sin tid forøvrigt flere undervisningsminutter end studenter
eksamen gør i dag. Og der er i højere grad brug for at lære om vores 
kulturarv og om agtelse for vores omverden. Og lære at fordybe sig 
og koncentrere sig.

Lemvig Gymnasiums opgave er at uddanne studenter i et eksamens
system, der er ens for hele landet. Vi har et fint elevgrundlag, som 
sammenlignet med landsgennemsnittet klarer sig overordentlig godt. 
Og vi har et meget lavt frafald. Det giver overskud til at lave en leven
de og åben skole, som man kan læse om i denne jubilæumsfolder.

Lemvig Gymnasium vil gerne deltage i den kulturkamp, som vores 
tyndt befolkede egn i 90’erne skal gennemleve, inden udviklingsmulig
hederne for egentlig decentralisering af erhvervslivet rigtig slår igen
nem. Det var derfor, Ringkjøbing amtsråd byggede gymnasiet.

På Lemvig Gymnasium går 275 elever, der undervises af 30 universi- 
tetsuddannede lærere. Der er ansat 2 sekretærer, 2 pedeller samt 
kantine- og rengøringspersonale.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke alle for den gode modtagel
se, vi har fået af hele egnens befolkning. Det har givet anledning til 10 
dejlige år, og vi glæder os til at fortsætte i arkitekt Finn Gammelgaards 
dejlige bygninger.


