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VESTJYSK GYMNASIUM 

OG H.F. KURSUS - TARM



Kontor og pedel
Rektor Finn Rosgaard træffes på alle skoledage på sit kontor i midterfløjen. Tlf. 
97 37 18 33.

Skolens kontor, ligeledes beliggende i midterfløjen, med assistent Britta Delfs og 
assistent Lili Wejse, har åbent alle skoledage fra kl. 8.00-16.00, fredag kl. 8.00- 
15.00. Tlf. 97 37 18 33. Telefax 97 37 27 88.

Administrative inspektorer lektor Jørn Manthey (rektors stedfortræder) og 
adjunkt Børge Larsen træffes på kontoret. Forsømmelser meddeles i 2. frikvarter 
til adjunkt Børge Larsen.

Boginspektor lektor Per Baand træffes i bogdepotet hver skoledag i det 3. frik
varter.

Studievejlederne lektor Per Baand, lektor Helge Felter og lektor Kirsten Bryld 
Møller har træffetid efter opslag.
Henvendelse til studievejledeme og lærerværelset sker via kontorets telefon: 
97 37 18 33.

Pedel Laurids Lauridsen bor på Mellemvej. Tlf. 97 37 18 33

Redaktion: Lektor Knud Læssøe Møller.



Forord
På skolen har vi ofte drøftet, om vort velkomsthæfte til nye elever ikke burde 
deles i et introduktionshæfte med nyttige oplysninger til nye elever og et års
skrift, hvor vi har lidt mere tilbageskuende. Det har vi så vedtaget at gøre i år. 
Derfor bliver årsskriftet 1991 -92 det første af en forhåbentlig lang række.

Med årsskriftet håber vi at kunne give et indtryk af, at VGT trods sine 105 år sta
dig er sprællevende, og at vi udover at tilbyde en gedigen undervisning også til
byder vore elever en række udfordringer og oplevelser.

I 1988 fik vi en ny gymnasiereform, og i tiden derefter har vi brugt mange kræf
ter på at få reformen bragt til udførelse. Efter min opfattelse er gymnasiet blevet 
bedre og studentereksamen er blevet tilpasset samfundets behov. I august 1991 
trådte en ny HF-reform i kraft. Meget tyder på, at de nye fag, de nye niveauer i 
fagene, flere valgmuligher og ajourførte indhold i de gamle fag tilsammen giver 
HF-eksamen en tiltrængt justering. For mig er der ingen tvivl om, at HF-elever 
også i fremtiden vil få en særdeles god uddannelse.

VGT har som andre gymnasier og HF-kurser i det forløbne skoleår fået en skole
bestyrelse. Hermed har vi fået et øget samarbejde med forældre, politikere og det 
omliggende samfund, hvilket indebærer, at beslutninger på skolen bliver truffet 
af flere brugere end tidligere. Skolebestyrelsen har fået en god start, og det er 
godt for VGT.

En skole er i høj grad præget af de elever, der går på skolen. Derfor skal der lyde 
en tak til eleverne for deres engagement i det forløbne år.

Der har fra personalets side været ydet en helt usædvanlig flot indsats, og jeg vil 
gerne benytte lejligheden til at udtrykke min største respekt for det fornemme 
arbejde og sige tak.

Aug. 1992
Finn Rosgaard 

rektor



Vestjysk Gymnasium
Skolens historie går tilbage til 1887. Dette år oprettedes en realskole, som havde 
til huse i den bygning, der senere blev kaldt den røde kostskolefløj. Tarm Real
skole voksede og blev udvidet med gymnastiksal og elevfløj. En mindre byg
ning, den hvide skole, blev tilføjet i 1909 og fortsatte efter om- og tilbygning i 
1930'erne og 40'erne med at være den centrale del af skolebygningen. Samtidig 
var kostafdelingen blevet forøget med Kavalerfløjen mod Skolegade, og under 
2. verdenskrig blev den hvide kostskolefløj taget i brug. Selve Realskolen havde 
i 1928 fået knyttet et studenterkursus til sig og omdannedes i 1938 til privat, sel
vejende gymnasieskole.

Efter statens overtagelse af skolen i 1953 begyndte en byggeperiode med opfø
relse af gymnastiksal, frokoststue og festsal med en fresko af Poul Høm og Niels 
Østergaard, samt endnu en tilføjelse til den gamle skolebygning. Sidst i 
1950’erne var begge kostskolefløje blevet forøget og moderniseret, og i 1966 
fulgte en ny skolefløj mod syd.

Efter at et HF-kursus var blevet tilknyttet i 1972, samtidig med realafdelingens 
nedlæggelse, blev det nødvendigt, dels at nyindrette den gamle bygningsmasse, 
dels at udvide. Midt i 70'erne blev der opført to nye fløje, hvorved der dannedes 
en lukket havegård ved østsiden af den hvide bygning, og efter indrettelse af de 
sidste lokaler i foråret 1977 er skolen nu et moderne fagklassegymnasium, til
passet de forskellige fællesfag, valgfag og HF-tilvalg. Kostskoleafdelingen blev 
med udgangen af skoleåret 1984 nedlagt af staten, og efter Folketingets beslut
ning om overdragelse af statsgymnasierne til amterne overgik Vestjysk Gymna
sium pr. 1/1 1986 til Ringkøbing Amt.
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Skolebestyrelse
Mens undervisningsministeriet har det overordnede ansvar for skolens under
visning, så har amtsrådet det overordnede ansvar for skolens drift.
Med oprettelse af en skolebestyrelse i dette skoleår er der ikke ændret ved oven
nævnte rollefordeling mellem stat og amt. Men skolebestyrelsen har fået vide 
rammer at fungere i. Den skal:

- fastsætte det maksimale elevtal i klasserne
- fastsætte skolens fagudbud
- godkende skolens ferieplan
- formidle samarbejdet mellem skole og hjem
- medvirke ved løsning af sociale opgaver i tilknytning til skolen
- fastsætte skolens ordensregler
- medvirke ved byggesager
- evt. stille forslag til amtsrådet om bygningernes forbedring
- fastlægge skolens budget inden for den af amtsrådet fastlagte ramme.

Bestyrelsens sammensætning var i skoleåret 1991/92:
/ medlem valgt af amtsrådet:
Jens Nederby, Adum, medlem af Uddannelses- og kulturudvalget.
2 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen i de kommuner, der 
naturligt sender elever til skolen:
Gunnar Andersen, Obling, medlem af Egvad kommunalbestyrelse.
Viggo Nielsen. Borris, medlem af Skjern byråd.
3 medlemmer valgt af og blandt foraldre til elever på skolen:
Niels Aage Thomsen, Hoven, formand.
Ulla Smith, Tarm. Poul E. Agergaard, Borris.
2 medlemmer valgt afog blandt gymnasiets lærere:
Marie Manthey, Tarm, formand for pædagogisk råd. Jens Allan Mose, Tarm.
1 medlem valgt afog blandt skolens øvrige ansatte: Britta Delfs, Tarm.
2 medlemmer valgt afog blandt elever i gymnasiet og på HF:
Søren Jensen Lund (Iq). Morten Jacobsen (3x).
Bestyrelsen kan supplere sig med indtil 2 repræsentanter fra lokalsamfundet.
Bestyrelsen har foreløbig suppleret sig med:
Flemming Sørensen, Tarm, formand for VGT's Venner.
Derudover deltager rektor i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Sekretær for 
bestyrelsen er skolens inspektør.

Grøn Linie (landbrugslinien)
VGT har gennem et par år haft et undervisningsarbejde med Borris Landbrugs
skole: Grøn Linie. Uddannelsen er etårig og står åben for alle VGT's elever. Går 
man på Grøn Linie får man foruden en studenter/HF-eksamen også landbrugets 
grunduddannelse, der er den teoretiske del af modul I i landmandsuddannelsen. 
Undervisningen foregår på Borris Landbrugsskole og undervisningens omfang 
er en ugentlig eftermiddag samt 5 internatsuger.
Grøn Linie er et godt springbrædt, hvis man har planer om at blive f.eks. agra
røkonom, agroingeniør, landbrugstekniker, agronom, dyrlæge eller ønsker at få 
sit eget landbrug
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Elevrådet
På VGT findes et elevråd, der består af en repræsentant fra hver HF- og gymnasie
klasse. Udover repræsentanten vælges også en suppleant. Begge vælges lige efter 
skoleårets start. Vi holder møde ca. en gang om måneden, men hvis der er aktuelle 
problemer, drøfter vi disse i en middagspause, ligesom vi altid skriver dagsorden til 
kommende møder i middagspausen. Møderne bliver annonceret til morgensang. I 
ophold er der desuden en opslagstavle, hvor alle informationer vedrørende elevrådet 
bliver hængt op. Til møderne diskuterer vi aktuelle problemer og tit beder rektor os 
tage stilling til spørgsmål vedrørende skolens drift. Fra klasserne kommer også ide
er, forslag, ris eller ros, som vi snakker om. Ved afstemninger har hver repræsentant 
én stemme. I tilfælde af, at repræsentanten er fraværende tæller suppleantens stem
me. Alle møderne er åbne, så alle interesserede kan komme og høre på, men forslag 
og meninger skal stadig gå gennem klasserepræsentanten. Hvis en repræsentant ude
bliver mere end to gange fra såvel møder, som når vi skriver dagsorden, vil klassen 
blive opfordret til at finde en ny repræsentant. Hvis en klasse ikke vil være repræ
senteret i elevrådet er dette også i orden, men det er jo i alles interesse i klassen, at de 
har en chance for at få deres meninger frem. Landsdækkende organisationer som 
DGS (Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og LAK (Landsorganisationen af 
Kursusstuderende) er steder, hvor vi kan hente råd og vejledning. Vi er ikke med
lemmer, men vil først i dette skoleår tage en diskussion, om vi skal tilmeldes. Poster
ne til elevrådet bliver fordelt lige før jul. Elevrådet er pr. jan. 1992 fordelt således: 
Formand: Marianne Fog, 3a. Næstformand: Anders Winther, 3y. Sekretær: Dorthe 
Sørensen, 2a. Kasserer: Marianne Nissen, 2y.

Marianne Fog, elevrådsformand.

Festudvalget
Festudvalget består dels af en bestyrelse og dels af en skiftende flok menige med
lemmer. Bestyrelsen står især for »papirarbejdet« før VGT-festeme: valg af musik 
(diskotek/band), bestilling af øl/vand, aftaler med udsmidere og pedel. De menige 
medlemmer (og det meste af bestyrelsen) gør festsalen klar og rydder op. På selve 
aftenen står festudvalg-folk i garderobe og bar.
Der er valg af formand, kasserer og sekretær i januar. Den nuværende bestyrelse er: 
Formand: Lise Nygaard, 3y. Kasserer: Mathilde Andersen, 3x. Sekretær: Astrid Mei- 
nild, 3x. Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Mette Kjær, 3x, Mette Christensen, 3x, 
Karina Skovsgaard, 3x, Stine Ørskov, 2x, Anne Lund, 2x.
Vil du have indflydelse på VGT-festeme, eller er du af den overbevisning, at man 
ikke kun skal nyde, men også yde, så henvend dig til en af overstående. Bemærk: det 
er tilladt, blot at hjælpe til en enkelt fest.

Lise Nygaard, festudvalgsformand.

KFS
KFS (Kristeligt Forbund for Studerende og Skoleungdom) er en organisation inden
for folkekirken. KFS arbejder udelukkende på skoler og studiesteder rundt omkring 
i landet, og har også en afdeling på VGT. Vi samles hver mandag, onsdag og fredag i 
2. frikvarter i eng. 3, hvor vi holder andagt og synger sammen. Desuden mødes vi en 
aften hveranden uge til et længere møde, en lovsangsaften eller et socialt hyggear- 
rangement. KFS arrangerer også en del lejre i løbet af året. Vi holder en velkomstfest 
for alle jer nye interesserede kort efter skolestart. Datoen fortælles til morgensang, 
ligesom der vil blive lavet plakater, du kan følge med på. Vi glæder os til at se dig i 
KFS.
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Vestjysk Gymnasiums Venner
For 45 år siden stiftede en kreds af forældre VGT's Venner, der er den støttefor
ening for Vestjysk Gymnasium. Foreningen opkøbte et større strandområde ved 
Klegod på Holmsland Klit. Dette skulle vise sig at være en på alle måder god 
investering. En gammel sygebarak fra krigens tid blev opstillet som week-end 
hytte, og den har sammen med efterfølgeren, et nybyggeri fra 1967, dannet ram
men om mange gode stunder for VGT'erne. Hytten blev gennemrenoveret sidste 
år og er siden blevet et meget populært sted for afholdelse af familiefester, fir
masammenkomster m.m. Medlemmer af VGT's Venner kan leje hytten til en 
særlig medlemspris.
Gennem årene har frasalg af grunde, udleje af hytten givet økonomiske mulig
heder for tilskud til ekskursioner, studieture, afholdelse af arrangementer på 
VGT. I den forløbne sæson har VGT's Venner indbudt til en aften med forfatte
ren Knud Sørensen og sammen med musikforeningen til en musikalsk aften.
VGT's Venner er som navnet siger for alle venner, ikke blot forældre og gamle 
elever, men alle i lokalområdet.
I år afholdes generalforsamlingen i forbindelse med en aften med Benny Ander
sen og Poul Dissing. Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 21/9.

Bestyrelsen.

VGT's Venners formand Flemming Sørensen overrækker Vennernes kunstgave til VGT, her re
præsenteret ved Bodil Ingversen. Gaven er et maleri af Niels Ejnar Rust, Brande.
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Vestjysk Gymnasiums Elevsamfund
Efter 2 eller 3 år på VGT i lyst og nød er det en underlig fornemmelse pludselig 
at skulle sige farvel til kammerater og lærere og ikke vide, hvornår man nogen
sinde ser hinanden igen.

Med udgangspunkt heri er foreningen »Vestjysk Gymnasiums Elevsamfund« 
dannet.

Hver sommer mødes bestyrelsen og tilrettelægger den årlige generalforsamling 
og »Gamle elevers fest«, der som regel finder sted en lørdag i oktober i VGT's 
kantine.
Der bliver sendt indbydelser til alle elever, som er afgået fra VGT inden for de 
sidste 5 år, ligesom også alle lærere modtager en indbydelse. Selvfølgelig er end
nu ældre elever også hjertelig velkomne, således holder mange deres 10- eller 
15-års jubilæum denne aften.
Altså en årlig fest med mulighed for at snakke og hygge med gamle bekendte.

Bestyrelsen pr. augsut 1992:
Ann Lisbeth Hansen (student 1988) - Lasse Esbjerg (student 1989) - Henrik 
Ipsen (student 1990) - Stine Kokholm (student 1991)- Sipho Magwentshu (stu
dent 1991).
Suppleanter: Peter Honoré Sørensen (student 1989) - Jan Høst (student 1991).

Fra dimissionsfesten 1992. Et glad farvelsmil til VGT.

6



VGT's lærere og personale i1992/93

Bennike, Erik (bn) Ikt.
Ådumvej 8, 6880 Tarm 
(97 37 19 17):
Tysk: Ibx-F, 2a, lp, 2HE 
Tillidsrepræsentant

Bjerno, Bo (bo) Ikt., 
Torvegade 1,6880 Tarm 
(97 37 24 22):
Dansk: 1 q, 3x. Old
tidskundskab: 3a, 3x, 3y

Bryggervangen 25, 
7120 Vejle 0(75 81 62 51):
Historie: 3x, 2p, 2r.
Engelsk: lp, Iq.

Baand, Per (ba) Ikt. 
Kastanievej 6. 6880 Tarm 
(97 37 12 57): Geografi: 
2x, lhf-1. Stud.vej.: 2x. 3x. 
lp. Iq, Ir. Boginsp. og bibi.

Christensen, Johannes (ch) 
Ikt., Parkalle 8, 6880 Tarm 
(97 37 18 08): Matematik: 
2y, lp, 2HF.

Dickmeiss, Olfert (di) Ikt.. 
Tjørnevej 27, 6880 Tarm 
(97 37 22 12).
Historie: Iz, 2a. 2q. Reli
gion: 3x, 3y, 2q, 2r.

Dollerup. Bent (do) adj., 
Drosselvej 16, 6880 Tarm 
(97 37 23 06). Historie: 2x.
3a, lp. Erhvervsøkonomi: 
2-3øM, 2HF.

Felter, Helge (fe) Ikt. Klin
tevej 4, 6880 Tarm
(97 37 15 05). Russisk: Ibq, 
3RU. Psykologi: 2HF-1, 
2HF-2. Stud.vej.: 2p, 2q, 2r.

Felter, Iris (ir) Ikt. Klintevej 
4, 6880 Tarm
(97 37 15 05). Tysk: Ibx-B, 
2y, 3TY, Ir.
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Frederiksen, Frederik (ff) 
adj., Rådhus Liisberg Gade 
4 2. th., 8000 Århus C.
Fysik: ly, 2x. Matematik: 
ly.

Hansen, Anne Marie (am) 
adj.: Østervej 16, 
6880 Tarm (97 37 31 53). 
Musik: la, Ibx, ly, Iz, 
lhf-2.

Hansen, Bodil Tang (bt) 
Ikt. Rypevej 11, 6880 Tarm 
(97 37 25 16). Fransk: 
la-B. Iz-B, 3FR-O.
Religion: 3a, 2p.

Helms, Jacob (he) adj., 
Vibevej 19. 6880 Tarm 
(97 37 36 37). Samfunds
fag: 2-3saM, Iq, 2HF. Hi
storie: Iq. Udvikl.kon. II.

Holm, Thorkild (th) adj., 
Byskellet 68, 6950 Ring
købing (97 32 40 36).
Dansk: 3y, 2r. Idræt: Ixz-d, 
2a-p, 3axy-d.

Hovmark, Dan (hv) Ikt., 
Egevej 1,6880 Tarm 
(97 37 21 17).
Engelsk: la-1, Ix, 2x, 
2HF-1.

Ingversen, Bodil (bi) adj., 
Falkevej 16, 6880 Tarm 
(97 37 25 50). Billedkunst: 
2-3bkM, 3bk-l,3bk-2, 
3bk-3, lhf-1, lhf-2.

Iversen, Jørgen Norman (iv) 
adj., Rosenvangsalle 210B 
2. th., 8270 Højbjerg 
(86 27 53 97). Matematik: 
Iq, Ir. Fysik: Ix.

Jacobsen, Ole (ja) Ikt., 
Vibevej 17, 6880 Tarm 
(97 37 25 05). Fysik: Iz, 
3FY. Naturfag: lab-2, 2a.
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Jensen, Jens (je) adj., 
Svinget 2, 6880 Tarm. 
Tysk: la-F, ly-F, 2x, Iq.

Jensen, Mette Nørby (mj) 
adj., Stationsvej 7, 1.6880 
Tarm (97 37 31 80).
Biologi: 2HF. Idræt: la-p, 
lp-p, lr-p

Johansen, Mette (me) Ikt., 
Parkalle 43, 6880 Tarm 
(97 37 13 36).
Fransk: 2y, 2HF.
Latin: lab-2.

Johansen, Niels (jo) Ikt., 
Parkale 43, 6880 Tarm 
(97 37 13 36).
Engelsk: lab-2, Iz, 2y, 
3aEN.

Jørgensen, Jørgen Peter (jp) 
Ikt., Vardevej 25, 6880 
Tarm (97 37 26 53).
Historie: la. Ibx, 2y, 3y, Ir.
Idræt: 2ay-d, 3g-pl.

Knudsen. Thyge (kn) Ikt., 
Skolegade 34, 6880 Tarm 
(97 37 22 35). Kemi: 2KE, 
3KE. Naturfag: la-1.
Fysik/kemi: lhf-2.

Kofoed, Ole (kd) Ikt., 
Drossel vej 19, 6880 Tarm 
(97 37 20 43).
Matematik: Ix, 2x.
Udviklingskonsulent I.

Kongsted, Thomas (ks) Ikt., 
Falke vej 4, 6880 Tarm 
(97 37 21 82).
Fransk: 1 bz-f, 2a, 1 hf.
Latin: la-1. AV-inspektor.

Larsen, Bente Vorup (be) 
adj., Borggårdsparken 27, 
7080 Børkop (75 86 90 47). 
Dansk: 3a, Ir. Idræt: Iby-p, 
2xy-p, 2-3 g2hfidM.
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Larsen, Børge (bl) adj., P. 
Th. Bruunsallé 8, 6800 Var
de (75 21 04 63): 
Matematik: 3yMA. Fysik: 
2HF. Adm. inspektor.

Larsen, Randi (Ir) Ikt., 
Drosselvej 19, 6880 Tarm 
(97 37 20 43).
Dansk: la, 2a, 2p, 2q.

Larsen, Susanne 
Hyldegaard (su) adj., 
Muldbjergvej 18,6971 
Spjald(97 38 10 07). Bio
logi: I a, 2-3biM, 3B1, lp.

Manthey, Jørn (mt) Ikt., 
Drosselvej 31,6880 Tarm 
(97 37 19 03). Biologi: 2BI.
Datavejleder.
Adm. inspektor.

Manthey, Marie (ma) Ikt., 
Drosselvej 31,6880 Tarm 
(97 37 19 03).
Biologi: Ibx. ly.
Kemi? Ix, 2-3keM. 2HF.

Mose, Jens Allan (ms) adj., 
Elmevej 2, 6880 Tarm 
(97 37 16 87).
Musik: 2MU, 3MU, lhf-1. 
Pædagogisk konsulent.

Møller, Knud, Læssøe (mr) 
Ikt., Ørnevej 14, 6880 Tarm 
(97 37 11 80). Engelsk: 2a, 
2HF-2. Dansk: 2x. Medie
konsulent.

Nielsen, Ingvar Haubjerg 
(ni) adj.. Lønborgvej 5, 
6900 Skjern (97 35 10 58).
Biologi: Iz, Iq, Ir.

Møller. Kirsten Bryld (ki) 
Ikt., Ørnevej 14, 6880 Tarm 
(97 37 11 80). Dansk. Ibx, 
2y. Studievejleder: la, Ibx, 
ly, Iz, 2a, 2y, 3a, 3y.

10



Nymann, Troels (ny) Ikt., 
Lindevej 5. 6880 Tarm 
(97 37 24 54). Engelsk: 
3xyEN. 1HF. Dansk: ly. 
Form, for pædagogisk råd.

Pedersen, Søren Brix (br) 
Ikt.. Jasminvej 52, 6880 
Tarm (97 37 22 29).
Geografi: 2a, 2y, lhf-2.
Kemi: Iz, ly.

Rasmussen, Ann (an) adj., 
Margrethesvej 3, Lind, 
7400 Herning
(97 21 03 10). Dansk: Iz, 
lp. Engelsk: ly, Ir.

Rosgaard, Finn (ro) rkt.. 
Skolegade 15, 6880 Tarm 
(97 37 33 76).
Historie: ly.

Strømø, Poul Erik (st) Ikt., 
Svalevej 9, 6880 Tarm 
(97 37 22 15).
Samfundsfag: lp, Ir, 2SA, 
3SA. Kantinekonsulent.

Thomsen. Torben (tt) 
årsvikar. Tarmvej 47, 
6880 Tarm. Idræt: laby-d, 
Ixz-p, 2x-d, 3g-p2, 3g-p3, 
Ipqr-d, Iq-p.

Vestereng, Poul (ve) Ikt., 
Kastanievej 1.6880 Tarm 
897 37 20 58). Matematik:
Iz, 3xMA. Datalære: 2- 
3g2hfdlM. Datavejleder.

Vaaben, Jens (va) studielkt.. 
Kastanievej 10. 6880 Tarm 
(97 37 15 93). Fysik: 2y.
Fysik-kemi: lhf-1.

Bjerno, Gudrun Lau. 
Bibliotekar.
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Delfs, Britta.
Assistent.

Wejse. Lili. 
Assistent.

Lauridsen, Gurli. 
Kantinebestyrer.

Nielsen, Vita.
Kantinemedhjælper.

Lauridsen, Laurids. 
Pedel.

Christensen, Leif.
Pedelmedhjælper.

Personalia
Med udgangen af skoleåret 1991/92 gik adm. inspektor Holger Garn, lektor Arne Mogensen 
og årsvikar Erik Munk Nielsen af med pension. Endvidere forlod årsvikar Asta Lyhne skolen. 
Fra august 1992 byder skolen velkommen til adj. Jørgen Norman Iversen (matematik og 
fysik), adj. Mette Nørby Jensen (biologi og idræt), årsvikar Frederik Frederiksen (fysik og 
matematik), samt årsvikar Torben Thomsen (idræt).
VGT har haft to langtidsledige: Lotte Falck Larsen på kontoret og Jan Olesen hos pedellerne. 
Fra august 1992 ansættes Anna Grete Høivang Olesen som langtidsledig på kontoret.
Pr. 1. august 1992 har studielektor Jens Vaaben 25 års jubilæum som underviser.
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Afsked med Gam

VGT mistede noget af sin ånd, da Gam besluttede at gå på pension. En institution på skolen, 
elsket og frygtet, som kun en administrativ inspektor kan være det. Det var Gam. der sørgede 
for, at alting gik rigtigt til på VGT. at traditionerne blev holdt i hævd, så VGT kunne bevare sit 
særkende.
Det blev da også et storslået farvel på en af de sidste skoledage, med sang og musik, med gave 
- golfudstyr - fra alle eleverne, og ikke mindst en personlig blomsterhilsen fra alle.
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Eleverne 1992/93
la-1992/93
Andersen, Gitte,

Poppelvej 4, 6880 Tarm 
Birkmose. Berit.

Tylvadvej 6,6900 Skjern 
Christensen, Anna Louise Dyrvig,

Kastanievej 3,6880 Tarm
Christensen, Dan,

Grønningen 21,6920 Videbæk
Dahl, Henrik,

Odderupvej 11. 6880 Tarm
Eskildsen, Heidi Elise,

Østre Kyvlingevej 1, 6880 Tarm 
Gottfredsen, Marlene Ingrid,

Danmarksgade 12,6900 Skjern
Green, Lars,

Stenbjergvej 10,6880 Tarm
Hansen. Meiken Bundgård,

Gråhedevej 6, 6880 Tarm
Hansen, Majbritt Høy,

Egernvej 8, 6900 Skjern
Jeppesen. Mia,

Fjerbækvej 7. 6880 Tarm
Jepsen, Winnie Pasgaard,

Storegade 31, 6880 Tarm
Jørgensen, Lilian,

Høgsvigvej 14, 7280 Sdr. Felding
Kastbjerg. Hella Storgaard, 

Kløvervænget 1,6900 Skjern
Kronborg. Lisbeth.

Pilevej 1.6880 Tarm
Nielsen, Britta Lærke,

Enebærvej 38,7270 Stakroge
Nielsen, Lone Kjeldgaard, 

Sæddingvej 22, 6900 Skjern
Nørtoft, Maja,

Nedergårdsvej 2, 6880 Tarm 
Pedersen, Jannie Bech,

GI. Kongevej 9, 6880 Tarm
Petterson, Kasper Kjær,

Mejsevej 6,6900 Skjern 
Plauborg, Anne Kristine,

Tøstrupvej 3, 6880 Tarm
Poulsen, Lene,

Amagervej 54, 6900 Skjern
Schjeming, Jannie Pia,

Lærkevej 9, 6880 Tarm
Sørensen, Sigrid Linnea,

Falkevej 16, 6880 Tarm
Vesterager, Karin,

Knivsbækvej 12, 6920 Videbæk

Villekjær, Christina Korsgaard, 
Skolegade 13, 7280 Sdr. Felding

Ibx-1992/93
Christensen, Susan,

Østergade 12, Troldhede, 6920 Videbæk
Dyrberg. Rikke,

Drossel vej 30, 6880 Tarm
Jansen, Sanne,

Eg vad vej 13, 6880 Tarm
Jepsen, Trine,

Blåmejsevej 6, 6880 Tarm
Kjærgaard, Tove,

0. Marupvej 6, 6900 Skjern
Knudsen, Jeppe Gordon, 

Sandgårdsvej 17,6880 Tarm
Madsen, Rune Kastrup, 

Holkevej 2,6900 Skjern
Nissen, Peter Edlef,

Vardevej 68, 6880 Tarm
Aanum, Gert,

Østerby vej 28, 6880 Tarm
Andreasen. Simon Østermark,

Ørnevej 11. 6880 Tarm
Baadsgaard, Søren,

Vestervænget 34, 6900 Skjern
Bollerup, Lone,

Kløvervænget 37,6900 Skjern
Christiansen, Torben Juul,

Barslundvej 17, 6880 Tarm
Daugaard, Birgitte,

Birkealle 4, 6900 Skjern
Frandsen, Charlotte Holm, 

Vestergårsvej 6, 6893 Hemmet
Frederiksen, Janni,

Søndergade 4,6880 Tarm
Gorrsen, Louise,

Østervej 5,6880 Tarm
Harboe, Anita,

Elmevej 3, 6900 Skjern
Høst, Jesper,

Spangager 26,6880 Tarm
Jacobsen, Robert,

Møllevej 15, 7280 Sdr. Felding
Jensen, Ingeborg Bro,

Vesteragervej 1, 6940 Lem
Jensen, Mette Sig,

Ånumvej 113,6900 Skjern
Karlsson, Anne Mette Sommer,

Vestervang 25,6893 Hemmet
Kold, Betina.

Skolevænget 22, 6900 Skjern
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Morell. Christian,
Sandgårdsvej 20, 6880 Tarm 

Ørnstrand, Henrik.
Gundesbølhedevej 7,6880 Tarm

ly-1992/93
Kristensen, Jane.

Tarmvej 87A, 6893 Hemmet
Larsen, Mette,

Odinsgårdsvej 1, 7270 Stakroge 
Larsen, Pia Grejsgaard,

Egernvej 26. 6900 Skjern
Madsen, Ulla Seehusen Kruchov,

Vinkelvej 13,6900 Skjern
Mortensen, Jan,

Åbrinken 51.6900 Skjern
Mortensen, Ole,

Åbrinken 51, 6900 Skjern
Mouridsen, Majbrit,

Nørremarksvej 14. 6880 Tarm
Nielsen, Kristian Svenstrup,

Vendersgade 6A, 6900 Skjern
Nielsen. Malene Stouby Sejrup.

Skovbrinken 8. 6900 Skjern
Nørgaard. Marianne.

Tarmvej 100,6880 Tarm
Olsen, Hanne Kruse,

Tyttebærvej 2, 6870 Ølgod
Pedersen, Lene,

Tarmvej 194. 6893 Hemmet
Pedersen, Mette Nygård,

Vardevej 86, 6880 Tarm
Pedersen. Thomas Ejstrup, 

Møllegaardsvej 1 B, 6900 Skjern
Qvistgaard. Malene,

Viaduktvej 16, 6870 Ølgod
Råbjerg, Ann Dorthe,

Ganervej 2.6900 Skjern
Rasmussen, Flemming.

Præstestevænget 49,7280 Sdr. Felding
Rasmussen, Janni Krusborg,

Tranevej 7.6900 Skjern
Sunesen, Nikolaj,

Østergade 58.6900 Skjern
Sørensen, Claus Hindø,

Ånumvej 45, 6900 Skjern
Sørensen, Lene Vestergaard,

Skjernvej 55, 6880 Tarm
Thomsen, Michael,

Høgsvigvej 9, 7280 Sdr. Felding
Thomsen, Trine.

Videbækvej 27.6900 Skjern
Thøgersen, Gorm,

Gudrunsvej 70, 8220 Brabrand

Vadiveal. Santhirasegaram, 
Øster Alle 30, 2. th., 6900 Skjern

Vadiveal, Thanalaxmy, 
Østergade 6, 6900 Skjern

Vang, Christian,
Kirkegade 21, 6900 Skjern

Øllgaard, Pia Thastrup.
Vestervænget 49,6900 Skjern

Iz-1992/93
Abramsson, Søren Isak,

Vardevej 50. 6880 Tarm
Andersen, Anders Vestergård, 

Sæddingvej 21, 6900 Skjern
Andersen, Susanne Skovhus,

Sneppevej 5, 6880 Tarm
Bollerup. Berit,

Teglbakken 2,6900 Skjern
Christensen, Mette,

Parkalle 8, 6880 Tarm
Christoffersen, Rie,

Klostervænget 8, 6900 Skjern
Fog, Morten Lemvigh, 

Bousøvej 7, Stauning, 6900 Skjern
Hansen, Tona Richter,

Flakevej 17,6880 Tarm
Hostrup, Hans Peder,

Vestergade 46. 6900 Skjern
Hovmark, Anders,

Egevej 1,6880 Tarm
Høgild, Jacob,

Elmevej 26,6880 Tarm
Jensen, Bodil Sig, 

Amagervænget 5. 6900 Skjern
Jensen, Henrik Thorlund, 

Stauningvej 12, 6900 Skjern
Jespersen. Anders Christian,

Kirkevej 19, 6900 Skjern
Jørgensen, Michael Nørregaard, 

Amagervej 82,6900 Skjern
Kjær. Eva Rønnow Straasø, 

Guldregnalle 57. 6920 Videbæk
Koch, Rikke,

Marupvej 18. 6900 Skjern
Kongsted, Jacob,

Falkevej 4,6880 Tarm
Krogsgaard, Linda.

Knudgårdevej 6,6900 Skjern
Lindgård, Lasse,

Drosselvej 16,6880 Tarm
Lundberg, Morten,

Gjerager 51.6880 Tarm
Madsen, Søren Tjagvad, 

Skovbrynet 3, 7280 Sdr. Felding
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Nielsen, Jesper,
Svinget 26,6880 Tarm

Pedersen, Janette Nan,
Flodgårdsvej 16,6900 Skjern

Pedersen. Marianne Skaarup,
Fælledmosen 1,6900 Skjern

Petersen, Christina Fynbo,
Svalevej 10, 6880 Tarm

2a-1992/93
Bak, Louise Lindberg,

Borkvej 60. 6893 Nr. Nebel
Christensen. Bolette Bæk,

Møllebækvej 28a. Faster, 6900 Skjern
Danielsen, Anni,

Ørnevej 9, 6880 Tarm
Eder, Rikke,

Irisalle 49. 6920 Videbæk
Eskildsen, Pia Irene Lundgaard, 

Gammelagervej 3, Hoven, 6880 Tarm
Finnerup, Lotte Sekkelund,

Torsbækvej 7,6880 Tarm
Guziak, Monika,

Markvænget 5, 6900 Skjern
Hansen, Naja,

Marupvej 39, 6900 Skjern
Helmich. Rita,

Østergade 51, Troldhede, 6920 Videbæk 
Høj, Charlotte Lodberg,

Anumvej 11,6900 Skjern
Jensen, Charlotte,

Østre Alle 4, 6900 Skjern
Jørgensen, Elsebeth,

Parkalle 35. 6880 Tarm
Kjærsgaard, Mette-Kathrine.

Åbrinken 3, 6900 Skjern
Kongensholm. Elin Bølling,

Damslundvej 2, Bølling, 6900 Skjern
Kristensen. Lone Søgård,

Fasanvej 37,6880 Tarm
Langbo, Marlene,

Fresiavej 16. 6900 Skjern
Madsen, Rikke.

Anemonevej 5, 6900 Skjern
Nørgaard, marianne Bang.

Poppelvej 14. 6880 Tarm
Petersen. Sara,

Tarmvej 61, Vostrup, 6880 Tarm 
Sørensen, Dorthe Elisabeth,

Ryttervænget 13, 6830 Nr. Nebel
Sørensen, Per,

Syrenvej 46. 6880 Tarm
Vest, Gunhild,

Hostedhøj 4. Astrup, 6900 Skjern

Ørskov, Marianne Elisabeth,
Borrisvej 29, Borris, 6900 Skjern 

Østergård, Karen Karkov,
Øster Herborgvej 8. Herborg, 6920 Videbæk

2x-1992/93
Abildtrup, Heidi,

Hostedvej 10, Sædding, 6900 Skjern
Alexandrowiz. Jacob,

Engholmvej 44, 7280 Sdr. Felding
Andersen. Søren,

Oblingvej 9, Sdr. Bork. 6893 Hemmet
Andersson, Jeppe Gram.

Grønningen 10, 6900 Skjern
Blidegaard, Claus,

Sandgårdsvej 22, 6880 Tarm
Brodersen, Brian Midtgård,

Mosbølvej 4. Strellev, 6870 Ølgod
Christensen. Mette Sofie Kofoed,

GI. Kongevej 15, 6920 Videbæk
Dyrvig. Laila Aagaard,

Lønborgvej 4, 6900 Skjern
Dyrvig. Lisbeth.

Troldhedevej 2, Borris, 6900 Skjern
Fredslund, Lotte Degnbol, 

Tanholmvej 3, Ådum, 6880 Tarm
Jensen. Anette Nørskov,

Åbrinken 55, 6900 Skjern
Jensen, Thomas Alex,

Solvænget 10, 6900 Skjern
Jørgensen, Kenneth,

Sandgårdsvej 9, 6880 Tarm
Kristiansen, Uffe Høj,

Øster Rærupvej 50. Lydum, 6830 Nr. Nebel.
Larsen. Jesper.

Odinsgårdsvej 1.7270 Stakroge
Larsen, Søren,

Odinsgårdsvej 1.7270 Stakroge
Lund. Anne Karina.

Vinkelvej 11,6880 Tarm
Lundgaard. Uffe.

Ryttervænget 20C. 6830 Nr. Nebel
Møller, Martin Høgh,

Solsortevej 68, 6880 Tarm
Nielsen. Bruno P..

Bisgårdsvej 6. 6880 Tarm
Nielsen. Mette Mygind.

Odderupvej 10, Ådum, 6880 Tarm
Nielsen, Morten Sønderstrup,

Toftegårdvej 3, Borris, 6900 Skjern
Nielsen, Peder Engrob,

Parkallé 47, 6880 Tarm
Olsen, Stine Ørskov,

Adelvej 23, Borris, 6900 Skjern
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Rasmussen, Claus Vang T.,
Præstevænget 49,7280 Sdr. Felding

Smith, Mikkel,
Lærkevej 20. 6880 Tarm

Tygesen, Malin Plumhoff,
Fasterlundvej 19. Ejstrup, 6900 Skjern

2 y -1992/93
Agergaard, Morten,

Vestergade 42, Borris, 6900 Skjern
Birkmose, Majbritt,

Prindalsvej 17,6920 Videbæk
Clausen, Christina.

Sandgårdsvej 2,6880 Tarm
Enevoldsen, Lars,

Skolevej 9, Hoven, 6880 Tarm
Hansen. Marianne Bollerup,

Bekkasinvej 9, 6900 Skjern
Hansen. Ulrich Flaskager, 

Åbrinken 63,6900 Skjern
Hulke, Lars Tornhøj,

Bekkasinvej 5, 6900 Skjern
Hvelplund, Kjeld,

Ulbækvej 7, Lyne, 6880 Tarm
Jeppsen, Ole,

Frøsigvej 4, Lindbjerg, 6870 Ølgod
Kjærgaard. Ingrid,

Sønderrupvej 10, Nr. Vium, 6920 Videbæk
Kjærgaard, Jacob Friis,

Terne vej 14,6900 Skjern
Larsen, Anne.

Tarmvej 118 Vostrup, 6880 Tarm
Larsen. Dorte,

Ørnevej 7, 6900 Skjern
Linde, Karen,

Grønningen 2, 6900 Skjern
Mathiasen, Claus,

Åbrinken 13, 6900 Skjern
Møller, Mads Bay,

Kongevej 15, 6900 Skjern
Nielsen, Troels Toft,

Skovvej 44, 6880 Tarm
Nissen. Marianne Rosendahl,

Violvej 96 C, 6880 Tarm
Olesen. Michael Møller,

Enghavevej 45,6900 Skjern
Pedersen, Lars Bording,

Bellisvej 3, 6900 Skjern
Pedersen, Leif,

Lyngbyvej 4, 6893 Hemmet
Poulsen, Mette Risvig,

Nørremarksvej 12. 6880 Tarm
Rosgaard, Christian.

Skolegade 15, 6880 Tarm

Sylvestersen, Dorte, 
Svalen 18, 6920 Videbæk

Wadskjær, Christina, 
Skovbrinken 9, 6900 Skjern

3a-1992/93
Aanum, Bodil Stausholm,

Østerbyvej 28, Vostrup, 6880 Tarm
Agger. Karin.

Avangen 2a, 6900 Skjern
Bjemo. Stine Maria,

Vardevej 98, Lyne, 6880 Tarm
Bro, Mika,

Mejlbyvej 4, Stauning, 6900 Skjern
Christensen. Helle, Møller.

Skolebyen 21,6900 Skjern
Colding, Signe Spang,

Damslund vej 12, Bølling, 6900 Skjern
Felter, Synne Kristine,

Klintevej 4, 6880 Tarm
Fog, Marianne Lemvigh,

Bousøvej 7, Stauning. 6900 Skjern
Hansen, Kirsten Pasgaard,

Rosendalvej 13, 6880 Tarm
Hansen, Tove Holst,

Dejbjergvej 17, 6900 Skjern
Husted, Charlotte Christence,

Tarmvej 86, Lønborg, 6880 Tarm
Jensen. Bettina Yrsa,

Egerisvej 26, 6900 Skjern
Jensen. Jette,

Søvejen 13, Rækker Mølle, 6900 Skjern
Johansen. Thomas,

Præstevænget 15, 7280 Sdr. Felding
Koch, Sidse,

Marupvej 18, 6900 Skjern
Kristensen, Susan Kjær.

Svalevej 13, 6880 Tarm
Lauritsen. Brit Ross,

Vardevej 76, 6880 Tarm
Møller, Inge,

Østerbyvej 9, Vostrup, 6880 Tarm
Nielsen, Mai Britt,

Vindingvej 5, Odderup, 6680 Tarm 
Pedersen, Thea Sjørslev.

Stadionvej 14, Ådum, 6880 Tarm
Scheby-Pedersen, Birgit,

Brosbølvej 9, 6893 Hemmet
Villumsen, Ruth Overgaard,

Amborgvej 13, 6900 Skjern
Willumsgaard, Jane,

Stenbjergvej 9, Lønborg, 6880 Tarm
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3x-1992/93
Andersen, Mathilde Randris,

Knudevej 2, Lyne, 6880 Tarm
Besser, Thomas Lee,

Baunegådsvej 6880 Tarm
Christensen. Mette Seidler,

Åbrinken 46,6900 Skjern
Christensen. Peter Astrup.

Drosselvej 4,6900 Skjern
Friis. Margit,

Egerisvej 23, 6900 Skjern
Jakobsen. Johannes Hyldgaard, 

Ringkøbingvej 37. 6940
Jensen. Laila.

Vibevej 15, Vorgod, 6920 Videbæk
Jensen, Mette Junge,

Birkevænget 29, Astrup, 6900 Skjern
Jensen, Morten Skov,

Møllebakken 27,6900 Skjern
Kaae, Rikke Kristine,

Vejlevej 121. Vester Grene, 6880 Tarm
Kjærside, Jesper,

Elkjærvej 1, 7280 Sdr. Felding
Klausen, Bettina Frydensbjerg,

Lupinvænget 2,7280 Sdr. Felding
Kold, Jeppe.

Præstevænget 245,7280 Sdr. Felding
Kristensen, Helle Tronier.

Bredgade 50, Hoven, 6880 Tarm 
Kristensen, Mette Kjær.

Vardevej 15, 6900 Skjern
Linde. Hanne Mette,

Grønningen 2, 6900 Skjern
Markussen, Inger,

Kildegårdsvej 3, 6880 Tarm
Meinild, Astrid Marie,

Sønderbykjærvej 5, 6900 Skjern
Mellerup. Mette,

Storegade 42, Borris, 6900 Skjern
Myhre, Keld,

Roderdal I, Boms, 6900 Skjern
Nielsen, Karina Skovsgaard,

Duevej, 6900 Skjern
Nørgaard, Christoph,

Solsikkevej 8,7280 Sdr. Felding
Pedersen, Linda

Tarmvej 192 a, 6893 Hemmet
Pilgård, Tom,

Holmegårdsvej 3. Finderup, 6900 Skjern 
Søndergaard, Merete.

GI. Herborgvej 22, 6920 Videbæk
Thomsen, Troels Pil,

Påbølvej 19, Hoven, 6880 Tarm 
Østergård, Ole Karkov,

Øster Herborgvej 8, Herborg, 6920 Videbæk

3y-1992/93
Christensen, Anders Winther,

Bøelvej 15, 6880 Tarm
Christensen, LiseNygaard.

Parkallé 8, 6880 Tarm
Dannulat, René Tang,

Skolegade 5.6880 Tarm
Dyrberg, Anne,

Drosselvej 30, 6880 Tarm
Ingversen. Karen, 

'Falkevej 16. 6880 Tarm
Jensen, Mads Ottow Vesterlund, 

Kløvervænget 41, 6900 Skjern
Jensen, Peter Bovbjerg,

Bredgade 88, 6940 Lem
Kristiansen, Anne-Marie, 

Klostermarken 63, 6900 Skjern
Kruse, Mette,

Skovbrinken I I. 6900 Skjern 
Lauridsen, Peter Elmholdt,

Lupinvej 2, 6900 Skjern
Madsen, Lene Urup,

Egebjergvej 7, Lyne, 6880 Tarm 
Nielsen, Betina Smed,

Anemonevej 12, 6900 Skjern
Nørgaard, Pter Vej,

Holstebrovej 81,6900 Skjern
Olsen, Nicolaj Ørskov,

Adelvej 23, Borris, 6900 Skjern
Ovesen, Trine Skov,

Solvænget 15. 6900 Skjern
Pedersen, Klaus Leth.

Stauningvej 24,6900 Skjern
Pedersen, Mads Morning, 

Sandgårdsvej 7,6880 Tarm
Petersen, Kate Jette.

Åbrinken 32, 6900 Skjern
Rasmussen, Kamilla,

Bousøvej 17, 6900 Skjern
Stenum, Frederik,

Vestervej 8.6880 Tarm 
Søndergaard, Susanne,

Videbækvej 7, 6900 Skjem 
Sønderholm, Anna Maria,

Bekkasinvej 11,6900 Skjern 
Sørensen. Jacob.

Kildevej 39. Bølling, 6900 Skjern
Tobier. Heidi Lykke,

Lyngvejen 5 a, Sædding, 6900 Skjem 
Trip, Susanne,

Klostervænget 28, 6900 Skjern

lp-1992/93
Andersen, Lone,

Nygade 13.6900 Skjern
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Christiansen, Karina,
Barslundvej 3, 6880 Tarm

Haunstrup. Heidi,
Melbærvej 3,6920 Videbæk

Iversen, Hanne,
Sønder Klitvej 100, 6960 Hvide Sande 

Jakobsen, Hanne.
Kaniavej 24, 6960 Hvide Sande

Jensen, Kirsten Marie,
Forsumvej 2, 6880 Tarm

Jensen, Tine Kolby,
Amagervej 78, 6900 Skjern

Jønsson, Oda Karin.
Lille Fiskbækvej 12, 6920 Videbæk

Kjer, Christian A.,
Nørregade 6 B st. tv., 6950 Ringkøbing

Klemmensen. Thomas Mørch.
Ternevej 12, 6900 Skjern

Kristensen. Helle.
Sdr. Klitvej 39, 6960 Hvide Sande

Lindgren, Lydia Larsen,
Alikevej 11, 6900 Skjern

Madsen, Sally Vestergaard,
Højmosevej 22,6971 Spjald

Mulbjerg, Charlotte,
Nørregade 6 B, 6950 Ringkøbing

Nielsen, Anita Møller,
Rendsborggade 7, væ. 124, 7500 Holstebro

Nielsen, Camilla Sunesen,
Østervang 35, 6900 Skjern

Nielsen. Charlotte Vastrup,
Amagervej 58, 6900 Skjern

Nielsen, Mette Sandfeld,
Stoustrup Engvej 2,6880 Tarm

Nørrum, Lone Bjergbæk.
Grønningen 19. 6920 Videbæk

Ostersen, Susanne Brogaard,
Kastanievej 5, 7280 Sdr. Felding

Pedersen, Pernille Lillegård.
GI. Dejbjergvej 4,6900 Skjern

Pedersen, Winnie,
Trafalgarvej 15, 6960 Hvide Sande

Siersbæk, Dorte,
Violvej 18, 6900 Skjern

Sørensen, Betina,
Hjoptarpvej 10.6900 Skjern

Sørensen, Mette Tang, 
Stabelhøjvej 4,6880 Tarm

Iq-1992/93
Andersen, Heidi Skov,

Bakkedraget 3, 6940 Lem
Buhl, Kristina,

Kirkegade 3, 6880 Tarm

Bune, Gitte,
Dalsvinget 9, 6920 Videbæk

Hansen, Charlotte Toksvig,
Østerbyvej 21.6880 Tarm

Hansen. Rikke Mejlgaard,
Rosenalle 56, 6920 Videbæk

Henriksen, Kristine Breiner.
Vesterbyvej 3, Vostrup. 6880 Tarm

Jensen, Jakob,
Østre Kyvlingvej 10, 6880 Tarm 

Jensen, Susanne Rahbek.
Industrivej 8,6880 Tarm

Kallestrup, Anita Vibjerg,
Irisvej 113, 6880 Tarm

Kristiansen, Inge,
Skovbakken 9, 6971 Spjald

Kristiansen, Tenna Bjørslev,
Mølletoften 2, Ådum, 6880 Tarm

Mamsen, Birgitte,
Bakkevej 5, 6880 Tarm

Mikkelsen, Jesper Juul,
Nykjærsvej 14, 6900 Skjern

Myhre, Dorte,
Roderdal 1, 6900 Skjern

Møller, Karina Boo,
Melbærvej 21, 6920 Videbæk

Nielsen. Birgitte,
Borrisvej 9, Astrup, 6900 Skjern

Nielsen, Helene Jeanet Lynge,
GI. Kongevej 7, 6880 Tarm

Nielsen, Kent Engholm,
Bundsbækvej 17, 6900 Skjern

Nielsen, Pia,
Vejlevej 14,6880 Tarm

Olesen, Maria Louise Valentin,
Bøgelundsvej 33 A, 6920 Videbæk

Paaskesen, Anne Mette,
Ånumvej 33, 6900 Skjern

Pedersen, Harald,
Vestervænget 4,6900 Skjern

Skovby, Lillian,
Birkevænget 9, 6920 Videbæk

Sørensen, Christina,
Brink vej 5, 6900 Skjern

Unger, Anne Mette Rohrmann,
Lønhøjvej 44,6880 Tarm

Ir-1992/93
Andersen, Ellen Bang.

Lisenborgvej 5. 6900 Skjern
Andersen, Mette Dalgaard,

Drosselvej 11, 6880 Tarm
Carlsen, Pauline Bækker,

Enggårdsvej 2, Herborg, 6920 Videbæk
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Gjessing, Marie,
Glentevej 3, 6900 Skjern

Hansen, Bo Kirkegaard, 
Bredgade 84,6830 Nr. Nebel

Hansen, Gitte,
Åkæret 27,6971 Spjald

Hansen, Susanne Møller,
Ørnevej 6, 6880 Tarm

Hansen, Tina Lykkegaard, 
Dalvej 7,6900 Skjern

Hvolgaard, Malene,
Kongevej 23, 6900 Skjern

Jensen. Majbrit Højmose,
Vester Strandsbjerg 6, 6950 Ringkøbing

Jespersen, Marianne Krogh, 
Sæddingvej 41,6920 Videbæk

Korsholm. Lars,
Drosselvej 3,6900 Skjern

Kristensen, Anna Birgit Riiskjær,
Adelvej 11,6900 Skjern

Laugesen, Kirsten Marie, 
Nøvlingskovvej 3,7480 Vildbjerg

Markussen. Tinna,
Troelstrupvej 2.7490 Aulum

Nedenskov, Ania Lautrup,
Kirkevej 21.6880 Tarm

Nielsen, Anna Drest,
Velling Kirkeby 14, 6950 Ringkøbing

Nielsen, Lise Hedevang,
Sdr. Feldingvej 9-11,6920 Videbæk

Nielsen, Martin Graakjær,
Marupvej 33.6900 Skjern'

Nissen, Dorthe.
Refshøjvej 15. 7200 Grindsted

Olsen, Gitte,
Præstevænget 57,7280 Sdr. Felding

Pedersen, Karina Skov Møller, 
Møgelmosevej 9, 6880 Tarm

Skade. Hans Christian,
Vardevej 66 b, 6880 Tarm

Thøgersen, Henrik Lynge,
Nygade 45, 6900 Skjern

Toft, Anita,
Fasanvej 1,6880 Tarm

Ørskov. Bjami,
Grønningen 20, 6900 Skjern

2p-1992/93
Andreasen, Anette Liltoft,

Markledet 11, 6950 Ringkøbing
Baden. Birgit,

Hovervej 27, Hee. 6950 Ringkøbing
Billesbølle. Diana,

Tylvadvej 12, 6900 Skjern

Bjerg, Anita,
Solsortevej 45, 6880 Tarm

Bladtkramer, Mette,
Violvej 96 B, 6880 Tarm

Bøndergård, Anette,
Fingalvej 7, 6950 Hvide Sande

Damgaard, ulla.
Færøgade 10,6950 Ringkøbing

Frandsen, Ane-Kristine,
Holmvej 8, Nr. Bork, 6893 Hemmet

Hansen, Pia Ejbæk.
Lydumvej 40, Lydum, 6830 Nr. Nebel

Jensen. Helle Bering,
Agerhøj 15, 6880 Tarm

Kristensen. Helle Overby,
Liljealle 30, 6920 Videbæk

Leinum. Sigga Susanne.
Bundsbækvej 6, 6900 Skjern

Møller, Vita Kjeldgård,
Skjernvej 4, Finderup, 6900 Skjern

Nielsen, Anja,
Apollovej 81,6960 Hvide Sande

Nielsen, Carina Vivian,
Klokkebjergvej 40,6900 Skjern

Nielsen, Eva,
Apollovej 57, 6950 Hvide Sande

Nielsen, Grethe Degn,
Jannavej 16, 6960 Hvide Sande

Pedersen, Birgitte,
Bækgårdsvej 8 B, 6900 Skjern 

Thygesen, Louise Overgaard,
Bakkevej 23, 6960 Hvide Sande

Villadsen, Annie Rørdam,
Toftevej 15. Bølling, 6900 Skjern

2 q-1992/93
Christensen, Heidi,

Apollovej 138,6960 Hvide Sande
Christensen, Trine Bonde,

Vittarpvej 10, Ådum, 6880 Tarm 
Christiansen, Jane Fjeldsted,

Vestervang 16, Nr. Bork. 6893 Hemmet
Clausen, Susanne^

Puglundvej 6, Adum, 6880 Tarm
Hansen, Heidi Carina,

Fyrvænget 2,6900 Skjern
Højlund. Anna Ulbæk,

Strømmesbølvej 22, Adum, 6880 Tarm
Jensen, Henrik Dige,

Gytjevej 60, 6960 Hvide Sande
Jensen. Mette.

Vejlevej 6, 6880 Tarm
Kjær, Linda,

Skjernvej 14 a, 6900 Skjern
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Korsgård, Lisbeth,
Allévej 2, 6880 Tarm

Kristensen, Jonna,
Vinkelvej 36, 6823 Ansager

Lauridsen, Pernille Degn, 
Ånumvej 135, 6900 Skjern

Lund, Søren Jensen,
Vinkelvej II, 6880Tarm

Madsen, Annemette Nøreng,
Velling Kirkeby 37, 6950 Ringkøbing

Markussen, Martinus Lund,
Finlandsgade 31, væ. 1,7430 Ikast

Nielsen, Lise Svenstrup.
Vendersgade 6a, 6900 Skjern

Opstrup, Rikke,
Baunevej 20, 6960 Hvide Sande

Pedersen, Birgitte,
Lyngbyvej 4. 6893 Hemmet

Thomsen. Bettina Frich,
Kaniavej 43, 6950 Hvide Sande

Øberg, Rikke,
Drosselvej 29, 6880 Tarm

2r-1992/93
Bro, Lisbeth Spangsberg,

Mejsevej 8, 6900 Skjern
Dideriksen, Mette,

Jernbanegade 4. 2. tv., 6900 Skjern
Eriksen. Inger.

Adelvej 7, 6900 Skjern
Grimstrup, Martin Mølskov,

Hemingvej 31.6950 Ringkøbing
Jensen, Anne-Mette Bering,

Tarmvej 24, 6880 Tarm

Jensen, Janni Thimes, 
Ørnevej 2. 6880 Tarm

Jensen, Lars H..
Poppelvej 22.6880 Tarm

Kristensen. Mikkel Kristian Goldcia, 
Grønagervej 5,6900 Skjern

Kristensen. Rikke Wåtjen, 
Hemingvej 26, 6920 Videbæk

Lauridsen, Ove,
Vesteragervej 4. Dejbjerg, 6900 Skjern

Lund, Charlotte,
Lyagervej 4, 6900 Skjern

Madsen, Dorit,
Borbjergvej 3, 6893 Hemmet

Meyhoff, Jette,
Søndergade 65. 6920 Videbæk

Mortensen, Lene,
Kærgårdvej 1.6900 Skjern

Mouridsen, Jane Velbæk,
Vester Grenevej 10, Hoven. 6880 Tatm

Myhre, Leif,
Roderdal 1. Højby, 6900 Skjern

Nielsen, Brian.
Kløvervej 15, 6880 Tarm

Nielsen, Per Kjærgaard,
Vardevej 74, 6880 Tarm

Palarasah, Kalaichelvi R..
Østre Allé 77, 2. th„ 6900 Skjern

Rasmussen, Helene Weber, 
Vejskillingen 28, 6950 Ringkøbing

Rasmussen, Thomas Wehl, 
Tarmvej 204,6893 Hemmet

Skovlyst Susanne,
Ørbækvej 14. Ørbæk. 6880 Tarm

Thomassen. Svend Kristian Noe.
Vennervej 15. 6940 Lem
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SKOLEÅRET 1991/92

Ekskursioner og rejser i skoleåret 1991/92

19/8 91
4/9 91

2HF formning tilvalg på kunstudstilling på Bousøgård. (bi).

2-3G erhvervsøkonomi mellemniveau. Virksomhedsbesøg på HS. Tarm. (do).

10/9 91

Sept. 91 

4-10/10 91 

4-11/1091

2HF erhvervsøkonomi tilvalg. Virksomhedsbesøg på FIS. Tarm. (do).

Alle 1G- og IHF-klassertil Gnags-udstilling i Skjern. Musik, (am).

3y i Prag. (st).
3a og 3z i Rom. (bn, bo, di).

4-12/1091

5-11/1091
21/1091

29-31/1091

3x i Cairo. (ch.jp).
2p, 2q. 2r i Budapest, (am. as, ba, he).
3G samf. højniv. Besøg på Sydjysk Universitetscenter, Esbjerg, (he).
2x i København i tysk/fransk/russisk og historie. Besøg på l'Institute Fran- 
cais/Goethe Institutet/Venskabsforeningen DK-Sovjet, Avenyteateret, Christi
ansborg, Frihedsmuseet, (ir, kb).

26/11 91 2G musik højniv. i Herning til opførelsen af Bernsteins musical West Side 
Story, (ms).

12-14/1 92 la og 2G latin mellemniveau til Pompeii-udstilling i Malmø. Historie og latin, 
(di, ks).

23-26/1 92 3y i København. Udvekslingsbesøg med 3w på Gammel Hellerup Gymna
sium. 16-18/9 1991 var 3w fra GHG på besøg hos 3y. (th).

27/2 92 2HF formning tilvalg og 2-3G billedkunst mellemnivau på Kolding Kunst
håndværkerskole. (bi).

4-7/3 92 2y i København i dansk og geografi. Tema: kommunikation, industri og leve
vilkår. Vesterbrokvarteret. Gentofte, Radiohuset. TV-byen. Politiken. Køben
havns udvikling, (an, br).

5/3 92 3G biologi højniveau. Besøg på landbrugets forsøgsstation i Foulum. Emne: 
økologisk landbrug. Desuden besøg på økologisk drevet landbrug ved Spjald. 
(ma, mt).

5/3 92
12/3 92

3G fysik højniveau-2. Besøg på Fysisk Institut, Århus Universitet, (bl).

2-3G mellemniveau og HF tilvalg erhvervsøkonomi. Besøg på HTH, Ølgod. 
(do).

1/4 92

2-9/4 92
10/4 92

22/4 92

26/4 92

lp og Ir på historietur til Hedeby, Dannevirke og Slesvig, (kb).

2a og 2x i Wales og London, (ba, br, jo. mr).
1 x på besøg på Herningværket. Fysik, (kn).

2G kemi højniveau på besøg på Grindstedværket. (kn).
2HF formning tilvalg og 2-3G billedkunst mellemniveau. Besøg på Carl Hen
ning Pedersen og Else Alfelts museum og Herning Kunstmuseum. Desuden 
fremviste Niels Ejnar Rust sin udsmykning af Herning Postcenter, (bi).
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3. y studietur til Prag 4-10/101991
Fredag efter skoletid drog 3. y med bus (Edelweiss) mod Prag med forvisning om ikke at skul
le bruge lang tid på grænseovergang. Det kom til at passe. Vi blev ikke bedt om at vise pas på 
noget tidspunkt på hele turen.
Første stop på turen var Theresienstadt for at få et indtryk af de umenneskelige forhold bl.a. 
danske jøder måtte leve under 1943-45. Men i solskin og fuglesang er det svært, om ikke umu
ligt at forestille sig fortidens gru.
I Prag besøgte vi det trestjernede og fik et godt indtryk af arkitekturens udvikling fra gotik til 
barok. At huse også kan være levende, oplevede vi til fulde ved at være i teatret hele to gange. 
Først til Verdis Rigolotto og bagefter til en tjekkisk specialitet Laterna Magica. Et godt glas øl 
fik vi i øllets kerneområde, da vi besøgte et lille bryggeri fra 1499 og blev vist rundt. Ølglasset 
var ikke det bømiske krystal, vi så blive pudset og slebet meget flot, men ikke under de bedste 
arbejdsvilkår.
Fortiden blev levende og nærværende, da vi kom til steder og måtte sige »HER SKETE DET«. 
Vindueudsmidningen i 1648 på slottet, studentens selvbrænding i protest i 1969, 1948's to dra
matiske steder, endnu en students tragiske sted i 1989, Heydrich's attentatsmænds endeligt i en 
kirke i 1941 . . . Tjekkoslovakiets dramatiske og tragiske historie blev rullet op for det indre 
Øje.
Markabert og imponerende var det at besøge »Benhuset« i Kutna Hora. hvor menneskeknog
ler i tusindvis er brugt til udsmykning i en lille kirke. Kutna Hora er et lille Prag, som vi des
værre ikke fik nok ud af, da tiden løb fra os.
På hjemturen gjorde vi Berlin på »amerikansk maner« for at se »muren« og den delte by. Ved 
Brandenburger Tor gjorde vi holdt, og på en lille tur passerede vi to gange »muren«. Men det 
kunne ikke ses! Fortidens deling er på dette verdenskendte sted fjernet.
Hjem torsdag aften godt trætte efter en solbeskinnet, problemfri og oplevelsesrig tur. som to 
gange Poul Erik henholdsvis kørte og ledede. 3 y nød det og gjorde det nemt at være lærer.

Poul Erik Strømø

Udsigt overPrag.
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Studietur til Rom 1991
Fredag den 4. oktober tog vi, 3a og 3z, afsked med det kolde og blæsende Danmark for at dra
ge mod sydligere himmelstrøg, nærmere betegnet Rom. Med os på turen havde vi Bo Bjerno, 
Olfert Dickmeiss og Erik Bennike, som guidede os sikkert rundt i storbyens kaos af bulede 
Fiats og snirklede veje.
Ugen i Rom gik unægteligt noget hurtigere end en almindelig skoleuge, men nu er Rom jo også 
en kende større end Tarm ! På det tætbesatte ugeprogram stod bl.a. et besøg i Peterskirken, som 
virkelig er et imponerende syn, ikke alene p.g.a. størrelsen, men også p.g.a. den flotte arkitek
tur. som kun hører fortiden til. Oppe fra kuplen havde man et fantastisk flot vue over byen og 
pavehaven, som er »nabo« til kirken.
Heldagsturen til vulkanen Vesuv og oltidsbyen Pompei, som blev dækket af pimpsten og aske 
fra Vesuv i 79 e. Kr. var også en stor oplevelse. At gå rundt i Pompeis smalle gader og indsnu
se stemningen var næsten ubeskrivelig og på sin vis uvirkelig.
Men røgen/dampen fra Vesuv var skam virkelig nok og fik os til at tvivle på, om Vesuv nu var 
inaktiv!
På en af vores byrundture så vi amfiteateret Colosseum, som har lagt »krop« til mange blodi
ge og grufulde gladiatorkampe, hvor døden var den sikre vinder hver gang.
A propos vindere og tabere, så mødte vi Roms fattige sigøjnerbørn, som tiggede og stjal for 
simpelthen at overleve. De var en skarp og uhyggelig kontrast til de mange flotte og stolte byg
ninger.
Dette var lidt minder fra vores studietur, som var vellykket i alle henseender. Så med hjem i 
kufferten var ikke blot snavset tøj og billige, italienske sko, men også gode timer med kam
merater og store »historiske« oplevelser.

Anette Ahlgreen Sørensen 3.a

Byvandring i Rom.
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Ægypten tur-retur
Fredag den 4-10 drog vi, 26 håbefulde unge mod de varmere himmelstrøg, forvisset om, at 
Ægypten kunne tilfredsstille vores rejselyst. På forhånd havde vi store forventninger til turen, 
der skulle give os indtryk af ægyptens kultur og historie fra oldtiden til i dag.
Noget af det første vi bemærkede, da vi forlod lufthavnen, var de ægyptiske færdselsregler - 
eller manglen på samme. Trafikken, larmen og varmen gav os et indtryk af at være midt i en 
myretue af forvirring. Efter indkvartering på hotellet havde vi aftenen fri. De fleste foretrak 
dog at spise på hotellet og slappe af.
Søndagen startede med et kort informationsmøde med vores guide. Derefter gik vi sammen en 
tur i Cairo. Dagens højdepunkt var 187 meter højt. Det var Cairo-tårnet, hvorfra vi kunne se 
det meste af Cairo. Synet af pyramiderne i horisonten tog pusten fra os alle. Som resten af 
ugens aftner havde vi fri, og vi oplevede for første gang Cairo på egen hånd. De fleste benyt
tede lejligheden til at spise ude.
Mandag var vi ude på Det ægyptiske Nationalmuseum, hvor vi så de fantastiske fund fra Tut- 
Ankh-Amons grav. En utrolig oplevelse for alle.
Den følgende dag var programmet en heldagstur i bus til Memphis, Sakkara og Giza, hvor vi 
så de fantastiske pyramider (både indefra og udefra), diverse templer samt sfinksen. Desuden 
besøgte vi et papyrusværksted, hvor vi så hvorledes de gamle ægyptere fremstillede papyrus. 
Onsdag var afsat til at se det islamiske Ægypten, bl.a. så vi adskillige moskeer samt den gam
le fæstning.
Ugens højdepunkt indtraf torsdag, hvor vi fløj til Luxor, hvor vi bl.a. besøgte de gamle konge
grave, templer og så nogle af de mange monumenter. 50% af verdens monumenter fra før Kri- 
stus befinder sig i Luxor. Derudover så vi selve byen, som er meget turistpræget.
Inden tilbageturen til Cairo overværede vi et lysshow i Karnaktemplet, der strækker sig over 
et areal på 100 ha.
Fredag var fridag, da det er den ægyptiske helligdag. De fleste benyttede lejligheden til at gen
se pyramiderne eller bruge deres sidste penge i bazaren. Efter en uge, som lå langt, over vores 
forventninger, begyndte hjemturen tidligt lørdag morgen, og de forældre, der var kommet for 
at modtage os på Skjern banegård lørdag aften, fik sig en overraskelse, da langt de|fleste af os 
var i arabisk tøj ved ankomsten.

3x-VGT
Johannes Christensen 

Jørgen-Peter Jørgensen

Sand og sand og sand og kameler -og 3x.
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2. HF i Budapest
»Vi til Ungarn tager nu, I må bare ha' det...« sang 2 p, q og r ved afskeden, melodien selvføl
gelig ungamsk, men teksten vores egen. 24 timer i bus med foredrag, video, sang og højt 
humør, en aftenafstikker ind gennem Berlin med byrundtur samt en lille smule søvn - og vi var 
fremme i Budapest. Ungarn står i disse år over for massive økonomiske og politiske problemer 
i forbindelse med overgangen fra kommunistisk kommando-økonomi til mere markedsorien
teret blandingsøkonomi. Ved besøg på den store busfabrik »Ikarus«, kunne vi ved selvsyn for
visse os om. at effektivitet og arbejdsmiljø lader en del tilbage. Produktionen på 1.800 busser 
årligt er tidligere blevet eksporteret til Sovjet og de øvrige østlande. De vil gerne fortsat købe 
busser, men kan ikke betale. Da busserne samtidig ikke kan leve op til vestens normer og krav, 
bliver resultatet her, som på mange andre virksomheder i Ungarn, fyringer og tomme produk
tionshaller. På »Ikarus« er man gået i gang med samarbejde med vestlige virksomheder om at 
bygge moderne turistbusser. I udviklingsafdelingen så vi flere af disse flotte svensk/hol- 
landsk/tysk/ungarske busser. Ungarerne selv giver udtryk for optimisme, og satser på et øget 
samarbejde med Vesteuropa, f.eks. medlemsskab af EF. Overalt blev vi mødt med åbenhed og 
spørgelyst, også på gymnasiet, hvor vi overværede sprogundervisningen og snakkede med de 
ungarske elever. Atmosfæren blev ekstra hjertelig, efter at vi havde sunget nationalsangen på 
ungarsk - ikke et øje var tørt. For 2 q, der specielt interesserede sig for den katolske kirke i 
Ungarn, blev en af de største oplevelser besøget på et lille kloster, hvor de unge munke fuld
stændig betog os med en varme, en åbenhed og et smittende humør. Diskussionen med en ung 
australier født af ungarske udvandrere gjorde stort indtryk på grund af hans udstråling af glæ
de og kærlighed. Der blev også tid til byvandring med iagttagelser af afvekslende og spæn
dende arkitektur. At Ungarn er andet end flade stepper så vi på vores heldagsudflugt langs med 
Donau gennem kuperede og skovklædte landskaber med ophold i middelalderbyen Visegrad 
og resterne af kong Mathias' palads samt besøg i den imponerende store katedral i Esztergom, 
der for at virke om muligt endnu større er bygget på en tidligere fæstningshøj. Nakken skal 
lægges godt tilbage, når man vil se kuplen over 70 meter oppe.
På hjemvejen lagde vi turen ind over Prag, hvor vi spiste, promenerede på gågaderne og så på 
broer, der sammen med de mange gyldne tårne har gjort Prag berømt. Hjemme i Tarm vente-
de forældre, kærester og efterårsferien. Jacob Helms

Jacob Helms overrækker en tallerken med VGT's fyrtårn til rektoren på det gymnasium 
2HF’erne besøgte i Budapest.
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Studietur til Wales og London
I ugen op til påskeferien var to gymnasieklasser fra VGT, 2a og 2x med deres geografi- og 
engelsklærere på studietur til det nordlige Wales og London. Turen, som var blevet forberedt 
grundigt hjemmefra i timerne i de to fag skulle give et lille indblik i såvel kultur som levevil
kår og erhverv i de områder, der blev besøgt. Det blev bl.a. i Wales til et besøg i en skifermine, 
et uldspinderi, et atomkraftværk, en middelalderborg, og en travetur på Storbrittaniens højeste 
bjerg, Mount Snowdon. I London var det store mål at besøge Europas største byggeplads: 
Docklands. Her hvor de gamle dokker lå, bygges nu et kæmpeområde op med gigantiske kon
torhuse. Men der var naturligvis også tid til andre ting. I Wales således en aften safranen med 
unge mennesker fra det område, vi besøgte, og i London med et besøg i teatret.
Meget kan man læse sig til hjemmefra, men pludselig selv at være på stedet, ed noget helt 
andet. Og Nordwales er noget helt andet end Danmark. I tur-dagbogen blev ankomsten til 
Wales beskrevet således af Margit Friis, 2x:

Wales-dagbog: Ankomst til Wales
Fredag den 3. april nåede vi omkring kl. 21 endelig byen Llanberis i Nordwales. Njled hensyn 
til areal og indbyggertal er Llanberis en by på størrelse med Tarm, men så holder ligheden også 
op. Selvom det var mørkt, da vi nåede frem, fik vi straks indtrykket af en gammeldags, men 
hyggelig by. Hotellet Dol Peris, som vi skulle bo på, svarede helt til den 50-er-agtige stil, byen 
gav indtryk af. Specielt stilfuldt eller moderne var det ikke, men derimod var værtsfolkene 
utroligt søde, hvilket gjorde den gammeldags stemning hyggelig. Næste dags morgen vågne
de vi op til en pragtfuld udsigt, for Llanberis ligger omkranset af bjerge, deriblandt Snowdon, 
Storbrittaniens højeste bjerg, som nogle prøvede kræfter med den efterfølgende dag. Desuden 
var vi på rundtur i Nordwales, og alle steder kunne vi nyde synest af den skønne natur: bjerge, 
får, stendiger, og specielt påskeliljer, som er Wales' nationalblomst. At foråret var kommet tid
ligere til Wales end Danmark, og havde bevirket, at alting var sprunget ud. gjorde bestemt ikke 
den storslåede oplevelse af at være DER mindre imponerende. Det var fantastisk smukt og 
idyllisk I

Knud Læssøe Møller

Og selvfølgelig - når man nu er i Wales: den lille by med det lange navn.
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Fællesarrangementer 1991/92
12. september 1991: Knud Sørensen læste op af og fortalte om sit forfatterskab. Senere sam
me aften holdt Knud Sørensen et foredrag i forbindelse med VGT's Venners generalforsam
ling.
13. september 1991: Som optakt til Årets Operation Dagsværk spillede den brasilianske ryt
megruppe Olodum.

16. september 1991:1 forbindelse med et udvekslingsbesøg hos 3y på VGT fortalte elever fra 
3w på GI. Hellerup om et Danida-støttet projekt til Zimbabwe, som flere af dem havde delta
get i. Projektet skulle belyse kultursammenstødet Danmark-Zimbabwe. Gennem lysbilleder 
og kommentarer fortalte 3w-eleverne om forskellige opfattelser af tid. arbejde og kønsroller. 
De forklarede, hvorfor AIDS spreder sig så hurtigt, de berørte apartheid-problemer, og de for
talte om nogle fantastiske naturoplevelser.

14. november 1991: Teatergruppen Dr. Dante præsenterede forestillingen »Sporet«, en mono
log spilet af Jesper Hyldegaard. Stykket, der er skrevet af Nikolaj Cederholm, er en barsk 
historie, fortalt af en ung mand fra dagens Danmark, som ikke vil overtage sin forældregene
rations samfund, men planlægger et voldeligt oprør ned til mindste detalje, lige indtil den dag, 
hvor kærligheden kommer i vejen.

22. januar 1992: Teatergruppen Terra Nova opførte forestillingen »Enfantillages« på fransk 
for franskelever på tilvalgs- og højniveauholdene i HF og gymnasiet. Inden selve forestillin
gen bearbejdede eleverne stykkets tema i en workshop.

28. februar 1992: Heggen Gospel, et norsk ungdomskor med 70 medlemmer sang.

11. marts 1992: Big Wheel Theatre Company fra Oxford spillede og diskuterede udvalgte sce
ner fra Shakespeare med engelskholdene fra 3G højniveau og 2HF tilvalg.

10. april 1992: VGT-lodi grand prix, hvor klasserne dystede indbyrdes om at levere den bed
ste musikalske præstation. Vinder blev ly.

En stor oplevelse var den brasilianske rytmegruppe Olodum.
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Temadage
1 forbindelse med Egvad kommunes 25 års jubilæum afholdtes i oktober 
måned 1991 en temauge, hvor alle skoleelever fra hele kommunen deltog. 
VGT var med i den ældste gruppe, som omfattede elever fra 8. klasse til 
3.G/2.HF. På tværs af klassetrin og skoleform havde eleverne her mulighed 
for at vælge sig ind på en lang række aktiviteter, som der så skulle\arbejdes 
med. Resultaterne blev fremvist ved et sotrfællesarrangement i Egvadhallen. 
Det blev en meget fin uge med spændende og anderledes oplevelser. 1 Uglen, 
Egvad kommunale skolevæsens informationsblad, kunne læses følgende arti
kel af Søren Brix Pedersen om temadagene:

Den bedste uge i hele mit liv
Som gymnasielærer var jeg meget spændt på, hvordan temadagene ville gå. Jeg skulle arbejde 
sammen med en folkeskolelæreren ungdomsskolelærer samt en kollega som ledere af video
holdet.
Ud af de 32, der havde meldt sig til videoholdet var der 4 gymnasieelever, resten var folke- og 
ungdomsskoleelever. Så jeg var i en helt ny situation. Hvordan skulle jeg tackle dé yngre ele
ver?
Vi fire lærere havde lagt en ramme for dagene med nogle bundne og frie opgaver.
Første dag var præget af en udpræget nysgerrighed og forventning fra elevernes side. Det var 
ikke svært at få dem til at arbejde.
Anden dag blev mere spændende. To piger VILLE absolut være sammen, men af foregående 
dag, havde vi lærere lært, at det gik vist ikke. De ville sammen dominere et arbejdshold. Så 
NEJ! Vild protest fra pigerne. Men vi stod fast. Ovre i lokalets ene hjørne opdager vi nu en tavs 
dreng. Det viser sig, at han var helt udenfor og ikke ønskede at være på hold med NOGEN!
Nogle af holdene brænder hurtigt ud for ideer og gå-på-mod. »Hvad kunne I tænke jer at 
lave?« spørger vi. »Det ved vi ikke - har du ikke noget forslag?« »Se på tavlen, der er 15 
muligheder« »Dem har vi set og det gider vi ikke« Nå, tænker man, hva' så? Gruppens med
lemmer, der er 6, står alle op langs væggen. »Sæt jer ned omkring et bord og snak om en idé I 
vil lave !!! Så trænger man til en kop kaffe!
Vi fik snakket godt sammen i lærergruppen den dag. Fik strammet strukturen op till den næste 
dag, der forløb væsentligt bedre. Nu var der helt klart nogle hold, der arbejdede Igodt, mens 
andre ikke fungerede. De to piger spørger igen, om de må komme på samme hold. Vi står fast: 
NEJ.
Fjerde dag er opvisningsdag. Nu er to drenge bidt af totalt af video og arbejder selvstændigt 
med optagelser af hele showet. 4 drenge hjælper med at rydde til side: Uopfordret! Og slutre- 
plikken fra den ene lyder: »Det er ærgerlig det er slut, det er den bedste uge i hele mit liv.« Efter 
sådan en mærkning går man glad hjem.
Samarbejde med de øvrige lærere var hektisk og meget inspirerende. Efter hver dbg drøftede 
vi dagens forløb og justerede rammerne for næste dag. Jeg måtte flere gange erkende, at folke
skolelærere ved bedre, hvordan den yngre aldersgruppe skal tackles. I gymnasiet er det ret 
nemt at sætte noget i gang. Nogle få ord og så kører det (som regel). Megen større ensartethed 
mellem eleverne. Ingen, der isolerer sig i hjørnerne eller dominerer klassen.
Snakken med folkeskolelærerne gav mere respekt for deres arbejde og gjorde mig mere glad 
for mit.
En dejlig, spændende, udfordrende, belærende og fremfor alt aktiv uge var slut.
Man kan håbe erfaringerne bliver husket til Egvad kommunes 50-års jubilæum.
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Skolefest
Årets skolekomedie var et rigtigt juleeventyr, enddog i bogstaveligste forstand, idet 2.G og 
l.HF opførte Charles Dickens: »Et juleeventyr«. Det er historien om den gamle, hjerteløse 

julehader Ebenezer Scrooge, som efter at have haft besøg af først sin afdøde kompagnon og 
derefter tre juleånder, der udsætter ham for en hårdhændet behandling, opdager, at julen er en 
tid, hvor man skal være gode ved hinanden. Og således ender alt i fryd og gammen og jule
stemning - og julestemning var derpå VGT. også selvom der stadig var fire uger til jul.

Det sidste afgørende trin inden Scrooges 
endelige forandring. Scrooge (Thomas Ras
mussen, Ir) på knæ foran De kommende 
Jules Ånd (Karen Ingversen, 2y).

Om som det igen er blevet tradition på VGT: 
Efter en fælles julefrokost blev der danset 
lanciers af 3.G og 2.HF. Her et billede fra 
indmarchen. Flot så det ud.
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VGT i 
lokalsamfundet
Der er mange måder hvorpå VGT viser sin 
tilknytning til det lokalsamfund, skolen til
hører. Det sker både ved festlige lejligheder 
og i hverdagen, i undervisningen. Et fornemt 
eksempel på det sidst er den bog, som 3.G 
mellemniveau i geografi udgav i foråret 
1992: »Tarm fra stationsby til trinbræt«. 
Bogen er et tilbageblik på Tarm bys udvik
ling med hovedvægten lagt på erhvervslivet 
og byens opvækst som stationsby. Eleverne 
har samlet materiale fra lokalarkiv og biblio
tek, men først og fremmest gennem inter
views med en række ældre Tarm-borgere, 
byens »hukommelse«.

larm
fra Mmby til trinbræt

jeogra.fi. ue^/usn dumm- 
sium oa HF-harms uarm

Øec mi

Ved præsentationen af bogen, som naturligt nok fandt sted på jernbanestationen i Tarm, blev 
der signeret eksemplarer.
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Kunst
Skoleåret 1991-92 var et begivenhedsrigt år for kunsten på VGT. Det begyndte allerede ved 
skoleårets start i august, da Foreningen Norden som en gave til Egvad kommunes 25-års jubi
læum arrangerede en kunstudstilling på VGT af den svenske maler Ted Derwinger fra Tarms 
venskabsby Bengtfors.
Senere fulgte en udstilling af maleren Niels Ejnar Rust fra Brande. Et af billederne blev på sko
len som en gave fra VGT's Venner.
Men Niels Ejnar Rust kom til at sætte endnu mere præg på udsmykningen af skolen, idet han, 
sammen med et af skolens billedkunsthold, udformede et udsmykningsprojekt til kantinen. 
Projektet som oprindeligt kun skulle have dækket den bagerste væg i kantinen, greb om sig, og 
resultatet blev en total udsmykning af hele rummet. Arbejdet blev udført af Niels Ejnar Rust 
selv, hans broder, samt de fem billedkunstelever, som havde været med til at udforme projek
tet: Lisbeth Andresen, 3a, Katrine Møller Hansen. 3a, Gitte Hindø Sørensen, 3z, Nanna 
Vestereng, 3z og Brit Ross Lauritsen, 2a. At det var en oplevelse, fremgår af elevernes beskri
velse af arbejdet:
»Dejlig fremgangsmåde under ledelse af den erfarne Rust. Frugtbare diskussioner omkring 
motiverne, hvor det til tider var svært at blive enige. Vi startede med bagvæggen, som var det 
oprindelige udgangspunkt. Resten var ren improvisation. Direkte tegning på væggen med rødt 
kridt gav os mulighed for at udtrykke vores umiddelbare inspiration med mere eller mindre 
anvendelige udfald. Der blev taget hensyn til rummets svage og stærke sider. Vi udnyttede søj
lerne, hvilket gjorde rummet større og bredere, og vi lagde mere lys ind ved hjælp af vinduer
nes farve. Vi arbejdede til sent om aftenen både lørdag og søndag, men blev alligevel ikke helt 
færdige. Hårdt arbejde, lærerigt, sjovt, spændende at arbejde med en »rigtig kunstner«.
De samme fem elever havde tidligere på året været med i endnu et projekt, idet de havde 
udsmykket dørene i et stort fabrikslokale hos Knud Lauritsen, VM Tarm.
Udstillingsmæssigt sluttede skoleåret med en kunstbiennale i april måned med udvalgte vær
ker af syv kunstnere fra Ringkøbing amt.

Nanna Vestereng i gang med udsmykningen af kantinen.
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Frivillig musik
Skolens frivillige musikliv har i år været koncentreret om aktiviteter på to forskellige områder: 
det ca. 40 mand store kor og den ca. 12 mand store sammenspilsgruppe VGT All Stars.
Hele den frivillige musik har fra starten af året været rettet ind mod vor traditionsbundne jule
koncert, d. 8. december. Ved denne flotte koncert var størstedelen af skolens musikelever med 
i forskellige sammenhænge, l.g'eme indledte traditionen tro med en afsyngning af Bach's 
»Jesus bleibet meine Freude« i 4-st. udgave. l.HF'eme gav spiritualen »This Little Light of 
Mine«. Herefter gav VGT All Stars et forrygende sæt. hvor de med numre som »Mary had a 
Little Lamb«, »Got to get you into my Life«, »Stormy Monday« for alvor fik sat skub i tinge
ne. Efter solitstoptræden ved Henriette Hedegaard Larsen og Henrik Tjagvad, og efter en 
countryafdeling af skolens 2.MUS hold kom turen til det frivillige kor, som gav den smukke 
og rytmiske, meget inciterende messe af Bent Peder Holbech. Solisterne Merete Søndergård 
og Jakob Sørensen var sammen med kor og rytmegruppe med til at gøre dette indslag meget 
vellykket.
Udover julekoncerten har VGT All Stars spillet lystigt rundt omkring i det lokale i hele efter
årssemestreret, men ved starten af det nye år gik kor og sammenspilsgruppe sammen - og fle
re kom iøvrigt til.Nu skulle det store slag slåes. Opsætningen af musicalen MASTER JOSEPH 
tog form, og efter måneders intenst prøvearbejde blandt de henved 70 medvirkende løb fore
stillingen af stabelen som den helt store succes. Sågar den lokale presse delte roseraid i begej
string over resultatet:

»Det er sødt, det er sjovt. Det er fest, det er farver. Og det er først og fremmest gennem- 
musikalsk og tempofyldt, når 70 VGT'ere genfortæller Biblens beretning om Josef i musi
caludgave. Sha-la-la Josef synger de medvirkende. Og som tilskuere kan man kun gøre det 
samme. For det er en medrivende musical, gymnasiets elever har lavet. Og som det skole- 
band dog kan spille. Om det er guitarsolo a' la Hendrix, slangetæmmerfløjte eller swin
gmusik gør ingen forskel. De spiller bare alle farverne frem i Josefs drømmekåbe - og det 
siger ikke så lidt, for den dækker hele spektret.« (Ringkøbing Amts Dagblad).
»Historien blev fortalt fint opsat og serveret i sang og toner varierende i forskellige musi
kalske stilarter med soloindslag, ensemble og korsang vekslende med rytmik og dans. ... 
Alt foregik i forrygende tempo. Fine farver og godt samspil mellem de knap hundrede ele
ver. ... Indimellem var indslag med dias fra skolens 3.x-klasse, der har været på studietur i 
Ægypten.« (Jydske Vestkysten).

VGT har-som det fremgår-til trods for meget begrænsede rammer-også i år kunnet glæde 
sig over et aktivt og frugt
bart musikmiljø med såvel 
kunstneriske som sociale 
kvaliteter.
Den frivillige musik skaber 
liv, nærvær og engagage- 
ment. og den er samtidig 
vort gode bud på, hvordan 
man står imod tidens domi
nerende tendens, den passi
ve »glokultur«.

Musiklærerne.

Fra succesopscetningen 
af Master Joseph.
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Frivillig idræt
Frivillig idræt - sport efter skoletid - fysisk aktivitet på tværs af klasser og hold har altid været 
en aktivitet, som VGT har tilbudt sine elever, - og således også i skoleåret 91/92. På trods af 
svære betingelser med uens skoledagslængde for eleverne og manglende halfaciliteter efter kl. 
15.00 blev der i sidste skoleår gennemført frivillig idræt i flere forskellige idrætsgrene så som 
håndbold, volleyball, svømning, basketball og triathlon.
Specielt skal basketball fremhæves, idet eleverne og læreren tog konsekvensen af de dårlige 
muligheder for træning umiddelbart efter skoletid og fastlagde træningen til onsdag aften. 
Særlig for holdet bestående af 3.g'er blev dette en succes. Træningen fortsatte helt frem til sid
ste undervisningsuge; og der er for skoleåret 92/93 konkrete planer om at starte en decideret 
basketballklub under VGT.
Muligheden for en forfriskende svømmetur i Egvad Idrætscenters Svømmehal skal også næv
nes. I forbindelsen med undervisningen i eksamensfagene »Idræt Tilvalg« og »Idræt Mellem
niveau« bliver der friholdt et par baner til svømmeglade elever fra skolens øvrige klasser.
Ud over den uforpligtigende deltagelse i den frivillige idræt bliver der også trænet mere seriøst 
med henblik på deltagelse i Gymnasie og HF-skolernes interne konkurrencer. I 91/92 deltog 
VGT i atletikstævnet, som vi selv arrangerede på Tarm Stadion, og de 3 VGT-hold placerede 
sig pænt, selvom det dog ikke blev til nogen sammenlagt sejr. Derudover deltog skolens hold 
i volley turneringen, som også blev afholdt i Tarm, men heller ikke her blev det til andet en 
gode placeringer.
Det tredie stævne VGT arrangerede i skoleåret 91/92 var drengenes håndboldturnering. Heri 
deltog 10 hold fra hele den sydlige og vestlige del af Danmark, incl. 2 hold fra Duborgskolen 
i Flensborg og Deutches Gymnasium i Åbenrå. VGT's hold vandt 3 kampe og spillede 1 uaf
gjort, og da regnskabets time kom, blev det - ærgeligt nok - afgjort, at Kolding Gymnasium 
med en margin på ét mål havde vundet retten til at fortsætte til finalen. Men for VGT-spillerne 
er der ingen tvivl: næste år er det VGT, der skal i finalen!
Så derfor denne opfordring til alle elever på VGT - specielt de nye: MØD OP TIL TRÆNIN
GEN!

Jørgen-Peter Jørgensen

Skolens fødselsdag 
fejredes som tidlige
re år med et sports
stævne, hvor der 
klassevis dystedes i 
rundbold, håndfod
bold og boccia. Fla
gene var naturligvis 
med, som her på 
Jesper Kjærside og 
Mathilde Andersen, 
2x. Årets vinder 
blev 3z.
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VGT-skak
Skoleskakken i 91/92 startede fint med det største antal interesserede nogensinde. Af dise del
tog 14 spillere i den interne turnering.
Efter 5 runder (for få, men det var umuligt at finde et fælles spilletidspunkt) havde Jan Ros- 
smeisl sikret sig årets VGT-mesterskab.
I holdturneringen stillede vi med samme hold som forrige år. Vort håb om en god placering 
blev hurtigt knust; både Ringkøbing Gymnasium og Holstebro Handelsskole havde forstærket 
deres hold (sidstnævnte har 2. divisionsstyrke).
Selv om vi mister mange spillere (8 af de 14 aktive er fra 3x), starter vi igen ca. 1 oktober.

Johs Christensen

VGT kan bruges til mange ting. Således legede dagplejebørn i to timer hver mandag formid
dag i VGTs gymnastiksal hele forårssemesteret. Her ses de med kunstbiennalens malerier som 
baggrund.
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Kursusvirksomhed på VGT
VGT arrangerede i skoleåret 1991/92 en lang række kurser, føst og fremmest med egne lære
re som undervisere. Ideen bag er, at skolen gennem en sådan virksomhed - VGTs Folkeuni
versitet, VGTs Aftenskole, eller VGTs Åbne Gymnasium - kan være med til at skabe et lokalt 
kulturcenter, hvor alle kan være med. Det gælder nemlig for alle disse kurser, at der ikke 
kræves specielle forudsætninger for at deltage. Kurserne har generelt været godt besøgte, og 
det giver naturligvis mod på at fortsætte.
VGT har desuden leveret rekvireret undervisning på Borris Landbrugsskole i forbindelse med 
Grøn Linie.
I skoleåret 1992/93 begynder VGTs Åbne Gymnasium med en række spændende foredrag, 
hvor skolens lærere præsenterer nogle af de emner, fagene arbejder med. I januar 93 følger så 
en kursusrække i VGTs Folkeuniversitet.

VGT's Åbne Gymnasium

Emne: Mellemkrigstidens storpolitik »Fra krig til krig«
Fag: Historie.
Tid og sted: VGT, tirsdag den 1/9 1992 kl. 19.30.
Pris: 20 kr. inkl. kaffe.
Underviser: Poul Erik Strømø.

Tiden 1919 til 1939 er de sidste år med et multipolært internationalt system, der end
te med systemets sammenbrud og etableringen af det bipolære Øst-Vest forhold efter 
2. verdenskrig.
Versailles, Rapallo, Locarno...
Hitler, Stalin, Chamberlain...
Appeacement, Lebensraum, Isolationisme...
Pluk af navne og begreber af betydning for forståelsen af denne tids storpolitik, der 
startede med »menneskehedens sidste krig«'s afslutning og endte i den til dato mest 
omfattende krig.

Emne: SUNDHED
Fag: Biologi.
Tid og sted: VGT, tirsdag den 6/10 1992 kl. 19.30.
Pris: 20 kr. inkl. urtethe.
Underviser: Ingvar H. Nielsen.

Alle mennesker ønsker vist at være sunde og raske, men alligevel er der mange af os, 
som døjer med større eller mindre skavanker. Spørgsmålet er så, hvad man kan gøre 
ved det, og om det er muligt at opnå den tilstand af »fuldstændig fysisk, psykisk og 
socialt velvære«, som er WHOs definition på sundhed.
Svaret fra den moderne biologi er, at det er bedre, lettere og billigere at forebygge end 
at helbrede, samt at især ernæringen, psyken og legemskulturen er af betydning for 
sundheden. Hertil kommer så arven (generne) og miljøet.
Det kræver imidlertid en vis viden at kunne arbejde effektivt med at forebygge syg
domme i sin egen krop, og det er den viden, vi så småt vil tage hul på denne aften.
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Emne: HVAD ER DET AT VÆRE DANSK?
Livsformer i Danmark
Fag: Samfundsfag.
Tid og sted: VGT. tirsdag den 3/11 1992 kl. 19.30.
Pris: 20 kr. inkl. kaffe.
Underviser: Jacob Helms.

I debatten omkring EF-unionen har flere inddraget begrebet danskhed i argumentati
onen for eller imod unionen. Men danskhed er ikke et entydigt begreb, selv i et lille 
land som Danmark lever der menensker med vidt forskellige livsformer. Vi ser måske 
nok ens ud på overfladen, men ind i mellem slår det gnister, når to livsformer støder 
sammen i forskellig holdning til arbejde, familieliv og fritid i politiske diskussioner 
eller f.eks. i ægteskabet.
Lær at forstå din nabos særheder i en gennemgang af danske livsformer med mange 
sjove og tankevækkende eksempler.

Emne: SYGDOM
Fag: Biologi.
Tid og sted: VGT, tirsdag den 1/12 1992 kl. 19.30.
Pris: 20 kr inkl. kaffe.
Underviser: Susanne Hyldegaard.

De færreste ønsker at være syge, og det er da også en almindelig opfattelse i samfun
det, at sygdom så vidt muligt skal forebygges bl.a. ved hjælp af vaccinationer, eller 
bekæmpes med for eksempel piller og/eller operationer. Men hvad er sygdom egent
lig for noget? Hvad skal sygdom gøre godt for? Kommer sygdom bare sådan uden 
videre dumpende til os mennesker? Er der mon en mening med sygdom? Kan sygdom 
måske fortælle os noget?
Sygdom kan være et signal fra kroppen om, at et eller andet er galt i ens livsførelse? 
Derfor kan sygdom blive startskuddet til at få gjort noget ved det, man ellers bare har 
udskudt eller overset. Set med disse briller på bliver sygdom noget sundt. En god 
reaktion fra kroppen, som det er muligt at lære af.
Denne aften vil handle om sygdom i et sundhedsperspektiv.
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VGT's Folkeuniversitet

Emne: BIOLOGIENS VERDEN
- FRA GENER TIL GLOBAL ØKOLOGI
Kurset består af 6 dobbelttimer.
Underviser: Ingvar H. Nielsen.
Start: Tirsdag den 12/1 93 kl. 19.30.
Sted: VGT's auditorium.
Gebyr: 150 kr.

Kurset er tænkt som en smagsprøve på nogle af de mange spændende og aktuelle 
emner, der falder ind under biologiens - videnskaben om det levendes- område. Fra 
det meget små, cellen, til det meget store, jordkloden, handler biologien om det leven
de liv i al dets mangfoldighed, og om forsøgene på at forstå, hvordan og hvorfor den 
levende virkelighed omkring os udfolder sig som den gør. En forståelse, der allerede 
nu sætter os i stand til at påvirke såvel generne i cellerne som de globale økosystemers 
funktion i mere eller mindre heldig retning. En forståelse, der ikke blot er forbeholdt 
forskerne, men som også langt hen af vejen er tilgængelig for alle, der har lyst og 
interesse i at lære lidt om biologiens verden.

1. Cellen - livets byggesten,
2. Arven og miljøet, hvad bestemmer organismernes egenskaber?
3. Form og funktion, hvordan fungerer menneskekroppen?
4. Sundhed og sygdom, et spørgsmål om fiskeolier eller positive tanker?
5. Økologi, hvordan fungerer naturen egentlig?
6. Global økologi, er vi celler i en superorganisme?

VGT'sførste »rigtige« studenterhold juni 1941: Forreste række fra venstre: Anders Thomsen, Edith 
Lund, Harly Wounlund, Eva Rée, Erik Lassen, Hanne Sørensen, Sigfred Jespersen og Bis Brinck. 
Anden række: Jens Bækgaard, Erik N. Larsen, Arne Ussing, Hans Werenberg og Niels Vejen Lar
sen. Tredie række: Søren Krogh, Tage Rølle, Hans Ebbesen, Axel Johansen, Peder Egknud og Hans 
Peder Østergaard. Fjerde række: Axel Hoick Christiansen, Hans Abildgaard og Ebbe Markholt.

38



50-års jubilarer
I 1938 blev det daværende studenterkursus omdannet til en privat, selvejende gymnasieskole. 
3 år senere, i 1941. sprang så de første »rigtige« studenter ud, og ved dimissionen 1991 var de 
igen på skolen, nu som de første »rigtige« 50-års jubilarer. Dette gensyn med VGT har affødt 
følgende to artikler:

En verden til forskel
VGT og vi. skolens første vaskeægte studenter, har forandet os meget i løbet af 
et halvt århundrede - så meget, at vi ikke kunne kende hinanden ved gensynet 
den 19. juni 1991 ved vot fælles 50 års jubilæum. Vor tid begyndte med krig og 
besættelse. Vore efterfølgere på VGT har lykkeligvis en helt anden baggrund og 
et helt andet udgangspunkt med afslutningen på Den Kolde Krig og med det håb 
om en »bedre verden«, som Sovjet-systemets sammenbrud har skabt.
Der er en verden til forskel.
Ved Hans Ebbesen.

Tirsdag den 9. april kom tyskernes »Wehrmacht« til Tarm midt i en tysktime.
Vi vidste, de var på vej. Radioen havde ikke rapporteret om andet siden tidligt om morgenen, 
til akkompagnement af motorlarmen fra hagekors-fly. der til stadighed overfløj den lille stille 
by-
Vi lod tysk være tysk og løb ned til hovedgaden. Og dér var de:
Live.
På erindringens video kørte krigen direkte ind i vort liv som en endeløs kolonne af vissen
grønne krigsmænd med stramme pokerfjæs under stålhjelmene og med geværpiber med bajo
netter strittende op. Herrefolket, som i fem forbandede år skulle komme til at præse vor til
værelse lige så meget som lærerne.

Lærere
Deriblandt Store Larsen, Carl Edv. Larsen, tysk
læreren ved katederet i de historiske øjeblik. Han 
var helt i overensstemmelse med sit navn i mere 
end én forstand og gjorde ikke alene indtryk på os, 
men også på mange andre ud over det ganske land, 
hvor folk stømmede ti for at høre, hvad han havde 
på hjerte.
Om det så var tyskerne, der til sidst tog ham og 
sendte ham til »Gedestalden« i Frøslevlejren, hvor 
han med stolthed bar navnet »Dovregubben«. Her 
traf han nogle af sine gamle VGT-elever, undervejs 
til en hårdere skæbne i tysk kz-lejr. Men det er en 
anden historie.
Store Larsen blev under besættelsen på sin vis en 
folkelig taler, men var så meget akademiker, at han 
ikke brød sig meget om seminarister. »Der kommer 
én af disse halvstuderede røvere med violinkassen 
under armen - som om de har slugt alverdens vis
dom«, kunne han sige, når han øjnede en afslagsen. 
Anderledes respekt havde han for kollegaen Marie 
Nielsen, Nille (Fransk og latin). »Hvis der falder en 

Marie Nielsen.
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bombe i skolegården, og der ligger én derude, 
er der ikke andre end Nille, der vil vove sig ud 
for at hente ham«.
Med megen iver og energi gav Nille sig i lag 
med at fortælle om. hvad folk i det franske kal
der tællelys, stearinlys, vokslys og andre antik
ke lyskilder, og det nærliggende spørgsmål: 
»Hvad hedder en elektrisk pære«? kom øjen
synlig ganske bag på hende. Det kunne hun ikke 
sige på ståene fod, men pligtopfyldende som 
hun var, havde hun svaret med i den følgende 
fransktime.
Nille medvirkede også til, at en matematiker 
efter eksamen kunne få en latinprøve (forud
sætning for en farmaceut). Gerhard Andersen 
brugte sin sommerferie til at lære fyren tilstræk
keligt med latin, dels i sit hjem, dels i et som
merhus ved Henne Strand, hvor den vordende 
apoteker blev inviteret med.
Gerhard Andersen, Mare, var overbevist om, at 
den flittige elev senere i livet ville få mere brug 
for at kunne spille bridge, men gjorde ham dog 
så duelig i det latinske, at han bestod prøven. 
Nille påtog sig at være censor ved eksamen, der 
var planlagt til en søndag i kirketiden, men det 
harmonerede ikke med hendes religiøse livs
holdning, så begivenheden blev rykket frem til 
lørdag aften. Efter tre ugers intens indsats af 
lærer og elev gik det som det skulle - med det 
resultat, at eleven ikke blot er blevet apoteker, 
men også har lært at spille bridge.
Mare tog ikke udseendet så højtideligt. Skidt 
med om tøjet strammede og stumpede her og 
dér, så man kunne gøre sig sine tanker om buk
serne ville revne. Det var der nogle, der gjorde 
- og det gjorde de såmænd en skønne dag.
Aksel Arndal brød sig ikke om »møf« i dansktimerne, men var ikke så formalistisk som han 
kunne tage sig ud. Han havde i hvert fald ikke noget imod, at en elev i praksis indførte små 
bogstaver i sine stile længe før Hartvig Frisch hittede på at gøre det i retskrivningen.

Gerhard Andersen i en 
karakteristisk attitude.

Kostelever
Rektor og hans familie spiste med ved bordet, når VGT's kostelever fik serveret sådan noget 
som rugbrødsmellemmader med skrabet margarine om morgenen og andre meget jævne retter 
til middag. De overlevede da, og der er dem, der mener, at den almene sundhedstilstand den
gang - i besættelsestiden - trods skrap rationering aldrig har været bedre i dette land.
Det hører med i billedet, at nogle kostelever, når de havde penge på lommen, flottede sig med 
dagens ret og »cigarro tributo« på Bechs Hotel.
Kosteleverne kom fra alle kanter af landet og omfattede ikke blot gymnasiaster, men også mel
lemskoleelever. det begyndte i Strunges dage med tre piger og 27 drenge, og der var ikke en 
kat, der gøede ad det, før Arndal kom til og VGT skiftede status. Da kunne sådanne tilstande 
ikke længere tolereres, og slangen blev udvist af paradiset. Det var såmænd de tre eva-døtre. 
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Og sidenhen måtte kvindelige kostelever bo i lejede værelser ude i byen.
Der blev også holdt øje drengene. De skulle overholde både spise- og læsetider, men ellers fik 
de ret frie tøjler til at bruge fritiden efter eget hovede. Ikke mindst til at spille bridge eller i et 
uofficielt skoleorkester med en særpræget besætning: Klarinet, violin, mandolin, guitar og 
spejdertromme med to trommestikker og to fluesmækkere.
Skjern Åen blev benyttet til badested om sommeren, og om vinteren var de oversvømmede 
engdrag glimrende skøjtebaner.

Diskussion
Og som der blev diskuteret på livet løs på værelserne om alt mellem himmel ogjord og mere 
målrettet i VGT's diskussionsklub, der kunne byde på glimrende talere ude fra.
Kaj Munk, dramatiker-præsten fra Vedersø og en fremtrædende national skikkelse under 
besættelsen, var én af dem. Et brev med en høflig forespørgsel besvarede han med et venligt 
»Kære Palles Athene-foster. Der er 17 km fra Vedersø til nærmeste station...«
Diskussionsklubbens formand mødte senere Kaj Munk, der i Ringkøbing Turistforening læste 
»Niels Ebbesen«, og kunne fortælle, at han - formanden - var søn af en lollik og eri vestjyde. 
Den kunne Kaj Munk ikke stå for. »Det er mine børn også. Det er en god blanding«
Og så stod Kaj Munk en skønne dag på talerstolen i VGT’ts gymnastiksal og gjorde et dybt ind
tryk på en talstærk fosamling med sin personlighed og sin »Niels Ebbesen«. Efterfulgt af nog
le øjeblikkes dyb stilhed, mens alle rejste sig.

Rødder
Mange af de. der stod dér som en hyldest til Kaj Munk, var kommet langvejs fra med tog - fra 
byer som Ringkøbing. Skjern, Varde. Ølgod-eller pr. trædecykel, eventuelt til fods fra småby
erne i nabolaget. Men det gjorde de også til daglig.
De var dem. VGT først og fremmest blev skabt for: unge mennesker fra jævne vestjyske hjem. 
Kun ganske få havde en akademisk baggrund.
De kom allevegne fra - borgermiløer i byerne, bondegårde og husmandssteder langt ude på 
landet. Dér havde VGT sine rødder.
Mange følte mødet med skolen som et stort spring ind i noget nyt og ukendt. En af os kom - 
som så mange andre - fra en stor søskendeflok på en mindre landejendom. Forældrene var 
kolossalt arbejdsomme, forslidt, tynget af 30'ernes krise, men holdt oppe af en meget stærk, 
indremissionsk gudstro.
Selv tænker han i dag tilbage på de tre gymnasieår i Tarm som en tid. hvor han »nød den intel
lektuelle udfordring, men hvor han med hensyn til modenhed og social kontakt mildest talt 
ikke nåede vidt. Gymnasietiden blev interessant, men ikke morsom.
Men i høj grad umagen værd«.

Kilder:
Relieffer i hukommelsen hos

Ditte Brandrup, sekretær 
Hans Ebbesen, journalist 

Eva Rée, programredaktør 
Anders Thomsen, rejseleder

Axel Holck Christiansen, adm. dommer. 
Erik Larsen, hjemmeværnsinstruktør 

Tage Rølle, speciallæge i psykiatri 
Hans Werenberg, apoteker

Hans Peder Østergaard, overlæge, dr. med.
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Kostelev i krigens tid
Eva Rée, nysproglig student fra VGT 1941. journalist ved Vestkysten, Berlingske Aftenavis, 
B.T., Danmarks Radio, programredaktør i aktualitets- og oplysningsafdelingen 1961, pro
gramredaktør og daglig leder af P3, musikradioen, programredaktør i nyheds- og aktualitets
afdelingen, Radioavisen, tillige redaktør for afdelingens indvandrerredaktion, oprettet 1980, 
medlem af Folketinget (Venstre) 1966-71. Producerede i 1962 dokumentarfilmen »Bag de ens 
facader«. Pensioneret. Medlem af bestyrelsen for Københavnske Journalisters Veteranklub.

Af Eva Rée

Aksel Arndal var den yngste blandt Danmarks rektorer, da han kom til VGT. Vi, der skulle i 
gymnasiet og blive det første studenterhold, der skulle dimissioneres fra selve skolen, husker 
ham som en lille, bestemt mand, stiv i ryggen, ubøjelig i sine krav, især til os, der skulle være 
kostskoleelever, og som i mange tilfælde kom fra skoler, som havde vært glade for at slippe af 
med os.
Vi var også - vi kostskoleelever - noget anderledes end vore klassekammerater og de øvrige 
elever på skolen, der kom fra selve byen, omegnen og vestjyske købstæder, hvor der ikke var 
et lokalt gymnasium. Vi var højere og ældre og havde nok snuset mere til livet end de havde. 
Måske ikke så underligt, at begge parter var lidt spændt - og anspændt - ved vort første møde. 
Sådan står det i hvert fald i min erindring. Men jeg medgiver rektor, at det ikke var nogen nem 
opgave, han gik ind til. Han følte et stærkt ansvar for alle på skolen, men nok ikke mindst for 
vi kostskoleelever, som skulle være i hans varetægt i de kommende tre år. Måske en stærkere 
ansvarsfølelse end han egentlig burde have, men de skal jo huskes, at tiden skal skrues 50 år 
tilbage, da kravene til dagliglivet var mere striks end i dag, hvilket vel nok medførte en stren
gere moralsk indstilling fra hans side end nødvendigt var.

Fem centimeters afstand
En episode står ganske klart i erindringen: Skoleforelskelsen i en klassekammerat, der også 
gik i 1 .g. og var kostskoleelev. Vi gik ture sammen, holdt hinanden i hånden, udvekslede også 
i al ærbarhed nogle kys.
I parentes bemærket boede de mandlige kostskoleelever i Kavalerfløjen på selve skolen, mens 
vi piger, der også var kostskoleelever, var indkvarteret ude i byen, så muligheden for at mødes 
ubeset var til stede, men det var alligevel for risikabelt. Derfor lod vi være. Måske var vi også 
for blufærdige, så vi holdt os til åbenlyst at vise, at vi holdt Eva Rée.
af hinanden. Omend vi havde fundet et skjulested, bag i 
skur, hvor vi mente os sikre på ikke at blive beluret.
Men en dag faldt hammeren. Vi blev kaldt op til rektor, i pri- 
vaten som det hed, måtte stå skoleret og fik at vide, at der 
skulle være fem centimeters afstand mellem os, når vi gik- 
ture sammen. Nogle i den lille by, som havde sine missi
onske tilhængere, havde åbenbart sladret. Naturligvis kun
ne de fem centimeters afstand ikke skjules, så da vi kostsko
leelever aftenen før vi skulle rejse på juleferie, havde en 
hyggelig, ekstra hyggelig middag, med overrækkelse af 
små beskedne julegaver til hinanden, fik vi af vore kamme
rater overrakt en målestok på nøjagtig 5 cm hver, mens alle 
grinede og lærerstaben, rektor inklusive, anlagde en lidt 
streng mine.
Jeg tror også, at rektor, da min skoleforlovede forlod kost
skolen efter 1. g, drog et lettelsens suk.
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I klædeskabet
En gang om året var der skolebal, i gymnastiksalen, som var blevet pyntet op. Bag skbien, hen
ne ved kirken, havde Kavalerfløjens knægte anbragt nogle flasker, som de havde splejset sam
men til, uden at fortælle det til vi piger. Under selve festen kunne vi få lov til at drikke en enkelt 
øl - eller var det to? - men skulle der være gilde, så skulle der altså være gilde, så der var også 
gemt flasker med højere alkoholprocent. Vi piger var lette at lokke, og som drinkenel gled ned, 
steg humøret og trodsen mod at være under rektors varetægt.
- Kommer du ikke op og ser mit værelse, spurgte han.
- Jo, svarede jeg.
Så listede vi stille afsted. Og nød at være alene to. Han med sin pibe tændt. Jeg med en cigaret. 
Begge i vort pæneste tøj.
Pludselig hørte vi trin på gangen. En af lærerne havde overopsyn med Kavalerfløjen og var 
åbenbart taget på inspektionstur. Vi stivnede. Og var klar over, at opdagelse ville betyde udvis
ning for os begge fra skolen. Gode råd var dyre. Vi fandt et i løbet af få sekunder.
- Ind i klædeskabet, sagde han.
Skabsdøren blev lukket forsvarligt til.
Jeg nåede det, før døren til hans værelse blev åbnet, uden at der blev banket på.
Han havde fået ild i piben igen og lukket en bog op.
- Nå, er du blevet ked af festen, lød inspektørens stemme klart og tydeligt ind til mig i klæde
skabet.
- Ja. lød svaret. Jeg ville bare have en lille pause og nyde en stille pibe tobak.
Jeg holdt vejret. Luften var trang. Hvad ville der ske, hvis jeg kom til at hoste eller nyse?
Vi blev ikke afsløret. Og skyndte os tilbage til gymnastiksalen, hvor for sig, da vi Var blevet 
klar over, at alt var tyst og stille på gangen, og vi uset kunne liste af sted.

Lokum i gården
Hvis vi var tissetrængende - eller mere - var der lokum i skolegården. Med træsæder. Og låg 
til at løfte op. Brusebad kunne vi tage i gymnastiksalen.
Dengang skulle vi stille op i rad og række, når vi kostskoleelever skulle have de tre daglige 
måltider, som ikke var særlig spændende, hvad de heller ikke kunne være under besættelsen. 
Derfor måtte ingen trænge sig foran de andre. Det var jo korrekt nok. men svært at acceptere, 
for vi ville allesammen helst komme først til fadet.
Vi sad ved småborde. Med en lærer for bordenden. Fadene gik rundt, altid i samme cirkler, og 
vé den. der fik sidst. Vor appetit var stor. Den sidste i køen fik det kedeligste, og det) var ikke 
altid vi blev mætte.

Madkassemødre
Men lækkersultne, det var vi altid. Derfor så vi frem til de madkasser, som vore klassekam
merater havde med hjemmefra. Deres indhold var mere lækkert end den mad, vi fik. Så vi fandt 
hurtigt ud af, at det var en fordel at dele pult eller sidde lige bag ved en klassekammerat, som 
havde en velsmurt madpakke med.

Der skal derfor ikke i disse erindringer mangle en tak til madkassemødrene, der forsynede 
deres børn med lidt ekstra godt og med besked om at dele ud. hvis de ikke kunne spise op.
Hvor har jeg nydt mange af disse »madder«. Og været spændt på, hvad der var med. Jeg kan 
forsikre, at klassekammeraterne kom hjem med tomme madkasser.

Andet end lektier
Blankt erkendt: Jeg var ikke nogen særlig flittig gymnasieelev. Min Far, redaktør Knud Rée, 
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og jeg havde indgået en aftale om, at jeg - hvis jeg tog studentereksamen - måtte blive jour
nalistelev. Det var mit femtidsmål.
Aftalen lød samtidig på, at det var ligegyldigt med resultatet, blot jeg bestod. Det var nok ikke 
nogen særlig pædagogisk aftale, men jeg er ham tak skyldig. For det gav mig anledning til at 
fordybe mig i andre ting end netop at terpe lektier. Det var aviser, kronikker, anmeldelser af 
bøger og kunst samt radio: at følge med i tiden fremfor at bruge den til »oldævl« og deslige. 
At jeg senere har fortrudt er en anden sag, men i dag kan alt jo indhentes.

Det forsømte forår
I min gymnasietid udkom »Det forsømte forår« af Hans Scherfig. Den kunne rektor ikke lide. 
Ja. han nærmest forbød os at læse den. Det fik han nu ikke større held med. Den gik på rund
gang blandt os. Vi diskuterede den. Og omsider kom den tilbage til mig (jeg havde fået den 
foræret af far) i en temmelig laset tilstand.
Bogen står stadig i min reol, nu indbundet, og bringer mange minder frem, når jeg læser den 
igen - minder også om mine klassekammeraters stillingtagen til denne dejlige bog, som påvir
kede os allesammen.

»Skruebrækker«
Vi skulle skrive en fristil. Jeg tror, det var i 2. g. Vi var lidt sure på rektor dengang og blev eni
ge om at aflevere et blankt stilehæfte - alle undtagen én. og det skal han ikke have bebrejdel
se for. Han kom fra et hjem, hvor det kostede forældrene økonomisk afsavn at lade ham gå i 
gymnasiet.
Vi afleverede allesammen stilehæfter med blanke sider. Undtagen han.
Rektor kom ind i klasseværelset med stilebøgerne under armen. Han var bleg om næsen. Det 
varen situation, der ikke passede ham. Så greb han til taktikken: Syndebuk! Hævde sig skulle 
han jo.
Han nærmest kastede stilehæfterne foran os, pult for pult, men holdt et enkelt hæfte tilbage.
- Du er skruebrækker, sagde han til vor klassekammerat.
Vi så olmt på rektor. Vi forstod klassekammeratens situation bedre end rektor gjorde. Og klan
drede ham ikke.
Jeg har rygtevis hørt, at »skruebrækkeren« og rektor tilfældigt mødtes i et tog mange år efter. 
- Har du tilgivet, spurgte rektor.... dengang jeg kaldte dig for skruebrækker.
- Nej, lød svaret.
(Jeg fik rygtet bekræftet ved vort 50 års jubilæum. »Skruebrækkeren« er i dag en højt respek
tert læge og psykiater).

Idiotformlen
Men tilbage til for 50 år siden. Dengang skulle man som nysproglig bestå bl.a. eksamen i mate
matik fra 2. til 3. g. Det talte med i eksamenspapiret.
Jeg fik tg! Selv om jeg kom op i idiotformlen. Min farfar, som var lærer, bl.a. i matematik, hav
de forgæves manuduceret mig timevis. For er er nogen, der er talblind, så er det mig. Jeg for
står simpelthen ikke matematik, end ikke den dag i dag.
Jeg havde lovet at ringe resultatet til ham.
- Det blev et tg, bedstefar, fremstammede jeg.
- Hvad kom du op i. min pige?
- Idiotformlen.
- Gudskelov, var du kommet op i noget som helst andet, havde du fået mådelig.
Blandt lærerne var der store betænkeligheder ved at rykke mig op i 3. g, men stædig jyde som 
jeg var tog jeg ansvaret selv, vel vidende, at jeg måtte have nogle karakterer, der virkelig talte 
positivt - og ganske pænt - hvis jeg skulle gøre mig foråbninger om at få studenterhuen.
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I husarrest
Studentereksamen nærmede sig. Tre måneder før blev jeg kaldt op til rektor.
- Du dumper, sagde han.
-Nej, svarede jeg.
- Så har du også husarrest fra nu og melder dig tre gange om dagen hos mig og fortæller, hvad 
du har læst.
Der var ikke andet at gøre end at tie og samtykke. Og hjem gik jeg til mit lille kammer og 
begyndte at sprætte de bøger op, som jeg ikke havde fået læst.
Og bestod. Omend med det dårligste resultat på hele holdet.

Sidste nat før eksamenStore Larsen.

Vi havde en aldeles fortræffelig tysklærer, Carl Edv. Larsen. 
Ingen af os var begejstret for tysk - det var jo i besættelses
tiden - men situationen skulle klares på den ene eller den 
anden måde. Så vi terpede grammatik og drøftede politik i 
resten af timen, omend på tysk, men affandt os med det. for 
der var ingen tvivl om. at både han og vi havde den samme, 
danske politiske indstilling.
Store Larsen og hans kone var også hjælpsomheden selv, 
også den sidste nat før afsluttende studentereksamen. I tysk! 
Vi var to piger, der var babysittere den aften/nat, og det vil
le vi gerne være, for vi var ofte inviteret hjem til dem, enten 
til gulerodsthe eller erstatningskaffe med hjemmebagte bol

ler, eller til et beskedent aftensmåltid, som for os var luksus.
Vi sled os igennem det eksamenspensum vi skulle op i. Der var heldigvis ingen problemer med 
barnet, der sov trygt. Min skolekammerat - Ditte, hed hun - havde heller ikke særlige proble
mer. Men jeg var gåt i stå over Zauberling. (Die, das eller der har jeg forlængst glemt).
Forældrene kom hjem ved midnatstid.
- Du se lidt bekymret ud, sagde han.
-Ja, denne her Zauberling kan jeg ikke rigtig få styr på... og jeg skal have godt for at bestå. 
Han smed jakken.
- Læs op, sagde han. Oversæt. Så tager vi grammatikken.
Det gjorde vi i en times tid eller to.
- Gå så hjem og sov. Du skal op kl. 9 i morgen tidlig.

Skæbnen stod bi
Jeg sov ikke særlig godt. Fik jeg under godt, var jeg dumpet. Studenterhuen var bestilt. I en 
måneds tid havde jeg set den udstillet sammen med alle de andre studenterhuer i en damekon- 
fektionsforretning på Tarms hovedgade. I mit klædeskab hang den hvide studenterkjole og den 
røde jakke, som hørte sig til dengang. Jeg gik op til eksamen i mit almindelige tøj. Ikke noget 
med at udfordre skæbnen.
Men den stod mig bi: Jeg trak et nummer. Zauberling. Og så gentog scenen sig fra natten før. 
Læs op. Oversæt. Grammatikken. Det gik som smurt. Så kom en ukendt tekst, som også skul
le klares. Men jeg var klar over, at det ikke kunne gå helt galt. Efter at første halvdel af eksa
minationen var overstået, gik jeg glad og fro videre og sluttede med et mg. For så iøvrigt at stå 
og vente til den sidste havde bestået, for der var andre end mig, det kneb for.
Tre års sammenhold gjorde imidlertid, at ingen af os ville vise sig i studentertøjet, før vi var 
klar over, at alle havde bestået. Kald det kammeratskab, sammenhold, solidaritet.
Først det festede vi, som vi gjorde det ved vort 50 års jubilæum, hvor det - så utroligt det end 
kan lyde - var som om 50 år ikke var gået.
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hovedet af mig. I hånden havde han en rød rose. Han havde også en lille tale parat. Den havde 
jeg imidlertid ikke tid til at vente på. Jeg strøg bare afsted, hen til en telefon.
Vi havde holdt sammen, skolekæresten og jeg. Han sad og ventede på min opringning. Var alt 
gået godt, skulle vi officielt forloves. Det var vigtigere end rosen og talen.
Og rektor stod forbløffet tilbage. Talen måtte vente til næste nybagte student kom ud af eksa
menslokalet.
Jeg tror ikke, det bekom ham særlig godt. Jeg var trods alt den første student, der skulle have 
huen på i hans æra som rektor.
Og selv om jeg var glad, så var der altså vigtigere ting end hans tale.

Uforglemmeligt
Selvfølgelig festede vi, vi nybagte studenter. I hestevogn, pyntet med bøgegrene og med besøg 
hos klassekammeraterne og deres forældre. Og dagen/aftenen efter med en festmiddag for vi 
kostskoleelever, i spisestuen, hvor vi havde sat mange rugbrødsklemmer, mælk og saftevand 
samt jævn middagsmad til livs.
Nu var der vin på bordet. For første gang i tre år. Der var en løssluppen stemning. Der blev skå
let, sunget og holdt taler. Vi grinede og pjankede.
Pludselig slog min tysklærer på glasset, rejste sig og sagde:
- 1 mange år har jeg været lærer på denne skole. Men det er første gang, jeg har oplevet, at en 
studentereksamen er blevet taget på tre måneder.
Og så sendte han mig et øjekast, jeg aldrig glemmer, så dejligt, så varmt, så forstående for, at 
jeg hellere ville beskæftige med de interesser, jeg havde, fremfor at terpe skolebøger.
Han er død nu, Carl Edv. Larsen, men han vil altid leve i min erindring.

VGT's første studenterhold gør klar til køreturen gennem Tarm. Læg mærke til, at dimissionen, 
som det kan ses af stolene, foregik i fri luft i skolegården.
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10-års jubilarer
40 år senere, i 1981, dimitteredes en af de sidste rigtigt store årgange: 10 klasser: 3 sbroglige, 
5 matematikere og 2 HF'ere. Hvordan oplevede de deres VGT-tid? Derom fortæller den føl
gende artikel.

»At få vakt en nysgerrighed og finde ud af, 
at der er oceaner af veje at gå«
- nogle af blomsterne fra årgang '81.
Den gamle skoleleder på VGT, Knud Strunge brugte i sin dimissionskantate følgende billede 
af skolen og dens elever:

Vor skole kan lignes ved Livets Natur, 
hvert aar har den blomstrende Grene 
Grenene strækker sig over dens Mur, 
bort da blomsterne flagrer alene.
Tilbage bli'r Stammen og den skal bestaa, 
om Efteraarsstormene kommer,...

Vi synes, at billedet med træet og de bortflagrende blomster er meget smukt. Som lærer/skole 
står man ofte med en meget uklar fornemmelse af, hvad der sker med de elever og kursister 
man har med at gøre, efter de har forladt skolen.
På denne baggrund valgte Pædagogisk Udvalg at lave en undersøgelse blandt to klasser for 
årgang 1981. Matematikerklassen 3u og den sproglige 3c har beredvilligt deltaget i under
søgelsen vel vidende, at der er sket meget med både dem og med VGT siden vore veje skiltes. 
Af undersøgelsen fremgår, at alle har haft meget ud af deres tid på VGT. De vil som sådan alle 
anbefale gymnasiet også til unge af idag. For 10 år siden valgte de gymnasiet 1) »for at kom
me ind på videregående uddannelse«, 2) »fordi de ønskede at lære noget mere« og 3) »aflyst«. 
I dag er alle i arbejde med undtagelse af to, som ikke er helt færdige med deres uddannelser: 
3 c 3u:
(sygeplejeudd.) sygeplejerske
shippingman
(erhvervssprogligt grundstudium) korrespondent
(socialpæd.udd.) socialpædagog
(cand. mag.)
(sygeplejeudd.) sygeplejerske
(lærerseminariet) folkeskolelærer
(cand. scient) amts planlægningsmedarb.
(medicin) forskerstilling
(sygeplejeudd.) psykiatrisk sygeplejerske
bestyrer/leder
(sygeplejeudd.) sygeplejerske

(revisor) revisor CM A
(stud. lic. agro) hortonom
(civilingeniør) erhvervsforsker
(teolog)
(bankudd.) finanskonsulent
(HA. cand.mere.) EDB konsulent
(teknikum ingeniør) bygningsingeniør
(sygeplejeudd.) sygeplejerske
(teknikum ingeniør) salgschef i ingeniørfirma
(EDB assistent) systemprogrammør
(HH, HD, cand. mere, aud) statsaut. revisor

3c og 3u fremhæver bl.a. følgenede positive ting i forbindelse 
med tiden på VGT:
- Mødet med nye og interessante mennesker gøder bunden for utrolige kammeratskaber resten 

af livet.
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- Den positive ånd på VGT.
- Åbner øjnene for en anden verden og modner en person.
- At få vakt en nysgerrighed, finde ud af, at der er oceaner af veje at gå.
- Alsidige fag giver en bred, grundlæggende viden.
-Jeg føler, jeg gennemgik en modningsproces fra I. til 3. g. Da jeg var færdig følte jeg, at »hele 

verden lå foran mine fødder« og jeg følte mig i stand til at klare fremtiden.
- Det, at eksamen ville give næsten uanede muligheder for erhversvalg. Skærpelsen af ens 

nysgerrighed overfor mange erhverv.
- Friheden til at ytre sig om dette og hint på talerstolen ved morgensangen. (Især Garn kunne 

løfte netop den dag til noget særligt...).
-Traditionerne omkring morgensang, dimissionsfest - fest, fakkeltog og bål. Kostskolelivet.
- Det har været en »rar« skole! D.v.s. en atmosfære med plads til de fleste og med en nogen

lunde social ansvarlighed.
- Det, der bliver hængende om VGT er historier, episoder, specielle lærere. Så værn om »ori

ginalerne« og skab nogle uforglemmelige oplevelser.
- Masser af stof til eftertanke, som jævnligt stadigvæk dukker op i alle mulige sammenhænge. 
- At skolen er forholdsvis lille. Vi kendte næsten alle hinanden.

Af negative ting i forbindelse med tiden på VGT fremhæves bl.a.:
- At jeg var for ung og umoden til at få nok ud af undervisningen.
- Man træner for lidt i at stå frem overfor andre.
- Fagklassesystemet gjorde, at jeg følte mig som et pakæsel på vandring i hvert frikvarter.
- For mange dage lignede hinanden i mangel af ekstraordinære aktiviteter, der kunne samle 

skolen lidt på kryds og tværs af klasserne.
- Relationen til »det virkelige liv« kunne ind imellem være vanskelig at se.
- Systemet for »stift« med for få muligheder for at til- og fravælge fag.

Så vidt med de negativt prægede udsagn fra de to tiårsjubilar-klasser. Heldigvis kan man sige, 
at den nye gymnasie- og HF-reform retter op på nogle af de nævnte problemer ved gymnasie
uddannelsen dengang.
Til mange af svarene fra de to klasserer der knyttet generelle kommentarer. Vi har plukket lidt 
livsvisdom fra det hold VGT'ere, som nu har opholdt sig godt 10 år »udenfor murene«. Vi vil 
hermed gerne sige tak for Jeres positive og konstruktive indstilling til Jeres gamle skole, og 
samtidig ønskejer alt godt fremover.

- Uddannelsen er ikke noget værd, hvis man ikke yder en indsats, og tør tage et ansvar.
- Jeg husker min gymnasietid med glæde og ville nødig have undværet den.
- Når jeg tænker tilbage, kan jeg næsten få mig selv til at sige, at de tre år på VGT var en sko

le for livet. Det ville jeg aldrig ha' indrømmet i 1981.
- Jeg fik grundlagt min politiske holdning og turde stå frem og sige min mening.
- Jeg håber alt er vel på VGT - at entusiasmen »blomstrer« - samt, at der lægges vægt på også 

den musiske del af tilværelsen »indenfor murene«.
- »Ude i verden« er der en positiv holdning til VGT. Det har sikkert lige så meget med place

ringen i Vestjylland at gøre som med selve skolen.
- Tiden på VGT har betydet meget for mig på mange måder. Det har bl.a. givet mig sparket til 

at komme igang med en masse ting. Man kan ikke undgå at blive præget og påvirket af alle 
disse forskellige mennesker. Mange gode ideer fra den tid er afprøvet med hjælp fra en mas
se viden samme steds fra.

Pædagogisk Udvalg
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Sponsorer
Dette årsskrift er udgivet med støtte fra

%rm bank Unibank
samt fra følgende af skolens håndværkere og leverandører:

Murermester Aage Jacobsen, Skovvej 38, Tarm
Malermester Johannes Jensen, Solsortevej 51, Tarm
Aut. elektroinstallatør Henning Jensen, Skjemvej 49, Tarm 
Tømrermester Børge Pedersen, Stadionvej 14, Ådum, Tarm 
Tarm Malkemaskine- & VES. Forretning ApS, Store gade 53, Tarm 
Lehmanns Foto, Nygade 3, Tarm
Tarm Boghandel, Storegade 7, Tarm

VGT er meget glad for denne støtte og siger mange tak.
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