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Et vinterbillede

Vores årsskrift i år adskiller sig noget fra de første fire års. 
Vi har trukket »Tørring Gymnasiums ABC« ud og kun tilsendt 
alle nye l.g’ere dette alfabetisk opbyggede redskab i brugen 
af gymnasiet.

Tilbage bliver så et årsskrift i mere traditionel forstand, 
hvor de ret så kedelige, meget praktisk anlagte oplysninger 
er væk, og hvor der så bliver plads til andre ting, der kan være 
med til at tegne en profil af vores gymnasium; hvad det står 
for med dets idealistiske ambitioner og mere konkrete rea
liteter!

I 1982 foregik der et stort udsmykningsarbejde på gym
nasiet. Da Vejle Kunstmuseum planlægger en større udstil
ling og katalog med nogle af de samme kunstnere, har vi i 
samarbejde med museet fået lavet de farvegengivelser, der 
pryder dette skrifts midtersider. Undertegnede har desuden i 
en artikel forsøgt at gengive nogle subjektive oplevelser i 
forbindelse med hele udsmykningsprocessen.

Selv om skolen i skrivende stund allerede er i gang igen 
efter sommerferien - og dette ikke primært er et introduk
tionsskrift - skal der alligevel lyde et hjerteligt velkommen til 
alle elever med en indtrængende opfordring: BRUG DET!

Kurt Fredsgaard, 
rektor.
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Om en dialog - mellem koloristisk funktionalisme 
og folkelig klassicisme - en kort personlig beskrivelse: 
»Arme & Ben«: Poul Gernes, Bjørn Nørgaard, Lene Adler 
Pedersen og Richardt Winther.

At teknikere og kunstnere undertiden kan have svært ved 
at forstå og måske også acceptere hinanden er der intet nyt 
i. Følgende interessante brevveksling fandt sted i forbin
delse med Vejle Amts kommunes anvendelse af 1/2% af 
byggesummen til udsmykningsformål.

I et brev til gymnasiets arkitekt Per Kyed skriver Bjørn 
Nørgaard i december 1981 efter først at have ridset nogle 
principielle muligheder op:---når vi bruger søjler og dør
åbninger, er det ikke for at skabe sølvbryllupsstemning, (som 
jeg iøvrigt ikke synes man bør foragte), men for at gå i dia
log med huset, ikke verbalt eller intellektuelt, men billed- 
mæssigt og kunstnerisk. Vi er stærke nok til en bi Ileddialog, 
og vi regner med at du også føler dig »stærk« nok. løvrigt er 
det ikke meningen, at samtlige døre skal »klistres« til, men 
at der skal være enkelte markeringer - - - -«.

Brevet var et svar på nogle betænkeligheder, som arkitek
ten - forelagt kunstnernes udkast havde givet udtryk for; heri 
hed det bl.a. »-- - placeringen på væggen mod biblioteket 
er meget fin, men søjlerne mener jeg, man bør undlade at 
»klistre« på, ligesom jeg er direkte betænkelig ved de fore
slåede portaler omkring dørene. Tænk på - hvordan et ellers 
pænt hus kan komme til at se ud efter ivrige sølvbryllups
gæsters hærgen med portaler, kulørte lys og guirlander - i 
den festlige anledning. Felterne på væggene er derimod 
ganske udmærkede placerede - - -«.

Som man ser, var der ikke tale om, at udsmykningen på 
nogen måde var integreret i byggeriet: man byggede først 
praktisk og funktionelt, og derefter blev der taget stilling til 
udsmykningen.

Første møde med medlemmerne af gruppen »Arme & Ben« 
fandt således sted et par dage før vi startede i de nye byg
ninger, stadig midt i flytterod og heftig afsluttende bygge
aktivitet.

Forinden havde gymnasiets udsmykningsudvalg - som vi 
efterhånden foretrak af kalde os, fremfor den mere preten- 
tiøse betegnelse »kunstudvalg« - holdt en del forberedende
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og diskuterende møder, men kun truffet en beslutning, nem
lig bestillingen af Karen Ozmecs billedtæppe, som hænger 
ved det afskårne hjørne ved administrationen.

Det var kontorchef Mogens Hess, Vejle Amts Kommune, 
der tilfældigt henledte vores opmærksomhed på »Arme & 
Ben« på et møde i amtsgårdens kantine. Han arrangerede 
det første møde med Lene og Bjørn i august 81.

Bjørn viste lysbilleder fra tidligere udstillinger og det strakte 
vidt fra udstillinger opbygget med ting så skrøbeligt som 
papir som basis, til meget monumentale og tunge ting, og 
han lancerede også henkastet udtrykket »folkelig klassicisme«. 
Jeg sad stille og tænkte på den hest, han slagtede o. 1970 i 
forbindelse med en happening og jeg lod v'st falde et par 
bemærkninger om, at det ikke måtte være noget, der let gik 
i stykker! og at jeg ikke synes, at det ville være rart, hvis jeg 
hver søndag morgen skulle høre for udsmykningen nede ved 
den lokale bager! Den sidste bemærkning husker andre til
stedeværende bedre end jeg selv.

De bygningsmæssige rammer var den givne størrelse. Ud
smykningen måtte på den ene eller anden måde forholde sig 
hertil, og det respekteredes i de spændende skitser, som vi 
modtog et par måneder senere, og som arkitekten indled
ningsvis forholdt sig til så pragmatisk.

Der havde ikke deltaget elever i mødet i august, det var jo 
i sidste uge af sommerferien. Vi glider nu ind i en fase præ
get af en vis usikkerhed. Det vil ikke være rimeligt at skjule, 
at der i dele af elevmassen også en tid var den holdning, at 
det kostede for meget og at det kunne eleverne lave lige så 
godt selv. Undertegnede fandt det fornuftigst at gå langsomt 
frem. Amtsrådsvalget nærmede sig, og det ville være uklogt 
at tage nogle chancer. Jeg mobiliserede Stig Miss, Vejle 
Kunstmuseum. Et fællesmøde på gymnasiet i forbindelse 
med samme valg beroligede mig meget. Ingen af de tilstede
værende politikere alle fra Undervisnings- og Kulturudvalget 
sprang på den rindalistiske limpind. Nærmest tværtimod.

Efter valget og ved årets udgang godkendte samme ud
valg da projektet. I efterårsferien 82 - næsten et år efter den 
principielle godkendelse blev 70 m2 relief i glasseret sten
tøj muret op. En tøffende lastbil rullede en mandag morgen 
op foran gymnasiet. Den kom fra Nees ved Ulfborg - og inde
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holdt foruden beskyttende halm mange hundrede nummere
rede stykker, og det store puslespil med at samle dem kunne 
begynde. Det alene varede knapt en dag.

Fællesværkstedet i Nees havde forestået brændingen og 
sammen med fire murere, som vi havde lånt fra institutioner 
i Vejle Amt, kunne opsætningen så starte. Der var brugt 7 
tons ler, så der var meget at tage fat i. I kantinen beskrev 
man i et fællesarbejde Odysseus farefulde hjemrejse i et 
dramatisk billedsprog, og i de to fællesrum havde hver kunst
ner en dørudsmykning og en pilaster. Den personlige stil 
slår igennem, samtidig med at der er et umiskendeligt fæl
lessprog og en fantasifuldhed og respektløs dristighed i ud
nyttelse af historiske stilelementer.

»Arme og ben«-gruppen - Lene Adler Petersen, Poul Gernes, Bjørn Nørgaard 
og Richard Winther - der har udført udsmykningen.

(Foto: Torben Glyum, Vejle Amts Folkeblad).

Fredag eftermiddag: De var næsten færdige og det blev 
fejret. Erik Nyholm er kommet forbi. Han har arbejdet sam
men med keramikerne før, og Richard Winther betror: »Nyholm 
har sagt god for det. Og det er det vigtigste, for han er den 
eneste, der har forstand på det!«.

Udsmykningen er ikke en forlængelse af bygherrens og 
arkitekternes funktionalisme - og lad det være sagt med det 
samme, gymnasiet er praktisk og det fungerer godt i vores 
hverdag - men et forsøg på modsætningsfyldt dialog. Vi har 
så siden kunnet udvide dialogen ved køb af 24 litografier fra 
de fire kunstnere, som kompletterer de faste værker.
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Et lille sidespring. Vi havde fællestimearrangement med 
de fire kunstnere. Nogle måneder efter opsætningen. I for
hold til den kraft og præcision, der udgår fra værkerne var 
den verbale tolkning/forklaring m.v. i plenum lidt spagfærdig 
og noget famlende. Det blev bedre, da vi delte os op i stor
grupper. Men det er åbenbart ikke en tilfældighed, at nogle 
udtrykker sig kunstnerisk bedst i konkrete billeder.

Vi har fået mange besøgende på grund af udsmykningen 
og jeg er bl.a. også blevet en slags kustode - og jeg nyder det.

»Det vil ik’ være helt nemt å riv’ ned igen«, sagde en af de 
mange besøgende vi havde i forbindelse med et specielt 
åbent-hus arrangement på den karakteristiske jydske dob
belttydige facon. Vi er mange der samtykker i den holdning 
der udlægger det yderst positivt, løvrigt er selve fremstil
lingsprocessen særdeles gennemfotograferet. Der skulle 
efter sigende være taget over 1000 lysbilleder af studerende 
fra Nr. Nissum Seminarium, af kunstnerne og af Vejle Kunst
museum.

I den fremtidige konkrete dialog står og falder bygning og 
udsmykning under alle omstændigheder med hinanden.

Kurt Fredsgaard.

Studenterårgang 83
Denne årgang er vores 2. årgang. 88 studenter (med en gen- 

■ nemførelses procent på 92).
Dimissionen fandt sted d. 17. juni, stort set efter sidste 

års program.
PROGRAM:
Fællessang: Danmark nu blunder.
Rektors årsberetning.
Kor: Lied an die Freude (»Sang til glæden«).

(Schiller, Beethoven).
Uddeling af eksamensbeviser.
Rektors tale til studenterne.
Kor: Summertime (I. & G. Gerswin).

Flyv lykkefugl (Sebastian).
Elevrådsformandens tale.
Fællessang: Skuld gammel venskab rejn forgo. 
Plantning af lindetræ (mellem bibliotek & N-fløj). 
Frokost i kantinen.
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Rektors tale refereredes i et dagblad under overskriften: 
»Menneskets tilværelse er en lang række eksaminer«, og i 
et andet: »Skal undgå arbejdsgivere laver eksamen«, og tæt
tere kan man ikke kort komme til de to hovedaspekter i ind
holdet.

»Stjerneskud« og hvidvin i kantinen er nu en fast tradition, 
ligesom plantning af et træ dog i år med den variation, at 
det blev et lindetræ.

3.a:
Jette S. Andersen, Sandvad. 
Marianne Bank, Brædstrup. 
Helle M. Baunsgaard, Brædstrup. 
Tine Aunskjær Beck, Brædstrup. 
Marianne Bjerg, Brædstrup. 
Hanne Gustavussen, Rask Mølle. 
Lotte Mørch Hansen, Brædstrup. 
Morten Hove, Uldum.
Ane Karine S. Jensen, Kollemorten. 
Ida N. Jessen, Thyregod. 
Birgitte Jørgensen, Nr. Snede.
Jan Ibsen, Hvejsel.
Peter Kesting, Rask Mølle.
Christa Lund Knudsen, Nr. Snede. 
Annie Kristiansen, Tørring.
Annette P. Christoffersen, Thyregod. 
Lene Laursen, Hornborg.
Bente Nielsen, Give.
Birgit M. Nielsen, Flemming. 
Marlene Nielsen, Lindved.
Mette R. Nielsen, Riis.
Taus Houmøller Nielsen, Rask Mølle. 
Birgitte Nissen, Jelling.
Annette Rybro, Hørup.
Freddy Simon, Brædstrup.
Susanne Østergaard, Brædstrup.

3.x:
Jens S. Amtoft, Brædstrup.
Anne-Mette D. Andersen, Brædstrup.
Lene R. Andersen, Hjortsvang.
Henning Dam, Haurum.
Lene Lund Hansen, Brædstrup.
Hanne W. Henriksen, Hårup.
Kurt Erhart Jensen, Give.
Flemming Kern, Give.
Jens Knudsen, Ølholm.
Jesper S. Madsen, Ølholm.
Steen Friis Møller, Give.
Niels Ivan H. Nielsen, Hedeby.
Henrik Norlyk, Give.
Flemming V. Petersen, Jelling.
Britta Rauff, Give.
Rasmus Neerup Rørvang, Thyregod.

3.y:
Karin Grøndahl Andersen, Vejle.
Lotte Andersen, Klovborg.
Birgitte Holm, Bjerlev.
Søren Gyes Høiberg, Nr. Snede.
Lill Højgaard, Brædstrup.
Kurt Clement Jensen, Grejs.
Niels Lynggaard Jeppesen, Stridsmølle.
Tommy Nørskov Johansen, Grædstrup. 
Lisbeth Palmelund Kjeldsen, Nr. Snede. 
Henning Lund Kristensen, Brædstrup.
Thorbjørn Wulf Møller, Give.
Jørgen Munk Nielsen, Brædstrup.
Knud Erik Olsen, Lindved.
Jan Olsen, Nr. Snede.
Tina Majbrit Pedersen, Kollemorten.
Helle Sørensen, Give.
Gitte Toftebjerg, Give.
Torben Kjærsgaard Troelsen, Lindved.
Marianne Østergaard, Dørken.
Susanne Østergaard, Give.

3.z:
Bjarne Taudal Andersen, Brædstrup.
Karen S. Christiansen, Hampen.
Anders Ellegaard, Boest.
Hanne Katrine Hedeager, Uldum.
Morten S. Jacobsen, Nr. Snede.
Michael Bundgaard Jensen, Brædstrup.
Kenn Honore Jepsen, Tørring.
Tia UlsøeJohansen, Jelling.
Marianne Marquard Knap, Uldum.
Helle Lauridsen, Givskud.
Dorte Liengaard, Uldum.
Helle Lyngbak Madsen, Lindved.
Ingelise Markussen, Brædstrup.
Jørgen Mortensen, Tørring.
Jens Henrik Nielsen, Grejs.
Jonna Nielsen, Sdr. Vissing.
Susanne Hede Nielsen, Bryrup.
Carsten lllum Nørskov, Brædstrup.
Annette Rasmussen, Nr. Snede.
Ulla Sørensen, Flemming.
Michael Tidemand, Brædstrup.
Henrik Møller Thomsen, H«'t"m.
Anders Tolborg, Vonge.
Lene Vissing Pedersen, Brædstrup.
Bent Sørensen, Tørring.
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3. Personaleoversigt

DA Dorthe Andersen 
fransk/rel 

Vibevej 22, 7160 Tørring 
Telefon 05 - 80 20 01

PA Poul B. Andersen 
lat/old/fransk 

Katrinebjergvej 58, 8200 Århus N 
Telefon 06 ■ 10 46 59

HA Hanne Astrup 
hist/eng 

Skovlunden 14, Thyregod, 7323 Give 
Telefon 05 • /3 47 07

MB Merete Bertelsen 
da/eng 

Kalhave GI. skole, Kalhave, 7171 Uldum 
Telefon 05 - 67 88 35

SB Søren Brøndum 
samf/geo 

Vesterbyvej 12, Hjortsvang, 7160 Tørring 
Telefon 05 - 67 64 02

PB Poul Brønfeld 
hist/idr 

Grydevangen 24, 7100 Vejle 
Telefon 05 - 81 62 36
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BØ Kurt Bøge 
fys/mat 

Vejlbyvænge 147, 8240 Risskov 
Telefon 06 - 21 33 49

CÅ Henrik Carlsson 
kem/fys 

Østergade 20, 7160 Tørring 
Telefon 05 - 80 20 23

S C Steen Fiil Christensen 
da/eng 

Sølystgade 47, 8000 Århus C 
Telefon 06 -12 52 91

HC Hans Chr. Clausen 
hist/lat/old

Bækvej 5, 7160 Tørring 
Telefon 05 - 80 19 68

HD Henning Dochweiler 
ty/eng

Hjortevej 6, 7160 Tørring 
Telefon 05 - 80 21 00

ÅF Åse Fogh 
eng/da 

Solvej 4, 7160 Tørring 
Telefon 05 - 80 20 46
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KF Kurt Fredsgaard 
rektor/samf 

»Rosenlund«, Ndr. Fælledvej 11, 
7160 Tørring . Telefon 05 - 80 19 46

HA Jens Haagerup 
fy/mat 

Springbankevej 14, Nr. Kollemorten, 
7323 Give . Telefon 05 - 80 33 95

KH Karsten Haahr 
kem/fys 

Bygade 28 A, 7160 Tørring 
Telefon 05 -80 19 98

MH Mogens Ditlev Hansen 
mat

Rønsvej 17, 7100 Vejle 
Telefon 05 - 83 65 54

JH Judith Hardgrib 
da/idr

Chr. Købkesgade 9, 8000 Århus C
Telefon 06 -19 38 29

EH Else Hermann 
bio 

Præstemarken 6, Todbjerg, 
8530 Hjortshøj . Telefon 06 - 99 97 85
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Hj Johs. Hjelt 
fransk/da 

Hovmarksvej 86, 8700 Horsens 
Telefon 05 - 65 74 81

IJ Inge Jensen 
Fransk/rel 

Sønderbrogade 33, 7160 Tørring 
Telefon 05 • 80 18 04

PK Peter Kibsgaard 
bio

Revlingevej 14, Søttrup, 9660 Løgstør
Telefon 08 -66 12 27

UK Ulla Kellermann 
mus/hist 

Borgmestervej 27 B, 8700 Horsens 
Telefon 05 - 61 67 34

JK Jan Bech Knudsen 
bio/geo 

Østergade 16, 7160 Tørring 
Telefon 05 ■ 80 20 36

EL Eigil Laursen 
mus/da 

Solvej 2, 7160 Tørring 
Telefon 05 -80 17 97
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MA Hans Madsbøl 
fys/mat 

GI. Jernbanegade 20 A, 8700 Horsens 
Telefon 05 -61 57 12

PM Poul Erik Madsen 
da/geo/studievejleder 

Grejs GI. præstegård, 7100 Vejle 
Telefon 05 - 85 33 12

AN Annette Nielsen 
ty/idr 

Højager 176, 7300 Jelling 
Telefon 05 - 87 23 77

AM AnnetteMalmfred Nielsen 
rus/ty

Hjortevej 6, 7160 Tørring 
Telefon 05 - 80 21 00

KT Kristian Thisted Nielsen 
mus/samf

Yrsavej 1, 8230 Åbyhøj 
Telefon 06 -15 21 57

KN Knud Nissen 
mat 

Kantorparken 6, 8240 Risskov 
Telefon 06 - 21 23 96
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VO Vagn Olsen 
idr.

Trøjborgvej 46, 8200 Århus N 
Telefon 06 -10 29 04

JO Jens Overgaard 
fransk 

Sønderbrogade 33, 7160 Tørring 
Telefon 05 - 80 18 04

PO Pia Oxenvad 
eng/da/studievejleder 

Vesterbyvej 12, 7160 Tørring 
Telefon 05 - 67 64 02

ÅR Age Rasmussen 
fys/mat/idr 

Hyldegårdsvej 4 B, 7100 Vejle 
Telefon 05 -81 49 41

JR Jesper Ranfeldt 
geo/idr 

Mejlgade 69, 8000 Århus C 
Telefon 06 -19 72 43

HS Henning Schou 
fys/mat 

Steen Billesgade 13, 8200 Århus N 
Telefon 06 - 10 51 94
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BS Birgit Sørensen 
eng/idr 

Hyldegårdsvej 4 B, 7100 Vejle 
Telefon 05 - 81 49 41

/S Irene Søndergaard 
eng/form 

Solfang 12, 7160 Tørring 
Telefon 05 -80 18 07

LS Lise Dengsøe Sørensen 
da/form

Ivar Huitfeldtsgade 77, 8250 Århus N
Telefon 06 -10 19 21

HQ Henning Quick 
geo 

lllerupvej 24, 8200 Århus N 
Telefon 06 -16 74 43

BH Birthe Havgård 
kantinebestyrer

PD Erland Sørensen 
pedel
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EP Esther Pedersen 
kantinemedhjælper

I kV Ingelise Wiene 
skolesekretær

Cand. scient Thilde Bang, der var kvotaansat ved gymnasiet 
i 82/83 er blevet adjunkt ved Amtsgymnasiet i Hadsten og 
cand. mag. Jan Kahr Sørensen er kommet til Århus Kate
dralskole. Midlertidig vikar Ole Olsen er ansat ved Fåborg 
Gymnasium. Fagkonsulent i biologi Per Geckler er fra skole
årets start flyttet til Vestre Borgerdyd Skole i København.

Adjunkt Merete Bertelsen underviser kun 1/2 tid. Hun er 
medlem af forretningsudvalget i Gymnasieskolernes Lærer
forening.

I perioder har cand. mag. Hanne Astrup, cand. mag. Jør
gen Bøge, cand. mag. Annette Malmfred Nielsen, cand. scient. 
Ole Olsen haft vikariater ved skolen.

Nyansatte i faste stillinger for skoleåret 83/84 er: cand. 
mag. Jesper Ranfelt i geografi og idræt, cand. scient. Hen
ning Schou i fysik og matematik og cand. mag. Birgit Søren
sen i engelsk og idræt. Cand. scient Else Hermann er nyan
sat som årsvikar i biologi, og følgende er nyansatte på kvo
tabasis: cand. mag. Hanne Astrup (hist/eng), cand. scient. 
Jens Haagerup (fy/mat), cand. scient. Peter Kibsgaard (bio/ 
cand. mag. Annette Malmfred Nielsen (tysk), cand. mag. 
Vagn Olsen (idræt) og cand. mag. Jens Overgård (fransk).

Følgende lærerkandidater har i skoleåret 82/83 bestået 
den praktiske undervisningsfærdighed ved skolen: Efterårs
semestret: cand. mag. Kirsten Bengtson (sam/form), cand. 
mag. Berit Dinesen (musik/hist), cand. mag. Christian Nor
man Dam (eng/idr) og cand mag. Steen Devantier (hist/dansk).
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Forårssemestret: cand. mag. Rita Christensen (hist/eng), 
cand. mag. Jarl Blauenfeldt Sørensen (musik/fransk) og cand. 
mag. Lise Dengsøe Sørensen (dansk/form).

Rengøringspersonale: Til den daglige 3-timers rengøring af 
gymnasiets knap 7000 m2 er ansat 9 rengøringsassistenter 
samt 1 afløser: Anna Marg. Andersen, Inger Hansen, Dagny 
Jensen, Laura Jensen, Connie Juul, Inger Munk, Karen Marg. 
Nielsen, Gudrun Petersen, Emelia Petersen og Karen Poulsen.

K. F.

Fordeling af hverv:
H a) Udpeget af rektor:

Poui Brønfeld er administrativ inspektor.

Jan Bech Knudsen er boginspektor.

Indre inspektor (A.V.-inspektor) er Karsten Haahr.

Henrik Carlsson er bibliotekar.

Poul Erik Madsen og Pia Oxenvad er studievejledere.

Mogens Ditlev Hansen og Knud Nissen er skemalæggere.

b) valgt af lærerrådet:
Henning Dochweiler er lærerrådsformand og Jan Bech Knud
sen er GL-tillidsmand.

c) Valgt af eleverne:
Søren Gyes Høiberg, 3 y, var elevrådsformand, 1982/83.

Plan over gymnasiet
Se næste side.
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»ARME OG BEN«
udsmykning på
Tørring Gymnasium 1982

Richard Winther arbejder i det våde ler.En model bygges af muren hvor det store 
fælles arbejde skal anbringes.

Fra Richard Winthers skitsebog. Glasurprøver.



Portal af Richard Winther. Portal af Poul Gernes.

Interiør fra kantinen med et fællesarbejde af Richard Winther, Bjørn Nørgaard, Lene Adler
Petersen og Poul Gernes.



Portal af Bjørn Nørgaard. Pilastre af Lene Adler Petersen.

Detalje af fælles udsmykning i kantinen.



Udsmykning i fællesrum (B-fløj). Udsmykning i fællesrum (C-fløj).

Den ene side af den fælles udsmykning i kantinen.

>.
 S

id
e 1

: L
ær

er
stu

de
re

nd
e, 

N
r. N

iss
um

. S
id

e 2
, 3

 o
g 

4:
 Po

ul
 Pe

de
rs

en
. T

ry
k.

: J
el

lin
g 

Bo
gt

ry
kk

er
i A

pS
.



5 Studievejledningen
På gymnasiet har man ikke som i folkeskolen en klasselærer. 
Man har en kontaktlærer, der varetager nogle få, praktiske 
funktioner, mens de øvrige funktioner ligger hos studievejle
derne på gymnasiet. Her på Tørring Gymnasium er vi to stu
dievejledere.

Vores arbejdsopgaver er bl.a. at yde eleverne individuel bi
stand ved problemer, der måtte opstå i løbet af skoletiden på 
Tørring Gymnasium. Det kan være utrygheden ved overgang 
fra folkeskole til gymnasium, økonomiske problemer f.eks. i 
forbindelse med ønsket om at flytte hjemmefra eller personli
ge problemer af forskellig art.

En anden opgave er at give eleverne uddannelses- og er
hvervsvejledning med henblik på valget efter studentereksa
men.

I det forløbne skoleår har studievejlederne i 1.g. klasserne 
givet en kort indføring i studieteknik, samt forestået en orien
tering angående grenvalget. 2.- og 3.g klasserne er blevet ori
enteret om erhvervs- og uddannelsesmuligheder, adgangsre
gulering o. lign. Der har været to store studieorienterende mø
der på skolen med deltagelse af repræsentanter fra henholds
vis de højere læreanstalter og kortere videregående uddannel
ser.

Endnu en vigtig opgave er at videreføre samarbejdet med de 
afleverende skoler. Det er nu muligt for alle interesserede fol
keskoleelever at besøge gymnasiet og stille spørgsmål inden 
valget om videre uddannelse skal finde sted.

Vi håber alle vil kigge ind på studievejledningskontorerne, 
hvis et problem, stort eller lille, skulle dukke op.

Pia Oxenvad og Poul Erik Madsen.

Biblioteket
Da biblioteket i vid udstrækning anvendes i undervisningen 
er det af pædagogiske grunde ikke opbygget på samme måde 
som et almindeligt bibliotek.
Bøgerne er placeret efter undervisningsfag og der findes in
denfor de enkelte fag undergrupperinger, som stemmer over
ens med undervisningsområder.
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Denne opdeling betyder at selve registreringen af bøger 
er et kompliceret arbejde, som desværre endnu ikke er af
sluttet; men foregår løbende på gymnasiets EDB-anlæg.

Der kan selvfølgeligt lånes bøger med hjem. Dette skal 
dog foregå via bibliotekaren, eller den elevmedhjælp der er 
ansat. Der kan lånes bøger i spisefrikvarteret alle ugens dage 
og onsdag mellem 14-15. På alle andre tidspunkter er biblio
teket kun tilgængeligt via en lærer.

BIBLIOTEKETS ÅBNINGSTIDER:
HVER DAG I SPISEFRIKVARTERET

OG TIRSDAG KL. 14-15

Der kan hvis biblioteket er lukket bestilles bøger på en særlig 
blanket som findes udenfor biblioteket, denne blanket læg
ges i en box og man kan i det næste spisefrikvarter hente 
bogen som elevmedhjælpen har fundet frem i mellemtiden.

Samme sted ligger sedler hvor man kan skrive forslag til 
indkøb af nye bøger, selve indkøbet vil blive besluttet af 
biblioteksudvalget.

Der findes på skolen 3 afdelinger uden for selve bibliote
ket. Disse findes i geografi, samfundsfag og de naturviden
skabelige fag (N-fløjen). Udlån fra disse biblioteker foregår 
indtil videre gennem faglærere fra disse fag.

Gymnasiet abonnerer også på en hel del tidsskrifter. Disse 
bliver placeret på hylderne foran biblioteket og i naturfags
fløjen, hvorfra de ikke må fjernes. Når næste nummer kom
mer placeres det gamle almindeligvis hos de enkelte fag og 
kan lånes gennem en faglærer.

Skulle der opstå problemer er du altid velkommen til at 
søge hjælp hos bibliotekaren: Henrik Carlsson (Ca).

/Forårskoncert
■ og formningsudstilling

I fagene musik og formning (og idræt) er der ikke eksamen.
I stedet skal der afholdes en forårskoncert og laves en ud
stilling af årets elevarbejder.

Vi havde forårskoncert den 11. marts, hvor over 700 var til 
stede i hallen og med flg. program:
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Program for forårskoncerten ved Tørring Gymnasium d. 2 J. 3.83.

Fællessang.: Den gamle skærslibers forårssang
1 u: " Imagine " ( John Lennon )
2 xy: " There’s a dogshit in my garden ” (Shubidua)
1 x: " Choo Choo Ch'boogie " (Horton, Darling, Gabler)
3 a: " Potpourri " (3 a)

i y-- " Reggae OK " (Ojala/Mirriven)
2 bz: " Når du hører græsset gro " (J.Olrik)

1 b:
n 0, at være en høne " (F. Jæger/Tony Vejslev) 
Folkedans

2 a: " Hey good booking " (Hank Williams)
Tirsdags- 
gruppen: " Født i et spejl " (SV 80)

" Blå mandag " (Voxpop)

PAUSE

Gå en tur og se formningsudstillingen.

1 a: " Vuggevise " (Shubidua)
1 z: " Johnny " (A.Linnet/Santana)
Torsdags- 
gruppen: ” Det er ikke det du siger ” (J.Glæsel/A.Linnet)

Koret:
" Honky Tonk Woman " (I. S T. Turner/The R.Stones) 
" Majsang " (J.H. Voss/Fr.Kulau,sats:A.P.Berggren)

1 b:

" Flyv Lykkefugl " (Sebastian)
" Isnt she lovely ?” ( Stewie Wonder)
" Califomia Dreaming " (The Mamas and fhe Papas)

l g klasser: " Chile " (Inger Christensen/Pia Raug)
Fællessang:■ " Kringsatt av fiender " ( Grieg/Mortensen)
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Formningsuds tilling
Samtidig med forårskoncerten holder vi formningsudstilling 
for at give et indtryk af de ting der arbejdes med i formning.

2.g holdene havde et fælles introduktionsforløb, og fra 
det viste vi modellerede ansigter og bemalede masker. Der
næst eksempler fra et grundkursus i tegning, hvis slutpro
dukt var selvportrætter. Efter tegnekurset vælger holdene 
selv, hvordan de vil sammensætte deres forløb. 2a valgte at 
arbejde i grafik. Det blev til en bog under titlen »Sindsstem
ninger« med både digte og grafiske tryk. 2xy og 2bz fort
satte med farvelære. 2bz arbejdede videre med papirbatik. 
Emnet var dels sportsbilleder, dels naturbilleder. 2xy arbej
dede i akvaral teknik og bevægede sig fra det lille format, 
hvor hver person lavede sit billede, til gruppearbejde om me
get store formater, 1 x 1,5 m.

Disse kæmpeakvarelbilleder hænger stadig på skolen. Til 
sidst valgte de et af de store billeder og forstørrede yder
ligere det til forårskoncertens meget flotte 10x6 m store 
bagtæppe. Bagtæppet kunne kun beses på selve aftenen 
for forårskoncerten. Hallen er først og fremmest en idræts
hal, og det betyder, at bagtæppet bliver en kort, men intens 
oplevelse.

Masker fra introduktionsundervisningen i formning
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3g holdene viste modellerede sko, træsko, soldaterstøv
ler, spidse sko, sandaler o.s.v. Alle meget nøjagtigt model
lerede, og meget udtryksfulde, for modellerede, godt slidte 
sko er ligeså udtryksfulde som ansigter.

Et andet hold viste cirkus og markedsmalerier. Udgangs
punkter var sidste års Gudenåfest i Tørring. Vi fotograferede 
på festpladsen og omarbejdede billederne til malerier. Bil
lederne havde interesse udover skolen, og de er da også ble
vet vist ved en udstilling i Andelsbanken i Tørring.

For at vise, hvad der er arbejdet med resten af foråret ind
til sommerferien, starter vi skoleåret med endnu en udstil
ling. Denne gang vises relief og skulptur, maleri og farve
kridtsbilleder.

I.S.

Aktivitet i formningslokalet
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Fællestimer og studiekredse
Ved fællestimer forstås et arrangement på en eller flere timer, 
hvor hele skolen deltager på tværs af klasserne. Der er møde
pligt som til enhver anden time. Indholdet bestemmes af et 
fællestimeudvalg bestående af elever og lærere. Alle kan 
komme med forslag til udvalget, der foretager den endelige 
udvælgelse og tager sig af det praktiske arrangement. Ud
valget skal lave ca. 8 arrangementer på et skoleår.

Også i det forløbne skoleår lykkedes det at lægge et pro
gram der rummede en god balance mellem informerende, 
debatskabende og underholdende elementer.

Vi startede med et arrangement, der først og fremmest var 
underholdende. De new zealandske folkemusikere Marion 
Arts og Robbie Laven præsenterede folkemusik fra alle egne 
af verden. I kraft af deres næsten »virtuose« brug af en lang 
række mere eller mindre kendte musikinstrumenter samt de
res fine stilfornemmelse, sikrede de en god start på fælles
timearrangementerne.

Skipperen, skribenten og foredragsholderen Troels Kløve
dal var den næste på arenaen. Han skabte gennem et fængs
lende og uortodokst lysbilledforedrag om sine seneste rejser 
med sejlskibet »Nordkaperen«, næring til rejselysten hos en 
og anden. Mon ikke hovedparten af forsamlingen efter det 
foredrag var parate til at skippe skolen nogle måneder for 
at komme til søs?

I forlængelse af en meget spændende spørgeskemaunder
søgelse om gymnasieelevers seksualitet udarbejdet af et 
grenhold ved Tørring Gymnasium, kontaktede fællestime
udvalget 3 »professionelle« sexologer med henblik på at få 
deres vurdering af undersøgelsens resultater. Selve arran
gementet var i høj grad præget af at de tre sexologer Sten 
Hegeler, Maria Hegeler og Hans Hessellund i kraft af deres 
professionelle tilgang til emnet, havde nemmere ved at snakke 
om seksualitet end forsamlingen som sådan.

Fællestimeudvalget blev i hvert fald den erfaring rigere, at 
når arrangementer behandler spørgsmål der går meget tæt 
på den enkelte, må arrangementets form indrettes derefter. 
Med mindre man accepterer envejskommunikationen.

Det næste arrangement gik også meget tæt på spørgs
målet om seksualitet. Bøsseteatergruppen »Den lette ende«
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Grafisk tryk fra samlingen »Sindsstemninger«, produceret af 2a

25



leverede en times forestilling der på en utrolig slagkraftig 
facon både behandlede nogle af de fordomme der eksisterer 
over for bøsser, men også meget åbent fortalte om hvordan 
de enkelte medlemmer havde oplevet overgangen til at leve 
og fungere som bøsser. En forestilling der kan karakteriseres 
ved ordene: satire, ironi og bekendelse, og som samtidig be
stemt ikke var noget lærestykke i Brechts forstand. Efter 
selve forestillingen delte man sig op i mindre grupper for at 
diskutere dele af stykket sammen med de enkelte aktører. I 
modsætning til det føromtalte arrangement, hvor forsamlin
gen stort set var tavs, viste det sig her, at der virkelig var 
noget at snakke om, når blot muligheden er til stede for at 
samtalen kan trives.

Skolens keramiske udsmykning var rammen for mødet med 
kunstnergruppen »Arme og ben«, her repræsenteret ved Paul 
Gernes, Bjørn Nørgård og Lene Adler Pedersen. Også her 
benyttede vi os af formen med først at få et oplæg fra kunst
nergruppen, og dernæst samles i mindre grupper med hver 
sin kunstner, for at kigge nærmere på udsmykningens en
kelte afdelinger. Arrangementets sidste halvdel fungerede 
langt bedst. Første afdeling led desværre under manglende 
koncentration fra forsamlingens side, hvilket muligvis skyl
des, at vi her havde at gøre med kunstnere, hvis vante ud
tryksformer er visuelt orienteret og ikke i så høj grad bygger 
på det »talte ord«.

Midt i den hede debat om eventuel indførelse af TV2, re
klamefinansieret eller ej, lykkedes det os at få medieforske
ren Preben Sebstrup til at lægge op tiLdiskussion om det 
såkaldte kommunikationssamfund. Han skjulte (heldigvis) 
ikke sine egne synspunkter m.h.t. finansieringen af en ekstra 
TV-kanal, hvilket medfører en meget livlig for- og imod- dis
kussion. Det var en af den slags diskussioner, hvor det ikke 
altid er den bedste argumentation der tæller, og hvor syns
punkterne nok ikke flyttes mange millimeter. Gad vide om 
den slags foregår ret meget anderledes i mediekommisionen?

Som afsluttende arrangement havde gymnasiet besøg af 
nogle københavnske BZ-ere. De viste gennem et meget pro
fessionelt lysbilledshow deres syn på nogle af de konfron
tationer der har været i det indre København. Showet fun
gerede blandt andet som en meget sund modvægt til det bil-
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lede især formiddagsbladene har ønsket at give af begiven
hederne.

Fællestimeudvalget havde ønsket også at afslutte skole
året med et musikarrangement, men desværre kunne den 
kontaktede gruppe alligevel ikke afse tid til os. Det nye sko
leår vil imidlertid råde bod på dette, men hvem der kommer, 
er det endnu for tidligt at røbe. E.L.

Studiekredse
Uden for skoletid er der afholdt en lang række studiekredse, 
hvortil der kræves mindst 10 deltagere. Det drejer sig bl.a. 
om filmanalyse (v. Steen Fill), micro/macroøkonomi (v. Kurt 
Fredsgaard), dramatik i flere omgange (v. Judith Hardgrib, 
Irene Søndergaard og Kristian Thisted), samt mange studie
kredse i EDB. Om specielt det sidste:

Som bekendt eksisterer EDB/Datalære hverken 
som disciplin eller som fag på gymnasiet på nu
værende tidspunkt.

Der er dog bestræbelser igang på at få gen
nemført et forsøg med EDB som en del af un
dervisningen, men et eventuelt forsøg vil tid
ligst kunne starte i skoleåret 84/85.

Vi har derfor kun mulighed for at imødekomme 
EDB-interesserede elever ved at afholde studie
kredse, hvilket da også vil ske hvis interessen 
er tilstrækkeligt stor.

I øjeblikket råder skolen over fire i princippet 
ens EDB-anlæg, hvor det ene er tilsluttet en 
skriver og en graftegner.

Anlæggene anvendes løbende i undervisnin
gen og til registrering af biblioteket. Indenfor 
undervisningen har brugerfagene indtil nu ho
vedsageligt været biologi, kemi og fysik, men 
med vores seneste anskaffelse, graftegneren, 
skulle der være åbnet op for, at mange flere fag 
kan få fornøjelse af maskineriet.

Til slut skal det nævnes, at der i perioder har 
været en livlig elevaktivitet i EDB-rummet, idet 
elever, som er fortrolige med programmering, 
har haft adgang til at arbejde selvstæn
digt med maskinerne. B.ø.
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Ekskursioner og studierejser
Indenlandske ekskursioner udgør en integreret del af under
visningen og man beskæftiger sig med læseplanrelateret 
stof. Formålet er dels at udbygge den faglige dimension med 
konkrete undersøgelser » i marken« og dels at åbne gymna
siet op i forhold til det omgivende samfund og miljø. Til eks
kursionerne ydes der tilskud.

Der har i det forløbne år været afholdt adskillige ekskur
sioner, men utilstrækkelige bevillinger til dette formål har 
medført at mange velbegrundede ønsker ikke har kunnet 
imødekommes.
Studietur til udlandet skal efter de nyeste regler i alle tilfælde 
godkendes af ministeriet. Principielt skal alle elever i klas
sen deltage, da man også her beskæftiger sig med læse
planrelateret stof. Da udgifterne til deltagelse kan være no
get økonomisk belastende er det lige så klart, at ingen ele
ver må presses til at deltage. Det er vigtigt at udgifterne hol
des nede.

I 1982/83 har 4 2.g klasser været på studierejser i 3.g’ernes 
forårsterminsuge i marts. 2.b i Berlin (øst - vest), 2z og 2y i 
London og Manchester og 2x i Prag.

2b på vej hjem fra Berlin, marts 83
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10 Frivillige timer
Frivillig musik
Som supplement til den daglige musikundervisning er der 
afsat nogle timer til frivillig musik, som foregår efter normal 
skoletid.

Der har i det forløbne skoleår været et kor og to sammen
spilsgrupper, som har medvirket ved en hel del arrangemen
ter på Tørring Gymnasium.

Koret har blandt andet medvirket ved efterårets cabaret, 
juleafslutningen, forårskoncerten og translokationen. Forud 
for forårskoncerten gik koret i træningslejr et par døgn i en 
hytte ved Klovborg for at foretage den endelige afpudsning 
af koncertprogrammet. Det viste sig at være en fantastisk 
god ide med nogle dages sangligt samvær, så vi regner med 
at gentage successen til næste år.

Korweek-end, foråret 83

Sammenspilsgrupperne har været involveret i elevfester, 
juleafslutninger, forårskoncerten og som noget nyt har den 
ene sammenspilsgruppe netop prøvet kræfter udenfor Tør
ring Gymnasium; nemlig i Jelling Ungdomsklub.
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11

Det gælder for arbejdet i koret såvel som i sammenspils
grupperne, at arbejdet vil blive tilrettelagt af deltagere og 
lærere i fællesskab.

Skolen råder over en del instrumenter (især blæseinstru
menter), der kan lånes under forudsætning af, at man øver 
sig og deltager i den frivillige musik.

I det kommende skoleår vil der foruden koret kun kunne 
oprettes en sammenspilsgruppe, da amtet har skåret drastisk 
ned på bevillingerne til den frivillige undervisning. Oplysnin
ger om tilmelding, m.v. kommer der opslag om når skolen 
starter i august. Det er allerede nu fastlagt at koret øver 
mandag i 7.-8. time.

Vi vil gerne understrege at de frivillige musikaktiviteter er 
åbne for alle der har lyst til at spille og synge sammen.

UK, KT og EL.

Frivillig idræt
Udover de to ugentlige idrætstimer, der er pligtige i det nor
male skema, er der mulighed for at dyrke frivillig idræt efter 
skoletids ophør.

I 82/83 blev der i samråd med eleverne tilbudt volleyball, 
badminton og dramatik. Skolen var desuden vært for gym
nasieskolernes håndboldturnering i såvel pige- som drenge
rækken, naturligvis med deltagelse af hold fra Tørring Gym
nasium.

En meget stor succes blev skolens volleyball-træf, hvor 
60-70 elever mødte frem nogle eftermiddage, og med blan
dede hold (piger, drenge, lærere) tilbragte nogle dejlige timer. 
Efter kampene spiste kæmperne deres medbragte madpakker 
sammen - naturligvis arrangeret som det store tag-selv-bord.

I 83/84 vil der blive tilbudt sådanne træf 5-6 gange i løbet 
af skoleåret (dog ikke kun i volleyball). - Desuden vil skolens 
årlige indendørs fodboldturnering med garanti atter i år blive 
december måneds samtaleemne. p. b.

Elevorganisationer og aktiviteter 
På Tørring Gymnasium er der, foruden alle de andre råd og 
udvalg også et elevråd.

Elevrådet, som består af en repræsentant fra hver klasse, 
er det overordnede udvalg, blandt de udvalg, hvor der kun er
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elever repræsenteret. Rådets formål er: »På demokratisk vis 
at varetage elevernes interesse, såvel indadtil som udadtil«.

Indadtil sker det især igennem andre udvalg, med fælles
udvalget som det vigtigste. Her har eleverne medbestem
melse på en række områder af vigtighed for såvel lærere som 
elever.

Internt i elevrådet har vi i årets løb fået ændret vedtæg
terne, så der nu skal være 2/3 af rådets medlemmer tilstede 
ved afstemmninger, mod før alle. Grunden til denne vedtægts
ændring er, at med den gamle vedtægt var elevrådet uar
bejdsdygtigt, eftersom vi aldrig var fuldtallige. Faktisk blev 
ændringen først vedtaget på årets sidste møde, som for
øvrigt var første gang, hvor vi var fuldtallige i årets løb.

Udadtil har elevrådet gjort sig mest bemærket i forbin
delse med udspillet fra Undervisningsministeriet i april måned. 
Et udspil der bl.a. gik ud på, at antallet af elever i en klasse 
kunne øges med en elev - til 29. I den forbindelse blev der 
på et elevmøde, med overvældende flertal, vedtaget en ud
talelse, udarbejdet af elevrådet, som protesterede mod ud
spillets indhold (offentliggjort i VAF d. 18-4.). Generelt har 
interessen for, og aktiviteten i elevrådet dog været meget 
lav i årets løb. Et forhold der kunne ønskes anderledes.

Men at der ikke har været de store problemer at tage op, 
må tages som udtryk for, at Tørring Gymnasium er et godt 
sted at gå.

Søren Gyes Høiberg, 
elevrådsformand 1982/83.

Bladudvalget
Bladudvalget står for udgivelsen af skolebladet »Barak Nyt«. 
Indholdet i bladet består hovedsageligt af indlæg fra eleverne, 
om alt mellem himmel og jord.

Udvalget sørger for at sætte det op og samle det til et 
blad. En elev er ansat til trykning og udvalget sørger selv 
for at få bladet samlet og omdelt til skolens elever.

Bladet er gratis, idet annonceindtægter dækker papir, 
trykning o.s.v.

Udvalget kører kollektivt, d.v.s. uden en leder, selv om der 
formelt er en ansvarshavende redaktør. Desuden er der en 
fast kasserer, der står for pengesagerne.
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Man bliver ikke valgt til bladudvalget, men melder sig fri
villigt, og alle der er interesserede kan være med.

Venlig hilsen Eva Søndergaard.

Festudvalget
Efter flere ugers terpen, rapportskrivning er der et lyspunkt, 
nemlig GYMNASIEFESTENI, som arrangeres af gymnasiets 
festudvalg.

Festudvalget består af en repræsentant fra hver klasse, 
som samles tidligt i det nye skoleårs begyndelse. Det sørger 
så for arrangeringen af gymnasiefesterne, hvoraf der almin
deligvis holdes: høstfest, skolefest, julefest, karneval, forårs
koncert og endelig afslutningsfest.

Festudvalget står for bestemmelse af dato, musik og fe
stens art; skal den være lukket - d.v.s. kun for gymnasiets 
elever, eller halvåben - d.v.s. hver elev må tage »sit uund- 
værelige påhæng« med. Desuden er gamle elever altid vel
komne og ved skolefester, hvor der er revy eller koncert med 
skolens elever, er også forældre velkomne.

I det forløbne år har det hovedsageligt været discoteker, 
der har gæstet TG, med også navne som Ballads, Hjerter 
Knægt og Kliché har givet koncert. Derudover har gymna
siets egne bands også givet et par numre.

F.h.v. festudvalgsformand 
Birgit Bech, 3y.

Filmklubben
Tørring Gymnasiums Filmklub har i skoleåret 82/83 været 
ude i stadig større økonomiske vanskeligheder. Man havde 
således ved årsskiftet et større underskud som festudvalget 
ville dække en brøkdel af. Vi prøvede derefter at vise færre 
»kunstige« film, og dette til trods for, at man ved filmklub
bens konstituerende generalforsamling i begyndelsen af 1982, 
besluttede at formålet med klubben bl.a. var at vise film 
man normalt kun kunne se i større byers reprisebiografer. 
Således forevistes i forårssemestret »Marathon Man« (gy
ser). »Kaptajn Klyde og hans venner vender tilbage« (morsom) 
og sidst men ikke mindst »Diplomati skal der til« med bl.a. 
Peter Sellers. Men medlemmerne svigtede og filmudlejnings-
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selskabet var meget sure over de manglende betalinger. Så
ledes har vi i Filmklubben besluttet at opløse denne, da der 
åbentbart ikke her på stedet er økonomisk basis for en sådan.

Det står åbent om man på et senere tidspunkt vil starte 
en ny filmklub igen, til trods for bustider o.s.v., især hvis der 
fra de nye l.g’eres side vises interesse for noget sådant.

p.u.v.
Peter Kaaberbøl.

Kristent fællesskab
Vi er nogle kristne, der hver onsdag samles i spisefrikvarteret 
til bøn, sang, snak og bibellæsning. Vi startede i marts 1982, 
hvor vi var fire, men siden er flere kommet til, så vi nu er en 
halv snes. Alle er velkomne, hvad enten de ønsker at komme 
regelmæssig eller blot er nysgerrige, og vil se, hvad vi er for 
nogle. Vi holder til i dansk/rel-hjælpelokalet i C-fløjen.

I det forgangne skoleår stod vi bag et enkelt større ar
rangement på TG: nemlig multi-media-showet »Hvis jeg skulle 
dø . . .«, som blev vist efter skoletid d. 10-11. 1982.

I det nye skoleår håber vi, gerne i samarbejde med andre, 
at kunne gennemføre nogle arrangementer, der har relation 
til den kristne tro, det være sig for enkelte klasser, som fæl
lestimer eller efter skoletid, men vi har endnu ingen kon
krete planer, så vi er meget modtagelig for gode ideer.

Dette er dog sekundære ting, primært er hensigten ud
foldelse af det kristne fællesskab i funktion under Guds le
delse.

Vi har nemlig erfaret, at Gud er kilden med det levende 
vand og at han har en plan med vores (dit og mit) liv!

På gruppens vegne 
Axel Morgenst/erne, 2x.

Foreningen Liberale Gymnasiaster
Foreningen Liberale Gymnasiaster er oprettet i skoleåret 
82/83 såvel på TG som på landsplan. Formålet er at udbrede 
liberale tanker, og dermed komme med alternative ideer til, 
hvordan gymnasieuddannelsen kan forbedres. Forbedringen 
skal primært bestå i en større mulighed for den enkelte til 
at sammensætte sin uddannelse efter egne ønsker. Først 
skal dette ske ud fra den nuværende opbygning ved tvær
faglig undervisning, flere forsøg eller lign.. Senere vil det for
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håbentligt være muligt at indføre et modulsystem hvor sam
mensætningsmulighederne er mange p.g.a. fagopdeling.

Liberale Gymnasiaster er en uddannelsespolitisk forening, 
og af denne grund kan den ikke tage sig af rent faglige spørgs
mål. Til dette findes to foreninger, GLO som LG støtter p.g.a. 
lighedspunkter, f.eks. individuel medlemsskab, og DGS.

Frands Schjødt Pedersen, 2y.

12 Skolerådet og T.G.V.
Skoleråd. Et gymnasiums skoleråd er meget bredt sammen
sat, idet det omfatter alle de grupper, som har interesse i et 
gymnasiums dagligdag d.v.s. 1 repræsentant fra Amtsrådet 
(Simon P. Laursen, Nr. Snede), 2 forældrevalgte: Asger Am
toft, Brædstrup og Grethe Madsen, Tørring. Desuden for
manden for lærerrådet, Henning Dochweiler og 1 lærerråds
valgt, adj. Annette Nielsen, samt 2 elevvalgte: Heikki Yding, 
Jelling og Annette Rybro, Uldum, endvidere en T.A.P.-repræ
sentant pedel Erland Sørensen og rektor.

Den kompetence, som skolerådet er tildelt er ikke impo
nerende, men rådets styrke ligger i af det favner så bredt i 
dets interesserepræsentation. Der blev i 1982/83 afholdt to 
møder og et hovedtema har været de nære trafikforhold til 
gymnasiet. Rådets mødereferater - suppleret med vigtige da
toer og administrative kundgørelser - udleveres til alle elever.

Formand i 1982/83 er overlæge Asger Amtoft, Brædstrup.

Kabaret, nov. 83 - parodi på »Lørdagskanalen«
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Grafisk tryk fra samlingen »Sindsstemninger«, produceret af 2a

(redigeret af IS, SB og KF).
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Tørring Gymnasiums Venner er en støtteforening, dannet 
august sidste år, bestående af gamle og nuværende elever, 
forældre, lokale firmaer og leverandører. Formålet er både 
at støtte elever især i forbindelse med ekskursioner og studie
rejser og at danne forbindelsesled mellem gamle elever og 
gymnasiet.

Formand er tidligere elevrådsformand Kresten Hjortsballe, 
Thyregod, (nu: Århus).

TØRRING GYMNASIUMS VENNERS FORMÅL:
at støtte bi.a.

enkelte elever ved rejser og ekskursioner i forbindelse 
med undervisningen.
opretholdelse af forbindelsen mellem gamle elever 
og T.G.

Midler: DIN STØTTE - BLIV MEDLEM.
Kontakt bestyrelsesmedlem eller henvend dig på T.G.’s 
kontor.

Følgende firmaer har i årets
Gymnasiums Venner« :

Andersen & Mathiesen, 
Tørring

Tørring Trælast A/S
Tørring

NC Kontormontering og
Boghandel, Tørring

Aktivbanken A/S, Tørring

Hjortshøj Isenkram, Tørring

Slagter Kjeld Kristensen, 
Tørring

Tørring Brugsforening, 
Tørring

løb støttet foreningen »Tørring

Tørring Handelsgartneri,
Tørring

Tørring Folkeblad
& Bogtrykkeri

Købmand Esther Laugesen, 
Tørring

Tørring Tapet- og Farvehandel

Skovbrød ApS, Tørring

Sparekassen Sydjylland, 
Tørring

Andelsbanken, Torvet
Tørring


