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Rektors forord
I lighed med de sidste år udsender vi et årsskrift og ikke et decideret introduktionsskrift. Tør
ring Gymnasiums ABC, som er et alfabetisk opbygget register med praktiske oplysninger, bliv
er udsendt særskilt til 1. g-erne. Den har i år gennemgået en omfattende revision.

Årsskriftet er først og fremmest centreret omkring de aktiviteter, der ligger udenfor og ræk
ker udover den almindelige time. Det handler om de ting, der gør gymnasieuddannelsen til no
get mere end blot og bar faglig indlæring; det peger altså på, at gymnasiet ved sin åbenhed og 
dynamik kan være med til at befordre en alsidig personlig udvikling.

Når vi således i et årsskrift ser et år tilbage, så er det ikke for at dvæle ved »fortiden«, men 
for at vi - baseret på gensidige erfaringer - kan komme videre og gøre vores fælles arbejdsplads 
bedre og endnu mere tilfredsstillende.

Til næste år - 1989 - fejrer gymnasiet 10-års jubilæum, og det vil vi vide at fejre på behørig 
vis bl.a. i form af et udvidet jubilæumsskrift.

Kurt Fredsgaard,
rektor.
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Skolens fødselsdag
Rats
En dag mødes lommetyven Ib og den subsistensløse, 
spraglede pige, Sif, måske tilfældigt, under en alminde
lig dansk storby. Kloaksystemet under byen var nemlig 
rammen om det sub-samfund, fødselsdagsfestens tea
terforestilling præsenterede for publikum i år. Titlen var 
»Rats«, og stykkets figurer en broget samling humane 
grotesker med det til fælles at være »udenfor 
normalen«, men i besiddelse af drømmen om anerkend
else af verdens brogethed, ud i det mere ekstreme. 
Gennem »rotternes« musikalske indslag, dans, ironiske 
betragtninger og udveksling af drømme, forsøgte 
»Rats« at røre ved nogle af de forhold, som sætter skel 
mellem nyttig/unyttig, lovlig/ulovlig, gal/normal, re- 
spektabel/pervers osv. - ikke alt sammen lige grundigt, 
men med ønsket om at sætte tanker igang hos publi
kum.

Hvorvidt det lykkedes at »flytte hegnspæle«, kan vi 
selvfølgelig kun gætte på, men »Rats« havde alle mulige 
symptomer på succes! - Bifald til alle, på og udenom 
scenen, fra et publikum som virkelig var med. God 
stemning og godt samspil, alle scenerotter og musikrot
ter og regirotter imellem. Og - som et velfortjent punk
tum - knaldet fra den årlige champagneprop.

Vigtigst er det dog at understrege, at teaterforestillin
gen også i år var mere end en enaftenssucces. Snarere 
var det en tomåneders-succes, at opleve så manges po
sitive kræfter spille sammen i noget, som er en vigtig del 
af skolen - nemlig det at bruge hinandens forskellige mu
ligheder i en fælles helhed.

A.M.

Forårskoncert og formningsudstilling
I faget musik og formning afholdes årligt en forårskon
cert og en udstilling af elevarbejder.

Forårskoncerten var i år speciel, idet 1. afdeling form
ede sig som et Melodi Grand Prix. Alle 1. og 2.g musik

hold havde i de foregående uger arbejdet med selv at 
skrive musik og tekst til et »hit« (dog ikke nødvendigvis i 
den sædvanlige Grand Prix-stil).

Det blev en festaften med glitrende kulisser og fanta
sifulde kostumer, hvor stemningen kulminerede, da 
publikumsstemmerne var optalte og jury'erne havde vo
teret: vinderen af T-Grand Prix -88 kunne bekendtgøres 
af de to konferencieres.

I anden afdeling af koncerten underholdt 2. og 3.g 
musikgren-holdene med både vokale og instrumentale 
indslag. Aftenen sluttede med TG's kor, der sammen 
med et mini- bigband spillede 5 Elton John numre arran
geret til lejligheden.

Formningsudstillingen afspejler årets arbejder inden for 
formningundervisningen.

2.g holdene startede med et fælles introduktionsfor
løb i tegning: Det siddende, liggende og stående men
neske, hvor eleverne på skift stod model. Herefter arbej
dede eleverne med den grafiske teknik kombineret med 
sprøjtemaling: Portrætter hentet fra modebladenes re
klamer blev forstørret og omformet til billeder udeluk
kende bestående af lys/skygge. Samme udgangspunkt 
blev dernæst afprøvet i en anden teknik - papirbatik - 
hvor det flerfarvede aspekt i »lag på lag« teknikken mo
dellerer portrætterne mere nuanceret frem.

Derudover sås billeder fremstillet med farvekridt på 
farvet karton, forskellige eksperimenter med airbrush- 
teknikken samt malerier, hvor selve det farveundersøg- 
ende var udgangspunktet.

Enkelte hold arbejdede 3-dimensionalt med store 
krukker i eksperimenterende, organiske former, hvor 
man har abstraheret fra brugsfunktionen for at nærme 
sig det rent skulpturelle. De mindre skulpturer i gasbeton 
afspejler et arbejde med den abstrakte udtryksform. For
skellige modsætninger så som stor/lille, rund/kantet, 
høj/lav, fjern/nær var afsat for denne proces.

Endelig kan nævnes årets bagtæppe ved forårskon
certen. IS a LDS
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Aktivitetsdag
Aktivitetsdagen er efterhånden en fast tradition. Den lå, 
som vanligt, på skellet mellem sommer og efterår, den
ne gang i begyndelsen af september. Denne dag glem
mes det ellers snærende skema, og alle tilbringer dagen - 
i større eller mindre grupper - med en aktivitet af udfold
elsesmæssig eller kreativ karakter.

Udbuddet af aktiviteter var som sædvanligt stort og 
varieret: vandreture, cykelture, fiskeri, afrikansk dans, 
spraymaling, baseball, akrobatik, triatlon, yoga, væv
ning, skattejagt m.m.. Med hensyn til typen af aktivite
ter er det kun fantasien, der sætter grænsen for, hvad 
der kan lade sig gøre; det eneste kriterium er, at det skal 
være noget, som vi ikke beskæftiger os med i den dagli
ge undervisning.

Elever og lærere planlægger i fællesskab dagen - i år 
trak eleverne et virkelig stort læs. Når så alle har meldt 
sig på en aktivitet, organiserer grupperne sig selv. Den
ne sædvanligvis hyggelige og afslappende dag afsluttes 
så naturligvis med en fest om aftenen.

KJ & HC.

Fællestimer:
Fællestimeudvalget har igen i år stået for en række for
skellige arrangementer. Formålet med fællestimer er at 
give eleverne oplevelser, der vanskeligt kan indgå i de 
daglige timer. Arrangementerne varetages af et udvalg 
bestående af både lærere og elever. Udvalget tilstræber, 
at fællestimernes indhold skal spænde over så mange 
tidsaktuelle strømninger og temaer som muligt. Formen 
for formidlingen spænder fra foredrag til musik, sang, 
teater m.m..

I anledning af valget efteråret 1987 inviterede vi flere 
af amtets kendte folketingetingskandidater til et valgmø
de på gymnasiet. Et cadeau til eleverne, der med stor 
spørgelyst fangede politikerne i selvmodsigelser.

Det er en god tradition, at elevrådet hvert år står for et 
arrangement, hvor elevernes faglige organisationer får 

lejlighed til at præsentere sig. Dette år har ikke været no
gen undtagelse.

Den canadiske pianist Nina Miller spillede den danske 
komponist Carl Nielsen og fortalte om ham - på engelsk. 
Trods sprogbarrieren fik hun delt ud af sin fascination 
over den store dansker; hun fængede!

Jean Flamand, kendt fra undervisningsudsendeiser- 
ne, »A vous la France«, plus musikere fortalte om og 
fortolkede franske viser fra 30'erne og 40'erne. F.eks. 
»La Mer« og »Douce France« , sidstnævnte brugt af fran
ske modstandsfolk under 2. verdenskrig. Godt supple
ment til franskundervisningen. Dette var 1987s sidste ar
rangement.

Mandag efter juleferien startede vi til elevernes store 
overraskelse med spasmageren Jacob Haugård i første 
time. Med sin sædvanlige respektløse og provokerende 
optræden gav han både hjerne og lattermuskler massa
ge.

Årets vel nok største arrangement var en koncert med 
Bo Stief-band. En fredag eftermiddag med jazz-rock. 
Når lyset bliver slukket, scenen ligger badet i lysshow og 
røgeffekter, kan man føle sig hensat til en verden hinsi
des gymnasiet. Oplevelsen blev ikke mindre af, at sko
lens musikelever og kor medvirkede i et par numre.

Fællestimearrangement, Poul Hallberg og Bo Stief spiller sammen 
med elever fra musikholdet.
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I foråret havde skolen desuden besøg af en af de tidlig
ere lærere, Henning Dochweiler, der i 3 år har haft orlov. 
Han kom for at tage afsked - bevægende - med kolleger 
og for at holde foredrag om Waldheims Østrig -klart og 
præcist. Han vovede den påstand, at Waldheim ikke 
holdt 1988 ud som Østrigs præsident - nu får vi se!

Årets sidste arrangement var en teaterforestilling helt i 
»beckettske« dimensioner, - men lavet af elever selv fra 
Herning Højskole. Besøget kom i stand på initiativ af den 
tidligere TG'er, Mikala Yding. Selv deltog hun i forestil
lingen - men hvem kunne genkende hende? Hun var 
ganske forvandlet til rotte. Måske var ikke alt i stykket, 
der handlede om ventetid på en jernbanestation, til at 
forstå. Men det blev fremført med en smittende begej
string, der fik 1. og 2. g'erne revet med. 3. g'erne blev 
udelukket fra oplevelsen: de skulle tænke på den fore
stående eksamen... S.M & H.C.

Studiekredse:
Dybdepsykologi
I studiekredsen »Dybdepsykologi« har vi været udsat for 
mange skæve øjekast: men det var mest i starten, da 
folk ikke rigtigt vidste, hvad det drejede sig om. Det har 
nemlig vist sig, at dybdepsykologien er en meget stor 
hjælp, især i faget dansk, når billeder og tekster skal for
tolkes. Desuden åbnes der mulighed for kendskab til sig 
selv, som igen kan give bedre forhold - forståelse overfor 
andre mennesker.

Vi har haft et enormt lærerigt, men også hyggeligt år 
sammen med vores lærer Michael. I løbet af undervis
ningen, der som regel mest af alt former sig som en hyg
gesnak, er der mulighed for at diskutere næsten alt. Vi 
har beskæftiget os med Jung og Freud, drømmetyd
ning, det ubevidste i mennesket i forhold til jeg'et, skyg
gen, alternative helbredelsesmuligheder (Irisdiagnose, 
Filippinsk healing, zoneterapi o.lign.), spiritisme, spå
domme og meget mere. På den måde kan man selv tage 
stilling til, om et emne lyder fornuftigt eller er det rene tå
gesnak.

Studiekredsen arbejder i en time om ugen, men vi har 
også haft nogle dage med en gæstelærer, hvor vi var 
sammen med et hold fra Horsens. Gæstelærerne var en 
specialist i drømmetydning, en læge der holdt foredrag 
om Filippinsk healing og en zoneterapeut.

Alle nye gymnasiaster er meget velkomne, og der be
høves overhovedet ingen forhåndsviden. Tværtimod 
startes hver ny sæson med emner, som også er nye for 
gengangere! Pia & Marta

(kommende) 2.x

Studiekreds i fotolære
Som tidligere har fotointeresserede gennem skoleåret 
haft mulighed for at arbejde i skolens mørkekammer.

Om torsdagen efter skoletid har elever arbejdet indivi
duelt med filmfremkaldelse og med forskellige eksperi
menter i forbindelse med papirfremkaldelse. Enkelte har 
været interesseret i at afsøge mulighederne for fremstil
ling af sort/hvid billeder baseret på farvenegativer, mens 
andre blot har ønsket at lære at fremkalde fotos.

LDS

Studiekreds i fototlære.

5



Filmklub
Efter en mørk periode, uden en lyskegle i auditoriet, 
kortsluttede fantasien i administrationen, og Tørring bio
grafs genganger invaderede TG i hidtil ukendte skikkel
ser og former.

Nye sikringer reducerede dog gode historier, til tro
værdige størrelser, og en støtte-ordning satte lys i fremvi
seren. Ordningen har åbnet auditoriets låger på svagt 
klem, så en lille gruppe søgende har fået mulighed for 
absorbtionen af hvid-konfronteret kulturbomber, hver 
især i overdådig pladskomfort.

Er du interesseret i at dele pladsrustningen, så klem 
dig ind i keglen. Du er vel mødt blandt mange andre, 
som gør præcist det samme som dig, så ingen, ikke en
gang dig får ensomhedsemotioner. Epik, orgasme, intri
ge, klimaks og så din demokratiske indfyldelse, med vilje 
og alting.

Filmklubben har eksisteret et par år og har bl.a. vist film
ene: Diva, Forbrydelsens element, Den amerikanske 
ven, Stop making sense, Stranger than paradise. På 
fællesmøderne proklameres, hvilke film der vises.

Begå risikoen!
Jørgen & Adrian

2.z.

Café den syvende himmel....
Klokken ringer- skoletiden er forbi- for de lykkelige, der 
ikke har 7. time,- og ud strømmer omtrent 370 trætte 
elever. Men pas på.... lyt ikke til din trang til at tage hjem 
og sove. Den er kun forbigående, og faktisk gælder én 
times café-liv for mindst tre timers eftermiddagssøvn! 
Spørg bare de erfarne cafégængere.

Caféen har nu eksisteret i to år, siden hin mørke 
januar-eftermiddag, da de første initiativtagere følte en 
særlig trang til samvær på tværs af klasserne over en bid 
kage.

Siden har caféen været et fast begreb på skolen, og et 
fast holdepunkt for de selskabelige. Og den opstår spon
tant med få dages varsel, på følgende måde: når nogle 

(mindst to) synes, at det er for længe siden, at sidste ca
fétur fandt sted, enes de om at bage kage, bestille kaffe 
hos Ester og Birthe og at sprede den go'e nyhed. - Husk 
bl.a. at rengøringspersonalet også skal vide det et par 
dage i forvejen.... Gid forøvrigt, at den samme foran
staltning var nok til at tiltrække lærerne!

Så skulle afholdelsen af caféen være klar: »Flytter du 
bordet«? »Hvor er pengekassen«? »Stil rullebordet frem, 
så finder jeg stearinlysene«. »Uhm..., hvor ser den kage 
lækker ud«!....

Nogle gange spiller skolens Buggie-bano, til en rock
svingom, vi nyder Andrés fremtryllede klaver-toner, eller 
vi har lokket Christian til at synge for os.

Måske sidder vi bare og snakker eller leger selskabs
lege. Men vi har også haft én udefra til at holde fore
drag.

Alle er hjertelig velkomne i Café den syvende himmel,- 
én af skolens heldigvis naive græsrødder, som positive 
røster forsikrer vil opleve sin tredie generation på 
TG....mindst! Kom og støt op om caféen, blot ved at 
nyde den! En af café-ynderne.

Solveig 3.a.

Barak-nyt
Skolens engang hedengangne »Barak-nyt« blev i skole
året 86/87 genoplivet af det daværende 2abS i forbind
else med et medieprojekt, og derefter blev redaktionen 
overtaget af en gruppe elever - den såkaldte Barak-Nyt- 
junta!

I skoleåret 1987/88 er udgivelserne af »Barak-nyt« fort
sat - omend med noget svingende mellemrum. Den - i 
dette skoleår - stigende interesse for bladet fra såvel sko
lens elever som lærere, har dog ikke alene medført mere 
regelmæssige udgivelser, men forhåbentlig også højere 
standard. Således indeholdt årets sidste barak-nyt num
mer flere artikler om 2.g'ernes Københavnerture.

Bladet beskæftiger sig primært med skolens liv både i 
og udenfor skoletiden, f.eks. billedreportager fra gym- 
nasiefesterne og anmeldelser af fællestimearrangement-
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erne, men også med debatter vedrørende emner som 
gymnasiereformen. Desuden indeholdt bladet faste ru
brikker som »Lydias brevkasse« og andet som vist mest 
for sjov!

Fra redaktionens side håber vi meget, at Barak-nyts 
positive udvikling vil fortsætte i det kommende skoleår, 
dels i form af øget interesse og dels i form af flere elever, 
som har lyst til at gøre et stykke arbejde i bladets redakti
on - måske kan det lokke, at redaktionen ihærdigt for
søger at indføre en tradition med, at skoleåret afsluttes 
med en »juntafrokost« - allerhelst på bladets repræsen
tationskonto. !

Birgitte Krogh
3 b.

Den Vide Snitte
er et nyopdaget navn for den del af årspressen, der 
dækker overgrunden i uddannelsen. Det Hvide Snit er 
stedet hvor de villende mødes, d.v.s. OS! - og jer...?

Bladet er gerne på 8 til tolv sider i dynamiske udvalgs
farver. Bladets forside er et selvkonstrueret stykke ord
net kaos, med stjerneklar(gjort) link til de indvendige 
kosmostiske sorte artikel-huller. Du kan også være med 
til at lave bladet, bare du skriver noget vi kan lide.

Fovel. Morten, Aage, Adrian og Jørgen.
P.S: Vi har osse en offentlig donor.

Frivillige timer
Frivillig musik
Faget musik har - i lighed med faget idræt - mulighed for 
at tilbyde frivillig undervisning som et supplement til den 
skemalagte undervisning. På trods af at udbuddet af dis

se frivillige timer ikke kan stå mål med efterspørgslen 
(grundet amtslige besparelser), findes der på Tørring 
Gymnasium et meget frodigt musikliv. Såvel gymnasie
koret som sammenspilsgrupperne er med til at præge 
skolen i både de daglige og festlige sammenhænge.

Korets aktiviteter var i efteråret præget af forestilling
en »RATS« hvorfor der ikke var tid til at tage »ud af hu
set«. Men i -88 og -89 er der atter planer om i lighed med 
tidligere år at deltage i stævner sammen med andre 
gymnasiekor.

Sammenspil organiseres for interesserede 1. g'ere, 
men derudover eksisterer der en række løsere eller faste
re sammenhænge af folk, der spiller sammen i bands på 
skolen. Lokalkendte navne som »Gravko Buggi Band« 
og »Kjoler og Hvidt« er bands udsprunget af sammen
spilsgrupper på TG og nye navne er på vej til at løfte ar
ven.

Oplysninger om tilmelding til sammenspil og kor vil 
fremgå af opslag, når skolen starter i august. Vi vil gerne 
understrege, at de frivillige musikaktiviteter er åbne for 
alle, der har lyst til at spille og synge sammen.

HK

Frivillig idræt
Ud over de 2 skemalagte ugentlige idrætstimer, er der 
på gymnasiet mulighed for at dyrke idræt efter skoletid. 
Eleverne kan her på frivillig basis udnytte skolens gode 
idrætsfaciliteter (hal, styrketræningsrum, fodbold-og at
letikbaner samt enkelte timer i svømmehal).

Alle kan deltage- og alt er muligt (næsten). I 87-88 har 
vi haft basketball, volleyball, fodbold, rytmik og svøm
ning. Aktiviteterne bestemmes af interesserede elever 
og læreren i fællesskab.

Der arrangeres tillige turneringseftermiddage på sko
len, oftest i volleyball. Her deltager man i en uhøjtidelig 
turnering, som afsluttes med fællesspisning og hygge.

Ind under jul har vi tradition for den stort anlagte fod
boldturnering »den kop«. Her deltager klasser og lærer
personalet med hold bestående af begge køn. Der blev i 
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87 påny sat deltagerrekord, idet over halvdelen af skolen 
deltog. Turneringen afsluttes med en festlig finale, hvor 
selv den engelske pokalfinale i en sammenligning må 
fremstå som en mat afglans.

Sluttelig deltager TG hvert år i gymnasieskolernes 
håndboldsturnering, der afvikles som stævner rundt om 
på landets gymnasier. Ikke mindst pigerne har hidtil haft 
succes. Vi opnåede således en 2. plads ved landsfinalen i 
87- P.B.

Studietur
Som det også fremgår andetsteds her i skriftet, så er der tradition 
for at alle klasser mindst een gang i gymnasietiden er på en studie
rejse i udlandet. Man bor så på hotel o.lign, og selvom der er lagt et 
krævende program, kan man undertiden ikke sige sig fri for, at det 
hele arrangement kan have et vist turistpræg.

Lige efter sommerferien 1987 viste det sig, at en klasse i Krakow 
var interesseret i at lave en udveksling, hvor man så skulle bo hos 
hinanden i familierne. Vi var inspireret bl.a. af gymnasierne i Ikast 
og Silkeborg, som gennem flere år har prøvet lignende arrange
mentet. Samfundsfags- og geografispecialet for 2. og 3.g-klasser 
kom selvfølgelig til at handle om aspekter af den polske udvikling.

Gymnasiet hed:

H
V I L 1 C E U M OGOLNOKSZTAtCACE 
I M. ADAMA M I C K I E W I C Z A 

51-065 KRAKOW. UL. SKALECZNA 16 TEL. 66-59-22

SZKOtA STOWARZVSZONAUNESCO ♦ UNESCO • UNESCO • UNESCO

og efter lange telefonsamtaler med en snakkesalig polsk lærerinde - 
postgangen er ikke den hurtigste - blev det gensidige besøg aftalt: 
Vi skulle komme derned i ugen inden efterårsferien, og efter en ri
melig behagelig sejltur blev vi afhentet i Swinoujce i en bus, som 
sandelig havde kendt bedre tider, og som raslende førte os 700 km 
gennem Polen. Vi ankom kl. 02,30 om natten kun et par timer for
sinkede. Vore værter stod tålmodigt og ventede og var ligeså 
spændte som os.

I programmet indgik byrundtur, en dag i Tetrabjergene (Zakopa- 
na), stålværket Nowa Huka og endelig Auschwitz - koncentrations
lejren. Aage beretter i sin velkendte impressionistiske stil:

Byen Krakow med efterårets løvfald mod de brede brostensbou
levarder, er nu endnu en erindring om noget der engang har været, 
og ikke ved hvorlænge det vil forblive. Byen og dens mennesker 
hvis liv og skæbne vi i sensommeren 1987 blev et lille udsnit af - 
udgør tilsammen billedet på netop det sted, hvor livet har været, er, 

og ønsker at forblive; stedet hvor historie og fremtid er nutidens 
ubarmhjertige konfrontation.

Som almindelig markedsøkonomisk turist i tilværelsen, blev ople
velsen af Polen gennem et ungt polsk menneske, en oplevelse af at 
fremmedhed måske dybest set ligger i én selv og ikke i hinanden.

Offentligt iklæder det polske menneske sig en uhyggelig anony
mitet og identitetsløshed. I det ydre eksisterer intet individuelt polsk 
menneske, alle er reduceret til mekaniske komponenter for en 
snæversynet politisk magtmaskine. Udadtil er ord som frihed og 
oplevelse abstrakte og meningsløse, her gælder kun ét, nemlig at 
overleve den fysiske trussel mod existensen, som systemet udgør. 
Ubehageligheden i og afmagten overfor denne formålsløse kolde 
hverdagsvinter, blev modsvaret af den indre oplevelse af det polske 
menneske. I det personlige samvær med os, hinanden og familien 
lagde polakken umådelig intensitet, følsomhed og menneskekær
lighed; - hvilket betød at spørgsmål, fra den ellers så abstrakte stjer
nehimmel, naturligt forvandles til både vedkommende og nødven
dige tanker.

Mødet med dette intense medmenneskelige engagement, blev 
for mig tillige mødet med hvor svært, jeg selv praktiserede - og hvor 
fremmed dette forekom min egen kultur. Langtsomt mærkede jeg, 
hvorledes værdierne og min opfattelse af virkeligheden begyndte at 
brydes.

Jeg mener at det er nødvendigt at indse, at frihed intet andet er, 
end hvad vi selv gør den til. Sålænge friheden opfattes som en ene
stående værdi, fører den intet andet med sig, end den nuværende 
vesteuropæiske medmenneskelige ligegyldighed, der reelt er en li
gegyldighed overfor sin egen menneskelige existens.

Når jeg stadig kan hengive mig til Krakows sene løvfald, skønt 
jeg sidder ved havebordet under den danske forårssol, skyldes det 
netop, at mødet med en anden kulturs mennesker, kan betyde du 
må begynde forfra, på billedet af dig selv. Aage.
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Rotterne sminkes inden forestillingen

- og lydteknikken styres med intens alvor.

Fødselsdagsfest: RATS



3a:
Dorte Højmark Andreasen (sS) Lindved.
Morten Brok (sN), Rask Mølle.
Dorte Møller Christensen (sS), Tørring.
Kristian Thuiesen Dahl (sM), Nørre Snede.
Anette Løgstrup Fischer (sS), Nørre Snede.
Lene Frederiksen (sN), Tørring.
Niels Peder Skaarup Gejel (sS), Tørring.
Birgitte Elisabeth Hoflund (sS), Tørring.
Ditte Rud Jacobsen (sS), Føvling.
Anita Vestergård Jensen (sS), Føvling.
Asger Heine Jensen (sN), Give.
Lene Schrøder Jensen (sN), Rask Mølle.
Bettina Ulstrup Larsen (sS), Vonge.
Stefan Nielsen (sN), Jelling.
Tina Nielsen (sN), Lindved.
Helle Olesen (sM), Lindved.
Bettina L. Pedersen (sS), Brædstrup.
Charlotte Petersen (sN), Nørre Snede.
Susanne Rasmussen (sS), Give.
Brian Dam Sørensen (sM), Brædstrup.
Merete Sørensen (sN), Give.
Solveig Thorborg (sM), Uldum.
Henriette Vendelbo (sM), Thyregod.
Gitte Marie Wolsmann (sM), Tørring.

3b:
Kim Børsen (sM), Give.
Eva Gotzsche (sN), Brædstrup.
Birgitte Kunnerup Jensen (sN), Brædstrup.
Dorthe Jensen (sS), Give.
Dorte Engedal Jensen (sN), Ejstrupholm.
Mogens Bennedsgaard Jensen (sS), Thyregod.
Rikke Norlyk Jeppesen (sN), Thyregod.
Annette Brounbjerg Jørgensen (sS), Ejstrupholm.
Birgitte Krogh-Poulsen (sS), Brædstrup.
Neel Elisabeth Lopdrup (sN), Tørring.
Mette Møller Madsen (sN), Vonge.
Charlotte Midtgaard (sN), Rask Mølle.
Inge Merete Nielsen (sN), Sandvad.
Lena Dommer Nielsen (sS), Føvling.
Tine Nielsen (sS), Tørring.
Katja Olsen (sS), Tørring.
Leif Olsen IsM), Brædstrup.
Peter Sommer (sS), Brædstrup.
Birthe Rørbech Svendsen (sS), Brædstrup.
Jane Grunnet Sørensen (sN), Brædstrup.
Thomas G. P. Wetche (sM), Jelling.
Annika Yding (sS), Vejle.

3x:
Peter Andreasen (mS), Give.

Stephan Wonge Andreassen (mø), Tørring.
Tove Bitsch Antonsen ImNI, Tørring.
Cecilie Beck (mM), Kalhave.
Thomas Fiil (mF), Jelling.
Mette Forsingdal (mM), Brædstrup.
Axel Gimsing (mF), Klovborg.
Jurgen Claus Grabowski (mF), Brædstrup.
Maj-Britt Jensen (mø), Brædstrup.
Jens Kjærgaard (mø), Give.
Lone Kjærsgaard (mø), Rask Mølle.
Irene Holmbo Larsen (mø), Give.
Charlotte Siewartz Nielsen (mM), Flemming.
Lene Buhl Nielsen (mø), Vonge.
Marianne Nielsen ImNI, Uldum.
Birgith Valentin Pedersen (mM), Brædstrup.
Jesper Rudolf (mS), Hvejsel.
Ole Solgaard (mø), Sandvad.
Lars Sørensen (mS), Give.
Lars Vemmelund Sørensen (mø), Give.
Michael Tangsgaard (mø), Jelling.

3y:
Berit Sølund Andersen (mø), Vindelev.
Jørn Andersen (mF), Tørring.
Bodil Breinbjerg (mS), Nørre Snede.
Ole Mølgård Christensen (mF), Give 
Charlotte Enevoldsen (mS), Give. 
Thomas Eriksen (mØ), Give.
Kristian Havreballe (mø), Vejle.
Lars Hovgaard (mF), Lindved.
Vivi Aarestrup Larsen (mF), Tørring.
Kaj Søndergaard Laursen (mø), Ejstrupholm.
Gitte Madsen (mS), Tørring.
Malene Mols (mø), Jelling.
Poul André Møller (mM), Give.
Katrine Nielsen (mø), Lindved.
Lise Lotte Nørtoft (mF), Kollemorten.
Anders Thorup Petersen (mM), Tørring.
Anne Mette Rasmussen (mø), Ulkjær.
Karsten Sønderg. Simonsen (mM), Thyregod. 
Henny Lykke Søgaard ImNI, Ejstrupholm.
Charlotte Tofteng (mF), Give.

3z:
Charlotte Adamczky (mN), Ølholm.
Claus Lykkeager Andersen (mS), Brædstrup.
Birgitte Bille Christiansen (mM), Tørring.
Jens Eriksen (mF), Give.
Sonja Gjerlevsen (mØ), Klovborg.
Anette Jensen (mN), Give.
Gitte Vesterholm Jensen (mØ), Tørring.
Susanne Juul Jensen (mF), Lindved.



Kristian Kaaberbøl (mSI, Give.
Claus Søndergaard Kristiansen (mS), Lindved.
Henrik Kristiansen (mS|, Givskud.
Marianne Liengaard (mS), Uldum.
Anne-Mette Lund (mSI, Give.
Bjarke Lyngbak Madsen (mF), Lindved.
Gurli Bendix Keller Markussen ImN), Hjortsvang.
Elise Haubjerg Nicolaisen (mN), Uldum.

Berit Holmgaard Olesen (mS), Tørring.
Thomas Sølbeck Pedersen (mN), Thyregod.
Lone Søndergaard (mø), Vonge.
Jan Nedergaard Sørensen (mF), Brædstrup.
Flemming Meyer Thomsen (mF), Give.
Aage Rais Toft (mS), Hornborg.
Maja Lisa Østergaard (mø), Give.



Bagtæppet til forestillingen »RATS« males 
og ophænges.

Fødselsdagsfest: RATS



Om polakkernes besøg her i november fortæller Birgitte Krogh: 
Efter vel overstået besøg i Krakow så formodentlig alle 3.g samf- 

ere frem til polakkernes genvisit i de danske familier. Vi havde i for
bindelse med besøget planlagt nogle udflugter, fester o.lign., som 
vi mente kunne interessere polakkerne, deriblandt en såkaldt »insti
tutionsrunde« d.v.s. besøg på Tørrings alderdomshjem, børneha
ve, folkeskole o.s.v. En dag i Silkeborg med besøg på Jorn Museet 
og Himmelbjerget. En dag i Århus med besøg i kirker, Den gamle 
By og Musikhuset samt »shopping«, og en »skoledag« i lighed med 
den vi havde i Krakow, d.v.s. en dag hvor vore polske gæster fulgte 
forskellige undervisningstimer på Tørring Gymnasium.

Desværre måtte vi sande, at havde vi planlagt turen efter polak
kernes hoved, hvade vi kun sat eet punkt på programmet, nemlig 
»shopping«. De fleste polakker var langt mere interesserede i prisen 
på cowboy-bukser end dansk middelalderarkitektur.

Heldigvis blev det da også til mange hyggestunder med megen 
snak om Polen og danske samfundsforhold, og her oplevede flere 
af os en langt større åbenhed og nysgerrighed fra polakkernes side 
end under opholdet i Krakow, hvilket mange gange førte til endnu 
tættere forhold til vore polske gæster, som en del af os stadig har 
kontakt til.

Desuden lærte vi alle, hvad det indebærer at skulle være vært - 
både i positiv og negativ betydning. Det var uden tvivl sjovt og 
spændende at fremvise Danmark og vores dagligdag, men også be
lastende, da vi hele tiden skulle være parat til at besvare spørgsmål, 
sikre os at vore gæster befandt sig godt etc., så selvom vi nød det 
polske besøg, var vi alle trætte og en lille smule lettede, da de atter 
satte kursen mod Krakow.

Der er ingen tvivl om, at den største oplevelse for os var besøget i 
Krakow, men det var også sjovt og spændende at have polsk besøg 
i Danmark, og vi håber naturligvis, at vore polske gæster havde en 
lige så sjov og spændende tur til Danmark, som vi havde til Polen.

Udveksling er under alle omstændigheder en spændende måde 
at opleve andre lande på, og man må naturligvis håbe, at forbindel
sen mellem Tørring og Krakow holdes ved lige.

Birgitte Krogh
3 b.

Efter den vellykkede udveksling håber vi på at kunne gentage den 
ved en senere lejlighed.

Københavnertur for 2.g d. 22.-24. marts
I år forsøgte vi noget nyt i forbindelse med de traditionelle tre-dags 
ture til København. Alle seks klasser drog af sted til hovedstaden 
samtidig.

Lærerne var måske en smule betænkelige ved at drage ud i fæd
relandet med en horde på 110 elever i lømmelalderen .Ville der over
hovedet være noget tilbage af København at studere for kommen
de gymnasiegenerationer? Vore betænkeligheder blev imidlertid 
kun gjort til skamme. Aldrig har så mange TG'ere opført sig så 
pænt så længe.

Hovedparten af eleverne skulle bo i Istedgadekvarteret, hvad der 
også kunne give anledning til betænkeligheder, men der var så- 
mænd elever, der end ikke opdagede det, og som på hjemvejen 
ærgrede sig over ikke at have fået lejlighed til at besøge dette be
rømte kvarter.

I tre dage studerede eleverne så vidt forskellige emner som 
1800tals arkitektur, klassisk kunst, arbejderkultur, ungdomskultur 
og meget andet. Et besøg i Det Kongelige Teater gav, om ikke an
det, så dog lejlighed til at hvile fødder og øjne.

I forbindelse med turen havde 2.u til opgave at studere fæno- 
mentet ungdomskultur. En af grupperne tog sig specielt af yuppier
ne. Det følgende er et uddrag af deres oplevelser under et besøg 
hos en ung børsmægler. j q

Ung, smuk og rig
I det topmoderne firma, fyldt med smarte sekretærer, unge stræb
somme mænd, masser af dataanlæg og grønne planter, møder 
fem 2'g-ere fra Tørring gymnasium den unge børsfuldmægtig NN.

Han er bare 23 år, en dreng fra provinsen, der er kommet til stor
staden for at slå sine folder og få succes. Den sociale baggrund er, 
som så ofte kendetegnet for yuppierne, ganske ordinær middelklas
se. Der er således ingen »medfødte« evner for finansspekulation, 
eller muligheder for at udnytte faderens stilling og magt.

- »Vi har ingen fars sønner her. De holder ikke en måned. Her be
dømmes vi på pengeydelsen, ikke på faderens navn« udtaler NN.

NN er handelsuddannet og startede på HD for at blive revisor, 
men han forklarer; »Jeg gider ikke læse, men jeg havde en kamme
rat, som blev vekseler, han kunne VIRKELIG lave penge. Pengelug
ten var så tillokkende at jeg også ville forsøge«.

Karaktererne hos NN er typiske tendenser hos yuppierne. De er 
avantgarde, selvsikre og narcissister. Deres mål er at bevæge sig 
mod pengene, mod højere sociale lag FØR de bliver voksne. »Peng
ene er det jeg arbejder for. Med dem kan jeg købe det sjove i livet, 
det dyre. Jeg får en god løn. Man kan ikke få en tilsvarende i hele 
Jylland. Det er sjovt at se på de gamle skolekammerater. Dem man 
troede skulle blive til noget, stræberne,- de sidder med de kedelige 
jobs til 12500 og min er 4 gange så stor« funderer NN. For NN er 
stil... noget meget vigtigt. Han fortsætter: »Jeg er meget kvalitets
bevidst og bruger en formue på tøj. Jeg køber f.eks. aldrig en skjor
te under 800 kr. Ikke Lacoste eller Matiniqui, men noget der er end
nu dyrere. Folk, der går rundt med en lille krokodille, er fuldstændig 
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til grin. Jeg køber i prisklassen endnu højere for at slippe for mærk
erne. Jeg ved hvad der står i nakken, og det er nok. Jeg hader folk, 
der prøver at vise sig og gøre sig ud for noget stort. Hvis de har 
brug for det, er man ikke rig. Pengene er noget man har. Det er ikke 
noget, man skal vise«.

Da NN flygtede fra provinsen til København var det for at leve et 
liv fuld af underholdning. Den selvbevidste følelse det giver at have 
penge i inderlommen og mulighed for at gøre hvad man vil hvis 
man vil, det er værdier der tiltrækker NN.

Han fortæller videre »Min helt store interesse er bodybuilding. 
Jeg er videnskabelig bodybuilder 2 timer hver dag. Jeg spiser sund 
mad - bl.a. 54 kg kød hver dag for at komme i god træning. På to 
uger kan man tage 15 kg, hvis man virkelig går til den, og jeg er 
snart i så god en form, at jeg kan begynde at tage hormoner.

Jeg rejser ikke ret meget, selvom jeg godt kunne. Jeg gider ikke. 
Det ødelægger den daglige rytme og ofte en hel uges program.

Yuppierne lever kun i nuet uden at gøre sig de store forestillinger 
om fremtiden. Men alligevel har NN en lille teori om, hvad han vil: - 
»Jeg vil da nok en dag stifte mig en familie. Det er ikke noget, som 
jeg har tænkt over. Jeg har ingen intentioner om på hvilket tids
punkt, det skulle være. For tiden har jeg højest en fast pige i 3 må
neder ad gangen. Jeg tror egentlig nok, at jeg har temperament til 
at blive fader. Og jeg vil gerne gå hjemme, hvis jeg får en kone, som 
vil ud og arbejde. Det skulle passe mig fint.

Jeg vil gerne flytte til U.S.A. Der kan man lave de helt store pen
ge. Eller også til Spanien for at fede den engang. Jeg vil væk fra det 
danske klima og skattevæsen. Det gør mig så deprimeret«.

NN er ikke interesseret i meget andet end at nå op til pengene. 
Der er visse spilleregler og normer, som skal følges for at nå dette. 
Han kender dem, »Det gælder om at sælge sig selv og have stil«.

Annette 2.u.

Elevorganisationer
Elevrådet
Elevrådet har i skoleråret 87/88 fungeret som det koordi
nerende led mellem fællesudvalg, fællestimeudvalg, fe
studvalg, elevorganisationer, klasserne m.m. som i de 
foregående år. Det er lykkedes at få udført et aktivt styk
ke arbejde, hvor fraværsprocenten altid har været mini
mal. I årets løb har vi dog nedsat vores antal af møder 
fra én gang om ugen til hver 14. dag. Vi har ligeledes få
et indført dagsordner og referater, da dette ikke hidtil har 
eksisteret.

Af programpunkter kan nævnes en høring mellem 
elevorganisationerne DGS, GLO og KG, hvor hele sko
len deltog og mange stillede spørgsmål. Desuden har 

der været planer om en høring mellem de forskellige po
litiske ungdomsorganisationer, men dette er dog ikke 
blevet til noget.

I øjeblikket er elevrådet igang med at organisere en 
»Papirbix«, et sted hvor eleverne kan komme og købe 
papir, blyanter plasticlommer etc. til billige priser. Elevråd
et har været initiativtageren, men vores planer er, at 
den daglige ledelse skal være arbejdsvillige interesserede 
elevers ansvar, dermed er der også en ting at starte på 
for det kommende elevråd.

Anne-Mette Patscheider Lauridsen fmd.

KFS
På mange uddannelsessteder findes KFS-grupper, hvil
ket der også gør på Tørring Gymnasium. KFS står for 
Kristeligt Forbund for Studerende og Skoleungdom; vi 
ønsker at bringe budskabet om Jesus, som netop DIN 
frelser.

I skoleåret 1987/88 var gruppen bestående af 9 »med
lemmer«. Vi har 2 ugentlige møder på skolen i 10- 
frikvarteret, hvor vi holder andagt o.lign. Desuden har vi 
bibelstudier, emneaftener, hyggeaftener, fællesarrange
ment + lokale og regionale lejre. I nov. 88 skal KFS på 
TG stå for en regionallejr for østjyllands region. Vi bliver 
nok ca. 50 stykker på lejren, så der er brug for netop din 
hjælp.

Vi glæder os til at se DIG sammen med os i et kristent 
fællesskab. KFS-aruppen

Konservative gymnasiaster
Konservative gymnasiaster er den eneste borgerlige 
gymnasieorganisation og heldigvis repræsenteret på 
Tørring Gymnasium.

Vi arbejder ud fra den borgerlige/liberale tankegang 
om frihed for den enkelte og arbejder derfor for et friere 
gymnasium.

Hvis du ønsker indflydelse på, hvordan gymnasiet skal 
se ud og være med til at forme din gymnasietid, har vi 
mange ideer i KG, som måske er en organisation for dig.
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Vi glæder og til at hilse på dig på nogle af vores mø
der, hvor du vil få yderligere oplysninger omkring KG og 
hvad vi arbejder for.

Anne-Mette P. Lauridsen fmd. KG

Tørring Gymnasiums Venner
Tørring Gymnasiums Venner ITGV) er en kontakt- og støttefore
ning. i skoleåret 1987/88 er der udbetalt 5520 kr. i støtte til elevers 
deltagelse i studierejser til udlandet.

Det vigtigste tiltag har dog været »TG V-en« - et kontaktblad redi
geret af gamle elever.

Vi bruger her dele af forordet til 4. nr.:
/ skrivende stund har Tørring Gymnasiums Venner 250 medlem

mer. Denne udgave afTGV'en udkommer også til over 100 nye stu
denter. I juni vil de få eksamensbeviset stukket i hånden og derefter 
et girokort til TGV-medlemsskab, som vi håber de vi! tage Uge så 
godt imod.

Sammen med de øvrige medlemmer vil de opleve et blad, som 
formes af læserne og som derfor er meget afhængig af de samme 
læseres indlæg. Vi har svært ved at skjule, at dette nummer ikke 
har den størrelse vi kunne tænke os. Vi er meget glade for de ind
læg som er kommet, men blev i sidste øjeblik svigtet af skribenter, 
som vi havde håbet kunne bidrage.

Igen er det rejseoplevelserne, der har udmøntet sig i artikler. Per 
Kjær IY-87) har forladt de »flommefede svin« i USA og er draget 
sydpå til Equador, hvor karakteristikken af omgivelserne svinger fra 
det rene paradis til det sande helvede.

Rikke Holmsted (Y-86) er nået halvvejs på turen jorden rundt, 
nemlig til Australien, hvor hun sammen med en veninde arbejder på 
Royal Copenhagen - danish home-made icecream. Siden sidst har 
hun rejst i Asien og Kina.

Flemming Midtgård (Z-85) skriver i sin artikel om det »at opleve«. 
Sammen med Robert Lau var han lige ved at komme for sent til 
FHght no. 664 til New York:

»Robert og jeg skraldgrinede os et godt stykke ud over Atlanten, 
mens vi satte os tilrette i de store bløde flysæder... vi havde næsten 
forklumret vore Amerika-tour allerede inden den var begyndt.« 
... Barak-nyt har oplevet en tiltrængt renaissance og fremstår nu 

som et både vittigt og oplysende blad, som vi bringer nogle smags
prøver på. Det har ikke undgået vores opmærksomhed, at Barak- 
nyts redaktion b/.a. består af de nu næsten færdige studenter og 
disse skal have en særlig opfordring til at deltage i redaktionen af 
dette skrift.

Den nuværende redaktion består af udtjente 84-folk, som håber 
på snarlig hjælp - eller for at sige det lidt klarere: Hvis der ikke me
get snart kommer nye kræfter, vil dette blad Uge så stille gå i sig 
selv.

Idealet ville være, at have en person fra hver årgang i redaktionen 
og vi vi! meget kraftigt opfordre alle om at granske hoved og lom

mebog og komme ud af busken. Deadline næste nr.: 15. okt. 1988.
Generalforsamling i TGV afholdes i år søndag d. 14. august kl. 

19.30 på Tørring Gymnasium. Dagsorden ifølge vedtægterne. Alle 
medlemmer indbydes - også interesserede bladsmørere mødes den
ne dag.

Gamle elevers dag er planlagt til d. 30. september 1988 kl. 18.00. 
Girokort til fornyelse af medlemsskab og indbydelse til festen frem
sendes senere.

Redaktionen:

Karsten Eriksen
Arnegårdsvej 13 st. th
8230 Åbyhøj
0625 99 63

Niels Bonfils
Sangfuglestien 13. st.
2400 København 0
01 19 06 47

Olav Skåning Andersen 
Øster Allé 25,1,44 
2100 København 0 
01 42 46 39

Skolerådet
Et gymnasiums skoleråd er meget bredt sammensat, 
idet det omfatter alle de grupper, som har interesse i et 
gymnasiums dagligdag: d.v.s. 1 repræsentant fra amts
rådet: Karsten P. Andersen, Villavej 5, 7323 Give, 2 for- 
ældrevalgte: Jens Jørgen Jensen, Febækvej 28, 8762 
Flemming og Nina Mikkelsen, Viggo Pejsensvej 12, 7160 
Tørring. Desuden formanden for lærerrådet: Ulla Keller- 
mann og 1 lærerrådsvalgt: Pia Oxenvad samt 2 eiewalg- 
te: Kristian Thulesen Dahl, 3.a og Charlotte Enevoldsen, 
3.z. Endvidere en T.A.P.-repræsentant: pedel Erland 
Sørensen og rektor Kurt Fredsgaard.

Den kompetence, som skolerådet er tildelt, er ikke im
ponerende, men rådets styrke ligger i, at det favner så 
bredt i dets interesserepræsentation. Der blev i 1987/88 
afholdt 3 møder og hovedtemaer har været budgetfor
hold, men bortset fra strikt personlige forhold har der ik
ke været begrænsninger på de emner, som har været 
drøftet. Referat af rådsmøderne bliver uddelt til alle 
elever/forældre.

Formand i 1987/88 er Jens Jørgen Jensen, Flem
ming.

KF.
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Udvekslings-studenter
I år har der været 7 udvekslings-studenter på Tørring 
gymnasium:

Pamela Eisenecker fra USA, Susan Parson fra Cana
da, Jason Anderson USA med Rotary; Frauke Ruckert 
fra Tyskland, Katerine Garret fra USA, Emma Honey- 
man fra Australien (rejst i januar) med Y.F.U. og Davide 
Adami fra Italien med A.F.S.

Vi har boet i forskellige byer, nogen af os har skiftet 
familie, nogen har været hos den samme hele året.

Vi havde nogle problemer i starten men klarede os 
godt, og omkring jul begyndte vi at følge med i undervis
ningstimerne som sproglige eller matematikere. Vi har 
lært noget i skolen, bl.a. dansk, men vi har sikkert lært 
noget om Danmark og dansk kultur. Vi har lært at forstå 
og acceptere forskellige mennesker og har selvfølgelig 
også lært at drikke øl sammen med dem.

Vi si'r hjertelig tak til Tørring Gymnasium, Kurt Freds- 
gaard, lærere og venner.

De udvekslings-studenter fra 
hele verden.

Davide.

3 udvekslingselever.

Elevarbejde
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Personaleoversigt

BH Birte Havgaard 
kantinebestyrer 

Rådyrvej 10, 7160 Tørring 
Telefon 05 80 11 30

UK Ulla Kellermann 
musik/historie 

Borgergade 37, Hjortsvang 
7160 Tørring 

Telefon 05 67 62 22

PK Peter Kibsgaard 
biologi/fysik 

Østergårdsvej 12 
7160 Tørring

Telefon 05 80 14 63

HJ Johs. Hjelt 
fransk/dansk 

Hovmarksvej 85, 8700 Horsens 
Telefon 05 65 74 81

IJ Inge Jensen 
fransk/religion 

Helsebakken 15, 7100 Vejle 
Telefon 05 83 81 01

JB Jan Bech Knudsen 
biologi/geografi 

Bryggervangen 2 
7120 Vejle Øst 

Telefon 05 81 63 26

EL Eigil Laursen 
musik/dansk 

Solvej 2, 7160 Tørring 
Telefon 05 80 17 97

Gravers Lystbæk 
pedelmedhjælper
Skovbrynet 16 A 
8763 Rask Mølle

Telefon 05 67 92 27

HK Helle Kornum 
musik 

Vestervang 25C, st.,tv. 
8000 Århus C 

Telefon 06 18 94 12

HM Hans Madsbøll 
fysik/matematik 

Bækkeskovvej 8, St. Dalby 
8722 Hedensted

Telefon 05 89 22 17

SM Sonja Mahler 
geografi/samf. fag/erhvervs. øk. 

Hjortsvangvej 19, Hjortsvang 
7160 Tørring

Telefon 05 67 61 28

KT Kristian Thisted Nielsen 
musik/samf. fag/erhvervs øk.

Yrsavej 1, 8230 Åbyhøj
Telefon 06 15 21 57

KN Knud Nissen 
matematik 

Eghøjvej 3H, 8250 Egå 
Telefon 06 22 72 63

AN Anette Nielsen
tysk

Højager 183, 7300 Jelling
Telefon 05 87 23 77

Lisbet Graff Oxfeldt
sekretær

Vongevej 70, 7300 Jelling 
Telefon 05 87 34 14
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Personaleoversigt

PA Povl B. Andersen 
latin/oldtidskundskab/fransk 

Skejbygårdsvej 122 
8240 Risskov 

Telefon 06 21 45 44

MB Merete Bertelsen 
dansk/engelsk 

Kalhave GI. Skole, Kalhave 
7171 Uldum 

Telefon 05 67 88 35

PB Poul Brønfeld 
historie/idræt 

Heisebakken 15, 7100 Vejle 
Telefon 05 83 81 01

BØ Kurt Bøge 
matematik/fysik 

Flintebakken 38, 8240 Risskov

DA Dorte Andersen 
fransk/religion 

Vibevej 22, 7160 Tørring 
Telefon 05 80 20 01 Telefon 06 21 91 49

SC Steen Filt Christensen 
dansk/engelsk 

Sølystgade 47, 8000 Århus C 
Telefon 06 12 52 91

HC Hans Chr. Clausen 
historie/latin/oldtidskundskab 

Bækvej 5, 7160 Tørring 
Telefon 05 80 19 68

MC Marianne Clausen 
samfundsfag/erhv. øk. 
Skejbygårdsvej 292 

8240 Risskov 
Telefon 06 21 06 56

Af Ase Fogh KF Kurt Fredsgaard 
samfundsfag 
»Rosenlund« 

Ndr. Fælledvej 11, 7160 Tørring 
Telefon 05 80 19 46

engelsk/dansk 
Solvej 4, 7160 Tørring 
Telefon 05 80 20 46

Jens Nielsen Gade 
historie/tysk 

Dybdalsvej 10, Åle 
7160 Tørring 

Telefon 05 67 63 03

Margit Hansen 
sekretær 

Højtholmvej 6, Tyrsting 
8740 Brædstrup 

Telefon 05 76 11 32

KH Karsten Haahr 
kemi/fysik 

Bygade 28 A, 7160 Tørring 
Telefon 05 80 19 98

MDH Mogens Ditlev Hansen 
matematik 

Hesselkær 36, 7100 Vejle 
Telefon 05 83 65 54

JH Judit Hardgrib 
dansk/idræt 

Vestermarksvej 12, Grejs 
7100 Vejle 

Telefon 05 85 33 12
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Personaleoversigt

Esther Pedersen 
kantinemedhjælper 
Sdr. Fælledvej 30 

7160 Tørring
Telefon 05 80 14 53

SP Sanne Petersen 
pigeidræt/tysk 

Rodalvej 5, 7183 Randbøl 
Telefon 05 88 38 84

JR Jesper Ranfelt 
geografi/idræt 

Yrsavej 1, 8230 Åbyhøj 
Telefon 06 15 21 57

HS Henning Schou 
fysik/matematik 

Merkurvej 22, 7100 Vejle 
Telefon 05 83 22 03

PO Pia Oxenvad 
engelsk/dansk 

Vesterbyvej 12, Hjortsvang 
7160 Tørring 

Telefon 05 67 64 02

IS Irene Thue Søndergaard 
engelsk/formning 

Råhøjvænget 31, 8260 Viby J.
Telefon 06 28 47 57

Erland Sørensen 
pedel 

Lydiavej 4, 7160 Tørring
Telefon 05 80 15 83

FH Finn Høghø/ 
oldtidskundskab 

Klostergade 80,1, 8000 Århus C 
Telefon 06 19 41 92

TS Tom Sillesen 
biologi/kemi 

Ivar Huitfeldtsgade 4,2 
8200 Århus N 

Telefon 06 10 13 71

LS Lise Dengsøe Sørensen
dansk/formning

Ivar Huitfeldtsgade 77
8250 Arhus N

Telefon 06 10 19 21

BB Birte M. Bengtsson 
biologi/idræt 

Kaj Munksvej 51 II, 8260 Viby J 
Telefon 06 14 80 10

HÅ Jens V. Haagerup 
fysik/matematik 

Springbankevej 14 
Nr. Kollemorten, 7323 Give 

Telefon 05 80 33 95

IL Inger Lehmann 
spansk/engelsk 

Chr. Købkesgade 15, 1.tv.
8000 Århus C

Telefon 06 19 95 70

NF Niels Nyboe 
Frandsen 
tysk/historie 

Wulffsgade 20, 4. tv.
8000 Århus C

Telefon 06 14 81 99
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Adj. Henning Dochweiler, der har haft orlov i over 3 år, har opsagt 
sin stilling og fortsætter som leder af Det Danske Selskabs afdeling 
i Salzburg, Østrig.

Af de to andre på orlov er Søren Brøndum pr. 1. aug. 88 blevet 
udnævnt til rektor for Herning Gymnasium og Poul Erik Madsen er 
blevet vicekontorchef i Undervisnings- og Kulturforvaltningen, Vej
le Amtskommune. Adj. Birgit Sørensen og adj. Aage Rasmussen 
har fået 2 års orlov for at undervise på et gymnasium på Færøerne.

Følgende har bestået den praktiske undervisningsfærdighed i 
87/88:

Birgitte Steen Madsen (engelsk og religion) Arne Kjær (musik).
Rengøringspersonale: Til den daglige 3-timers rengøring af gym

nasiets knap 7000 kvm. er ansat 9 rengøringsassistenter samt 2 af
løsere: Anna Marg. Andersen, Hansa Christensen, Inger Hansen, 
Mine Hansen, Laura Jensen, Ruth Jessen, Connie Juul, Karen 
Markussen, Ellen Hansen, Karen Marg. Nielsen og Emilia Petersen.

K.F.

Fordeling af hverv:
a) Udpeget af rektor:

Inspektor: Poul Brønfeld.
Boginspektor: Jan Bech Knudsen.
A.V.-inspektor: Henning Schou.
Bibliotekar: Annette Nielsen.
Studievejledere: Pia Oxenvad, Eigil Laursen og Annette Nielsen.
Datavejleder: Kurt Bøge.
Skemalæggere: Mogens Ditlev Hansen og Knud Nissen.

b) valgt af lærerrådet (skoleåret 1987/88):
Lærerrådsformand: Ulla Kellermann.
Næstformand: Annette Nielsen.
GL-tillidsmand: H. C. Clausen.
Tillidssuppleant: Jesper Ranfelt.
Sikkerhedsrepræsentant: Peter Kibsgaard.

c) valgt af eleverne (skoleåret 1987/88):
Elevrådsformand: Anne-Mette Lauridsen.

Årsskriftet redigeret af: HC, KT, LDS og SM.

Elevarbejde



Lærerkollegiet til arbejdsfrokost hos rektor, august 87.




