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I lighed med øvrige år udsender vi i 1995 et årsskrift på Tørring Amtsgymnasium. 

Årsskriftet er ikke en introduktion til undervisningen i gymnasiet,

men først og fremmest centreret om i billeder at vise indtryk

rarord fra de aktiviteter, der gør gymnasieuddannelsen til noget mere 

end blot og bar faglig indlæring og peger således

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 tilbage,

er det ikke for at dvæle ved fortiden, men for at vi - med udgangspunkt i 

vore erfaringer - kan nå videre og gøre vores fcelles arbejdsplads

et bedre og endnu mere tilfredsstillende sted at være.

Vi har således atter i år udfærdiget en konkret

handlingsplan for vore aktiviteter, som skal være udgangspunkt for at 

realisere skolens målsætning og gøre Tørring Amtsgymnasium

til et spillevende og engagerende miljø.

Kurt Fredsgaard

Rektor



Den 26. august fyldte rektor Kurt Fredsgaard 50 år, 

og det blev fejret med at han blev afhentet i 

hestevogn og dernæst var hovedperson i forestillingen 

"Rek2ren", en hyldestforestilling med indslag fra 

elever, kolleger og familie.

En helt speciel gave til Kurt Fredsgaard var kindkys 

og roser fra de kvindelige lærere, 

som dansede Cabaret iført sorte netstrømper, 

guldvest og hat.

dselsdag



Igen i år startede skoleåret med en sverigestur for 

skolens nye elever. Denne gang var vejret med os, 

så det kan altså også lade sig gøre at 

klatre, rafte og sejle i kano i solskin.

Pæleklatring var den store attraktion

- også som tilskuersport.

Tak til tutorgruppen for en ukuelig indsats.



Hvert år i september 

afholdes en 

aktivitetsdag, hvor der bliver 

afprøvet mange former for grænser.

I år havde et hold udfordret sig med at 

prøve paint ball.

med en kvalifikationsturnering

fulgte så håndbold

gymnasieturnering

Forud for alle

I løbet af skoleåret afholdes



I det forløbne år har der været fart på sporten på TAG. Skoleåret startede med, at 

TAG stod for arrangementet af regionens atletikstævne på Vejle stadion med idrætmellemniveau 

som officials og dommere. Der blev opnået mange fine individuelle resulta

ter, selvom vi ikke lige vandt holdmatchen.

For første gang var der i år gymnasieturnering i drengefodbold, hvor vi deltog, ligesom vi i flere 

år har gjort med pigefodbold.

Så stod indendørsscesonen for døren. Her lagde vi ud 

for at finde deltagere til årets badmintonturnering på Rosborg Amtsgymnasium. Senere 

turneringen med 2 drenge og 3 pigehold, og vi havde 2 gode dage i hallen med håndboldstævne.

Pressens bevågenhed var vakt, da vi på TAG afholdt landets første 

i ultimate.

All Stars holdet viste deres kunnen og mange nye talenter så dagens lys. En tredje 

plads rakte det til, og det var flot.

disse stævner er der træning - frisport, men udover disse sportsgrene afholdes der workshop, 

hvor alle mulige aktiviteter tages op efter de fremmødtes ønsker. Her må også nævnes det nye 

motionsrum, som flittigt bliver brugt i mellemtimer og efter skoletid.

der mindst 2 interne turneringer i fodbold og i volley. 3z havde i år sat sig for at bryde lærernes 

mangeårige monopol på volleypokalen, og det lykkedes med succes. Tillykke til 3z 

Lige nu ligger frisporten stille, men vi arbejder på,

at kunne starte sæsonen med en ny beach volleybane, samt ultimate og tennis.



Hvert år afholdes der på Tørring Amtsgymnasium 6-8 fcellestimearrange- 

menter. Det tilstræbes fra Kulturudvalgets side,

at arrangementerne rummer en

bred vifte af forskelligartede kulturelle tilbud.

I det forløbne år har der således været et 5—kantet valgmøde (billede) og diskussion mellem

GLO og DGS.

Vi havde endvidere besøg 

af en 

musikgruppe fra Ecuador 

— Nuevas Raises — i forbindelse med 

Operation Dagsværk.

På teaterfronten gæstede en irsk 

teatergruppe — Irish Actors

Theatre Company — os i begyndelsen af marts, og det var en stor succes.

Lige i begyndelsen af det nye år var der i sam

arbejde med Amtscentralen i Vejle kommet et interessant besøg i stand med to af de 

nye og ganske lovende forfattere fra 90'erne, Christina Hesselholdt 

og Janus Kodal. Elever og lærere fulgte interesserede med i, at forfatterne læste op fra 

deres seneste værker og forklarede baggrunden herfor.

Endelig sluttede vi af med et godt foredrag af den fra medierne kendte Mikael Rothstein. 

Det drejede sig om nyreligiøse bevægelser.



TAG s kor

deltog i november

1994 i et

stort amtsligt projekt,

hvor ca 900

sangere og musikere

uropførte bestillingsværket

"Jysk Efterår" komponeret 

af Anne Linnet.



TAG har kontakt til mange

gymnasieskoler rundt omkring i Europa.

Alle elever tilbydes i 2. eller 3.g en studietur 

til udlandet i forbindelse med undervisningen

i et eller flere fag.

limø

Et valghold i billedkunst var på udveksling til

Rouen i Frankrig bl.a. for at studere gotikken 

og impressionismen.



Wow! Vores år er fløjet af sted, ligesom vinden i Danmark. Vi har allesammen haft 

et meget fedt år her på Tørring Amtsgymnasium. Vi har mødt mange 

mennesker og har fået mange nye venner, som vi aldrig vil glemme. I dette år har vi gjort 

mange erfaringer og lært meget om den danske kultur.

Gymnasiet tilbød os mange aktiviteter og disse har vi været meget glade for. F. eks. aktivitets

dag, Gallafesten, Juleafslutningen, Forårskon

certen, TAG Festival, cafeen, mange

fester og mange rejser. I december var vi alle 

sammen en dag i Odense med Povl Borre

Andersen, og vi så H.C.Andersens Hus og

nogle specielle danske kirker. Disse mulighe

der har givet os mange vidunderlige minder.

Selvfølgelig har vi også lært om den danske

skole og fundet nogle forskelle. I Nordamerika og Asien har man ikke fester på sko-

Brock, Chie, Leslie, Palm, 
Miriam, Cathy, 
Barb & Francisco

len, hvor man må drikke alkohol. Det synes 

nogle af os var en stor forskel. I Sydamerika kan man ikke 

vælge sine fag på skolen, en

anden stor forskel. Vi synes alle sammen, at eleverne på gymnasiet har det 

meget frit. Feks. må de gå fra timen uden at spørge om lov.

Vi vil gerne sige TAK til alle i vores klasser, 

lærere og til resten af gymnasiet for alt. I har fået os til at føle os velkommen, og vi 

vil aldrig glemme dette år. Mange hilsner og tak skal I have alle sammen.



Efter Grease og Les Misérables var det store spørgsmål, om dette års musical kunne leve op til de $ 

forestilling, og næsten 3000 mennesker overværede de 4 opførelser.

"Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat" - som den egentlig hedder, er kon 

det gamle testamente. Det er umiddelbart en oplagt historie, og den e 

så de viser forskellige musikalske stilarter, især fra det 20. århundredes rytmiske musik.

Scenen var om muligt endnu flottere end vi før har set p 
og flotte kostumer - alt bidrager til et totalindtryk af gammel tid og Mellemøstens varme, tør luft, 

Det er også det, der gør det til nc 
dans, kostumer, sminke, PR og alle de andre ting, som hver især er nødvendige.

Bag det endelige resultat ligger et stort forarbejde, som naturligvis ku

Og det var så det

pane i det sydlige Polen til august for at opføre Josef der. Det bliver med garanti en fantastisk tur.



tore forventninger. Lad det straks være slået fast. Det lykkedes endnu engang at skabe en stor og flot 

iponeret og skrevet af det kendte makkerpar: Andrew Lloyd Webber og Tim Rice, på basis af historien fra 

r så blevet bearbejdet og tilsat noget iørefaldende og afvekslende musik. Sangene er bevidst udarbejdet, 

å TAG. Bygget op med engle-tårn og brødre-podie, rigtige sejl og lagner belyst med sand og blåt, enkle 

sol og blå himmel. Et sanseindtryk som sammenlagt virker overvældende.

get særligt: at bringe de mange kræfter sammen: instruktion, scenografi, lys, lyd, solister, kor, orkester,

Iminerer til sidst i en hektisk og "når vi det nu?" -slutspurt. Men også denne gang har samarbejdet fungeret 

utroligt godt, et teamwork med over 120 medvirkende elever og lærere.

ja, dvs. foranlediget af et lokalt rejsebureau, ser det nu ud til at TAG's musical-ensemble drager til Zako-



Efter et fodboldforløb besøgte idræt mel

lemniveau i oktober AGF's 

superligahold i Århus. Træner Peter

Rudbæk gav sig god tid til at fortælle om 

_ træningsformer og 

ursion mandskabsbe

handling og bagefter 

havde han indkaldt en af superliga-

holdets profiler, europamesteren Torben

Piechnik, som fortalte om livet som prof-spiller, om sit syn på sportspressen, og om forskellen på 

at spille for en dansk superligaklub og Liverpool. Til slut overværede holdet

førsteholdets træning. Tak 

til AGF og Peter

Rudbæk for en udbytterig 

dag.

Tøserne fra mel

lemniveauholdet i musik 

gik i studiet i marts 

måned 1995, hvor de ind

spillede to numre under professionelle forhold.



Billederne fra dette års forårskoncert 

viser bagtæppet, 

som blev kreeret af

Sidsel Fogh Pedersen fra 3z samt et meget

indbydende 

frokost

bord, men lavet i 

ler af 3x. 

Flere elever har

som 

projekt i billed 

kunstun

dervisningen arbejdet med en "studenterpark" 

ved Tørringhus, som der er konkrete 

planer om at etablere.

Forårskoncert



Mellemniveauhold i idræt på toppen!

Først højt til vejrs, 

derefter nedad i slinger og slalom

i Skt. Johann, Østrig marts 95.



Tørring Gymnasiums venner 

har oprettet en fond 

til originale initiativer og projekter:

TGV

Elevrådet har også i år været stærkt kørende, eleverne har måske ikke

bemærket det, men elevrådet har haft meget at lave - også i år. Inden for skolens mure har

elevrådet fået mere at sige, da det er blevet repræsenteret i

3 udvalg, der på nogen tænkelig måde kan have noget med 

e at gøre. De er blevet taget med på råd i mange henseen- 

- der, det var dog ikke rart også at skulle være med til, at

nedlægge nogle af næste års valghold. Sjovere var det at arrangere feriecafeerne.

Også uden for skolen har elevrådet stået stærkt, 

idet TAG's elevråd har repræsentanter i elevrådsforeninger,

både på amtsplan og landsplan. Så elevrådet har med andre

ord været en lille politisk instans på TAG.

Ehvråd



I forbindelse med 50-året for Danmarks befrielse afholdtes en kort højtidelighed den 5. maj, hvor 2.g 

Den 4. maj om aftenen lød BBCs kaldesignal ... morsesignalet for V.som sædvanlig. Ganske kori 

mark har ventet på i mere end fem år. De tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark har 

maj klokken 8.00 er Danmark igen et frit land.

Hele landet eksploderede i et jubelbrøl. Overalt blev de forhadte mørklægningsgardiner flået 

havde været gemt bort blev fundet frem, den sidste sjat ægte kaffe blev drukket og folk strømmede ud på 

Nogle få danskere deltog ikke i jubelscenerne nemlig de danske nazister, kolla

boratørerne, stikkerne, tyskertøserne, værnemagerne og andre, der havde plejet venskabelig omgang 

På trods af at den organiserede modstandsbevægelse prøvede at forhindre det, gik mange nyslåede 

pøbelen amok overfor de små fisk, som f.eks tyskerpigerne, -hvis forbrydelse i langt de fleste tilfælde ikke 

Disse selvbestaltede "frihedshelte" havde ikke forstået, at den gave,- friheden

som var faldet næsten som en appelsin i kongerigets turban, ikke var friheden til at gå amok i en hævnrus, 

derne, men hvem der var forræder skulle afgøres af domstolene, ikke af en tilfældig sammenrendt pøbel, 

enig med.

Danmarks befrielse betød, at vi som borgere i dette land pådrog os en gæld, som vi aldrig kan 

menneskeheden. En gæld som kun kan afdrages ved altid at værne det enkelte menneskes rettigheder mod 

Efter befrielsen sagde man "aldrig mere 9. april", man kunne med lige så stor ret sige aldrig mere 

lykkedes kun for ganske få, resten af disse bekvemmelighedsflygtninge blev sendt tilbage til tusindårsriget 

Da vidste man jo ikke at titusinder af danskere ganske få år efter skulle stå i den samme situation. Men dem 

egen bekvemmelighed for at hjælpe de nødstedte.

Nu er Danmark et fredeligt sted, men andre steder raser krigen stadig, og vi kan

nu afdrage på vores gæld, ved at give flygtninge en mulighed for at få sikkerhed og nogle af de 

Det er efter min mening den smukkeste måde vi kan hædre mindet om de millioner af liv, der blev 

Halfdan Rasmussen skrev følgende vers i sin befrielsessang "Men det bli'r atter stille efter stormen":

"Og det bli'r godt at sidde ganske stille. Og være ene med en stues ro .Og høre regnen 

Ja, vi skal nyde stuens ro, men vi skal ikke låse døren ind til stuen, for så er det ikke et fristed, 

men et fængsel.



musik holdene sang et par sange og Jens Gade holdt nedenstående tale

inde i udsendelsen kl. 20.36 opstår der en kort pause, og derefter kommer så den meddelelse, som Dan 

overgivet sig. Fra den femte

ned og stearinlys blev stillet i vinduerne for at understrege, at freden var kommet til landet. Flasker, der 

gaderne, hvor totalt fremmede omfavnede hinanden i glædesrusen.

med den tyske besættelsesmagt. Nu nærmede opgørets time sig. - Og opgøret kom.

"modstandsfolk" i gang med at udøve Lynchjustits, på såvel skyldige som uskyldige. Nogle steder gik 

engang kunne falde ind under færdselsloven.

men derimod friheden til igen at opføre sig medmenneskeligt. Naturligvis skulle der gøres op med forrce- 

Disse mennesker havde ikke forstået, at menneskerettigheder gælder for alle, ikke kun for dem, man er

betale tilbage, kun forsøge at afdrage på. Ikke en gæld til de allierede sejrherrer, men en gæld til hele 

overgreb fra stater og organisationer. Ikke kun danskernes rettigheder. Men alle menneskers rettigheder. 

1938 eller 37.... I disse år forsøgte tusinder af desperate tyske jøder at komme i sikkerhed i Danmark, det 

og en ukendt skæbne.

var der da heldigvis nogen der ville tage imod. Der var heldigvis nogen, der ville ofre noget af deres

menneskerettigheder tilbage, som er blevet nægtet dem i deres fædreland, 

ofret i kampen mod det mest bestialske regime verden endnu har set.

5. maj
banke mod den rude. Som døden før har mærket med sin kno."
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Med TAG Festival fire år i træk må 

vi sige at have fået endnu 

en tradition på TAG. Vi var meget stolte 

over at kunne præ

sentere et så flot program, som vi 

gjorde i år.

Omkring 35 musikere, alle med tilknytning 

til gymnasiet, forstod virkelig at 

håndtere deres instrumen

ter. Det gav sig den 20. maj udslag i en 

rigtig god 

festival på pladsen foran 

gymnasiet. Vi havde i år publikumsrekord 

med 800 gæster og ikke mindre end 

14 forrygen

de festlige orkestre. Så det 

betød ikke så meget, at der sidst 

på eftermiddagen faldt regn

- næsten tværtimod.

Faldskæi

Am D

Den 20. maj var Kurt

^tørdag den 20. maj 1 
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TAG F@st

nssang
Tekst og musik: Finn Agger

Am

fly - vende. Svæ - ved ned på T. A.

G Am

dåd af de kræven-de og

E E7

Godt det gik godt for

E7 Asus4 Ain

hel-lcr ik-ke helt normal.

D Am

2. Håndboldherreme var knaptså flyvende. 
V M i Island blev katastrofal.
Det var godt nok næsestyvende 
at de blev kuet på sagaøens val. 
Årsagen til fadæsen cr netn at gætte på, 
man behøver ikke en gang at kunne spå. 
Rer beset havde de ikke noget valg, 
hvis de ville hjem til T. A. G. Festival.





Lisbet G. Oxfeldt

Kantinemedhjælper

BG Bjarne 
Id

Grønhøj

.S Lise Dei 
b/Bk/De

LA Ellen Lbnger 
En/Bk

LN Lars Paul Gaub

Steen Bo Verstergaard Pedersen 
/Ma Mk Marius

Na- - - - - - - -
Andersen

Erl
SC Steen Fiil Christensen

Barre Andersen

PK PeterKibsgaord

BL Birgit Luken-Hansen
TyZSp- - - - - -

Bi/Ke ÅF Åse Fogh 
En/Da


