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I lighed med øvrige år udsender vi i 1994 et årsskrift på Tørring Amtsgymnasium. Årsskriftet er 
ikke en introduktion til undervisningen i gymnasiet, men er først og fremmest centreret om de aktivi
teter, der ligger uden for og rækker ud over den almindelige time. Årsskriftet handler om det, der gør 
gymnasieuddannelsen til noget mere end blot og bar faglig indlæring og peger således på, at gymna
siet 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 udgangs
punkt i vore erfaringer - kan nå videre og gøre vores fælles arbejdsplads til et bedre og endnu mere 
tilfredsstillende sted at være. Vi har således på TAG i år udfærdiget en konkret handlingsplan for vore 
aktiviteter, som skal være udgangspunkt for at realisere skolens målsætning og gøre Tørring Amts
gymnasium til et spillevende og engagerende miljø.

Kurt Fredsgaard 
Rektor



Indland

Forfatteren Klaus Lynggaard taler om forskellen mellem poetiske og platte rocktekster. 
(Foto: Mads Hansen).

F ællestimearrangementer 
1993/94

Pernille Overø kom og viste nogle 
indiske tempeldanse, som var en slags 
danset tegneserie. Først fortalte hun 
gudehistorieme og viste i et smidigt fin
gersprog, hvilke håndbevægelser der 
betød hvad, og så dansede hun det på 
bare fødder og med ringlende bjælder.

Steen Hvass fra Vejle Museum fortalte 
om det nyeste inden for arkæologien. 
Især de store offerfund i Illerup Ådal 
viste, hvordan man kunne “læse” sig til 
nogle historiske begivenheder, før der 
var skriftlige kilder. Fundene af fx. 
kamme viser sig at være identiske med 
fund fra Norge, så man har vidnesbyrd 
om danskernes tilstedeværelse - og 
nederlag.

Pierre Dørges Jungle Orchestra kom 
og spillede, og det blev en speciel begi
venhed, ikke blot fordi det er det første 
rytmiske statsensemble, men også fordi 
musikken er en særegen fusion af 
næsten uforenelige musikalske traditio

ner, blues, afrikansk- og balinesisk gam- 
elan musik mm. Det var “world music”, 
også bogstavelig talt, med musikere fra 
Danmark og al verdens lande, og - af 
allerhøjeste karat.

Et interregionalt musikstævne stod vi 
selv for - halvvejs i hvert fald. For et af 
vore musikhold havde samarbejdet med 
Frederiksberg Gymnasium om to kon
certer både her og der, og det både var 
og omhandlede interregionalisme, num
rene havde nemlig alle dette tema til 
fælles, bl.a. TV 2’s ‘September '85’ om 
en racistisk jyde, der bliver fanget på det 
forkerte ben med sin (hans?) fremmed
artede dialekt. Eleverne stod godt ruste
de til årets studenterstile.

De politiske ungdomsorganisationer 
havde lejlighed til at stå ansigt til ansigt 
med TAGs ungdom. Det førte til en hid
sig debat, som kun frokostpausen kunne 
sætte en stopper for.

En digter og en rockmusiker, Klaus 
Lynggård og Lars K. Andersen, talte 
om poesi og rock med medbragte 

musikeksempler over kantinens højtale
ranlæg. Rock var det, men var det nu 
også poesi, eller var det bare hånd
værk? Et mindretal i festudvalget ville 
høre om dimissionsfestens bookede 
orkester (Backseat Boys) nu også kunne 
få autoriteternes kvalitetsstempel.

Mogens Stryhn holdt et lysbilledefore
drag om Kulturimperialisme. Han har 
gjort det før, kan undertegnede bevidne, 
men det kunne ikke høres på ham. Det 
var med samme glød, engagement og 
humor, som da han første gang må have 
fået ideen. Vores forstillinger om den 3. 
(og 4.) verden ligner ikke hans. Men 
han har været der og har taget nogle 
fremragende billeder af glade, smilende 
børn dér, og gråtriste billeder af vores 
betonideal for dem. Det var fascineren
de og provokerende.

Finn Agger

Fra foredraget "Kulturimperialisme" ved 
Mogens G. Stryhn.
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Fra marts til maj vardele af gymnasiet indpakket i brunt papir og plastik, inspireret af den ameri
kanske kunstner Christo.

Tørring Gymnasiums Venner

Et rejselegat til gamle elever er det 
nyeste tilTAG i rækken af initiativer fra 
Tørring Gymnasiums Venner (TGV). 
Legatet vil blive uddelt i år for første 
gang og er en af de måder, Tørring 
Amtsgymnasium holder forbindelsen til 
sine gamle elever.
TGV blev stiftet i 1982, året efter en 

flok studenter havde forladt Vejle Amts 
første gymnasium placeret i et landom
råde. Formålet var at skabe en sammen
hæng mellem gymnasiet og lokalsam
fundet. I dag har foreningen udviklet sig 
til primært at være bindeled mellem 
gymnasiet, lærere og gamle elever - og 
det kan man aflæse i TGVs arrange
menter.
Hvert år den sidste fredag i september 

er TGV vært ved en fest for alle gamle 
elever og lærere. Et velbesøgt arrange
ment med mulighed for at møde venner 
og veninder til festivitas, kalas og hvad 
deraf følger. Det festlige virkefelt blev 
udvidet i 1991, da den første studenter
årgang havde 10 års jubilæum. TGV til
bød et glas, en fest og et par velvalgte 

rektorord - og denne tradition er nu en 
fast forankret del af afslutningsfesten på 
gymnasiet.
Udsynet, den internationale dimension, 

et højt prioriteret på Tørring Amtsgym
nasium. Studierejser og ekskursioner 
indgår som vigtige elementer i under
visningen, og TGV støtter målsætnin
gen om, at alle elever skal have mulig
hed for at få et konkret forhold til en 
verden uden for Brædstrup, Give og 
Hjortsvang. Vi følger de gode intentio
ner op med kontant økonomisk støtte til 
betrængte elever. TGV har indtil nu 
uddelt godt 50.000 kr. i elevstøtte.
Derudover udgiver Tørring Gymnasi

ums Venner medlemsbladet TGV’en, 
opkaldt efter både foreningen og det 
franske lyntog. Her kan man læse om 
dagens TAG og i artikler, kommentarer 
og rejsebreve høre nyt fra en verden 
hinsides Tørring.

Vær på forkant med nutiden 
ta ’ med TGV ud i fremtiden

Olav Skaaning Andersen, formand 
TGV

Medlemsskab koster 50 kr. årligt og 250 
kr. for et livsvarigt medlemsskab og kan 
tegnes af alle ved henvendelse til Gym
nasiets kontor (75-801844) eller ved 
indbetaling på gironummer 1 72 81 21

o

Årsrapport fra festudvalget

Feståret på TAG startede efter ganske 
få uger med den traditionelle velkomst
fest for Ig’eme, hvor nogle af gymnasi
ets egne bands leverede musikken.

Gamle elevers fest d. 24.9 forløb fint 
med større deltagelse end nogensinde 
før, selvom musikken var en skuffelse.

D. 27.11 til fødselsdagsfesten var der 
virkelig ladet op til et brag afen reggae- 
fest med Stick’s and Fire, og jeg tror 
næppe, at nogen blev skuffede.

Julearrangementet fredag d. 17.12 var 
en fornyelse, som vi håber er kommet 
for at blive.

Gallafesten d. 4.2 blev igen i år en 
kæmpe succes. Aldrig før havde så 
mange gjort så meget ud af påklædnin
gen - måske skal vi også snart til at dan
se LANCIERS? Bandet WHY US fik 
virkelig gang i folk.

Forårskoncerten d. 15.4 var en af 
årets bedste fester. Soulonly spillede 
musik, der fik gang i lakskoene. I fløjen 
blev der spillet jazz af en flok meget 
talentfulde musikere.

Til dimissionsfesten spiller Backseat- 
boys.

Ser man tilbage på året, må man kon
kludere, at det er gået godt med vellyk
kede fester og god opbakning fra elever 
og interesserede. Dog vil vi i det nye år 
tilstræbe, at de kommende Ig’ere vil 
blive bedre informeret om udvalgets 
daglige arbejde.

Morten Juul - festudvalget.
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En elevrådsrepræsentants 
syn på Elevrådet

Jeg blev valgt ind i elevrådet i Ig, fordi 
der ikke var andre, der gad. Denne 
måde at blive hvervet på (pladsen som 
festudvalgsrepræsentant var der deri
mod vild slåskamp om!) vil forhåbent
lig ændre sig. Et målbevidst forsøg på at 
tilføre elevrådet mere prestige er dog på 
sin vis lykkedes i løbet af året. Elevrådet 
sælger stadig kun æbleskiver og glogg 
til juleafslutningen. Og elevrådet kom
mer stadig ikke gratis ind til festerne; 
ejheller får de gratis øl som guderne i 
festudvalget gør - hvor kan de sagtens! 
Dette har intet med elevrådets forøgede 
prestige at gøre, der består i, at eleverne 
bruger os mere.
Men dette har også noget at gøre med, 

at vi nu selv er begyndt at tage beslut
ninger, som vi mener er til elevernes 
bedste. F.eks rygeforbudet. Det var der 
mange, der høstede en del ballade på. 
Der gik historier om de hjernedøde put
ter, der havde overtrådt forbudet. Men 
blandt de fleste blev det en succes. Og 
det førte slutteligt til, at TAGs elever 
permanent blev befriet for at sidde i en 
ækel tobaksstank, mens de spiste deres 
mad i kantinen. Herfor fik vi tildelt 
mange skulderklap af de frelste, der 
endnu ikke havde lagt sig i tobaks
djævelens lænker.
Elevrådsmedlemmeme blev sendt 

afsted på kurser og weekends og fik 
hermed et bedre indbyrdes forhold til 
hinanden. Dette kunne vi med stor for
del bruge i møderne og ude i klasserne.
Ser vi tilbage til skoleårets start, her

skede der kaos og anarki til elevrådsmø
derne. Alle repræsentanterne råbte og 
skreg i munden på hinanden. Et elev
rådsmøde var noget, hvor man kunne 
både råbe og spise sin middagsmad på 
samme tid; for andet blev der ikke lavet. 
Og når vi endelig vedtog noget, var det 
ikke noget, der vedkom eller interesse
rede eleverne. En ny formand - Steffen - 
fik vi lidt inde i året. Og op mod vinter 

begyndte der at komme skred i sagerne. 
De gamle vedtægter årgang 1979 blev 
udskiftet. Og de nye blev drøftet med 
eleverne, for det kom som et chok: Har 
elevrådet vedtægter? Det ved de så nu.
Og hermed kan jeg så alligevel som

1 g’er sige: Jo elevrådet er blevet bedre!

Mads B. Henriksen 1c

Skrivning

I dette skoleål' har vi på TAG i større 
grad end tidligere focuseret på skrive
processen i forbindelse med elevernes 
skriftlige arbejde.
Som optakt hertil blev der for læremes 

vedkommende afholdt en pædagogisk 
aften, hvor Mogens Hansen introduce
rede arbejdsredskaber i forbindelse med 
skriveprocessen og senere en kursusdag 
for interesserede som optakt til kom
mende Ig’eres basiskursus i skrivning.
For eleverne blev der i efteråret arran

geret en temadag, hvor 3g’eme arbejde-

Kantinen tegnet af Jonas Brandt, 3z

de med skriveprocessen i forbindelse 
med 3.års-opgaven, 2g’eme arbejdede 
med Søren Søgaard om processkrivning 
og Ig’eme med skriftligt arbejde i et 
selvvalgt fag.

I foråret blev der igen skemalagt en 
formiddag, denne gang kun for 2g og 
3g, hvor eleverne sammen med deres 
faglærer arbejdede med den skriftlige 
dimension i et af de fag, de skulle til 
skriftlig studentereksamen i.
Evalueringen af arrangementerne 

viser, at de har været en succes, og at 
der generelt er et behov for, at vi lejlig
hedsvis bryder den traditionelle skema- 
dag op og beskæftiger os med det skrift
lige aspekt. Vi forventer, at lignende 
arrangementer afholdes i det kommende 
o ar.

Marianne Clausen

VUC på TAG

Et samarbejde mellem Horsens VUC 
og TAG har fra sommeren 1993 gjort 
det muligt at tage HF-enkeltfag om afte
nen på TAG. Planen er, at de voksne i 
de nordlige og vestlige egne af Vejle 
Amt over en kortere årrække skal tilby
des at kunne tage en samlet HF-eksa- 
men, som giver adgang til omskoling og 
videregående uddannelse. På flere vide
regående uddannelser kan man blive 
optaget på'dispensation med kun enkel
te HF-fag i bagagen.

I skoleåret 1993-94 har vi udbudt 
dansk og engelsk. Fra august 1994 
udbyder vi samfundsfag, engelsk til
valgsfag, og dansk 2. år (det kan lade 
sig gøre at blive optaget her).
For at kunne deltage i kurserne 

kræves, at man er mindst 18 år, samt at 
man har folkeskolens udvidede 
afgangsprøve i dansk eller tilsvarende. 
Kurserne koster kr. 200,- for første fag, 
kr. 100,- for de efterfølgende.

Kirsten Skov
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Kultur

Ulrikke 3y og Janne 3a.(Foto: Torben Glyum.)

Tanker om Tiden

Tanker om Tiden er titlen på den teater
forestilling, der blev opført på TAG d. 
26-27 november til skolens fødselsdag 
af dramaholdet samt frivillige deltagere. 
Forestillingen var i år ikke et teaterstyk
ke i traditionel forstand, da der var lagt 
vægt på, at tekster, kostumer, scenogra
fi, musik og skuespil blev udført af ele
ver med hjælp fra instruktørerne og 
enkelte lærerkræfter.
Tanker om Tiden var bygget op som 

en montage, hvor temaet var identitet i 
90’eme. Symbolet for de unge i 90’eme 
er blevet kamæleonen, som kan skifte 
farve, alt efter hvilke omgivelser, den 
befinder sig i. Dette symboliserer netop, 

hvordan vi i dag iscenesætter os selv og 
påtager os forskellige identiteter, alt 
efter hvordan vi har lyst til at optræde 
dag efter dag. Montagen kom til at bestå 
af 6 forskellige billeder med udgangs
punkt i 90’emes ungdom og med hver 
deres tema, som omhandlede de vigtig
ste problemstil finger i livet. F.eks. 
beskæftigede vi os med menneskets 
iscenesættelse, narcissisme, voksenver
denen og kærlighed.
Formålet med denne montage var at 

vise publikum, hvordan vi oplever ver
den i dag. Ved at de på denne måde blev 
konfronteret med virkelighedens pro
blemer, håbede vi at fremkalde en eller 

anden form for reaktion. Vi ville gerne 
vække nogle tanker, som kunne føre til 
erkendelse og handling. Tanker om 
Tiden skulle ikke bare være underhold
ning, men gerne være noget, som folk 
ville tænke over og huske efter forestil
lingen.

Karina og Rikke M 3b
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Biblioteket går nye veje

Biblioteket er blevet en stadigt mere 
central komponent i gymnasiets hver
dag i kraft af øget opgaveskrivning. I 
erkendelse heraf har TAG besluttet at 
øge serviceniveauet for lærere og elever. 
Derfor er der i det sidste års tid blevet 
taget følgende initiativer. TAG har fået 
ansat en faguddannet bibliotekar, Lis
beth Roed, der arbejder på deltid, og 
som desuden arbejder på Tørring- 
Uldum Kommunebibliotek, med hvilket 
samarbejdet selvfølgelig er øget. Desu
den er biblioteket gået over til EDB. 
Bøgerne er det sidste halvår blevet 
EDB-registrerede, og hver bog har fået 
tildelt et DK5-nummer. Dermed skulle 
arbejdet med at finde den enkelte bog 
være lettet betydeligt. Det er hensigten, 
at udlånsproceduren også skal overgå til 
EDB, idet hver bog er forsynet med en 
stregkode, hvorved udnoteringen skulle 
blive mere sikker og inddrivelsen af 
bøger tilsvarende effektiv.

Til det store arbejde med registrering 
af bøger har biblioteket haft yderligere 
hjælp fra dels en medarbejder udlånt fra 
kommunebiblioteket, dels af en medar

le udklædt med sort tøj, hvide hansker og masker opfører "This Masquerade" af Leon Russell 
til årets forårskoncert. (Foto: LarsJuul).

bejder i jobtilbud. Begge har ydet en 
stor hjælp, uden hvilken bogbestanden 
på over 10.000 titler ikke ville være ble
vet registreret så hurtigt.
Samarbejdet med Tørring-Uldum 

kommunebibliotek har været forbilled
ligt, hvilket overgangen til EDB og en 
større professionalisering i biblioteksar
bejdet er tydelige beviser på.

Niels Nyboe Frandsen - lærerbibliotekar

TAG Festival 1994

Endelig! Endelig færdige - næsten. De 
fire arrangører bag dette års TAG-Festi- 
val kaster sig udmattede tilbage i de blø
de stole med hver deres kolde øl i hånd
en, velvidende at der udenfor venter 
mange timers hårdt arbejde med at få 
lyddet op efter alle gæsterne.
Godt 450 mennesker overværede i år 

festivalen, der løb af stabelen lørdag d. 
21. maj. Der var musik for enhver 
smag. De elleve bands spændte fra bør
nesange til hård funk, og for dem, som 
kan lide Jim Morrisen, var der også 
noget at høre på.

Økonomisk ser festivalen ud til at løbe 
randt. At publikum lagde penge i kas
sen, viste sig helt klart lørdag aften, 
hvor der måtte biler af sted efter brød til 
franske hot-dogs og friske forsyninger 
af pommes frites.

Ud over den lille sag med den mang
lende madforsyning forløb festivalen 
stille og roligt, uden ballademagere og 
folk, der kom til skade, hvilket viser, 
hvilken god stemning, der var under 
festivalen. Så på trods af det slid og 
slæb, der har været i forbindelse med at 
få dette arrangement på benene, har det 
ikke skræmt os fra at gentage successen 
næste år.

Festivalens arrangører: Brian Hansen, 
Søren Nielsen, Steffen Risager, Lars 
Damgård.

Lars Damgård

3MU på Københavnertur

Kristian havde foreslået, at vi arrange
rede en udveksling med et musikhold 
fra Frederiksberg Gymnasium, og såle
des kom vi d. 10 oktober 1993 ind på 
Københavns Banegård med fire-toget. 
Vi blev modtaget og indkvarteret straks 
derefter og gik hurtigt i gang med at 
øve. Der blev øvet på forskellige numre 
med det formål at lave en koncert på FG 
og TAG.
Udover at øve besøgte vi relevante 

musikorienterede steder, bl.a. Musikhi
storisk Museum, DR, Roland Scandi- 
navia og Det kongelige Teater, hvor vi 
så Carmen. Før turen igen gik til Jyl
land, var vi på et kort besøg i Tivolis 
Koncertsal, hvor vi overværede en 
generalprøve med Sjællands Symfoni
orkester. Der blev også tid til at se lidt af 
vor hovedstad og dens natteliv.
Efter en vellykket tur vendte vi næsen 

mod Jylland med københavnerne i 
bagagen, for at de kunne besøge Jyl-
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lands musikattraktioner. Denne vellyk
kede udveksling sluttede med en god 
fest på TAG.

Camilla 3a

Studietur for musik

I dagene 9-10 marts drog mellem- 
niveauholdet i musik til Århus for at 
brage et par dage i Musikhuset. Målet 
for turen var Musikhusets studie, 
DIEM, som er et elektronisk studie, der 
udelukkende arbejder med projekter af 
eksperimenterende art. Vores projekt 
var at lave tre lydcollager, hvor der måt
te eksperimenteres lystigt.
Det blev et par spændende og udbytteri
ge dage, hvor vi også fik fornemmelsen 
af, hvor hårdt studiearbejde er. De to 
dages tætte koncentration bar dog frugt, 
idet alle drog hjem med en udvidet for
ståelse aflydproduktion, en indsigt i 
teknikkens forunderlige verden - og tre 
flotte lydproduktioner på CD.

Sven Gaardbo
Et billedkunsthold udnyttede snemasserne og konstruerede en igloo.

Indpakning af drivhuset foretaget af3x i faget billedkunst, inspireret af den amerikanske kunstner Christa.
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Fra TAGs kor medvirkede i januar måned 60 sangere i to storslåede opførelser af Carl Orjfs "Carmina Burana", først i Aalborg, siden i Holstebro. 
Her ses de 400 korsangere, 3 solister og Aalborg Symfoniorkester ved koncerten i Aalborg.

Fra forårsudstillingen. De to stilleben til højre er lavet af Sidsel 2z (øverst) og Line 2z.
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_______________ Sport
Frivillig idræt

Skolen tilbyder frivillig idræt efter 
skoletid. I år har det været dels gym
nastik, dels en workshop, hvor elever 
kan møde op og dyrke den idræt, som 
de har lyst til, men med en lærer tilknyt
tet som instruktør. Der kan være tale om 
boldspil: fodbold, badminton, volley
ball, basketball, bordtennis osv, eller om 
forskellige former for grundtræning: 
løb, styrketræning, bevægeligheds
træning. Der er mange muligheder. Ide
en er, at det er eleverne, der bestemmer, 
hvad der skal foregå. Der afholdes tradi
tionelt tre interne turneringer på skolen: 
en fodboldturnering (i år vandt 3x for 2. 
gang), en volleytumering (hvor lærerne 
vandt) og en basketballtumering. TAG 
deltager også i de turneringer, som 
arrangeres gymnasieskolerne imellem. I 
dette skoleår har det drejet sig om delta
gelse i atletik, håndbold, volleyball og 
basketball.

o

Age Rasmussen

Idræt mellemniveau udforsker nye trends inden for sportskulturen - Paintball.

Idræt mellemniveau udforsker nye trends 
inden for sportskulturen -Snorkeldykning.

Neptun og havfruer

“Bunden er nået”, vil nogen måske 
sige. Idræt mellemniveau vil nærmere 
sige “Toppen er nået”. Men hvad var 
det da, der ventede os den eftermiddag i 
svømmehallen? Det ukendte lå foran os, 

og fantasier om koralrev og skibsvrag 
spøgte i vores hoveder. Med maske, 
snorkel og finner dykkede vi så ned i 
dybet. Det vil sige først lærte vi, hvor
dan svømning med finner foregår. Som 
om ikke enhver pige ved, hvordan en 
havfrue svømmer. Maske og snorkel
træning var næste punkt, og fornemmel
sen af at ligne en hval var nærliggende.
At nå bunden kræver teknik - Jack 

Knife - og hvis en motorsejler har fuld 
fart mod en, skal det gå hurtigt, sakse
neddykning, hvis altså ikke Uge der er 
en lækker bay watch i nærheden.
De skønne fruer gjorde sig til for Nep

tun med kolbøtter, skruer og piruetter, 
men inden længe bølgede kampen i 
havets dyb i bedste James Bond-stil. 
Her glemte alle alt om trykudligning, 
når skatten (læs bolden) skulle erobres. 
Højdepunktet var nært. Jacques 
Costeaus fagre verden lå forude. Fla
sken på ryggen, ned i dybet. Frihed kan 
man godt kalde det.
Så nu glæder vi os alle til en dejlig 

sommer i havet og til måske at finde en 
ny U-531 med bedre last end de såkald
te “dykkerdragter”.

Birte Bengtsson
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Introduktionsarrangement for 1. g.

Allerede en uge ind i det nye skoleår drog alle Ig-klasser på introduktionstur til den svenske vildmark.
Vi padlede i kano over vidtstrakte søer, raftede ned ad brusende elve, besteg høje pæle og stejle klippevægge, lavede biologiske 
undersøgelser og dokumentarfilm, og rapporterede, da vi kom hjem til Tørring Amtsgymnasiums Vægavis.
Turen var starten på en ny tradition med større introduktionsarrangementer for gymnasiets nye elever.
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Udland
Besøg fra Rusland

I august 1993 havde 3b genvisit af de 
russere, som vi på studietur i 2g var ind
logeret hos. Vi tilbragte dengang ca 10 
dage i Volgograd hos vores russiske 
“familier”. Denne tur var en utrolig og 
om ikke andet lærerig oplevelse. Vi blev 
dengang generøst modtaget, hvilket vi 
ønskede at takke for ved at invitere rus
serne herop. Ligesåvel som vi fik et kul
turchok, da vi var i Volgograd, blev rus
serne overraskede over forholdene her i 
Danmark. Selvfølgelig var de forbered
te på, at vi levede under bedre materiel
le forhold, men alligevel troede de ikke 
deres egne øjne, da de så f.eks gymnasi
et.
En del af dem havde til vores forbav

selse medbragt en del dollars, som de 
spenderede på elmixere, fjernsyn, 
sportstasker osv., altsammen ting, som 
er mangelvarer i Rusland.
Ligeså stor en oplevelse, turen til 

Rusland var for os, ligeså spændende 
var det for dem at få chancen for at rejse 
uden for Ruslands grænser og besøge 
os.

Rikke M 3b

2x på studietur

I dagene fra d. 18.3 til d. 23.3.94 var 
2x på studietur i Athen. Med os havde 
vi de to lektorer Knud Nissen og Poul 
Brønfeld, der sammen med Mikkel og 
Linda (2x) havde planlagt turen på bed
ste vis. Vi nåede omkring de største 
turistattraktioner i den ca. 5000 år gamle 
by. Vi besøgte Akropolis, hvor det 
berømte Parthenontempel ligger. Og på 
en vandretur i det indre Athen blev der 
også tid til et besøg på Det byzanthinske 
Museum, Nationalmuseet og Det olym
piske Stadion, der er udført i marmor og 
kan rumme 60.000 tilskuere. Vi fik også

lejlighed til at nyde godt af det græske 
køkken. Blandt specialiteterne kan næv
nes græsk salat, moussaka og blæk
sprutter. Og sidst men ikke mindst tog 
vi også del i det græske natteliv. Alt i alt 
har det været en uforglemmelig tur, der 
var alle pengene værd.

Lasse Broe 2x

The Vikings are Back 
for Guinness - 2b i Dublin

Vi kørte fra TAG kl 14:00 i vores over
dejlige luxusbus, som senere viste sig at 
være det modsatte. Vi kørte igennem 
Tyskland, Holland, Belgien og sejlede 
fra Cherbourg i Frankrig til Rosslare i 
Irland. Dog havde vi i Nordfrankrig et 
mindre uheld. Bussen stoppede - af sig 
selv. Klokken 6:30 stod hele klassen og 
asede og masede for at få “luxusbussen” 
i gang. I Frankrig nåede vi også at se 
Bayeuxtapetet - yderst fascinerende. Vi 
kom sikkert med færgen, der bød på 
både Guinness og dans. Færgen var dog 
lidt for stor for HC, der helst ville følges 
med nogen, han kendte, for ikke at fare 
vild. Vores allesammens Steen, deri
mod, sad nede i sin luxuskahyt (der var 

nogle, der var heldigere end andre) og 
klamrede sig til sin lille bærbare compu
ter.

I Dublin boede vi på Ron’s Guest- 
house, der ligger i udkanten af Dublin, 
og hvor der var meget hyggeligt. I 
Dublin så vi National Museum, Trinity 
College (Book of Kelis), James Joyce’s 
museum, Christ Church, Bank of Ire- 
land, Set. Patrick Cathedral, Clonmac- 
noise, Galway, New Grange, Guinness- 
bryggerieme, City Museum og Andrew 
Lane Theater (A Lie of the Mind af 
Sam Shepard).

Vi kunne have nået alt på en dag, 
havde det stået til Steen, der nærmest 
gik kapgang. I hvert fald ledte han os 
over stærkt trafikerede vejkryds, hvor 
lysreguleringen viste rødt. Han gav os 
spænding på turen.

HC viste sig fra sin mest ugleagtige 
side, da vi boede på Ron’s Guesthouse. 
Det var umuligt at snige sig rundt, for 
HC sov meget let. Vi fik alle udforsket 
Dublins natteliv, og vi oplevede alle 
hinanden på en meget anderledes måde.

Alt i alt i alt var det en fed tur med 
mange pittoreske oplevelser. Tak til HC, 
Steen og buschaufførerne for turen og 
for, at vi kom helskindede hjem (i 
Dublin i tide til at nå pubberne inden 
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lukketid). Vore undersøgelser i bussen 
viste, at man på to sæder kan sove i 30 
vidt forskellige stillinger!

Lone og Marianne 2b

Indtryk af Spanien

2c var i marts 1994 på studietur til 
Nordspanien (Villacayo, Medina de 
Pomar), hvor vi på baggrund af fagligt 
samarbejde mellem dansk og spansk, 
samt sponsorering af Vejle Amt (kr. 
20.000,- fra “Klog på Sprog”) indgik i 
et tæt samarbejde med et par lærere og 
en gruppe elever fra gymnasiet i Medi
na de Pomar.
... Hvad befolkningen angår, kan man 
først og fremmest kalde den imødekom
mende. De fleste spaniere på turen var 
interesserede i at få en samtale i gang og 
fortalte velvilligt om diverse attraktio
ner. Ydermere er de glade og positive 
mennesker, som aldrig stål’ i vejen for 
en fest på en af det spanske riges utalli
ge barer, hvorfra alt Uge fra øl til blæk
sprutter sælges.
Nu kan det måske lyde som om spani

Povl Bom Andersen var på udveksling i Bari, hvor dette billede er taget.

erne ikke laver andet end at feste, og 
man skal passe på ikke at generalisere. 
Selvfølgelig rummer dagligdagen andet 
end forlystelser - kirken f.eks. er et 
meget vigtigt holdepunkt. Mit indtryk 
er, at det er forældrene, som er de mest 
“hellige”, hvorimod de unge tager løse
re på tingene. Dette skaber uundgåeligt 
konflikter, og der var da også eksempler 
af sådan kar’akter under vores besøg - 
forældrene var lidt foruroligede over, at 
spanierne gik i byen med os hver aften.
Alt i alt har spanierne mange dyder, 

som jeg finder glædelige, bl.a. tager- 
man oftest ret afslappet på tingene (dog 
ikke fodbold!) frem for at blæse en 
storm i et glas vand. Denne holdning 
efterlader et indtryk af god psykisk 
balance, og når- alle sidst på siestaen 
hver dag går- glade ud på gaden og snak
ker med hinanden, kan man ikke lade 
være med at misunde dem denne evne 
til at koble fra det hele og glemme alt 
om stress og dumme arbejdsgivere. 
Denne dyd ville vi danskere have godt 
af at tillægge os lidt af... (uddrag).

Mads Eslund 2c

Designundervisning på Anoka Ramsey Commu- 
nity College i Minneapolis.

Lærerudvekslinger

Det er ikke kun elever, der får chancen 
for at blive udvekslet med skoler i andre 
lande. I løbet af dette skoleår har flere af 
TAGs lærere været på udveksling på 
gymnasier i Rouen i Frankrig, Minnea
polis i USA og Bari i Italien. Ved et 
sådant besøg i udlandet får man selvføl
gelig også lejlighed til at være turist 
efter skoletid, så opholdet bliver andet 
og mere end en skoleoplevelse.

TAG har desuden haft besøg af gym
nasielærere fra Wales, Rouen, Bari og 
Prag samt en gruppe lærere fra Ham
burg, så der til tider har- været en meget 
international stemning, hvor man har 
kunnet høre mange forskellige tunge
mål på skolen samtidig.

Internationalt udvalg har indstillet, at 
der hvert år sendes 3 lærere på udveks
ling i udlandet. Disse ophold har dels til 
formål at øge kendskabet til andre lan
des gymnasieuddannelser, dels at bane 
vejen for fremtidige udvekslingsrejser
for klasser fra TAG.
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TAG Big Band i Finland Mit år i Danmark

I dagene I .-6. juli 1993 afholdt Nordisk 
Musikpædagogisk Union (NMPU) kon
gres i Jårvenpåå (Sibelius' fødeby) i Fin
land. I kongressen deltog Tørring Amts
gymnasiums Big Band (12 musikere) 
og undertegnede. Vi skulle forestå en 
work shop for musikundervisere fra de 
øvrige nordiske lande om Big Band
pædagogik og Big Band-instruktion.
Hovedparten af de intentioner, vi hav

de haft på forhånd, gik i opfyldelse. Vi 
oplevede stor opmærksomhed og inter
esse fra tilhørernes side, hvilket bl.a. 
understregedes af stor spørgelyst og stor 
interesse for de "pædagogiske kneb" og 
for selve det pædagogiske materiale.
Der udtryktes endvidere stor begej

string for det behagelige og "uhierarki
ske" samarbejdsklima mellem instruk
tør og musikere (lærer/elever), der mere 
end så meget andet kendetegner musik
pædagogikken i Danmark i forhold til i 
andre lande. NMPU-præsidenten selv 
fremhævede dette i sin takketale til os 
efter work shoppen.
Det lykkedes os på stedet at blive 

involveret i 2 ekstra arrangementer ud 
over de planlagte. De to ekstraarrange- 

menter var en eftermiddagskoncert i et 
udendørs amfiteater, ligesom vi tilbød 
os som stort danseorkester efter midda
gen på den officielle kongresfestaften. 
Begge disse arrangementer var med til 
at give opholdet endnu et løft, og vi føl
te alle, at det gav en god udnyttelse af 
vore ressourcer.

Vores kongresdeltagelse blev støttet 
økonomisk af: Tørring Gymnasiums 
Venner, Foreningen Norden (Tørring 
Afdeling), Statens Musikråd og Vejle 
Amt. Jeg skal benytte også denne lejlig
hed til at takke for den tildelte støtte.

Eigil Laursen 

Jeg er sikker på, at mit år i Danmark 
som udvekslingsstudent har været det 
bedste år i mit liv indtil videre. Det kan 
endda være, det bliver det bedste år i 
hele mit liv. I år har jeg forandret mig 
meget. Mine øjne har åbnet sig meget, 
og jeg har set og oplevet ting, som jeg 
aldrig har troet mulige. Jeg har nu boet i 
en helt anden kultur, som jeg ikke er 
vant til, og jeg er kommet til at kunne 
lide denne kultur. I begyndelsen var det 
selvfølgelig svært med sproget, men 
efter seks måneder kunne jeg klare det 
nogenlunde. Nu elsker jeg at snakke 
dansk, og hver dag lærer jeg nye ord. 
Jeg har mødt så mange mennesker, som 
jeg ikke kan forestille mig at have levet 
uden. Selvfølgelig har alting ikke været 
sjovt. Jeg har haft hjemve, og jeg har 
taget på i vægt, men jeg har erfaret, at 
det er bedst kun at tænke på de gode 
ting, jeg har oplevet. Så hvis der er 
nogen, der har tænkt sig at blive ud
vekslingsstudent, så er mit råd at gøre 
dette, og så er jeg sikker på, at de aldrig 
vil fortryde deres år som udvekslings
student.

Candice Progler Iz 
Udvekslingsstudent fra USA
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Personale

DA Dorte Andersen 
Fransk/religion

FA Finn Agger 
Engelsk/dansk

BB Birte Bengtsson 
Biologi/idræt

MB Merete Bertelsen 
Dansk/engelsk

PA Povl Borre Andersen 
Latin/oldtidskundskab 

/fransk

Bø Kurt Bøge 
Matematik/fysik 

/datalogi

DB Dorthe Bjerglund 
Engelsk/idræt

PB Poul Brønfeld 
Historie/idræt

SC Steen Fiil 
Dansk/engelsk

HC Hans Chr. Clausen 
Historie/latin 

/oldtidskundskab

ÅF Åse Fogh 
Engelsk/dansk

KF Kurt Fredsgaard 
Samfundsfag

MC Marianne Clausen 
Dansk/samfundsfag 

/erhvervsøk

NF Niels Nyboe Frandsen 
Tysk/historie

SG Sven Gaardbo 
Musik/engelsk

JG Jens Nielsen Gade 
Historie/tysk

Ha Jens Haagerup 
Fysik/matematik 

/naturfag

KH Karsten Haahr 
Kemi/fysik/naturfag

LH Lars Hansen 
Dansk/idræt

MDH Mogens Ditlev Hansen 
Matematik/datalogi

SH Søren Hansen 
Biologi/kemi

JH Judit Hardgrib 
Dansk/idræt

Hj Johs Hjelt 
Fransk/dansk

LB Lone Brun Jacobsen 
Matematik/fysik 

/naturfag

IJ Inge Jensen 
Fransk/religion



UK Ulla Kellermann
Historie

PK Peter Kibsgaard 
Biologi/fysik/teknikfag

JK Jan Bech Knudsen 
Biologi/geografi

HK Helle Komum 
Musik

La Ellen Langer 
Engelsk/billedkunst

EL Eigil Laursen 
Musik/dansk

IL Inger Lehmann 
Engelsk/spansk

AM Anne Malmros 
Kemi/dansk

AN Annette Nielsen 
Tysk/studievejledning

KN Knud Nissen 
Matematik

TO Tyge Okkels 
Matematik/fysik

JR Jesper Ranfelt 
Geografi/idræt

ÅR Aage Rasmussen 
Fysik/matematik/idræt 

/naturfag

HS Henning Schou 
Fysik/matematik 

/naturfag

TS Tom Sillesen 
Biologi/kemi

Ki Kirsten Skov 
Dansk

BS Bitten Skovborg 
Fransk/latin

KS Kirsten Stammeijohann 
Tysk/filosofi

LDS Lise Dengsøe Sørensen 
Dansk/billedkunst 

/design

KT Kristian Thisted 
Musik/samf.fag 

/erhvervsøk.

LO Lisbeth G. Oxfeldt, 
Sekretær

BD Bente Duedahl Jensen, 
Sekretær

Anisette Christoffersen 
Kontorassistent









Erland Sørensen, 
Pedel
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