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Ars s kril i 1996
I orrinjj Aniisijyinnnsium

Peter Rossells billede "Lucky Strike". 
Studenternes gave til skolen 1996.

I Tørring Amtsgymnasiums årsskrift 
vælger vi at lade billeder og korte tek
ster fortælle lidt af historien om end
nu et skoleår, hvor kreativitet og 
engagement har været bærere af sko
lens liv.
Der venter sikkert et glædeligt gensyn 
med nogle af årets højdepunkter for 
mange læsere.
For andre af os, der ikke har været i 
begivenhedernes centrum, ligger der 
en påmindelse gemt om, at gym
nasieskolens mål og resultater ikke 
bedst lader sig præsentere i tal og 
tabeller, men sikrest fornemmes i den 
dynamik og livsglæde, de følgende 
sider slet skjult lader ane.
Men se nu selv.

Ole Nørregaard Hansen 
rektor



August

1
2
3
4
5
6 Skolestart Josef ta’r til Polen

11 Idrætsdag: boldspil og afrikansk dans
12

1^95 / 96

13
14 Fællestime: Skuespiller Finn Hesselager - om 

kropssprog

17 Fotografering________________________________  
18
19
20
21
22 ---
23__________________________
24__________________________
25 Pigefodboldturnering
26
27__________________________
28__________________________
29__________________________
30
31



Sådan hedder den meget 
professionelle film, der blev 
lavet over turen til Zakopa- 
ne i det sydlige Polen. Her 
genopførte 1 30 gymnasie
elever fra TAG i starten af 
august den flotte musical af 
Webber/Rice: Joseph and 
the Amazing Technicolor 
Dreamcoat.
Turen var en-en stor succes 
og en kæmpeoplevelse for 
alle deltagere. Sådan en 
musical-tour er vist aldrig 
blevet lavet før - og bliver 
det måske heller aldrig igen 
- men vi der var med vil 
aldrig glemme det. Det 
imponerende samarbejde 
omkring selve opførelserne, 
tour-stemningen i de 2 
dobbelt-dækkerbusser, de 
flotte Tatra-bjerge, en mas
se spændende mennesker, 
festlige genvordigheder 
m.m.
Men hvis du ikke var med, 
må du se filmen !
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Horsens Folkeblad skrev:

Primitivt og hårdt 
men turen værd
Gymnasiet 
i Polen 
med musical

Af Søren Bagge

TØRRING - Musser af 
praktiske og tekniske 
problemer og alt for 
lidt søvn. Det var da
gens kost for de 130 
gymnasieelever. der 
netop har været på mu
sical-tur til det sydlige 
Polen.
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Oktober

Den romerske antik har fod på Mia og Rikke.

Gymnasier skal 
have Tørring 
som forbillede
Folketinget 
w7 have 
undervisning ud 
•»ver grænserne

nah pneg
Folkebladet omtalte for- 

ny lig, hvordan gymnasiet i 
Toning har »k«bt sig rt 
nst af forbindelser mod 
gj Tnnaiier i en række an-

■uerkt internatiorudt »am 
arbejde, lyder det fra An
ders Molgaard

Og for at markere os 
»om lille nation, »kai vt Ud i verden

røRHlNG - forring 
Un tsgym natium er pio- 
ter med international

integrer« del af underet

toget, der skal indar.
»keilige fag

• Fra Venstre og konter

Del rasner Venstre* ud- 
siuiei*vBp>)lit»k« oniia-

aporgad ti; undereumings- 
mini«««® for at fi udur-

Verden krymper
- Det er »n realitet. at

.nigt folketing

we andre forsiag»*tiU<tre 
rieden medhold i. da r. 
ligt folketing vedtog en 
kaldi motiveret d»g*w-

tninrøninister Olr Vig 
nsen i det na-stc folk*

nat tonale afl» 
landene iæetletr

iwrc rvlevar 
reelt euw 
gkibait •’

gennemforts? udvekslinger

beggr veje Forberede lier

Viser v^jen
- Kun gaiisiw 11 danske 

uddanr>el.w»;r>»tituuor.w 
er *4 Ungt fremme, at dr 
kan vise vejen, og blandt 
<fotn er Tarræg ArtiUgym- 
nasiuni. absoiu* 
den sisu

KØBENHAVN - D«‘ er 
ikkv alene i gymnasieti
den. som det sker i Tor- 
ring. der »kal satse« in
ternationalt. Dei bor 
virre med aktivitet' 
pi engelsk '

tak udfordring
PS centrale emr&dor tom 
samhandel. sikkerhed og

Horsens Folkeblad

Tøser under Trabi i Tyskland.



Søren på instrument
fabrikken Boosey & 

Hawkes i London.

Romerne i Den Gamle By i Århus.
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Fra dramaholdets forestilling, 
"De fire elementer".

Til fødselsdagsfesten i år spiste vi for første gang sammen i en festpyntet hal, før der blev 
danset til Mek Pek Partyband og The Teachers.

Middagen blev serveret af hvid- og sortklædte tjenere (elever og lærere), og der blev ser
veret helstegt pattegris, som blev båret ind til tonerne af "Gladiatorernes indtogsmarch" 
fra Verdis Aida.

Dramaholdet spillede "De fire elementer", en forestilling de selv havde sat sammen efter 
inspiration af digteren Nikolaj Stokholm.
Underholdningen dækkede et bredt spektrum lige fra hip hop til tyrkisk musik og mave
dans.
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juleafslutningen bar præg af, at Kurt 
Fredsgaard med udgangen af decem
ber måned forlod Tørring Amtsgym
nasium efter 16 1/2 år som rektor. 
Vi engagerede maleren Peter Carlsen 
til at portrættere ham, så vi har et 
varigt minde om skolens første rektor.



Dramahappening - en dag i 
december

Kemikernes juleshow.
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DA Dorte Andersen 
FR / RE

MB Merete Bertelsen 
DA / EN

FA Finn Agger
EN / Da

SC
Steen Fiil Christer
DA / EN

PA Povl Borre Andersen
Inspektor DA / FR / OL

BB Birte Bengtsson 
Bl / ID

PB Poul Brønfeld 
Hl / ID

NE Niels Elben
GE / Hl

DB Dorthe Bjerglund 
EN / ID

HC Hans Chr. Clausen 
Hl / LA / OL

BØ Kurt Bøge 
FY / MA / DL/ NA

JG Jens Nielsen Gade 
Hl / TY

MC Marianne Clausen 
DA / EØ / SA / Stud. Vejl.

HJ Johs. Hjelt 
FR / DA

SG Sven Gaardbo
MU / EN

MH Mogens Ditlev Hansen 
Ledende Inspektor 
MA / DL

NØ Ole Nørregaard Hansen 
Rektor
Bl / SA / EØ

SH Søren Hansen 
Bl / KE

LB Lone Brun Jakobsen 
FY / MA / NA

JH Judit Hardgrib 
DA / ID / DR

I) Inge Jensen 
FR / RE

UK Ulla Kellermann
Inspektor
Hl



JK Jan Bech 
Knudsen 
Bl / GE

HK 
Helle Kornum 
MU

LA
Ellen Langer 
EN / BK

PK
Peter Kibsgaard
Bl / FY

EL
Eigil Laursen 
MU / DA

IL
Inger Lehmann 
SP / EN

HM Hanne 
Mortensen 
TY

AN 
Annette Nielsen 
TY / Stud. Vejl.

KN
Knud Nissen
MA

SP Steen Bo
Vestergaard Pedersen 
FY / MA

JR Jesper Ranfelt 
GE / ID / Stud. Vejl.

ÅR Åge Rasmussen 
FY / MA / ID

TS Tom Sillesen 
Bl / KE

HS Henning Schou 
FY / MA / NA / 
Datavejl.

KS Kirsten Stammerjohan 
TY / Fl

KT Kristian Thisted
Inspektor 
MU / SA / EØ

TI Sten Tiedemann 
SA / Hl / DA

TR Stig 
Troelsen 
DA

LN Lars Paul
Gaub Westergaard 
MA / DL

EØ
Ella Schack Østergaard
EN / BK

ES Erland Sørensen 
Pedel

Gravers Lystbæk 
pedelmedhjælper

LO Lisbet G. Oxfeldt 
Sekretær

BD Bente Duedahl Jensen 
Sekretær

Emma Henriksen 
Kantinebestyrer

Irma Meyer 
Kantinemedhjælper

Margith Sørensen
Kantinemedhjælper BH Bodil Højlund 

Hl
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2___________________________
3____________________________
4 Skolestart __________
5___________________________
6___________________________
7___________________________
8___________________________
9 Georg Mohr konkurrence

Snebillede - bearbejdet 
på computer i 

billedkunst

? iplen?
GP

UVM.

har deltaget i 
Georg Mohr Konkurrencen

MATEMATIK

Spaacror
Georg Mohr Fonden

Dansk Matematisk Forening 
Matemanklærerfoterungcn

Undervisningsministeriet og

Jyllandsposten

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Badmintonturnering

--------

<u
O 
tn 
<31

24 Orientering for 2g og 5g om længerevarende
25 uddannelser________________________________
26______________________________________________
27 Øve-weekend - kor+big band; Zebradans
28
29
30
31

Orienteringsaften for kommende Ig’ere

1 3 elever deltog i den landsdækkende 
matematikkonkurrence.
3 af disse fik diplom for storartet indsats.

TAGs kor og big band i træningslejr i Randbøldal



I'obrudr

Terminsprøve.
Ca. 40% benyttede sig i år 

af muligheden for at skrive på computer.

Kantinens trekløver: Fra venstre Emma - 
vores nye kantineleder, Margith og Irma.

Kantinen blev i år totalrenoveret.
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2____________________ Gallafest_______________________
3_____________________________________________________
4_____________________________________________________
5______________________ Engelsk- og dramaekskursion;
6 “Educating Rita” i Århus
7
8
9 Fællestime: Zebradans
10
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14
15
16
17
18
20 Skolen lukket pa grund af s

21
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24
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26
27
28
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Mil ris
Mytologiske figurer i ler

Venetianske masker

EN REJSE 1 ROCKMUSIK • v. j . p - l m „ 
inuAkt’ri gmirHWi fem årtier. 7W frwmmødt« fe 

nfim opkrrøde rød årets forårsfencuvl p& I'årring 
Anitagymnmfeæ Allé Wis«r i 1.« lutr toum* på skema 
et, øg dertil kommer «n ræk*® hold, der har musik aotn 
valgfag. Urr er ikke ttogteS eWm«; faget for l e'w »A 
for&rekofwrtrn betragte« søm en ula^ afsluttende pre 
ve. Urt er efterhånden blevet en fe-’., b> mangt 'tidlige
re elever benytter chancen til igen m br-^e v®jen en tur 
omkring gymnasiet. At kcmmlen ug den efterfølgende 
fet er var meget populær. understrege* hl a af. at d®r 
kun var 70 hilfeter at »rige af rød indgangen Mod Tu- t 
inde er der fuldt hua. På billedet er det Mak-m- Brond 
rammen med kammerater fra 2.g med musik på huj ni 
vmu, der fredag var i fuld gang med al pw på nctsivii i 
gymnmHsrhalten. sFoto: Ptnd Ktavstm.

Soul Patrols første CD. 
Det populære orkester 
som spillede til festen 
efter forårskoncerten, 
består af nuværende o 
tidligere elever fra TAC

Horsens
Folkeblad
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2 ~
3 Drama- og engelskekskursion:___________________
4 “Helligtrekongersaften” i Århus Teater__________
5_____________________________________________________
6_____________________________________________________
7_____________________________________________________
8__________________ 4 elever til DM i Bridge____________
9
10____________________________________________________
11_____________________________________________________
12 Karakterer_____________________________________
13________Fællestime: Flemming Talbo Stobkær: “Wien”
14____________________________________________________
15 Forårskoncert____________________________________
16____________________________________________________
17____________________________________________________
18____________________________________________________
19____________________________________________________
20 Fællestime: Kristian Thisted og Eigil Laursen:
21 “Musikken i Wien”________________________________
22____________________________________________________
23________________STUDIETURE_______________________
24_______________ Wien_______________________________
25_______________ ■F-T^M' Athen_____________ ___
26____________________________________________________
27____________________________________________________
28 Fællestime: Mimiker Paolo Nani___________________
29____________________________________________________
30_______________________________________
31

Pao



2z i et overfyldt klasseværelse i Athen.
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8 Miljøstyring:______________________________________
9 Indsamling af genbrugspapir starter:_____________
10 Udlandsarrangement / “Hvad nu efter studenter-
Il eksamen”_________________________________________ 
12 
13
14____________________________________________________
15 E5ig band på Rask Mølle Skole_____________________
16_________________________________EKSKURSIONER
17_________________________________Siologi / Kemi______
1?____ Aftenarrangement:_______ Eysik / Matematik
12____ Jens Oaardbo____________ Århus_____________
20 - ------------------------------ _

22
23
24

J r____________________________________________
26________Gotisk ,, Fællestime: Face of Clowns
27 ; „ Idræt: Dykkerkursus
28 ~ --------------- --------------------

—------------Teatercafe
30__ ______
31

300 tilhørere overværede Jens Gaardbos 
causeri om medier. Arrangementet var åbent og r 
udefra fandt vej til TAG

Mens lærerne besøgte vores venskabgymnasium i Rouen, så eleverne forestillingen 
Face of Clowns.
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Mellem linierne
Lille skole med store muligheder

Tekst: Jesper Sørensen

Jeg var ikke tændt på noget med 
handel eller for teknisk skole. 
Derfor valgte jeg gymnasiet, som 
har mange spændende tilbud. Det 
siger 19-årige Rikke Toft som 
begrundelse for, at hun valgte 
Tørring Amtsgymnasium efter 
folkeskolen. Hun går i 3.g på 
matematisk linie.
- Det var svært at vælge linie, men 
det var, hvad jeg havde mest lyst 
til. Tørring Amtsgymnasium er 
lille med kun 450 elever, og det 
giver et godt forhold til hinanden. 
Man spiser i kantinen samtidig, og 
alle klasser på 2. og 3.g har et 
bord, som er deres. Der bliver 
også lavet fælles timer og arrange
menter for alle elever - f.eks. poli
tiske debatter, siger Rikke Toft.

Masser af kunst

Der er meget kultur på Tørring 
Amtsgymnasium. Der er kunst
værker over alt på skolen, og 
hvert år i maj arrangeres der en 
festival, hvor det fortrinsvis er 
bands fra skolen, som spiller.
Rikke var også med i Polen i 
august for at opføre Andrew 
Lloyd Webbers musical “Josef.
- Skolen er god til at ryste os sam
men. I l.g havde vi en introtur - en 
slags “overlevelsestur” - til Sveri
ge. Der skulle man bl.a. kravle op 
i en pæl og padle i kano. Der var 
et par 3. g’ere med som guider.
Rikke har alle de obligatoriske fag 
samt samfundsfag, matematik og 
psykologi.
- Matematik er godt at have, hvis 
man vil læse statskundskab, så det 
syntes jeg, at jeg burde. Det andet 
er valgt ud fra interesse. Gymnasi
et er også almentdannende - man 
finder ud af meget om mennesker. 
Det er ikke kun bogligt. F.eks. har 
jeg fået billedkunst, og det er et 
frisk pust at tegne igen.

- Man tolker og analyserer hele 
tiden i gymnasiet. Alle fag giver 
en ny vinkel. Også oldtidskund
skab som ikke umiddelbart kan 
bruges til noget, for der er godt 
med almen viden. I folkeskolen 
lærer man det, der står på linierne. 
1 gymnasiet lærer man det, der 
står mellem linierne. Hvad tænkte 
forfatteren?

Rejser gerne

- Mange har svært ved at sige, 
hvad de vil efter gymnasiet, fordi 
der er så mange muligheder. Hvis 
man interesserer sig for mange 
ting, er gymnasiet et godt sted 
med bl.a. oldtidskundskab, filoso
fi og samfundsfag.
Efter folkeskolens 9. klasse var 
Rikke Toft først et år i USA. Så 
kom hun til Gymnastikhøjskolen i 
Ollerup. Gymnastik er hendes sto
re interesse.
- Efter gymnasiet vil jeg gerne tje
ne penge, så jeg kan komme ud at 
rejse - helst jorden rundt. Når man 
først har været ude at rejse, bliver 
man aldrig færdig med det. Jeg vil 
ud og se verden, før jeg går i gang 
med et studie. Det giver erfaring 
og selvstændighed. Jeg vil gerne 
på universitetet, men jeg har end
nu ikke besluttet, hvad jeg vil 
læse, siger Rikke.
Men så er det jo heldigt, at gym
nasiet giver en så bred uddannel
se. Og at der stadig er god tid til at 
tage beslutningen. Lige nu ligger 
statskundskab øverst på Rikkes 
hitliste.

Rikke Toft ved ‘‘rygsøjlen ” i gym
nasiets kantine. Der er kun 450 
elever på skolen, og det giver et 
specielt sammenhold.
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1 Ny rektor Ole Nørregaard Hansen tiltræder________
2 ~
3___________________________
4_____________________________________________________
5__________________________________________
6___________________________________________
7_____________________________________________________
8 Sidste skoledag for 3g___________________________
9__________________________ Skriftlig eksamen starter
10____________________________________________________
11_____________________________________________________
12_____________________
13_______________________________________
14 1a og 1x - danskekskursion: Herregårdstur til
15 Sydfyn_________________________________________
16____________________________________________________
17 Karakterer_______________________________________
18____________________ TAG festival___________________
19

n- X1 __23 q-y
24______________________________
25________________________
26______________________________
27___________________________
28 Mundtlig eksamen starter
29
30
31

Elevrådsformand Mads Brønd 
byder velkommen 
til den nye rektor.

Rektor Ole Nørregaard Hansen gør sin entre på den røde løber.
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