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Årsskrift 1997
Tørring Amtsgymnasium
I Tørring Amtsgymnasiums årsskrift vælger vi at lade billeder 
og korte tekster fortælle lidt af historien om endnu et skole
år, 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 alle begivenhedernes 
centrum, ligger der en påmindelse gemt om, at gymnasie
skolens mål og resultater ikke bedst lader sig præsentere i tal 
og tabeller, men sikrest fornemmes i den dynamik og livs
glæde, de følgende sider slet skjult lader ane.

Men se nu selv.

Ole Nørregaard Hansen
rektor

Avalleq, det der ligger længst ude. )o Dam Kærgaard 1996 
Nyindkøbt til skolens lærerværelse.
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Et mytteri under 
opsejling
Denne beretning handler om en gymnasieklasses grufulde plan,.... 
der ikke blev til noget.
Det hele startede, da 1z på Tørring Amtsgymnasium fik at vide, at de som den ene
ste klasse skulle på skonnertsejlads, og de andre klasser skulle til Sverige i betydeligt 
længere tid. Dette fik hjernerne i gang hos nogle af de onde mennesker, og frygteli
ge tanker om mytteri, kølhaling af lærere og besætningsmedlemmer blev vendt og 
drejet inde i deres hoveder. Mytteriet skulle finde sted midt om natten, planen var, at 
når alle andre lå og sov fre
deligt i deres senge, skulle 
eleverne klædt som pirater 
overfalde lærerne og besæt
ningen, kølhale dem, for 
derefter at smide dem over 
bord. Dernæst var planen at 
sætte kursen mod Sverige 
op til de andre klasser, og 
klassens plan var at komme 
i Guinness Rekordbog, for 
som de eneste at rafte op 
ad de svenske elve i en 
skonnert.
Men der opstod allerede fra 
starten problemer for de 
frygtløse pirater ombord på 
det gode skib Britta Leth, da
der nemlig var lidt flere besætningsmedlemmer, end de havde regnet med. Men det 
problem fandt de hurtigt en løsning på, da der var masser af reb ombord. Et andet 
problem var lidt mere alvorligt, da skibet var lidt sværere at sejle, end de havde reg
net med. Der skulle hejses 
sejl, reb skulle bindes fast 
osv., og vablerne boblede 
frem på de nye piraters 
boglige hænder.
Allerede inden turen havde 
piraterne fundet det perfek
te skrig, der skulle gøre alle 
de andre både på havet 
skrækslagne. Skriget blev 
fremført på følgende måde: 
1. Knyt hænderne. 2. Løft 
armene halvt over hovedet. 
3. Se ond ud. 4. WWRAAAR- 
HHH!
Men denne handling skabte 
ikke den store respekt 
blandt de andre skibe, et
eksempel var Tunø-færgen. Piraterne fremførte deres frygtelige skrig, men færgens 
passagerer vinkede bare tilbage......ØV. Der var nogle af de nye pirater, der kunne 
deres kram, f.eks. prøvede pirat Minibuks Blodige Iben på brutal vis at skubbe den 
engelsklærte Steen ned ad 
trapperne, men han overle
vede. Et andet forsøg var, 
da pirat Lars Rødskæg 
prøvede at sulte den dansk- 
lærte Kirsten til døde, ved 
brutalt at vælte hendes 
aftensmad med en toilet
dør!!??
Men nu tilbage til det virke
lige mytteri, der aldrig blev 
til noget. Piraterne havde 
det simpelthen for sjovt til, 
at de ville kølhale besætnin
gen. Da skibet kom til Tunø, 
kastede lærerne sig over et 
glas iskold fadøl, mens ele
verne gik en runde på øen,
hvor de blandt andet så en kornmark og en roemark. Derefter kastede piraterne sig 
også over den nymodens mjød, og de havde en hyggelig aften.
Lars, 1z
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Gammel elev på TAG, 
nu sportsjournalist på DR, 

Olav Skaanig Andersen, fortæller 
om "Magtspillet og pengene i den 
Internationale Olympiske Komite".

TAG blev det første røgfri gymnasium i Vejle Amt 
og elevrådet fik i den anledning 

overrakt et diplom.



Milits
Resultat-seminar den 14. marts 1997
I forbindelse med lærernes afholdelse af pædagogisk 
weekend faldt valget af vores aktivitet på et éndags
seminar med overskriften: Hvad gør vi, for at TAG fort
sat er en skole, hvor vi kan lide at være? Udviklingskon
sulent Arvid Beck stod for ledelsen af seminaret i sam
arbejde med eleverne fra 3c og 3z, som var blevet 
uddannet til hjælpeinstruktører. Arvid Beck startede 
dagen med en gennemgang af forløbet, hvorefter klas
serne gik hver til sit for i samarbejde med instruktører
ne at vælge et par emner til videre diskussion. To gan
ge i løbet af formiddagen blev der i kantinen afholdt 
"torvetid", hvilket betyder, at alle grupper møder op 
med en plakat, vægavis etc., der viser, hvad gruppen 
arbejder med. I torvetiden gik man så rundt og fik ide
er fra andre grupper, som man arbejdede videre med i 
grupperne. Opgaven lød, at gruppen til slut skulle stå 
med et forslag til en forbedring på TAG. Der var gang i 
mange diskussioner, og mange ting blev vendt en 
ekstra gang. Forslagene blev samlet i mapper, og arbej
det med dem er i gang både blandt elever og lærere. 
Mads Brønd, elevrådsformand



Tweede prijs

Tørring Amtsgymnasium TAG 
□enemarken

Gert Hansen 
Henning Bøttger 

Simon Kristensen 
Jesper Kristensen

Simon, Gert, Jesper og 
Henning med sølvme
daljen fra den mate
matiske olympiade i 
Holland.

Jury rapport:

The assignment excels in sound reasoning.
The arguments that are used in the report are very well-considered. 
both in the first and the second part of the assignment.
At no point, this Danish team seems handicapped by not knowing the 
Dutch situation.
In the international final of the Wiskunde A-lympiade '96-'97. this as
signment is worth the second prize.

Henning i fuld gang 
med finaleopgaven, 
som gik ud på at 
placere en motorvej 
mellem to byer.

Terminsprøver i hallen.



Finn Agger på job-swop 
i Hamborg.



2x var både i Rom og Ostia, hvor de 
besøgte vores venskabsgymnasium.

Niels og Harry forsøger 
at finde vej.

2z på studietur 
Her ses både 
elever for

Hamborg og Palencia. 
yske, danske og spanske 

det spanske gymnasium.

Birgit på job-swop i 
regionen Castilla de 
Leon.

2y foran Spreckelsens 
triumfbue i Paris.

2a i Avignon.

Birte på job-swop i La Coruna.

2b på besøg i "el Barrio Gotico" 
Barcelona.



1 lyden af kork mod glas
- skibssiden knirker mod en tyst kaj

4 det er lyden af pauser

Adrian og Tom rapper 
til årets forårskoncert, 
hvor temaet var Gaso
lin i alverdens afskyg
ninger.

Rockgruppen "Melanies Breast" 
besøgte musik mellemniveau 
og spillede til cafearrangement - 
dog i en mere påklædt tilstand.

Morti Vizki 1963) 

I Danmark

2 pubertet er at trække proppen op af flasken 
møde en ny rytme
den fremmede ånd er accepterende 
uberørt af indvandrerens entré 
og det er kærlighed fra første blik 
kærlighed er alt vi har, kirkegården, krigen...

3 ...uldtrøjen
mange teenagere i Danmark bærer uldtrøje 
når de fredag aften mødes for at lære 
alting er så stemningsfyldt 
man holder vejret (som emne) 
ser på de andres frottéstømper 
det er en henrykkende situation, den bedste 
hvad skal en ikke-jordbo sige til alt dette... 
det lover så mange ting, for mærkelige til at være sande...

mellem de overnaturlige stemmer mod væggene 
i det kolde, gudsforladte land

,______________________ 1996 / 97
2 Forfatterarrangement med Naja Marie Aidt og
3 Morti Vizki

MB • '3

13__________________________________________
14 Fællestime med Elsebeth Gerner Nielsen
15 om miljøstyring og miljøbevidsthed______
16
17
18
19
20
21

___________ Filmklub: “Leaving Las Vegas' 
Forårskoncert

22

____ .a 
-----

23___________________________ ______________
24 Cafearrangement med "Melanies Breast’
25
26
27________________
28________________
29
30 Finale i TAG’s
31 volleyturnering

Holdet bag TAG’s HAIR 
ser Betty Nansens 
HAIR i Vejle
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4
5__________________________________________________
6 Skriftlig eksamen starter___________________
7 Sidste skoledag for 3g Fællestime_________
8_____________________________arrangement med
2__________________ Vejle Amts__________
10____________________________ Ungdoms Sig Sand
11_________________________________________________
12_________________________________________________
13_________________________________________________
14_________________________________________________
15_________________________________________________
16_________________________________________________
17 TAG festival___________________________________
18_________________________________________________
19

21___________________________________
22__________________________________
23__________________________________
24__________________________________
25__________________________________
26________ Mundtlig eksamen starter
27__________________________________
28____________________
29____________________________
30___
31
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Skolens Adresse:
Tørring Amtsgymnasium
Kirkevej 20 
7160 Tørring
Telefon 75 80 18 44
Lærerværelset direkte:
75 80 11 62 - lokal 1 7
Normal åbningstid: 
8.30 - 14.30
Telefax 75 80 12 29
E-mail: adm@tag-gym.dk

Rektor
Ole Nørregaard Hansen
Møller Jensensvej 4
7100 Vejle
telefon 75 83 80 22

Ledende inspektor
(Rektors stedfortræder): 
Mogens Ditlev Hansen
Hesselkær 36 
7100 Vejle 
telefon 75 83 65 54

Inspektorer:
Kristian Thisted
Yrsa vej 1
8230 Åbyhøj
telefon 86 15 21 57

Bitten Skovborg
Oslogade 13
8200 Århus N 
telefon 86 10 71 38

Inger Lehmann
Mondrupvej 9, Stautrup 
8260 Viby
telefon 86 28 94 04

Sten Tiedemann
Vestervang 28, 4. th.
8000 Århus C 
telefon 86 18 72 82

Sekretærer:
Bente Duedahl Jensen 
Skanderborgvej 16, V. Ørum 
7171 Uldum 
telefon 75 67 83 15

Lisbet G. Oxfeldt
Ildvedvej 58 
7300 Jelling 
telefon 75 87 34 14

Studievejledere:
Marianne Clausen
Jættehøjen 11 
8240 Risskov 
telefon 86 21 06 56

Jesper Ranfelt
Ringvejen 51 
7300 Jelling 
telefon 75 87 24 83

Pedel:
Erland Sørensen
Lydiavej 4 
7160 Tørring 
telefon 75 80 15 83

Pedelmedhjælp:
Jim B. Eriksen
GI. Møllevej 8, Kollemorten 
7323 Give 
telefon 75 80 37 67

Kantineleder:
Emma Henriksen
Åstruplundvej 42 
8740 Brædstrup 
telefon 75 76 31 80

Kantinemedhjælp:
Margith Sørensen
Nørbjergvej 9, Lindved 
7100 Vejle 
telefon 75 85 12 79

Malene B. Andersen
Hagevej 17, Hammer 
7160 Tørring
telefon 75 80 02 15

Skolens mønttelefoner
Ved idrætshallen 75 80 21 60
Ved kantinen 75 80 21 62
Ved lærerværelset 75 80 21 64
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