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velkommen

Så er der igen et årsskrift til alle jer, der gerne vil følge med i livet på 
gymnasiet i Tørring. Der er scener fra hverdag og fest gennem et skoleår, 
hvor mange, mange bolde har været i luften. Den, hvorpå der står gym
nasiereform, har vi et så solidt greb om, at vi nu kan byde fem nye klasse 
velkommen ind i trygge rammer.

For de af jer, der på forskellig vis har gjort vejen med gennem året, vil 
billeder og tekst på de følgende sider bekræfte, at Tørring Amtsgymnasium 
er et sted, hvor det er sjovt at gå i skole. To hundrede skoledage med lange 
lektioner og masser af lektier er ikke til at holde ud uden overraskelse og 
afveksling. Hver dag skal være en ny dag, der gemmer på sine egne små 
overraskelser - ligesom hver eneste side i dette lille hæfte.

God læselyst!

Ole Nørregaard Hansen
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Skolens adresse: Sekretærer: Kantinemedhjælp:

Tørring Amtsgymnasium Bente Duedahl Jensen Margith Sørensen

Kirkevej 20, 7160 Tørring Skanderborgyej 16 Nørbjergvej 9, Lindved

Telefon 75 80 18 44 V. Ørum 7100 Vejle

Telefax 75 80 12 29 7171 Uldum Telefon 75 85 12 79
Internet: www.tag-gym.dk Telefon 75 67 83 15

Malene B. Andersen

Normal åbningstid: Birthe Skou Hagevej 17, Hammer

8.30- 14.30 Hedelundvej 7, Nim 7160 Tørring

8740 Brædstrup Telefon 75 80 02 15
Lærerværelset Telefon 75 67 13 21
direkte: Skolens

75 80 11 62-lokal 17 Studievejledere: mønttelefoner:

Marianne Clausen Ved kantinen
Rektor: Jættehøjen 11 75 80 21 62
Ole Nørregaard Hansen 8240 Risskov Ved lærerværelset
Skovkrogen 

7100 Vejle
Telefon 86 21 06 56 75 80 21 64

Telefon 75 83 80 22 Jesper Ranfelt Redaktion:

Ringvejen 51 Tanja Meiner Huus
Ledende inspektor: 7300 Jelling Helle Kornum
(rektors stedfortræder) Telefon 75 87 24 83 Lars Bo Kristensen
Mogens Ditlev Hansen Kirsten Stammerjohann
Hesselkær 36 Pedel:
7100 Vejle Erik Keller Tak til alle, der har
Telefon 75 83 65 54 Vongevej 21 bidraget med tekst

7160 Tørring og billeder
Inspektorer: Telefon 75 80 14 46
Bitten Skovborg Produktion:
Oslogade 13 Pedelmedhjælp: TB&Co
8200 Århus N Hans Stidsen Tørring Bogtrykkeri a.s
Telefon 86 10 71 38 Spurvevej 12 Vongevej 17

7160 Tørring 7160 Tørring
Sven Gaardbo

Solbakkevej 5
Telefon 75 80 33 38 Telefon 75 80 22 88

8260 VibyJ Kantineleder:
Telefon 86 77 04 05 Emma Henriksen 

Åstruplundvej 42 

8740 Brædstrup 

Telefon 75 76 31 80

http://www.tag-gym.dk


jubilæum Hurrrrraaa! TAG fyldte 25 år i det forgangne skoleår. Bygnin
gerne er ganske vist et år bagefter selve undervisningsstarten i 
1979, men fejres skulle det hele - og det blev det med maner! Et 
kæmpe telt dannede rammen om festmåltidet, mens der senere 
rundt omkring på skolen var barer og forskellig underholdning. 
Over 1000 tidligere og nuværende elever, lærere og andet perso
nale festede sammen til den lyse morgen, hvor musicalkavalkade, 
gamle minder og ikke mindst TV-2s drøn af en koncert gjorde 
det hele til en fantastisk oplevelse.
Stjernerne kom hjem til TAG for en aften...



august bur. o

introtur
For andet år i træk gik introturen til Forlev spejder
center og det blev en stor oplevelse. De nye klasser 
og deres tutorer havde - som sædvanligt, fristes man 
til at sige - godt vejr i to dage i skoven og fik sunde 
udfordringer fysisk såvel som socialt. Alle mødte 
op med åbent sind og gå-på-mod og dagene gav 
meget tilbage; der blev bygget primitive spisesteder, 
produceret lego-figurer, lavet mad på bål og stiftet 
nye bekendtskaber på kryds og tværs. Og som altid 
tiltrak den høje klatrevæg med de små greb sig stor 
opmærksomhed. Også fra lærernes side, hvor Finn 
viste vejen op til toppen i fin stil!

old og ol
Oldtidskundskabsholdene fra 3g startede året med 
et besøg i Antiksamlingen på Aarhus Universitet, 
hvor kroppen ligeledes på flere måder var i fokus. 
Det overordnede tema var olympiaden og de 
olympiske lege i antikkens Grækenland. Museet 
fremviste særudstillingen “Den Græske Olympi
ade”, der satte fokus på den historiske baggrund for 
OL og udviklingen frem mod nutidens olympiske 
lege. Sammenhængen var oplagt da årets moderne 
olympiske lege blev afholdt i Athen, Olympiadens 
udgangspunkt. En af de få discipliner der dengang 
som nu indgår, er diskoskast.
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september

kunst og kultur
I september drog engelsk højniveauholdene på 
kunst- og Shakespeare ekskursion til Århus. Den 

kunsthistoriske viden blev udbygget og afprøvet på 
Århus’ nye kunstmuseum, ARoS, hvorefter holdene 

tog i teatret for at opleve Shakespeares Julius Caesar 
i en særlig opsætning, hvor kvindelige skuespillere 
spillede alle de mandlige roller.

bush eller kaos?
Efterårets amerikanske præsidentvalg optog aller
ede fra september manges tanker. 2i og 2b deltog 
blandt andet i et foredrag på Aarhus Universitet, 
hvor lektor Jody Pennington fra engelsk institut 
diskuterede det forestående valg, samtidigt med at 
han præsenterede de to store partiers synspunkter 
med danske briller. Dagen sluttede med en aktuel 
filmoplevelse, i det klasserne så Michael Moores 
Fahrenheit 9/11.

idræt — for tag
Efteråret bød på mange idrætsoplevelser i gymnasi- 
eturneringerne - dog ikke de helt store triumfer. 
Ultimateholdet mistede med reservecoach Lars 
efter fem års suverænitet aldeles uhørt titlen til 
Marselisborg i Nørresundby. Måske fordi Birte ikke 
var hjemme til at styre tropperne til sejr? Trænin
gen i forbindelse med jagten på titlen næste år er i 
hvert fald allerede indledt - med Birte i front! Den 
positive overraskelse lurede til gengæld i fodbold, 
hvor både pigerne og drengene spillede sig i regions
finalerne i Århus. Her var Risskov Amtsgymnasium 

dog for begge en for stor mundfuld, men det blev 
nogle gode kampe med meget godt spil og mange 
gode mål.

hvad vandet skjuler
Rønbjerg Marinbiologiske Forskningscenter fik be
søg af biologi højniveau i eftersommeren. Der blev 
jagtet svampe, muslinger, krabber og plankton i det 
rigtige biologiudstyr. Med Tom Sillesen ved roret 
smagte eleverne på noget af det hele og oplevelsen 
blev skyllet ned med egnsspecialiteten Livøl. Elev
erne kom tæt på den rigtige natur og selv Anders, 
Jakob, Nicklas og Jens fik fingrene i fagligheden. 
That’s a first!



MICHAEL MOORE

| FAHRENHEIT 9/lf|



oktober

studietur - del I
London, New York og Istanbul - for blot at nævne 
nogle få destinationer! TAGs indtog i omverdenen 
gik i alle retninger i årets første studieture for 
3gerne. Niels Frandsen fik suget i vandpiben og 
3b og y oplevede kulturelle forskelligheder af store 
dimensioner og imponerende bygningsværker i 
Istanbul. 3a spiste løs af The big Apple - New York 
- byen, hvor alt er muligt og alt kan ske, mens Lon
don bød 3x indenfor med sin overvældende kultur 
og alsidighed.

på højt niveau
Årets højniveauhold i fysik kørte til Aarhus Uni

versitet, nærmere bestemt Institut for Fysik og 
Astronomi, for at arbejde med nanoteknologiens 
vigtigste instrument: Scanning Tunneling Micro- 
scope (STM). Med dette udstyr kan man ”se” de 
enkelte atomer i overfladen af et stof og eleverne fik 
selv lov til at "pille” i virkeligheden. Besøget afsluttes 
med en analyse af billeder af overfladeatomerne i et 
grafitkrystal. På billedet ses Nicolas og Sarah fra 3x.

benzin i blodet
De naturvidenskabelige fag var på banen i oktober, 
ly og Ix besøgte Shell raffinaderiet i Fredericia og 
Skærbækværket ved Kolding fjord. Klasserne hørte 
blandt andet om omdannelsen af råolie til færdige 
produkter som benzin og dieselolie. Turen var et 
flerfagligt undervisningsforløb mellem fysik, kemi 
og biologi.





november

undertakers and party people
Med lærere og elever i lækkert tøj og godt humør 
gik det kun en vej med årets gallafest: fremad! 
Lancier’en sad igen i år lige i øjet og dansegulvet 
blev indtaget med chasséer og herremøller. Der var 
således stil over årets gallafest, der som altid kaldte 
på de gode manerer, cigarer og store ankomsts
scener. Intet mindre kunne gøre det.

vestbredden
To medicinstuderende med egne erfaringer fra 
ophold på Vestbredden og Gaza dannede baggrund 
for et fremragende fællesarrangement i november 
om Palæstina og besættelsen. Maren Rytter og 
Morten Schrøder fortalte om ting, der ikke kommer 
frem i medierne og krydrede det hele med bemær
kelsesværdige billeder. En oplysende og udfordrende 
oplevelse.

medier
Film og TV holdet gik i "Dialog mellem kulturer”, 
en del af arrangementet ”netd@ys”, som var et intia- 
tiv fra EU-kommisionen. Baggrunden var at skabe 
opmærksomhed omkring brugen af nye medier in
den for uddannelse, ungdom og kultur. Nils Malm
ros og Jeppe Søe var blandt de deltagende.

skal vi samle sammen?
Samlermanien blev sat under spotlight i november. 
Erland gik endegyldigt fra borde og fra eleverne 
modtog han kuglepenne i store mængder til den 
allerede omfangsrige samling. Om der er nogen 
sammenhæng med skolens generelle indstilling 
til tingene, vides ikke, men TAG viste sig endnu 
engang fra den gode, humane side og samlede over 
80.000 kr. ind til årets Operation Dagsværk for 
Mellemamerika. Flot!



Retina

mia

OPERATION DAGSVÆRK 2004

MELLEMAMERIKA
GUATEMALA | HONDURAS | NICARAGUA

rngs ursus

Struer Gymnasium & HF-kursus 32.038 k 
Støvring Gymnasium 28.131,50 kr.

Thisted Gymnasium & HF-kursus 96.494 k 
Tornbjerg Gymnasium 35.148,25 kr.
Jaindtll bymnasium & HF
Torring Amtsgymnasium 84.812,50 kr. .
TAi nt-y fjvmnasium 53 212,?f fr- —
Varde Gymnasium 18.623,23 kr.
Vejen Gymnasium & HF 30.175,75 kr.
Vester Thoruo efterskole 5.210 kr.



december 1U

kold luft
2x mødte i årstidens ånd lavtemperatur-fysik på 
Institut for Fysik og Astronomi, Århus Universitet. 

Når en elektrisk ledning nedsænkes i -190 grader 
Celsius flydende luft forsvinder al elektrisk 
modstand og lederen bliver en superleder. En sådan 
leder kan holde en magnet svævende i luften over 
sig!

“ka’ du li’ porno?”
Odsherred teater besøgte i december TAG med 
forestillingen ”Ka’ du li’ porno”. Forestillingen er 
et stykke dogmeteater, der handlede om hvordan 
porno er med til at farve og, måske, forvrænge 
forventningerne til sex og, især, den seksuelle debut. 
Den satte fokus på gråzonen mellem forskruede 
forventninger, drømme og ambitioner om ”den 
første gang”.

håndboldoplevelser
Årets idrætsbillede udbyggedes med håndboldtur

neringer i december. Pigerne blev nr. 2 i B-rækken 
på hjemmebane, mens herrerne i A-rækken var tæt 
på at levere årets overraskelse ved regionsstævnet i 
Vejle. Et sidste sekunds mål af Haderslev ødelagde 
den helt store triumf og en mulig kvalifikation til 
landstævnet, hvor vi havde fortjent at være med!

rinaldo
Alle musikvalghold blev udfordret i det flotte 
Esbjerg Musikhus, hvor de overværede general
prøven på Handels barokopera Rinaldo, i moderne 
opsætning.

julemandens farvel?
Juleafslutning endte i skandale. Efter sidste jule
afslutning står det klart: julemanden kommer 
ikke til TAG igen. ”Jeg er rystet. Aldrig har jeg 
oplevet noget lignende!” udtaler julemanden. En 
formiddag, der startede så smukt med sang og taler, 
skulle have fundet sin kronende afslutning med 
julemandens optræden. Men sådan skulle det ikke 
gå. "Først skulle jeg vente i mere end en time - som 
om jeg ikke havde travlt nok op til jul - og da jeg så 
endelig skulle hilse på de søde nisser og nisserinder, 
gik de blot deres vej. Ja og tænk sig, de ville ikke 
engang have mine karameller. Det er sidste gang, 
jeg kommer til TAG!” sagde julemanden, og er ikke 
set på TAG siden.



ludo-ko
Louise Bundgaard, 3y og
Anja Dalsgaard Nielsen, 2b







januar

mohr og matematik
17 elever fra TAG deltog i årets Georg Mohr- 
matematikkonkurrence. Opgaverne viste sig at være 
de sværeste nogensinde og de spirende matema
tikere på TAG fik da også kam til deres hår. På 
landsplan havde kun 15 ud af over 900 deltagende 
elever mere end halvdelen af opgaverne rigtige og 
den bedste elev på TAG placerede sig i den øverste 
1/3-del i landet.

idrætsekskursion
Testning af den fysiske præstationsevne hører til 
som en fast bestanddel af idrætsfaget. En ekskursion 
til Center for Idræt, Aarhus Universitet, gav årets 
mellemniveauhold i idræt mulighed for at lave di
rekte målinger af iltoptagelse og kondition i det hele 
taget. På billederne ses bl.a. Nanna og Christina.

nye tider
Med gymnasiereformens komme varsles der nye 
tider på TAG. Skolen bygges ud, så de fysiske ram
mer svarer til den tid vi går i møde. Spaden sættes i 
jorden i slutningen af 2005 og det hele står færdigt 
i foråret 2007. Tegnestuen C.E Møller har stået for 
det svære arbejde det er at forme og tegne de nye 
lokaler på en alsidig arbejdsplads som TAG. Skolen 
får blandt andet et vidunderligt videnscenter mod 
Ådalen, der skal bruges til bibliotek og elevarbejds

pladser. Tilbygningen giver desuden nye store, lyse 
lokaler til musik, geografi, idræt og andre natur
videnskabelige fag. Der bliver om muligt endnu 
højere til loftet på TAG fremover!





februar J

comenius
Det internationale samarbejde har heller ikke i år 
ligget stille. Med vores partnerskoler i Hamburg, 
Palencia og Przemysl har vi i skoleåret 2004-05 fx 
arbejdet med emnerne mad og klassikere. Således 
har skolerne udarbejdet en lille kogebog over tradi
tionelle retter fra de forskellige egne og lande. Skol
erne har ligeledes arbejdet med at definere, hvad der 
udgør en klassiker og hvilke de forskellige lande har 
at byde på. Man kan læse mere om resultaterne på 
www. tag-gy m. dk/comen i us.

projekt skagerak
Der har igen været arbejdet på tværs af skolerne i 
Projekt Skagerak med fx geografi, og i tysk blev der 
arbejdet med vandrehistorier. Fronter har dannet 
platform for kommunikationen mellem skolerne. 
Det var sidste år, at projekter kørte med støtte fra 
ministeriet, men med de kontakter, der er blevet 
knyttet mellem skolerne, er der store chancer for, at 
et samarbejde vil kunne fortsætte i årene fremover.

tag og sne
Vinteren kom sent i år - men da den kom, kom den 
med maner. TAG blev den 24. februar lukket pga. 
snemængderne. Paradoksalt nok var det også denne 
dag Thomas Clausen og hans brasilianske kvartet 
skulle spille på TAG! Solskinsmusikken mødte dog 
for stor modstand og blev aflyst. Bandet kommer i 
stedet tilbage i næste skoleår (29. september 2005). 
I Østrig var sneen nok mere ventet. For anden gang 
arrangerede Birte Bengtson skitur for TAG og ven
ner i vinterferien. Det er meningen at konceptet 
skal gentages hvert år, så har du hang til ski bør du 
holde dig til næste år!

indehold
Årets sejrsherrer i indendørsturneringen i fodbold 

blev 3x efter finalesejr over overraskelsen li. Eller 
måske var årets overraskelse faktisk, at Charlotte, 
Jesper, Birte, Claus, Sven og Lars ikke vandt?
Lærerholdet spillede til grænsen, hvilket undervejs 
kostede Jespers briller livet. Alligevel måtte holdet 
bøje sig for 2ys elegant påklædte skarprettere. Årets 

turnering løb over to uger i februar med masser af 
tilskueropbakning og god stemning.





marts

2i i iran
I denne måned rejste 2i til Iran på studietur. Landet 
havde været genstand for et intensivt arbejde forud 
for turen i fagene historie og samfundsfag, og det 
var med høje forventninger klassen drog afsted. De 
blev rigeligt indfriede, da klassen ikke blot var til 
møde med repræsentanter for præstestyret men også 
kunne slentre i basaren og tage på rundtur i landet 
og blandt andet se Isphahan.
En uforglemmelig oplevelse for klassen, og ikke 
mindst for Lasses pas.

big big band
Sankt Annæ Gymnasium gæstede TAG med deres 
Bigband. Sankt Annæ er et musikgymnasium i 
København, der tilbød en koncert på TAG i forbin
delse med deres tour i Jylland. Bandet swingede i 
kantinen i forbindelse med en café i mere end en 
time og det var umuligt at holde fødderne stille. 
Skulle de være på tour i nærheden en anden gang, 
stiller vi gerne kantinen til rådighed igen.

richard 3.
Man har vel altid haft på fornemmelsen, at Ri
chard 3. ikke var helt normal. Det blev i højeste 
grad bekræftet af Loyal Shakespeare Company og 
deres opsætning af stykket af samme navn. Kun to 
skuespillere præsterede at kaste sig ud i samtlige rol
ler og fange alles opmærksomhed i halvanden time. 
Der blev hujet og grinet i ét væk, men læsningen af 
Shakespeare vil aldrig være den samme.

tørring skole
Traditionen tro var 2 og 3 MUS på Tørring Skole 
for at give et bud på, hvordan musikundervisning 
også kan se ud. To af ingredienserne i dagens menu 
var Funkdans og Musikquiz. Især quizzen tog keg
ler, og der blev gurglet og gættet, så deltagerne 
havde svært ved at blive siddende på deres pladser. 
Men hvem kan også stå for en guttural udgave af 
”Oops, I did it again”?



Rich



april

studietur - del 2
2x var i Berlin, hvor solen skinnede fra en skyfri 
himmel det meste af tiden. Klassen besøgte kon
centrationslejren Sachsenhausen udenfor Berlin og 
svælgede i klassicistiske bygningsværker, så man 
kunne tro, man var i Athen. 2. verdenskrig og 
Muren var de gennemgående temaer, men der var 
også tid til at lære lidt tysk som & ”Zwei Bier, bitte” 
og ”In jedem Winkel ein Schinkel”.
2y var i Rom, da verdens øjne var vendt mod byen. 
Ikke kun fordi klassen var der, men fordi paven var 
død og der skulle findes en ny. Rygtet vil vide, at 
ingen fra klassen formåede at snige sig med ind i 
konklaven. Istedet måtte eleverne tage sig til takke 
med Den spanske trappe, Trevi-brønden og La 
dolce vita i det hele taget.
2b var i Paris, hvor de to triumfbuer bla. var målet. 
Champs Elysée og Montmartre udøvede stor tiltræk
ningskraft på såvel elever som lærere, men også de 
seværdigheder, som klassen havde forberedt sig på 
i timerne op til turen, kom ikke til kort. Historien 
melder intet om, hvem det var der svingede skan
kerne på Moulin Rouge.
2a var i Athen.

hca forår
Foran HC Andersens karakteristiske kontrafej 
præsenterede musikholdene årets indslag i forårs
koncerten. HC Andersen var ligeledes temaet, som 
1 gerne havde taget udgangspunkt i med deres egne 
kompositioner. De øvrige musikklasser fremførte 
kendte numre, og det "genopståede” lærerband tog 
hånd om Bikstok Røgsystems kendte rytmer med 
et dejligt tvist.
Samtidigt med koncerten var der udstilling i billed
kunst, hvor eleverne fremviste deres projekter.

up and away
3i’s idrætsliv på TAG blev afsluttet med en to dages 
tur til Rønshoved højskole. Højskolen har stolte 
traditioner ud i friluftsidræt, så eleverne røg højt til 
vejrs og langt ud til vands!





maj

festival
TAG’s helt egen festival stod i år i kærlighedens 
tegn. Om det var årsagen til det store fremmøde el
ler vejret eller måske endda Finn AG må forblive en 
hemmelighed. Men der var sædvanen tro gang i den 
fra middag til midnat.

metamorfose
I mere end en forstand repræsenterede 3gernes 
sidste skoledag sig som en forandringens dag. Ikke 
nok med, at 3gerne viste sig fra deres allerbedste 
side ved stort set kun at skyde med vand, de 
præsenterede også en fortrinlig underholdning. Især 
dobbeltgænger-billederne og Steen Fiils omstyling 
til Kurt Trampedach vakte vild jubel. En stor tak 
til 3gerne!

IQK
klovborg kino
Endnu engang var Klovborg Kino villig til at lægge 
sal til skolens ønsker om elevforestillinger. I år var 
det ”En lang forlovelse”, der især tiltrak franskelever, 
og ”Der Untergang”, hvor klientelet var mere 
blandet. Vi håber, at Klovborg Kino vil være os 
behjælpelige med specialforevisninger fremover.

hat og briller
var ikke alt, hvad der kom ud af det, da lærerne af
holdt Store Reformdag fredag d. 29. april. Gymna
siereformen var det store tema. Mange forandringer 
står for døren og for at være godt klædt på til august, 
hvor reformen implementeres, blev der arbejdet 
med & de nye fag og deres strukturering. Lærerne 
fik også lov til at prøve kræfter med discipliner, 
de normalt ikke har berøring med. Her ses fransk
lærerinderne der forsøger sig ud i bombebygningens 
ædle kunst.

Stine og anne
Årets pædagogikumkandidater var Stine og Anne, 

med henholdsvis fagene historie/oldtidskundskab 
og historie/matematik. Efter to års hårdt slid med 
den pædagogiske udfordring (og kursusleder Eigil?) 
er vingerne klar til at bære dem begge. Held og lykke 
i jeres videre virke i den danske gymnasieskole!



UK lONG DIMANthE„ 
DE flANCAlirES



lærerkollegiet

AH, 
Anne Hørlyck Jensen, 

HI /MA

BB, 
Birte Bengtsson, 

BI / ID

BG, 
Bjarne Grønhøj, 

ID

BM, 
Birgitte N. Madsen, 

MU / EN / FR

BS, 
Bitten Skovborg, 

FR / LA / OL

CL, Charlotte 0. 
Linderoth, 

MA / FY / NA
Inspektor

DB, 
Dorthe Bjerglund, 

EN / ID

DA, 
Dorte Andersen, 

FR/RE

EL, 
Eigil L. Laursen, 

DA/MU

BL, 
Birgit Liiken-Hansen, 

TY / SP

CS, 
Claus V. Sørensen

OL/FI

EØ, 
Ella S. Østergaard, 

EN/BK

FA, 
Finn Agger, 
EN / DA

FL, 
Flemming H. Larsen, 

HI / FT

HA,
Jens Haagerup, 
FY / MA / NA

HC, 
H. C. Clausen, 
HI / OL / LA

HJ, HK, 
Helle Kornum, 

MU / DA

HW, 
Harry Wulff,Johannes Hjelt, 

DA/FR

HS, 
Henning Schou, 
FY / MA / NA 

Datavejleder

IL, 
Inger Lehmann, 

SP / EN
Judit Hardgrib, 
DA/ID/DR

JK, IJ,
Jan Bech Knudsen, Inge Jensen,

GE / BI FR/RE

JR.
Jesper H. Ranfelt, 

GE / ID 
Studievejleder

O

KS, Kirsten 
Stammerjohann, 

TY/FI

KH, 
Karsten T. Haahr, 

KE/FY/ NA
Kirsten Skov, 

DA/FT



KT, LB,
Kristian Thisted, Lone B. Jacobsen, 
SA / MU / EØ FY / MA / NA / KE

LK, 
Lars Bo Kristensen 

ID / MA

LL, Line Lemann 
Christensen 

EØ

MB, 
Merete Bertelsen, 

DA / EN
Lotte H. Sørensen, 

TY / SA

MC, 
Marianne Clausen, 

DA / SA / EØ 
Studievejleder

MP, 
Mette Scherrebeck 

Paaske, 
TY / DA

NF, 
Niels N. Frandsen, 

TY/HI

NØ, Ole N. Hansen, 
Rektor, 

BI / SA / EØ

MH, 
Mogens D. Hansen, 

MA / DL 
Ledende inspektor

Peter Kibsgaard, 
BI / FY

PS, 
Pia Stæger-Holst, 

HI

RK, 
Jesper R. Koue, 

HI / SA

SC, Steen Fiil 
Christensen, 

DA/EN

SG,
Sven Gaardbo, 

MU/EN 
Inspektor

SJ,
Stine Jacobsen, 

OL/HI

SP,
Steen Bo Pedersen, 

FY / MA / NA

TG, 
Torben Geilman, 

MA / FY / NA 
Datavejleder

TH, 
Tanja Meiner Huus 

EN / BK

TS,
Tom Sillesen, 

BI / KE

ÅF, 
Åse Fogh, 
DA / EN 

Læsevejleder

personale

Birthe Skou 
Sekretær

Bente Duedahl 
Jensen 

Sekretær

Jens Lundquist 
Bibliotekar

Mona Knudsen
Rengøringsass.

Erik Keller 
Pedel

Emma Henriksen 
Kantinebestyrer

Margith Sørensen 
Kantinemedhjælp

Ruth Thomsen
Rengøringsass.

Signe Kyndesen 
Rengøringsass.

Grete Vingum 
Rengøringsass.

Anne Dorthe Andersen 
Rengøringsass.

Malene Andersen 
Kantinemedhjælp

Charlotte Stockmarr Hansen 
Rengøringsass.

Liss Pedersen 
Rengøringsass.




