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I lighed med sidste år udsender vi et årsskrift, der ikke er et decideret introduktionsskrift. Tørring 
Amtsgymnasiums ABC, som er et alfabetisk opbygget register med praktiske 
oplysninger, bliver udsendt særskilt til l.g’erne.
o

Arsskriftet er først og fremmest centreret omkring de aktiviteter, der ligger udenfor og rækker udover 
den almindelige time. Det handler om de ting, der gør gymnasieuddannelsen til noget mere end blot 
og bar faglig indlæring; det peger altså 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, så er det ikke for at dvæle ved “fortiden”, men for at 
vi - baseret på gensidige erfaringer - kan komme videre og gøre vores fælles arbejdsplads bedre og 
endnu mere tilfredsstillende.
I det hele taget handler det meget om hvordan det er gået med at realisere vores “målsætning”, og om 
hvordan gymnasiet bliver til en spillevende arbejdsplads.

Kurt Fredsgaard 
rektor



Indland
The Danish Guitar Duo

Den Danske Guitarduo • Søren Bødker Madsen • Morten Skott

Blandt fællestimearrangementeme i år var Den danske guitarduo, der tryllebandt tilhørerne med 
akustisk guitarmusik.

Nyt EDB-udstyr

Vi fik i sommerferien sidste år opstillet 
nye PC’er i EDB-lokalet. De er delvist 
blevet finansieret af en amtslig særbe
villing, og betyder en utrolig forbedring 
af såvel elevers som læreres arbejdsvil
kår.
Maskinerne er forsynet med Windows 
samt med nogle generelle programmer 
til tekstbehandling og regneark. Desu
den har en række fag anskaffet under
visningsprogrammer.
Med de gamle piccoliner vi havde før, 
lå der ikke nogen tilskyndelse til at bru
ge EDB i undervisningen, og lærernes 
kendskab til maskinerne var derfor helt 
afhængig af, om de selv havde anskaffet 
EDB eller de blot havde en baggrund i 
de kurser, som alle lærere fik, da vi fik 
EDB i første halvdel af 1980’erne. Det 
var derfor meget nødvendigt med et 
efteruddannelseskursus for lærere, så de 
kunne ajourføre deres opfattelse af EDB 
og få kendskab til de tekstbehandlings
programmer m.m. som skolen nu har 
fået.

Kurserne for lærerne fandt sted i løbet 
af januar og februar, og efter den tid har 
der næsten ikke været en ledig time i 
EDB-lokalet.
Mange elever er jo vant til at bruge 
computere hjemmefra, og de har med 
de nye maskiner også fået et mere til
fredsstillende arbejdsredskab til rådig
hed på skolen.

UK

Fester på TAG

Som det næsten er blevet en tradition, 
måtte festudvalget tage hul på det nye 
års arbejde med et minus på kontoen, 
der som sædvanligt skyldtes de altid 
ekstraordinære udgifter til musik ved 
den foregående dimissionsfest. Under
skuddet blev dog allerede ved Gamle 
elevers Fest vendt til et overskud.
Festudvalget fik lige efter sommerferien 
nye folk på samtlige poster, så der var 
stor lettelse og glæde efter den vellyk
kede første fest. Næste fest var fødsels
dagsfesten, som blev årets største fest, 

da den fremragende opførelse af Les 
Misérables tiltrak mange. Bandet “Gro- 
ove”, der spillede til denne fest, var der 
delte meninger om, da den noget hårde 
rock ikke faldt i alles smag. Men der 
skal vel være plads til at prøve noget 
andet end lige Top-1 O-musik?
Karnevalsfesten blev i år* kaldt Galla
fest, hvilket medførte, at man skulle fin
dejakke og slips eller balkjole frem og 
gemme dagligdagens flippertøj langt 
væk. Aftenens flotteste dame og herre 
samt et alternativ skulle præmieres af et 
dommerpanel bestående af Kurt Freds- 
gaard, Jens Gade, Jesper Ranfelt og 
Finn Agger. Vinderne blev: flotteste 
dame: Karen Breinholdt 2.b, alternati
vet: delt mellem Mette Johnsen, l.z og 
Rasmus Beedholm, 2.z og flotteste her
re: til alles overraskelse pedel Erland 
Sørensen. Denne påskønnelse af Erland 
passer festudvalget fint, da Erland sam
men med Gravers altid har alt parat i 
fineste orden.
Ved forårskoncerten var der igen mange 
mennesker og “Sticks’n’Fire” leverede 
suveræn underholdning. Dette band, der 
gerne skulle få et gennembrud i løbet af 
sommeren, kan opleves igen til fødsels
dagsfesten ‘93. Efter forårskoncerten 
var festudvalgets overskud på knap 
20.000 kr, og derfor blev det muligt at 
få et af Danmarks pt. største navne, 
nemlig “Zapp Zapp”, engageret til dim- 
missionsfesten ‘93. Derfor skulle der 
være lagt op til en forrygende afslutning 
på et virkelig godt festår, hvor faktisk alt 
har kørt på skinner, og der ved samtlige 
fester har været flere mennesker end 
ved de tilsvarende sidste år! Næste 
festår skulle gerne blive ligeså godt.
Der skulle være basis for en fin start, 
da vi håber at kunne præsentere “ 
Tintin og Hårtørrerne” til Gamle elevers 
Fest 1993.

Anders Barkholt
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Et afårets højdepunkter var festen i februar, hvor alle kom i fornemt festtøj, og de flotteste blev 
præmieret. Herses Karen Breinholdt, Mette Johnsen og Rasmus Beedholm 
samt Erland Sørensen med præmierne for de flotteste påklædninger.
(Foto: Niclas G. Jessen)

Tørring Gymnasiums Venner

Vis mig dine gamle elever og jeg skal 
fortælle dig hvordan dit gymnasium fun
gerer.
Den lille omskrivning af det gamle ord
sprog kunne være en ordveksling mel
lem to håbefulde rektorer, hvoraf den 
ene var fra Tørring. På TAG viser de 
gamle elever selv hvad tre år med attitu
derelativisme, Inkariget og franske 
ekstemporaltekster har betydet for dem. 
De gør det i foreningen Tørring Gym
nasium venner (TGV), stiftet i 1982, 
året efter en flok studenter havde forladt 
Vejle Amts første gymnasium i et land
område.

10 års jubilarer
TGV har igennem årene udviklet sig til 
at blive bindeleddet mellem gymnasiet, 
lærere og gamle elever. Hvert år den 
sidste fredag i september arrangerer 
TGV fest for alle gamle elever og lære
re. En oplagt mulighed for at møde ven
ner og veninder til festivitas, kalas og 
hvad deraf følger.

I fjor udvidede TGV sit “festlige” virke
felt og tog initiativ til en årligt tilbage
vendende reception for gymnasiets 10- 
års jubilarer. To studenter fra hver klas
se sørger for at samle jubilarerne på 
dimissionsdagen, hvor TGV er vært for 
et glas, et par velvalgte rektorord og 
aftenens fest. I mellemtiden har de 
enkelte klasser mulighed for selv at 
arrangere jubilæumsmiddagen på Hotel 
Gudenåen eller Astuen - alt efter tempe
rament og pengepung.

Økonomisk støtte
Den internationale dimension har altid 
haft høj prioritering på Tørring Amts
gymnasium. Studierejser og ekskursio
ner indgår som vigtige elementer i fors
tåelsen af en verden i hastig forandring. 
TGV støtter målsætningen om, at alle 
elever skal have mulighed for at få et 
konkret forhold til en omverden, man 
har tendens til kun at se, høre og læse 
om. Vi følger de gode intentioner op 
med kontant økonomisk støtte til bet
rængte elever. TGV har indtil nu uddelt 
ca. 45.000 kr i elevstøtte.

Medlemsbladet TGV’en
Som medlem af Tørring Gymnasiums 
Venner modtager man to gange om året 
medlemsbladet TGV’en, opkaldt efter 
både foreningen og det franske lyntog. 
Her kan man læse om dagens TAG og i 
artikler, kommentarer og levnedsbeskri
velser både høre nyt fra gamle elever og 
en verden hinsides Tørring. En ny 
redaktion er just tiltrådt, bestående af 
Mikkel Hollænder Jensen, Martin 
Damgård Nielsen, Christian Ole Vikto- 
rin og Henrik Glassow Nielsen.

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

Olav Skaaning Andersen 
formand, TGV

Medlemskab koster 50 kr årligt og 250 krfor et 
livsvarigt medlemsskab og kan tegnes afalle 
ved henvendelse til gymnasiets kontor (75 8018 
44) eller ved indbetaling på giro nummer 1721- 
8121.
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Skriveværksted - et godt tilbud i 
marts og april

Pædagogisk råd vedtog på sit møde i 
marts at godkende et pilotprojekt med 
skriveværksted.
Det var et tilbud til elever, der på den 
ene eller anden måde kunne ønske at få 
hjælp i forbindelse med opgaveskriv
ning. Det kan f. eks. være elever, der 
har svært ved at få taget hul på og kom
me igang med en opgave, eller elever, 
der gerne vil have vejledning i, hvordan 
opgaver skal være bygget op. Nogle 
elever oplever måske, at en fejl bliver 
ved med at komme igen, selvom man 
har forsøgt at undgå den, og der er skri
veværkstedet et godt sted at henvende 
sig.
Vi eksperimenterede lidt med åbningsti
den, og der blev i den sidste del af for
søgperioden tilbudt kurser i kommate
ring og referatteknik.
Der blev også afprøvet forskellige 
åbningstider: i marts havde vi åbent i 7.- 
8. time to dage om ugen, i april holdt vi 
åbent ugens 3 midterste dage i 7. time. 
Alle skulle således have en chance for 
at komme, i hvert fald én gang om 
ugen.
Det har ikke været noget tilløbsstykke, 
men vi har haft elever, der har fået glæ
de af den vejledning de har fået, og i 
forlængelse af de forsøg, som også 
andre skoler har gjort, mener vi, at skri
veværksted er noget, vi skal fortsætte 
med at tilbyde. Det er endvidere vigtigt 
at få udvidet kredsen af faglærere i 
værkstedet til også at omfatte de natur
videnskabelige fag.

UK

Studiekreds om fransk kultur

Vi har ikke længere så gode økonomi
ske muligheder for at afholde studie
kredse, men der har været afholdt enkel
te. Deriblandt denne om nyere fransk 
litteratur og film:
I efteråret og igen i foråret samledes en 
gruppe 3.g elever med et par stykker fra 
l.g til en studiekreds om”nyere fransk 
film og litteratur”. Tirsdag eftermiddag i 
7. time - nogle gange lidt længere, hvis 
filmen var for spændende - så vi “37°2 
le matin” af Jean-Jacques Beneix, nok 
bedre kendt under titlen “Betty Blue”. I 
forbindelse hermed læste vi - på fransk - 
et interview med Béatrice Dalle, som 
spiller hovedrollen.
Derefter så vi to film af Luc Besson: 
“Nikita”, en helt ny fransk agentfilm, og 
“Subway”, som mange, ud fra titlen, 
tror er en amerikansk film. Med hensyn 
til litteraturen læste vi nyere franske 
noveller: “L’Ortie” af Paul Savatier, og 
La petite dinde” afines Cagnati.
Alt i alt beskæftigede vi os med områ
der inden for fransk kultur, som vi sjæl
dent når' i den daglige franskundervis
ning.

BS

Undervisning 
for voksne på TAG

Fra sommeren 1993 bliver det muligt at 
tage HF enkeltfag på Tørring Amts
gymnasium om aftenen.
Det har igennem nogen tid været forbe
redt som et samarbejde mellem VUC 
Horsens og Tørring Amtsgymnasium, 
og det første år vil der blive lagt ud med 
et tilbud om 4 forskellige fag. Planen er, 
at voksne i de nordlige og vestlige egne 
af Vejle Amt over en kortere årrække 
skal tilbydes at kunne tage en samlet 
HF-eksamen, som giver adgang til 

omskoling og videregående uddannel
ser .
I en del tilfælde kan man nøjes med at 
tage enkelte fag, hvis man er interesse
ret i at videreuddanne sig. Ligesom man 
på en række uddannelser kan blive opta
get på dispensation, hvis man i forvejen 
har en uddannelse suppleret med enkel
te HF fag (f.eks. kræver læreruddannel
sen 3 HF fag, pædagoguddannelsen 2 
HF fag).
Blandt disse fag har TAG og VUC Hor
sens det første år valgt at udbyde tysk, 
dansk, matematik og engelsk. Kurserne 
begynder i august og afsluttes med 
eksamen i maj-juni 1994

For at kunne deltage i kurserne kræves, 
at man skal være mindst 18 år, samt at 
man skal have folkeskolens udvidede 
adgangsprøve i dansk eller tilsvarende. 
Det koster 200 kr. for det første fag og 
100 kr. for de efterfølgende at deltage i 
undervisningen.

UK

Tina Snedker, 3B (tryk)
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Åben dør

9 af TAG’s lærere har i det forløbne 
skoleår deltaget i et af amtet igangsat 
pædagogisk projekt kaldet “Åben dør”. 
Lignende projekter har været afholdt på 
skoler i andre amter, og her i amtet har 
bl.a. Fredericia haft et pilotprojekt i sid
ste skoleår.
Formålet med projektet, er at udvikle 
lærerens undervisning ud fra lærerens 
egne personlige egenskaber og forud
sætninger. Lærerne arbejder sammen i 
grupper på 3, der overværer hinandens 
undervisning og derefter snakker om 
den efter metoden “aktiv lytning”. Her 
er det den lærer, der har holdt timen, der 
fortæller, hvad der skete i timen, og den 
aktiver lytter skal hjælpe læreren med 
ligesom at holde et spejl op for sig, såle
des at læreren ser sin egen time i spejlet 
og kan lære deraf. Denne metode er 
udviklet ud fra devisen om, at ikke alle 
lærere er ens, og derfor heller ikke 
kan/skal undervise ens. Det betyder 
også at “gode råd” kun er gode i det 
omfang de faktisk passer til den lærer 
der får dem. Forløbet har været supervi
seret af konsulent Lissie Olesen og der 
har foruden de ugentlige timer i grup
perne været møder med Lissie Olesen 
samt kurser sammen med åben dør- 
grupperne fra amtets øvrige gymnasier. 
Forsøget med åben dør fortsætter til 
næste år, hvor 14 andre lærere får chan
cen for at deltage og 3 fortsætter fra sid
ste år.
Dette års deltagere har været meget 
godt tilfredse med udbyttet, som for
håbentlig kommer gymnasiets 
nuværende og fremtidige elever til 
gode.

TAG’s investeringseksperter

Erhvervsøkonomiholdet har i foråret 
deltaget i et landsdækkende investe
ringsspil arrangeret af Den danske 
Bank.
De deltagende klasser har været delt op 
i puljer, og i april måned sluttede TAG’s 
Eø-hold med at være højest placeret i 
sin pulje (med en forrentning på ca 37% 
p.a.).
Denne position belønnes med en kon
tant præmie af Dan danske Bank, og 
fredag d. 4/6 får holdet overrakt 2000 kr 
for at have vundet spillet i puljen.

Emballage 
designet af 
Chalotte, 3b.

Model af 
transportable bar, 
designet af 
Jean og Martin 3c.

DIPLOM
I or deltagelse i

Den Danske Bank’s
Investeringsspil

De 250.000 kroner har: .«««» *
investeret og opnået et nettoresultat på kr.: ...

Det placerer klassen som

Nr. 1
i puljen, og udløser en præmie pa kontant 2.00C kr. 
som vi ønsker tillykke, med.

O1
DEN DANSKE BANK
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Kultur

Der var igen lagt et stort stykke arbejde i årets forårskoncert, der samlede omkring 1000 mennesker på Tørring Amtsgymnasium. 
Der blev budt på et meget afvekslende repertoire fra klasser og hold, der deltager i den daglige musikundervisning, ogalt ialt vardet 
med til at understrege, at Tørring har et meget musikalsk gymnasium. (Foto: Martin Ravn *

Horsens Folkeblad 22.3.93

Fra syre til De Nattergale
Omkring 1000 samlet til alsidig musik ved forårskoncert på gymnasiet

Forårskoncerten er musikfagets lejlig
hed til at vise, hvad der bliver arbejdet 
med i musiktimerne.
Koncerten i år bød på en bred vifte af 
musikalske udfoldelser med numre af 
Gangway, Steppeulvene, De nattergale, 
Earth, Wind and Fire og mange, mange 
andre.
I forbindelse med forårskoncerten var 
der lejlighed til at se resultaterne af nog
le af de forløb, som holdene i fagene 
billedkunst og design havde arbejdet 
med i årets løb.

Fotocollage: Ulrich og Anna pz.
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TAG’s kultureksport 
3MUIIiPolen

For et af skolens højniveau-hold i musik 
bød efteråret på en særdeles spændende 
oplevelse. Vi blev inviteret til Poznan i 
det vestlige Polen af Kunstnere på Vejle 
Vestegn, som skulle sætte en udstilling 
op i et kulturhus i udkanten af byen 
(som er Polens femtestørste). Vi skulle i 
løbet af fire dage give fire koncerter. 
To af koncerterne foregik på et musik
gymnasium og på en jazz-klub. Det var 
med lidt blandede følelser klassen stille
de op disse steder, for vi havde forinden 
hørt de lokale bands spille. Det musikal
ske niveau var imponerende højt, men 
heldigvis for os, var der ingen der spille
de den type musik, vi havde medbragt. 
Så vores koncerter foregik med et entu
siastisk publikum som støtte, og i det 
hele taget var vores møde med polak
kerne præget af imødekommenhed. Vi 
oplevede et land i stor forandring, til
standen var nærmest at beskrive som en 
underlig blanding af fattigdom og for
trøstning.
Alt i alt et ubestrideligt højdepunkt i 
dette holds gymnasietid.

SG

3MU i fuld gang med opvarmning før en af koncerterne i Poznan

En helt anderledes fysikrapport

Ligesom alle andre fysikhold skulle 
højniveauholdet lave et eksperimentelt 
projekt. Og ligesom alle andre eksperi
mentelle fysikprojekter skulle dette også 
have været afsluttet med, at grupperne 
skrev en rapport. Men sådan skulle det 
ikke gå i år.
Vi fik den idé i stedet at lave en arbej
dende udstilling - et mini-eksperimen- 
tarium, om man vil. Rektor og fagkon
sulent sagde god for ideen, så vi gik i 
gang.
Der var 5 grupper, som arbejdede med 
hvert sit emne. Alle lavede plancher og 
valgte eksperimenter ud, som skulle 
vises frem for resten af skolen.
En gruppe lavede en grundig gennem
gang af højttalerens virkemåde, med 
særlig vægt på korrekt basgengivelse. 
De udviste et helt særligt talent for at til
trække tilskuere: De skænkede gratis 
kaffe for publikum. Oven i kaffen fik 
man et entusiastisk foredrag.
En anden gruppe beskæftigede sig med 
impulsmomenter og måling af inertimo
menter. Hos dem kunne folk føle på 
deres egen krop, hvilke kræfter, der er 
bundet i roterende bevægelser. Det var 

måske ikke de mest elegante pirouetter, 
verden har set, men princippet fik alle 
vist fat i.
Et projekt, som ikke så ud af så meget 
på afstand, imponerede ved nærmere 
betragtning, når man fandt ud af, at et 
par ledningsstruttende engangsspartler 
indgik i en hjemmebygget digitalvægt. 
Følerne var såkaldte strain gauges, som 
er almindeligt anvendt til måling af 
deformation. Her registrerede de, hvor 
meget spartlerne bøjede sig, når de blev 
belastet med et lod.

Hos nabogruppen kunne man få 
demonstreret en Stirling-motor. Det er 
en spændende maskine, som kan funge
re som en motor, når den tilføres varme. 
-Men drejer man selv motoren rundt, 
fungerer den pludselig som en varme
pumpe eller en frysemaskine, afhængigt 
af omløbsretningen. Også her fik man et 
grundigt foredrag om teorien med på 
vejen.
For at finde rosinen i pølseenden måtte 
man ind i idrætshallen. Ned fra loftet 
gyngede her et Foucault-pendul maje
stætisk frem og tilbage. -Lidt for maje
stætisk, syntes gruppen, som gerne hav
de set nogle lidt vildere udsving. I løbet 
af dagen drejede svingningsplanet sig 
det stykke, som beregningerne forud- 
sagde. Jovist roterer jorden om sin akse. 
Udstillingen var godt besøgt af både 
elever og lærere, og alle fik et indtryk 
af, hvad der foregår på højt niveau i 
fysik.

HS
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Pressen skrev:

2.000 gæster så
koncert opfør else
Flotte forestillinger på Tørring Amtsgymnasium
Af Søren Bruun

»Det flotteste, eleverne på 
Tørring Amtsgymnasium 
har præsteret nogensinde«.

.før^
. gyltinaS’ 

2°°°

Les Misérables

To afgangselever sidder og tænker tilba
ge på den forgangne skoletid på TAG: 3 
år i mørke, forsømte forår, sene natteti
mer med lektielæsning ernæret af en 
kande kaffe, for det indre blik læreren 
med “den ni-halede kat” i hånd
en.........men et lyst minde baner sig vej 
og biyder det indre, depressive, dunkle 
skærmbillede: minderne om “Les 
Misérables”!
De to gamle elever havde den ære og 
fornøjelse at medvirke i denne storslåe
de forestilling i skaip konkurrence med 
Østre Gasværks opsætning af samme 
stykke. Så vidt vides fik Morten 
Grunwald ideen, da han spionerede iført 
skæg og briller på TAG

Horsens 
Folkeblad

Barrikaderne 
erfaldet

(Foto: 
Annelie 
Justesen).
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Endelig kunne de medvirkende fylde 
deres weekender med andet en stilskriv
ning og forsinkede afleveringer. De 
befandt sig pludselig i en manisk rus, og 
energien eksploderede i sang og musik.
I løbet af en måned havde lærere og ele
ver i samarbejde formået at spille sig 
ind i alles hjerter. Flere hulk hørtes fra 
salen, og gulvene var våde af tårestrøm
men fra de mange tilskuere.
De gamle elever husker bl.a. kroscenen: 
Alle deltagere strømmer ind på scenen 
og danner realistiske tidsbilleder fra 
Victor Hugo’s Paris. Man gribes af 
stemningen, opsluges af sangen og 
musikken, føler den interimistiske vins 
beruselse, danser rundt og er et med 
ånden og begivenhederne i denne scene. 
På denne måde forenes billederne fra 
stykket. Alle elementer er repræsente
ret: Her er drama, morskab, spænding, 
satire, krig, kærlighed, sorg og glæde. 
En fuldendt helhed.
De to gamle elever er tilbage i nutiden i 
vante omgivelser. Hallen er ikke længe
re et udsnit af Paris, kostumerne er 
gemt, væk, lyset er slukket - men “min
derne har vi da lov at ha”.
De sidder nu tilbage med en erfaring, 
både musikalsk og socialt, på tværs af 
alle skel.
Mon ikke denne præstation har vækket 
en drøm i de fleste?

Sara Fiil 
Elisabeth Due Andersen

TAG inviterede de ældste elever fra folkeskolerne i området til at overvære en åben 
generalprøve, og efter denne forestilling fik vi direkte feed back fra publikum: De 
var simpelt hen begejstrede: Flemming efterskole og Thyregod skole

Sara Fiil som Famtine 
og Inunquak Rosing Olsen 

som den onde værkfører. 
(Foto: Annelie Justesen).
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Tag's BIG BAND "ude af huset".

"Nattergalen " - Komponisten Hans Holms 
musikdramatiske stykke for kor og orkester var 
emnet for Tørring-Uldum-skolemes fælles 
musikdag i Rask Mølle, hvor koret bestod af 
155 børn fra 5. klasserne, mens Tørring Amts
gymnasiums 17 mand store orkester stod for 
musikken. Her ses et udsnit af orkestret.
(Foto: Martin Ravn).

■

munes nyindrettede bibliotek i Tørring. 
På denne måde kan det i forvejen gode 
samarbejde de to biblioteker imellem 
blive udbygget til gavn og glæde for 
ikke mindst eleverne.
Derudover er det hensigten inden årets 
udgang at få indført EDB, der derved 
muliggør en komplet og ajourført regi
strering af samtlige bøger på biblioteket, 
hvilket skulle borge for en klar service
forbedring for brugerne. Det er endvide
re hensigten at forsyne alle bøger med 
en stregkode til sikring af et mere effek
tivt udlånssystem.

Niels Nyboe Frandsen 
bibliotekar

TAG Festival 1993

Hvad er det, som gør Tørring Amts
gymnasium til noget enestående blandt 
danske gymnasier? - Det er musikken - 

Det har altid været og vil altid være en 
stor del af TAG’s image, at det musikal
ske element er meget værdsat. Og spe
cielt vores enestående gymnasiemusik 
festival er med til, som den eneste festi
val af sin slags i Danmark, at fremhæve 
dette image.
Det var i år anden gang at TAG Musik
festivalen blev afholdt, og i modsætning 
til sidste år skinnede solen ikke konstant 
fra en skyfri himmel. Men på trods af 
gråvejr og små byger blev festivalen 
gennemført uden de helt store proble
mer. Et enkelt band måtte desværre 
udgå p.g.a. et lille uheldigt sammenstød 
mellem en ølflaske og et par fortænder, 
hvilket medførte, at forsangeren for “Da 
Hoodlums” ikke kunne synge.
Som noget nyt havde arrangørerne i år 
inviteret duoen “Poetry” til at komme at 
spille, og de leverede et meget bredt og 
afvekslende repertoire. Af andre bands 
kan nævnes “Les Chiens”, et band sam
mensat af gamle Les Misérables musi
kere, “Special Occasion Band”, nyt

Biblioteket i forandring

Tilgangen af nye bøger til gymnasiets 
bibliotek stiger støt. Denne skyldes dels 
gymnasiereformens krav om flere større 
skriftlige opgaver, dels fremkomsten af 
nye fag som følge af samme reform. 
Desuden har biblioteket fået doneret 
adskillige bind gennem årene. Skøns
mæssigt råder biblioteket over ca. 
12.000 bind.
Dette relativt høje tal, sammenholdt 
med det stigende antal brugere og låne
re blandt elever og lærere, har nødven- 
diggjort en opprioritering af bibliotekets 
daglige drift. Tørring Amtsgymnasiums 
bibliotek har derfor for første gang i sin 
14-årige historie ansat en faguddannet 
bibliotekar, Lisbeth Roed, der samti
digt arbejder på Tørring-Uldum kom- Regn ingen hindring! (Foto: Martin Damgård).
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band med mange kendte ansigter fra 
“The Extends” og “The peace Brothers 
and the Flower Power Corporation”, en 
herlig duo, der selv skriver musik og 
tekst - mest i børnetime-stil med nogle 
meget “voksne” undertoner i, plus man
ge andre fortræffelige bands.
TAG Musikfestival 1993 blev arrange
ret af en gruppe af gymnasiets elever, 
som alle har gjort en stor indsats for at 
festivalen skulle forløbe problemløst. 
Og som noget nyt i år havde dette års 
festival fået sponseret halvdelen af 
udgifterne til de meget flotte plakater 
som festivalen fik lavet, af VF Sport 
Equipment, Carlsberg og Damgård 
Foto. På festivalpladsen havde vi i år 
allieret os med Tørringhus, som levere
de den lækre grill-mad. Mange elever 
har hjulpet til i billetsalg og i baren, og 
ikke mindst med opstilling og nedtag
ning, og det er rart at se, at der er så

(Foto: Martin Damgård).

mange elever, som virkelig gør en ind-

“ Special Occasion Band" satte et festligt punktum for TAG Festival 1993.
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Udland
Italiensk livsstil

Efter 1 .a’s 9 dages udvekslingstur til Ita
lien har vi erfaret, at den typiske italien
ske familie er meget anderledes bygget 
op end den danske.
Den italienske familie har et tættere 
sammenhold. De fleste mødre er hjem
megående, hvilket bevirker, at børnene 
får en tryg og sikker opvækst. Derimod 
bliver børnene heller ikke selvstændige 
og ansvarsbevidste. De er vant til at 
komme hjem til en mor, der vil gøre alt 
for dem, men som samtidig forventer 

de med få avancementsmuligheder eller 
jobbet som hjemmegående husmoder. 
Men i modsætning til i Danmark 
behøver familien kun én indtægt for at 
kunne klare sig. Derfor er det en natur
lig ting for italienske kvinder at gå 
hjemme og passe hus, mand og børn. 
De italienske bøm er derfor også vant til 
at blive vartet op. Når de kommer hjem 
fra skole, er deres seng redt, deres tøj 
ryddet på plads og maden er på bordet. 
Det ville være ret utænkeligt i Danmark. 
De unges kærlighedsliv foregår for en 
stor del i biler. Når vi holdt på en parke

Fra det fransk-tyske 
grænseområde

2.a besøgte på deres studietur Trier 
(Tyskland) og Colmar (Frankrig) og 
havde derfra afstikkere til “super EF- 
landet” Luxembourg samt til Verdun og 
Strassbourg. Foruden sprogforbistring 
og private “valutakriser” (det ville 
måske have været lettere med en ECU!) 
oplevede klassen områdets historie lige 
fra romertiden til 1. verdenskrig og 2. 
verdenskrig samt nutidens erhvervsliv 
bl.a. i form af vinsmagning.

Solveigs italienske “familie Carmella, Antonio, Paola og Davide

loyalitet til gengæld.
Familiens bøm/unge mennesker er ofte 
hjemmeboende, indtil de bliver gift. 
Hos nogle af værtsfamilierne var der 
større søskende på 22-23 år, der stadig 
boede hjemme. Det har sikkert også 
noget at gøre med, at det er næsten 
umuligt at finde job og lejlighed.
I Italien er der stor forskel på mænds og 
kvinders muligheder både i hjemmet og 
på arbejdsmarkedet. Kvinders mulighe
der er for det meste dårligt fabriksarbej- 

ringsplads og kiggede på de andre biler, 
kunne vi tit se et par, der så ud til at 
have det rigtig “hyggeligt”. Det morede 
vi os meget over, og det gjorde italiener
ne også.
Som en sidste konklusion er vi i La eni
ge om, at vi har lært meget ved at bo 
hos en italiensk familie. På den måde 
fik vi et større indblik i italienernes kul
tur og levemåde.

Solveig og Hanne, La

Hos tyskere i Volgograd

2.b besøgte i april måned Volgograd i 
Rusland. Hensigten var at finde ud af, 
hvordan det gik det tyske mindretal, der 
jo var stærkt forfulgt fra 1941 til slut
ningen af tresserne. Det tyske sprog er 
næsten forsvundet og tales kun af den 
ældre generation, men man forsøger nu 
at genoplive det tyske samfund i områ
det.
Eleverne fik under turen et glimrende
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indtryk af de problemer, der tynger det 
russiske samfund og hvor håbløst frem
tiden tegner sig for de familier, de boede 
hos.
Størst indtryk gjorde nok den gæstfrihed 
vi mødte. På trods af mangel på næsten 
alt, blev vi beværtet som konger; der er 
ingen tvivl om, at mange familier bragte 
store ofre for at glæde os. Det bliver 
svært at gengælde, når russerne kom
mer på besøg hos os i august måned. 
A propos rejse; så ville mange af elever
ne ikke tilgive mig, hvis jeg ikke nævn
te vores sammenlagt 44 timers togrejse 
mellem Moskva og Volgograd. Den tur 
kan ikke beskrives, den skal opleves. 
Prøv den! En rejse på 1808 km kan 
gøres for under 15 kr. inklusive det 
meget interessante dyreliv i sengetøjet.

JG
"Gadeliv" i Volgograd.

Udlændinge på TAG

Internationalt lagde skoleåret ud med 
besøg af to job-swop’ere: Kathryn 
Kysar fra USA, der udvekslede med 
Eigil Laursen og Georgette Potelli fra 
Malta, der udvekslede med undertegne
de.
Det internationale arbejde blev desuden 
styrket ved, at der blev oprettet en coun- 
sellorpost, specielt med henblik på 
udveksling.
I skoleåret 92-93 var der knap så mange 
udvekslingselever som året før. Ialt hav
de vi 8 fordelt på følgende nationalite
ter: New Zealand (1), USA (2), Argenti
na (1), Brasilien (1) og Australien (3). 
Vi tog afsked med Andrea og Caz ved 
Juletid, og ved skoleårets afslutning rej
ser også Kresta, Jessica og Mariano, 
mens Eduardo, Anne og Sam bliver hos 
os endnu et halvt år.
Der er blevet holdt en række møder 
med de udenlandske elever, og sidst på 
skoleåret blev der arrangeret en 
Århustur i samarbejde med en klasse og 
dens lærere på Århus Statsgymnasium. 
De “gamle” udvekslingselever har fun

geret som en slags tutorer for de nye, 
(en ide, der vil blive arbejdet videre 
med) ligesom en dansk klassekammerat 
vil blive koblet på.
Som counsellor arbejder jeg nært sam
men med Internationalt Udvalg (IU), 
der i hovedsagen har haft to store opga
ver i år. Den ene var at sætte en klasse
udveksling igang med vores kontakt i 
Ostia ved Rom. Det lykkedes at skaffe 
23.000 kr. af EF’s Lingua-midler til det
te projekt, der forløb over ca. et halvt år. 

1 .a blev valgt som Ostiaklasse og forbe
redte samtidig med de italienske elever 
et nærmere aftalt materiale. De to klas
ser mødtes herefter i to 14-dages perio
der, først i Ostia siden i Tørring, hvor 
det forberedte materiale blev gennem
gået sammen.
Den anden større opgave IU har haft i 
hænderne var at fastlægge retningslinier 
for fremtidige lærerudvekslinger. Pæda
gogisk Råd har nu godkendt disse ret
ningslinier, som fremover vil danne 
grundlag for de udvekslinger, som vi 
forventer at lave i samarbejde med 
vores skolekontakter rundt omkring i 
Europa. I første omgang er der planer 

for udvekslinger med Frankrig, Italien 
og Tjekkiet, senere vil flere komme til. 
Der er foregået meget andet internatio
nalt arbejde i årets løb, bl.a. en mindre 
klasseudveksling med vores skolekon
takt i Hamburg.
Dette var en meget kort rapport om 
counsellors virksomhed, men også 
mange andre kolleger arbejde med 
udvekslinger og andet internationalt 
arbejde.

Inger Lehmann 
Counsellor
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Sport
Bridge Turneringer

De sidste 2 år har der på TAG været en 
studiekreds i bridge. Succesen er steget 
eksponentielt i de to år, specielt er der to 
spillere, der virkelig har markeret sig på 
internationalt plan: Lene og Dinne. Men 
også på amatørplan har forløbet været 
til meget glæde, f.eks. udtaler 
Karina”Bridge” Jensen: “Det har været 
rart”.
Bridge er et kortspil for fire spillere i stil 
med whist, blot kræver det en anelse 
mere tankevirksomhed, og i modsæt
ning til whist handler det ikke om held. 
Der er to sider af spillet: 1. at melde sine 
kort, 2. at spille dem. Anden del minder 
meget om spillet i whist, bortset fra at 
makkeren til den som får meldingen 
skal lægge sine kort ned på bordet, så 
alle kan spille efter dem. Første del er 
derimod en del mere kompliceret.
I studiekredsen starter man helt fra bun
den, så alle kan være med; der kræves 
ingen forkundskaber. I løbet af skoleåret 
er der forskellige turneringer for bridge
spillere på samme niveau, som man kan 
deltage i. Den vigtigste af alle er natur
ligvis DM i gymnasiebridge, som de to 
sidste år er foregået i København.
Dansk Bridgeforbund betaler rejsen der
over, så den økonomiske del er ikke 
noget problem. Naturligvis vil jeg råde 
alle til at prøve at spille bridge, det kan 
blive en hobby for hele livet.

Livet er kort 
spil bridge 

Christina 3z

Som sædvanligt blev der op mod jul 
spillet indendørs fodbold om “Den 
Kop”, og vinderne blev i år 2X. Deri
mod forløb volleytumeringen i foråret 
lidt anderledes end sædvanligt: 
I frivillig idræt blev der i vinterens løb i 
Work-shoppen trænet flittigt. Det var 
derfor ikke overraskende, at der blev til
meldt 18 hold og næsten alle klasser var 
repræsenteret. Da det er mix-volley skal 
der være mindst to drenge og piger på 
holdet. Som så ofte før kompenserede 
pigerne for manglende højde ved tek
nisk spil på meget højt niveau. Efter de 
seks indledende puljer gik vinderne 
videre til to semifinalepuljer, hvor vin
derne skulle spille om pokalen. Pulje
kampene bød på mange spændene og 
afvekslende kampe, der viste at volley, 
også på skoleniveau, er et meget psy
kisk betonet spil.

Alle er højt oppe i volleykampens hede

Den store finale om pokalen (og æren) 
fandt sted torsdag d. 22 april i et meget 
udvidet spisefrikvarter. Finalen stod 
mellem 3X og Lærerholdet. Hallen var 
tæt pakket og opbakningen til 3.X var 
stor. 3.X kom bedst fra start, men efter 
et noget rodet og nervøst første sæt fik 
lærerne hold på nerverne, og der blev 
vist spil af høj klasse. Efter tre lange og 
spændende sæt (13-15,15-12, 15-8) fik 
lærerne for første gang i skolen historie 
deres navn på en af de eftertragtede 
pokaler.
I følge pålidelig kilde går lærerne næste 
år efter “The Double”rbåde “Den Kop” 
og Volleypokalen. Mon dog det lykkes ?

JR
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Idm i Sverige

Undervisningsministeriet kræver, at 
man på idrætslinien arbejder med et 
såkaldt idrætsligt emne. Spørgsmålet er 
så, hvad man skal vælge?
Heldigvis havde nogle af eleverne hørt, 
at man på gymnasierne i Silkeborg og 
Skanderborg arbejdede med emnet fri
luftsliv - og at man for nogle dage for
lagde undervisningen til Sverige. Det 
ville vi også prøve - og det fik vi lov til. 
Vi startede fra Grenå en tirsdag aften i 
september og ankom til Varberg næste 
morgen klokken fem. Cyklerne, som vi 
havde fået kørt til Grenå, skulle nu i 
brug. Foran os lå der en tur på 70 km, 
og alle glædede sig til at komme afsted. 
Den første cykel punkterede imidlertid 
allerede inden vi havde forladt havne
området, og det viste sig siden, at dan
ske racere har det svært med svenske 
veje. Der blev lappet og repareret cykler 
mange gange i løbet af de tre dage, vi 
var i Sverige.
Omkring middag ankom vi til vort 
bestemmelsessted, Mårdaklev Vild
markscenter. Vi slog lejr og efter et par 
timers søvn, var vi klar til at klatre på 
centrets klatretåme. Der er ti meter op, 
det er hårdt og man hænger i en tynd 
tråd, men alle klarede da en af banerne, 
der har forskellig hældningsgrad og der
med sværhedsgrad.
Dagen sluttede med, at vovehalsene 
blandt os prøvede en idrætsdisciplin, 
som i Sverige er kendt under navnet 
pæleklatring. Man klatrer kort fortalt op 
ad en 15 meter høj pæl og rejser sig på 
toppen af pælen. Diameteren er 15 cm, 
men tilstrækkelig stor til at stå på. “Det 
er en oplevelse der rykker”, som der står 
i centrets brochure. Jesper Christoffer
sen fra 3x satte til vores store tilfredshed 
nordisk rekord i ophold på pælen. Han 
stod der i over 10 minutter, og da han 
oven i købet stod deroppe på et ben med 
det andet ført op over hovedet og også 
lavede andre tricks, som jeg stadig får 
det dårligt af at tænke på, måtte selv 

instruktørerne overgive sig. Og de var 
ellers ikke lette at imponere. De klappe
de og jublede, så vi var nervøse for, om 
de stadig holdt fast i sikkerhedslinerne. 
Sådan sluttede den første dag, og vi sad 
ikke længe om lejrbålet.
Næste morgen kl. 9 trådte vi an ved 
Norrstrømmen iført styrthjelme, våd
dragter og redningsveste. Vi skulle rafte. 
Det er meningen, at man skal sejle igen
nem et vandfald på nogle flåder, men 
den første tur foregål' uden flåde; så ved 
man,hvordan det er, når man senere fal
der af. Man smider sig altså bare ud og 
håber på at komme igennem uden at 
sluge for meget vand og uden at få kon
takt med bunden for mange gange. Vi 
raftede hele formiddagen.
Om eftermiddagen kørte vi til nogle 
klippehuler, som ligger syd for Mårdak
lev. Vi skulle på huleforskning. Det er 
en frygtelig oplevelse, for der er ikke 
meget plads. Man sidder ustandseligt 
fast og må hive og hale sig frem centi
meter for centimeter. På et tidspunkt går 
det op for en, at det ikke længere er 
muligt at kravle tilbage, men har lyst til 
at rejse sig op eller få nogen til at flytte 
bjerget, men man må videre gennem 
mørket - og efter en halv times pinsler 
står man atter ude, taknemmelig for 
igen at kunne se solens stråler og ånde 
frit. Man forstår pludselig det frygtelige 
i den straf som bliver beskrevet i sagaer
ne: “Vi har den Maade at klemme ham 
blandt skjolde, når han fnyser”.
Om aftenen tog vi på kanotur. Vi starte
de klokken 19 og var hjemme igen 
klokken 3 om natten. Det var en skøn 
tur, fuldmåne og vindstille - og der var 
kun to der faldt i vandet. Heldigvis hav
de vi kun fire timers sejlads hjem, da det 
skete. To andre var trætte og bad om at 
måtte padle i forvejen hjem, da de læng
tes efter soveposerne. Da vi kom hjem 
viste det sig, at de ikke var dukket op 
endnu; de havde forvildet sig op ad en 
sidegren til den elv vi sejlede på. Først 
efter to timers sejlads kom de forbi en 
bro og opdagede, at de sejlede mod

strømmen. Vi var- glade, da vi så dem 
igen.
Næste dag sov vi længe, cyklede ca. 85 
kilometer til Halmstad, camperede på 
stranden og tog færgen hjem næste mor
gen. Jeg tror, at Lion Feny havde under
skud på sit store “Ta’ selv morgenbord” 
den dag.

LH

Dette er ikke Jesper!
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