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VELKOMST
Dette hæfte har et dobbelt formål. Dels giver det et indtryk
af begivenhederne i det år, der er gåetJ dels fortælles lidt
om skolen, så nye medarbejdere - lærere og elever - kan få
et forhåndsindtryk af skolen og af nogle sider af til værel
sen, som den finder sted her.

Per-sonligt vil jeg på dette sted sige tak til nuværende
elever og lærere for engagement i de meget alsidige funktio
ner. en gymnasieskole rummer.

Samt i dig vil jeg benytte chancen til at komme med en op
fordrir1Q" - el ler udtrykke nogle ønsker for nye elever.

I u ncdornså rene gennemlever det, enkel te menneske en forcy
gende udvikling. Stille og roligt, men set i forhold til gen
nemsni tle•:ealderen alligevel ganske hurtigt, ændrer man stat:us
~!'a barn til voksen, fra en beskyttet barnetilvære1s·e til en
t~J vær-e Lae med personligt ansvar for sig selv og sin forbin

delse til omverdenen.
Hjertelig velkommen til at gennem.leve disse meget spæn

dende år af jeres tilværelse i nær tilknytning til denne ua

dannel sesinst itu tion.
Fra sKolens side vil I modtage en lang række tilbud. F.eks.

tilbud om en meget xva ii e i.ce re t faglig vejledning ag rådgiv
ning fra skolens t ære r e , tilbud om almen og personlig vejled
ning oa rådgivning fra studievejlederne: tilbud om at indgå
i et samarbejde både hvad angår visse sider af det faglige
arbejde og hvad angår skolens funktion i øvrigt.

Hver enkelt af jer må således selv op "på barrikaderne"
oa "taoe imod" disse tilbud. Det kræver en aktiv deltagelse,
såfremt I vil opnå en inspirerende og fornøjelig hverdag.

Det siger næsten sig selv, at man ikke kan tilegne sig
viden uden en personlig indsats. Hens dette er en selvfølge,
er det ikke alle der gør sig Klart, at udbyttet at skoleårene
og trivslen på stedet også er stær k t, afhængigt at. at man
går ind i de andre sider af skolelivet. Jeg vil opfordre til,
at I også vil interessere jer for og tage aktivt del i ar-
bejdet omk, 1 »vrå d , fællesudvalg, samarbejdet i den enk.el-

t.e k.lasse og i a r be , med enkeltfænomener der dukker op.

Endelig vil jeg minde om, at vi er mange, der skal fungere
sammen, og at ikke alle har det lige let i disse år. For at vi
skal fungere bedst muligt sa.,,,,.,n opfordrer jeg derfor til at
I alle udviser hensyn og hjælpsomhed i hverdagen, •

Jeg ønsker os alle en aktiv og levende tilværelse på Århus
Statsgymnasium i det kommende sl!:oleår.

Ole J'1hl

f.eks. temadage, sxoie r cr lign.



SKOLEN OPLEVET... Jeg var chokeret, jeg havde ventet at se en flok selv
stændige, modne og venstreorienterede flippere, der var børn
af bedre borgere, fra et hjem med Hornung & Møller 1929 og
Kn~yer på vceggene, eller hvad man nu har slige steder. Der
tog jeg fejl.

Jeg havde ventet nogle gamle, visne, forst0kkede og ind
tørrede lærere, der lirede deres tørre stof af med en fasthed

·og rutine, som når den scenevante dame på PL afleverer oplys
ninger om højtryk ove r Acorerne på lo24 m i Li ba.r , det får mig
altid til at føle som højtrykket i mit hoved Stiger ave!' de
faretruende lo3o mb,
Jeg havde forestillet mig at fagene ville være meget svæ

re, at lærerne var dygtige, strenge, men samtidig forventede
ansvarsbevidste elever. Der tog jeg kun del!vist fejl.

Men først og fremmest var mine forventninger ikke i den
faglige retning, men mere i den sociale, kammeratlige oq min
egen udviklings retning. Det med fagene skulle jeg nok klare
(hø, hø). For mig der kom fra en lille. snæversynet forstads
soveby, var gymnasiet min redning, det grænsede nærmest til
et paradis.

M.h.t . faget har det ikke været så svært, det kræver en
smule intelligens, engagement og en stor portion ar be jdssve c
( jeg har altid hadet at svede). Kravene har nok været store,
men aldrig urimel'i.ge, respekten for eleven som et voksent
menneske er jeg heller ikke blevet skuffet over. Men en del
af det, der ikk.e lige havde med det faglige at gøre, var ci"l

derledes end jeg havde ventet, Måske er jeg kommet i gymna
siet lo år for sent, for det var et lidt andet klientel, end
jeg havde forestillet mig. FaKtisK lignede de fleste dem,
jeg var flygtet fra. Der var forstadst.øser, rå bananer, che c
kede discodrøns, pædagogunger, overklasseunger, ja selv Rc c i n
Hooder og punks. Hmm, en blandet landhandel, men ikke så r 'sn-,

ge livsglade og frie mennesker som jeg havde håbet, Oa i nq s-ri

stod med åbne arme for at hjælpe den tøvende i\ase ud af heri

des sovebyskal. D fleste der går på gymnasiet er efter min
mening præget af for meget livløshed og uopfindsomhed og f o r
lidt kreativitet og vilje til at stikke sin næse i nye t i nq ,
Dog har jeg lært en masse af mine kammerater, netop fordi vi

er så forskellige. Vi skal fungere sammen for at klare de 3

SÅDAN VAR GYMNASIET ALTSÅ:

Da jeg gik i ottende, blev jeg skam.rost af m.in dansklærer.
der var overbevist om at gymn.asiet var det eneste rigtige
for mig. Dengang skulle jeg ihvert!a.ld ikke i gymnasiet.

Da jeg gik i niend.e, mente min dansklærer at gymnasiet
havde mistet sine værdier, og at man ville få et begrænset
udbytte af at vælge gymnasievejen. På det tidspunkt havde
jeg bestemt mig til. at jeg ville i gy11111asiet (behøver jaq
at sige mere?}.

Med et brag var jeg der så pludselig, jeg kom for aent
den første dag, så jeg måtte fjumse rundt efter en atol og
alle gloede på mig, så jeg fik lyst til at forsvinde iqen.

De første dage på HF var vi meget tavse overfor hinanden,
men som tiden gik, begyndte vi at lære hinanden at kende.
Efter en del fester, hyggeaftner og andet samvær lærte w:i!
vores klassekammerater at kende fra en anden side. Samvær,et
udenfor skolen har givet anledning til sjove og pinli!ge epi
soder, som har bragt os nærmere hinanden, og vi menei; dei,
for det er vigtigt, at ~F-forlØbet er andet end skolea~bejde.

Overgangen fra folkeskolen, hvorfra de fleste kommer, nai:
været stor på nogle punkter. Læreren fungerer ikke længere
som barnepige, man er selv ansvarl

1
ig for, om man fåz.:: lavet.

og lært sine ting. HF er meget selvstændigt, der el? ilngen
løbende karakterer eller pegefingerhævende lærere td.!I at
fortælle, at man skal tage sig sammen, og derfor er udDyt 't!et.
af HF-forløbet i meget høj grad op til en selv.

Vi synes, det er positivt, at vi selv har kunnet: sammen
sætte vores HF-eksamen, vi har valgt efter interesse, kunnen
og behov (med hensyn til videre uddannelse).

HF er et godt alternativ til gymnasiet, og vores udbyti.ti.e
har været stort på mange måder.

Helle Høisgaard
Dort.'1e SJcyldahl SØl'ensen
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ovenstående er opr. skrevet som en "dansk stilR og således

ikke beregnet på offentliggørelse. Men vi fik da iov at låne

OH AT VÆRE NY LÆRER.

Det at starte på en ny arbejdsplads medfører nok altid en vi■
spænding og nervøsitet. Når det så samtidig betyder, at .an

skal flytte til en anden by i en anden del af landet, er spllft•

år, derfor ha~ jeg lært at være tolerant, at fungere i et

fællesskab, at være overbærende, at stikke en finger i jo~
den og vide, hvornår jeg skal være åben, og hvornår jeg skal

være ligeglad. Og fra de meget åbne, modne og livsglade menT

nesker der også er her, har jeg lært at se folks indre vær

dier, at være mere selvkritisk, en større tro på mig selv og

frem for alt selvrespekt.

Intet er hvad det umiddelbart ser ud til, og gymnasiet har

formået at gøre mig mere kritisk i alle sammenhænge. Samtidig

rummer dette en fejl, for gymnasiet har en tendens til at

k~re for meget på det teoretiske pl?n og glemme verden uden

for (hvilket tydeligst afspejles i de forvirrede studenter,

der lige har forladt deres trygge gymnasium). Jeg havde måske
troet at gymnasiet ville give mig en opskrift på de "rigtige"

holdninger, levemåde og lykke, det gjorde det selvfølgelig

ikke, det kan det ikke, men det sætter en tændstik til bålet

og så må man selv brygge videre. Alt i alt, hvis jeg skal

stille mig det klassiske spørgsmål, hvad jeg ofte har gjort,

nemlig om jeg har fortrudt at jeg gik i gymnasiet, bliver sva

ret nej. Det blev ikke som jeg ventede, men det har alligevel

givet mig utrolig meget, som jeg ikke kunne have lært andre

steder. Gymnasiet, den store grå kolos på Fenrisvej, har hængt

mig langt ud af halsen, jeg har haft lyst til at smadre det

hele. Men jeg har også haft lyst til at kysse væggene. Det

har lært mig at lære og at søge og gjort mig klart, at målet

aldrig helt nåes, men at søgen efter målet giver større livs

kvalitet.

Aase Bak 3aS

I
I

I
.\

AfTorben Osted

ding og nervøsitet ikke mindre. Kan man klare arbejdet? Hvor
dan er det, at bo så langt fra sin hidtidige omgangskreds og
familie? Hvordan er nu de elever og kolleger, som man skal til

at omgås? Efter en vild jagt på en bolig og efterfølgende flyt
ning står man så pludselig midt i det ny,e - og opdager, at det
ikke er så svært som frygtet. Nok er det et vanskeligt og kræ
vende arbejde at forsøge at blive en god lærer, men samtidig

også spændende, udfordrende og sjov:t.

·oet bedste ved at starte på j\sc; har været den imødekommen
hed og hjæl.ps9mhed, som såve!l elever som ko!lleger har vist

dE!n nye "københavner", som så gerne vil have folk til at for
stå, at man ikke nødvendigvis er københavner, fordi man kom

mer fra den forkerte side af Storebælt .

Helle Richardt.

FODRING FORBUDT

Red.den.
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UDVALG m.m.m.

FÆLLESUDVALGET

Fællesudvalget (FU) er et kontaktorgan mellem rektor, lærer
råd og elever. Det består af rektor (formand), lærerrådsfor
manden, elevrådsformanden, tre lærere valgt af lærerrådet og

tre elever valgt af eleverne.
For øjeblikket sidder i Fællesudvalget: Ole Juhl, Poul

Jensen, Vibeke Spanning, Mona Yde, Michael Andersen, Tobias
wang Nielsen 3,y, Michael Dich 2,p, Niels von Buchwald 2.a

00 Peterøstergård 2.u. Der er fra Direktoratet givet tilla
d;lse til i en forsøgsperiode at udskifte elever i FU til 1.
marts i stedet for ved skoleårets begyndelse.

fællesudvalget har som opgave gennem ~nformation og for
handlinger at fremme samarbejdet mellem lærere og elever.

Inden for de bevillingsrræssige rammer træffer Fællesudval
get a:gorelser vedrørende afholdelse af introduktionsdage,
stuCieuger, :"ællestimer, studiekredse samt i følgende sager,
der veororc r elevernes trivsel: praktiske forhold vedrørende
b:--c:iingsmæssiq indretning, fritidsaktiviteter og fælles arran
aemer.ter som skole'.:ester, skolekomedier, sportsstævner m.m.
;ællesudvalget er øverste myndighed for kantinen og udfærdiger

sko ie-is adfærdsregler.
Fællesudvalget holder møde på rektors kontor i et spisefri

kva r ze r (p.t. torsdag); interesserede dukker lejlighedsvis op

og 8r altid velkomne.
t.;dvalgets medlemmer er på skift ordstyrere ved møderne og

refererer derefter fra møderne ved det følgende informations-

mode,

ELEVRÅDST

vi opfatter det som elevrådets opgave at holde eleverne un
derrettede om og tage stilling til de ting, der sk.er på sxo-,
len, altså ting, som har indvirkning på vores hverdag. Hvad
der sker af undervisningspolitiske begivenheder uden for sko
Le n overlader vi til elevor-ganisationer, der er repræsenteret

på skolen og i elevrådet at infor-mere og oplyse om.
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Elevrådet er bygget op på den måde, at der sidder en repræ
sentant for hver klasse, som har stemmeret. Derudover har ele
vernes repræsentanter i FU også stemmeret. Alle skolens ele
ver har taleret.

Elevrådet holder møde efter behov, hvilket normalt vil si
ge hver onsdag i det store frikvarter.

Vi har i år lagt hovedparten af vores arbejde på Nordisk
Operation Dagsværk og derfor ikke haft overskud til så meget
andet. Dog har vi næsten malet elevrådslokale"':_ færdigt, så
det engang næste år kan blive til et pædagogisk værksted.

Desværre har ikke alle klasser været repræsenteret iå r,
hvilket er ærgerligt, når der skal tages stilling til vig
tige emner ( f. eks, vinterferie), hvor alle klasser bør høres,
Vi håber derfor, at alle klasser vil gå aktivt ind i elevråds
arbejdet næste år.

Kærlig hilsen
ELEVRJ..DET

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning er gymnasieelevernes
fagforening. 005 arbejder dels på landsplan med at gøre op
mærksom på gymnasieelevernes problemer, og dels forsøger 00S
at inspirere og støtte de enkelte elevråd,

ÅSG vedtog i starten af skoleåret ved en afstemning blandt
eleverne fortsat at lade elevrådet være medlem af rx;s, Nogle
gange om året holdes der landsdækkende møder i DGS, hvortil
vores elevråd plejer at sende repræsentanter.

rx:;s tager sig af de problemer, som er fælles på landets
gymnasier. Det gælder nedskæringerne på gymnasierne, den mi
nimale elevindflydelse, den lave SU, gymnasieelevernes bolig
problemer osv, Det er alt sammen problemer, vi hver især ikke
kan gøre noget ved. Derfor er vi nødt til at stå sammen om
vores fagforening 00S.

Vi så fx. i foråret 83, at det kan nytte noget at stå sam
men, Dengang ville regeringen hæve klassekvotienterne yderli
gere, men på 'grund af de mange aktiviteter. som foregik. over
alt på gymnasierne, og de demonstrationer DGS arrangerede,
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trak regeringen sit forslag tilbage. Det er vigtigt, at vi
har rx;s til at koordinere en samlet protest. I år har 00S
lagt stor væq t; på NOD (Nordisk Operation Dagsværk). De har
i samråd med LAK fået dette projekt på benene, så vi kan· se
frem til 21. marts, hvor danske gymnasie-/HF-elever st~tte1:
en skole i Tanzania for sydafrikanske unge under det mottos
"Vi gi' r en skoledag for at DE kan få en hel skolegang".

Men I:GS kan også bruges helt konkret i hverdagen. Del:

sidåer hver dag folk inde på rx;s, der kan hjælpe dig, nvds
din SU-ansøgning er faret vild i en af statens EDB-maskiner,
eller hvis åu p,g.a, fravær ikke bliver indstillet til ek
samen.

Hvis vi skal undgå, at tingene bar-e sker med vores uddan

nelse uden at vi selv har den mindste indflydelse, må v;i st:å
sammen og handle sammen i DGS.

Malene 2p

GLO: GYMN.!..SI:::ELC::VER:--.rES L~..,1)SORGA.NISATION

GLO er en gymnasiefaglig organisation. Organisationen byg

ger på individuelt medlemsskab, parlamentarisk handlemåde
og har uddanr:el se spol i tik som eneste programpunkt. GLO har
igennem det sidste årstid markeret sig meget kraftigt både
i pressen og i undervisningsministeriet. GLO har virkeligt
bevist, at de t nytter at benytte de parlamentariske kana-
ler i stedet. for at stille sig op som klagekor og råbe skælds
ord efter politikerne, som trods alt er valgt demokratisk.
GLO har igennem det sidste års tid gjort en virkelig stor
indsats for at forbedre gymnasieelevernes vilkår. Det var
blandt andet GLO, som bragte skandalen om de dårlige ind-
købte undervisningscomputere på bane, GLO udgiver også en
elevavis kaldet "gymnasieeleven", som mange betegner som
den bedste elevavis på gymnasieområdet. Du kan blive medlem
ved henvendelse ti 1 lokal foreningen på gymnasiet.

LA.I\

Landssammenslutningen Af Kursusstuderende (LAK) er de k'ur

susstuåerendes "fagforening", hvis formål er at arbejde
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for en bedre kursusuddannelse og at varetage de kursusstude
rendes interesser. LAK arbejder uden hensyntagen til parti
politiske interesser. Noget af det, LAK arbejder med, er at
søge at forbedre de økonomiske forhold, boligforhold og andre
sociale forhold for de kursusstuderende. Dette kræver opbak
ning. Derfor er det vigtigt, at ens skole bliver medlem af
LAK. Det kan den blive, hvis Hf'erne i skoleårets start stem
me'~ for, at skolens elevråd skal tilsluttes LAK.

Som fagorganisation er LAK vigtig i den forb i nde l.se , at
LAK udgør et forbindelsesled mellem myndighederne og skoler
ne. Hvis ikke denne forbindelse var tilstede, ville vi stå
uden for de beslutningsprocesser, som foregår omkring vores
uddannelse. LAK repræsenterer de kursusstuderende over for
ministerier og andre offentlige instanser og er bl.a. repræ
senteret i en lang række ministerielle råd og udvalg, der
besKæftiger sig med kursusuddannelserne. Alt dette er meget
godt, men det vigtigste er, at der er opbakning bag LAK mod
eventuelle forringelser af vores uddannelse. Denne opbakning
skal komme fra elevrådene og dermed alle kursusstuderende.

Det enkel te kursussteds indflydelse på LAK Is linje afhæn
ger af, hvor mange elever der vil være medlem. Det er nem.lig
sådan, at ens skole udover den ene stemme man får ved elev
rådets indmeldelse, får en stemme for hver loo medlemmer.
Disse stemmer kan brtlges på LAK•s årlige kongres, der afhol
des i november måned.

Der er sikkert mange ting, som kunne interessere dig, der
ikke er blevet besvaret her. Derfor kan du få mere at vide,
hvis du kontakter LAK. Adressen er: Vesterbrogade 2o, 162□
Kbh. v. Tlf. (ol) 22 82 ol,

Michael 2p

FESTUDVALGE1'

Festudvalget er ca. 1 S elever, som bistået af pedellen ar
rangerer de fester, der i daglig tale kaldes solder.

Ved solderne er der både diskotek og et live band.
Festudval~et står både for den praktiske og den admini

strative side af sagen, Det skal blandt andet flytte borde
og stole i kantinen, slæbe grej for bandet og ikke mindst

rydde op og gøre rent efter festen,
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Efter nogle problemer i år, håber vi meget, at gæ:ste~ne

har lært at opføre sig ordentligt, da vi eller:s i~e kan få
lov til at arrangere flere solder.

Studentersoldet er som sædvanlig det største sold, spe
cielt for 3.g'ere og 2.HF'ere. I år spiller OREO MØØN.

Festudvalget.

HOVE-IN

HOVE-IN er skolens egen filmklub, helt uafhængig af and~e

udvalg.
Vi viser en film ca. hver anden tirsdag aften i fesesalen,

til en særdeles favorabel pris. I påusen sælges deli' sodavand.
og chokolade.

De film vi viser er alle kvalitetsfil.m , men de e~ af vidt

forskellige genrer, da vi ønsker at vise så m~et fo~s~e~ligt

som muligt. I år har vi f,eks. vist "Jeppe på bjei:eget:'", "Ud
at køre med de skøre", "Ragtime" og "Isfugle"'.

De problemer vi har haft med dårlige billeder, då~1ig 1ya
og pibelyde fra fremviseren skulle nu være klaret, da skelen

som bekendt har anskaffet sig en superfremviser!
Da de to gamle bestyrelsesmedlemmer Christina og Mo rten

fra 3,b forhåbentlig får huen på til sommer (nu ser vi), må
vi takke dem for en herlig tid, og glæde alle brugere af
P.OVE-IN med at vi er tre friske fyre, der vil fortsætte k.1ub
ben 1 igeså godt om ikke bedre.

Der er ingen undskyldning for ikke at møde op, klubben er
åben for alle, man skal bare huske sit medlemskort hver gang.

(Det Koster 1 kr.).
Den nye bestyrelse, Hads Greve 2b

Søren l..orenzen 2b
Hortcn Østergaard 2u

MUSICAFE

Musicafe er et lille hygge-nygge arrangement, der løber •f
stablen 2-3 gange om året, på almindelige hverdagsattener.
Der vil være masser af blandet levende musik og underhold

ning, som normalt leveres af skolens elever. Det varer et
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par timer, og for at alle de stakkels små elever ikke skal

sulte, bliver der solgt 1ækre godter og punch til at slukke
den omsiggribende tørst med. Der er gratis adgang, og det
er alletiders ide til en h;yggelig aften sammen med aj.Le
"sjukkerne", eller endnu bedre sammen med hele klassen.

A1tså kom næste gang, der er musicaf.; - en oplevelse,
der vil sætte dybe spor i din hukommelse.

Musicafeen.

SCRIPTUS - BLADET DER VE' NÅ' ET

Der var engang et 1 ille gymnasium, og alt var fryd og gam
men. Men så skete der noget rræqt.Lqt; revolutionerende - en
lille sammensvoren gruppe fandt ud af, at skolen burde have
et organ, Scriptus, hvori alle kunne udtrykke deres aller
dybeste følelser og meninger.

Nu - cirkus 2o år efter, kæmper vi stadig ihærdigt på at
opretholde ånden fra hensovede tider.

Lykkes det? Tjaa •. • , et yderst omdiskuteret SpØt"gsmål.
Bladet er af lidt skiftende kvalitet og udkommer måske ikke
helt så regelmæ:ssigt, som det burde , men ellers bære r det
stadig præg af at være alsidigt og f rem for alt tværpolitisk.

Hurra, hurra.
Men, ••. alt er jo' ikke kun flødeboller og lyserode skyer,

enhver har sin egen smag. Så selvfølgelig er det også op
til Dig, om bladet bliver værd at læse.

Hvis du er glad, vred, lykkelig, mindre ophidset, forel
sket, vanvittigt rablende sindssyg, t i sse t rænqende el.ler du

bare et" almindeligt skør, så er Scriptus stedet, hvo r du
kan få det hele ud, Både ved manuelt og "åndeligt" arbejde,
Vi har al tid brug for en hjælpende (h)ånd og et smil, men
fØler du ingen trang til at "joine" staben (redaktionen), så
må du jo nøjes med at bidrage med artikler og lign, Der kræ
ves absolut ingen forhåndskundskaber for at være med i vort
pragtfulde skoleblad. Alle nye sind vil blive modtaget af

lutter smil og omsorg •. •
So - come 'all you faithfull

1 g'ere og HF•ere!

Gitte 2y & Merete la

Scriptus-red.
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KONSERVATIVE GYMNASIASTER (KU)

På Århus Statsgymnasium eksisterer der også en fo17ening, der
hedder Konservative Gymnasiaster på Statsgymnasl!et. Fe lienin
gen "samler" alle de borgerlige gymnasiaster i en bFeå l!i 'De
ral/konservativ organisation, Foreningen er opstået søm en
modvægt mod de mange vensterorienterede gymnasieoz.::ganisatiø
ner, som før i tiden prægede gymnasiet, Foreningen afho!l!der
politiske møder og anden politisk aktivitet samt fester, vitrk
somhedsbesog, ture og en lang række andre sociale akltiviteter-.

KG ønsker et uddannelsessystem, der tilgodeser den enkelte
elevs evner og anlæg, Det skal sikres gennem et diff:erentd.eiret
uddannelsessystem, hvor eleven i vid udstrækning kan sammen
sætte sin uddannelse, Det er vigtigt, at uddannelsen e s ele
vens redakab til at udvikle evner og anlæg, og ikke statens
mul ig:1ed for at styre og bestemme over befolkningen.

Hvis du ønsk.er medlemssk:ab, kan det ske ved henvenaelse
til Loka l fo r en i nqen på gymnasiet ,

Bjarke Wolmar.

_.:;·:3lc•?: Cæ·:i-:.<:: :"◊to9:-a:":sr. e ct ac l i e Oje::l :..{tt•'? ;,a »r nus
=::,:.s':?!:7:-:3.:: ....:.. cc r.:, cvs . :"æll~stl!"'_:, ;-us:.11:ca:''? cg a--:drt
1c:l-::...:r-:':~': bec ive r.nede r . 9es.:den nar .rdve l ee t, ti l c qav-
J: :" c -::. : ~:-::: -:: ::- : k l a s se r ne k or t ef : &;. r skol eor e- s s t a r t.

~ .icva l ce t; s iddc r soren s. Themsen 2J ~ H~r.:.~ T. J<nud~ r. 2 •
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FRIV<ILLIG IDRÆ1!' - SKOLETURNE Ril'l,ER

Der findes andre muligheder end idrætstimerne til , på skolen,
at få kondi •en forbedr.et. Der er flere tilbud efter skoletid.

Man kan låne en gymnastiksa:l! 1 time/ugl. til badmintonspil.
Det koster So kr. ( i depositum for nøgle til gymnastiksal)
for et helt år. Orientering om sæsonstart og tilmelding sker
via ops!l.agstavlen og på tirsdagsmøderne omkring 1. september.

Derudover er der 2 gange 2 timer ugentlig mu!l.ighed for at
spille volleyball. Det koster ikke noget og de.r er trænere
på. Yderligere orientering ca. 1. sept.

Traditionelt del tager både vel. trænede og utrænede elever,
og alle er velkomne uanset deres spillestandard. Til trods
for forskel.le i ev:ner og kØn kommer der som rege!l. et sjovt
og godt spil ud af det for alle parter efter grundtræningen.

Udover skolevolleyturnerinqen har skoLen også deltaget i
håndboldturnering for piger og basketballturnering. I år
(forår 85) var gruppe II's piger (2g + 1 HF) så heldige ah
deltage i en stor ).nternational basketkonkurrence i Århus,
fordi de blev regionsvindere. Sådan noget sker selvfølgelig
ikke hvert år, men aH .igevel er der masser af gode grunde
til at deltage i de frivillige idrætsakt.iviteter og skole
turneringer for både drenge og piger.

Lene Bischoff Andersen.

FRIVILLIG MUS]K

I august startede vi straks med den årlige fællesopgave sam
men med de andre Århus-gymnasier. Vi havde opfordret Jens
Johansen, der er kendt som musiker, pædagog og korleder,
specielt inden for rytmisk musik, til at varetage opgaven,
der bestod af en ræl<ke nye Beatles- og Bob Marley-arrange
menter af ham selv. Projektet fik en helt overvældende til
slutning blandt eleverne. De 6 koncerter afvikledes i slut
ningen af oktober under Jens Johansens inspirerende ledelse

( her på skolen den Jo. i 2. time) og den 7. koncert san offentlig
koncert den ~l. om aftenen på Århus Katedralskole med stor
succes og påfølgende fest.

V.ed skolens nu1eafslutning fulgte vi tradiHonen op med
"korisk fællessang" ak.kompagneret af en gruppe instrumenta-
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sagelse.

Efter jul skønnede vi, at der ikke var g

ÅRHUS S'l:A'!'SG=AS[11:1MS Jml[LroMSF0ND

Under de be~ndende for,be~edelser i for,år.et 1983 til sko~ens
25 å:rs jubi!l.!æum bragte :t::ektor Øle Juhl :Ldeen frem om en jubi-
1æumsf.ond. Øer har i år.enes løb og dikke mindst i de ser-ier-e år
været Behov for i vidt for-skellige sammenhænge at kunne y.:de
økonomisk sæ1r1l' ver en Y.is hjælp. Eet skulle
væ~e fondens p gå ind og støtt:e her. Ideen

de føi,ste beil.Øl5 fra
Århusvl!rk:somheder og fra pI"iYate i juli 1983 var fonden b1e
vet en realitet. Den fik en fundats med vægten lagt deil.s på
muligheden for.= at støtte den enkelte, økonomisk begr,ær.igte
elev og dels gå mu!l.igheden af at give a!l:ie ele,.,-:er- en kunst:.
ner:i!sk eller kli~turel og!l.evel!se, der ellers :i!Kke ville væne
Økonomisk baggrund for.

Siden da er, fondens 1<:apitaa voKiset, så der:t i marts 1985
er på et fundament, som må udvides
væs tilnæ~melsesvis skal imødek0m-
mes ente-afkast fra f0ndskapit.a1en,

19lister og

salmer og -sange sang vi således flerstemm
af "O come all ye faithful" og ''Rise up, s

grupper, bl.a. et blokflØjte-consort.

Forårskoncerten er fastsat til den 26. apri!l: ( se de~ af
trykte program).

Musl!filæreetrne.

for e med under~isningen. For nogle
eleve ne rejser,: belaste familieb\:ld-
gettet d r-at, og ofte må 2 eller 3 eJ..e-
ver blive hjemme. For lærerne kan det give anj.eda.l.nq til al
vorlige overvejelser om, hvor kraftig,t man skal priøriit.ere
sådanne rejser.

En stærk f.ond med reel!l!e støttemu!l!ighede~ kan hjælpe, så
alle e:l!ever kommer med.

Fondens bestyrelse fiåber på fortsat b:ced opbaknd.ng bag
ideen.

G!l!e Bcittza\:lli.



KUNSTUDVALGET

Fonden vil gerne sige tak til alle, som har samarbejdet
med den i 1984,

K .H. Skott
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Oplysningsarbejdet er fortsat. Nogle film er forbedret,
nye lysbilledserier er lavet, og Fonden har udgivet en bog
af Krishna Bhatt! Kvinder i Kumaon. Det er en beskrivelse
af dagliglivet, i særdeleshed kvindernes forhold, på Hima
layas sydskråninger.

Fra Tanzania har vi atter i år fået bØrnetegninger. De
har været vist ved festugeudstillingen, og nogle skoler har
brugt dem.

kr, 1,962,ooo

kr. l , 728 ,ooo
kr, 1,753,ooo

Kunstudvalget består af tre af skolens lærere (LK, SJ, Gr)

samt formningslærere. Kunstudvalget er nedsat af lærerrådet
og beskæftiger sig med maleri og skulptur i relation til sko
len.

To gamle elever fra skolen, der "lever" som billedkunst
nere, har bidraget til skolens udsmykning i dette skoleår.

Ole Weiss har lånt os tre af sine store billeder, som
hænger på nordvæggen i forhallen. Inspiratienen til disse
billeder hænger lige om hjørnet.

For enden af sydgangen mod øst hænger et stort landskabs
billede malet af Gunnar Møller. Dette billede blev sidste
år købt af Statens Kunstfond og er nu udlånt til os for en
3-å rig periode,

I februar måned 85 har der været en ophængning af en snes
billeder, som især hang i forhallen, af Ole Heerup.

En af jubilæumsgaverne var et blomstrende farverigt tryk
af Poul Gerne.s, der nu hænger på lærerværelset. Et andet
forsøg på at udsmykke lærerværelset er gjort af en af sko
lens nuværende elever, Christian Sanne. Han har lavet en

Regnskabet for 1984 ser således ud:
Sam.let salg

Samlet støtte opnået ved salg og ved
gaver fra f.eks. Danida og EF
Formue pr, 31,12,84

D-LA.'IDSFONDEN AF 1962

U-landsproblemer er ikke kun u-landenes. De er- også vore.
Den opfattelse skal styrkes, og Fonden e.r med i arbejdet.

Det sker bl.a. ved, at u-landsvarer stilles til rådighea
for alle "interesserede. De kan arrangere salg, Fonden Beta
ler alle omkostninger, og arrangørerne kan benytte overslru.å
det til et projekt, de selv vælger. De ka~ arbejde ud f:r:a
ecne :orucisætninger og stotte den udvikling, som de ansel?
for væsentlig. Har de ikke selv projekter, kan de støtte
et af dem, Fonden arbejder sammen med. De ::- er mange mulig
heder både geografisk. oq typaræss iq t ,

1964 har været et godt år. De!" har været 166 udstillinge:",
hvad Cer er 13 mere end i 1983, Der er ca. 3o faste udsa]!gs
stede!". Ak'lletu-butiY..ker:ie, Set. Georgsg:ilderne, repræse.ntan
ter :ar Folkekirkens' Nødhjælp, for Spejderne, for D~, for
svararne, for KuLu og for ~.S er bla.ndt cee; de.r benytter sig
a: tilbuddet, fonden giver. De fleste udstillinger har vi

dog på gymnasier og andre skoler.
samarbejdet med projekter i Indien, Sri Lanka, Kenya.

Tanzania, Zambia og Guatemala er fortsat. Dertil kommer de
projekter, som arrangørerne selv vælger. Mange af dem ligger

i andre lande.
I projektar:Jejdet har vi for første gang fået støtte fra

EF, som har bevilget halvdelen a! mr.kostninQeme ved at op

røre 100 huse til kasteløse i Syd i.nd i en ,
2 klasser på ÅSG har adopteret hver sit barn ved dette

projek:t. Det sikrer baSrnenes skolegang og dagliqe tilværelse"

men de bliver hjemme.
Blandt de kulturelle aktiviteter har været afri>ca.nsk op

træden. Joye~ Mutanda og Joseph Lupande har vist scener fra
hverciagslivet i Østafrika. Der har været foredrag, fil.ato

revisninger m"m"
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række zink/kobber-tryk, der hænger side om side som tre st:.or.e
billeder.

Den magre udstillingsaktivitet på Århus Statsgymnasium
skal ses i lys af fænomenet økonomi. Når en kunstner udstil
ler, forventes det at mindst hans omkostninger bliver dæk-
ket plus at et billede bliver solgt. Sålænge disse muligheder
ikke er indenfor rækkevidde, bliver vor udstillingsvirksomhed
meget begrænset,

Lars Kristensen.

SKOLEÅRET 1984-85 23

Besøg af elever fra 9, og lo, klasse, der
ønsker en orientering om gymnasiet og HF

Fællestime med Gymnasieskolernes fælleskar

Introduktionsdage for de nye l ,HF og l ,g
klasser

3xuN og 3yzN på biologiekskursion til Livø

3xuS på geografiekskursion til Langeland

Skriftlig sygeeksamen

Filmklubben Hove-in: Zappa

Sold med Slips og discotek

Introduktionsdage for de nye 1,HF og l ,g
klasser på Bogensholm

3yzF på fysikekskursion til Niberollerne

U-landsudstilling i festsalen i Århus fest
uge

Fællestime med den engelske komiker Johnny
Mel ville

Filmklubben Hove-in: Dommedag nu

"Åbent hus" for elever i l .HF og l .g med
pårørende

Filmklubben Hove-in: Ud at køre med de skøre

3yzN på geografiekskursion til Mols

Sold med Reflex

Fælles-time med elevorganisationerne LAK,
DGS og GLO

Ekskursionsuge for 3 ,g-klasserne

Fællestime med Risskov-Paderup bigband

Efterårsferie

Filmklubben Move-in: Jeppe på bjerget

13. - 14, aug:

13, 17, aug,

15. - 17, aug:

20·. - 24" aug:

21, aug:

24, aug:

27, - 31, aug:

28, aug:

1, - lo, sept:

6. sept:

11. sept:

18, sept:

25, sept:

27. sept:

28, sept:

3, okt:

8. - 12, okt:

lo, ok t s

15, - 21. okt1

23, okt1

29. okt -
9, no~1

31, okt,

Dli:T ER. DET HAN
FOR..5TAAR. VED I
9,ND MODE:"N.1-HoD-

J8:: BD LE."R. .JE.6 1'-'->A
BID!c. EcN KAT! JE.C:a Føl.Eli!
:l!=G ."BLl"R YANYITTIC::
1-!Yl S :lE.6 I Kl<'c. 'F,f.AR.,
[:,IDTE.N l'<AT INDE:!i
AFTEN!!

1" a....uLt"Of__,,,.....,,._,(-,.,, .. .,_,.__ ......_._

NMI< ::JEG
STMR,OPOM
M0R6E.NE~
HAR '.JE6 Dl:.T
Ul-lDE'l2.TIDEN
SAA~RT...

MEN.SA,A.
TA'R. ;JEG El-,
DYB IND-
M)..J.01NG ~--.

06 TÆ.N.Kl:.Q~'P.AA NoE,E:r
ANDE.T ...•

if:J!~ VI_
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29. jan: Filmklubben Hove-in: Fagre voksne verden

4. feb: 2u opfølgning

5. feb: Studieorienterende møde for alle 2.HF'ere
og 3.g 'ere

9. jan: Lokalt edb-kursus for lærerne

l S. jan: Lokalt edb-kursus for lærerne

22. jan: Filmklubben Mave-in: Vampyrernes nat

28, jan: Orienteringsmøde om gymnasiet og HF - aflyst.
på qrund af dårligt vejr og flyttet til 4.
februar

6, nov: Filmklubben Move-in: Psycho

13, nav: Filmklubben Move-int Ragtime

2o. - 23, nav: Terminsprøver for 3.g

23, nav: Klassediskussionsdag for l,g-klasse1:ne.

En opfølgningsdag af introduktionsdagene
1. - 8, dec: U-landsudstilling i festsalen

4, dec: Fællestime med NOAH om forureningen i Å.1::hus
Buat\-

4, dec: Filmklubben Hove-in: Chinatown

lo. - 14. dec: Jule-volley-turnering

14. dec: Sold med Roy Richards and his funlcy f~iends
22 dec. -

2. jan: Juleferie

25

Sommerferie

Orienteringsmøder om grenvalget

2b opfØlgningsdag

Terminsprøver for 3.g

la og lx 3o-timers edb-kursus

Fællestime med Lars Ok.holm om ernæring

ly: og 1 u 3o-timers edb-kursus

Skolefest

lb og lz Jo-timers edb-kursus

Ekskursionsuge

Påskeferie

Fællestime med Preben Wilhjelm om retssik
kerhed

Filmklubben Mave-in: Merry Christmas, Mr.
Lawrence

Filmklubben Mave-in: Nærkontakt af 3, grad

Forårskoncert

2 .HF• ernes sidste skoledag

3.g'ernes sidste skoledag

23. apr:

26, apr ,

2. maj,

7, maj:

16. apr,

24, juni -
7, auq i

6. - 13. maj: Skriftlig HF-eksamen

lo. - 15, maj: Skriftlig studentereksamen

15, maj: Sidste skoledag for l .HF

22, maj, Sidste skoledag for 1. og 2.g

19. juni I Sold med Oreo Moon

21. juni: Afslutning

5. - 6, mar i

B. mar:

11. - 14. mar:

11. - 15, mar:

15. mar:

18, 22. mar:

22, mar:

25. - 29. mar:

25, - 29, ma r r

l. - 9. apr i

11, apr:

Filmklubben Hove-in: Being there

Konsultation l ,g

Sold med Leth Band og Ren Røv

2.HF'erne skriver 2. årsopg-ave

Filmklubben Hove-in: Isfugle

8. jan:

6, - 9, jan,

8, feb :

11, - 15, f eb :

12, feb,

18. - 22, feb: Vinterferie

26. feb: Konsultation for 2.g

26. feb: Filmklubben Hove-in: Paris, Texas
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INTRODUKTIONSDAGE

INTRODUKTION 1984

Efter at have svedt mange fredag eftermiddage i skoleåret
1983184, havde vi et færdigt program til de nye første- g•ere.
Vi ( introduktionsudvalget bestående af elever og Lærere) var
altså lige så spændte som !.g'erne på, hvordan de første dage
ville gå. Det nye i år var at læ.gge hytteturen et par uger
inde i skoleåret i stedet for lige efter intro-dagene.

TEHADAGE

Igennem nogle år har der på Århus Statsgymnasium hvert andet
år været afholdt temadage og hvert andet år idrætsdage.

Mens den almindelige skolegang er præget af, at undervis
ningen normalt varer 45 minutter, hvorefter man går over til
et andet fag, har tanken med temadage været i hvert fald i
en 3-4 dage at arbejde mere sammenhængende med et stof. Hen
også .at nedbryde andre af dagligdagens grænser: grænserne
mellem fagene, grænserne mellem klasser, linier og grene,
grænserne mellem lærere og elever, og måske også grænserne
mellem arbejde og fritid.

De fælles temaer har haft overskrifter som "Danmarks Ra
dio", "Teknologi og samfund", ..Skab dig ikke - skab selv!"
og "Fremtiden: drømmebillede - skræmmebillede". Disse tema
dage har været en skønsom blanding af kreativ udfoldelse og
mere intellektuelt præget arbejde.

De planlagte temadage for skoleåret 1984/85 måtte desvær
re aflyses p.gr. af et meget krævende efteruddannelsespro
gram i EDB, som hovedparten af skolens lærere har deltaget i.

Om der i det kommende skoleår skal afholdes temadage el
ler idrætsdage/kreative dage er endnu ikke afklaret.

Jørgen Sørensen

Derfor i Vi startede første dag med præsentationer og ud
deling af skoleting og andet godt, i parentes oeeærke t bli
ver man fotograferet FØRSTE dag, og man får point for den
kunstneri~ke udfoldelse! Næste dag legede vi sociale lege;
allerede nu mærkede tutorerne den mindskede overmagt. Det
blev tydeligt på hytteturen, hvor lærere og elever fØl te
sig totalt magtesløse, især under planlægning, folkedans
og rengøringen. Men ellers: når græsset er grønt bliver so
davandene røde.

K.h. Turid og Ingeborg

P.s. Vi fik madpakker med hjem fra hytteturen.

falde til.ver med at

Når man starter som elev
sekammerater et nyt sted blandt ca. 26 nye k]as-

på en stor skole, der kan forekomme ~n som en
uoverskuelig my_ retue, kan man godt som nybagt 1 g'er eller,:-
1 HF'er føl

. . · e 519 noget fortabt, For at hjælpe de nye elevez.:-
t11 hurtigst mul· t . .19 at føle sig hjemme på skolen og i kl.as-
sen "er ~e første skoledage ikke "rigtige" skoledage men in
troauktionsdage, hvor de nye elever på forskellig ~de kan
gCSre s ic bekendt med skolen og hinanden

Nogle af de "gamle" elever - de såkaldte tutorer - der
godt selv kan huske, hvordan de t; var at starte på en ny sko
le, hjælper rr.ed praktiske råd

og moralsk støtte de nye ele-

En væsentlig :'orudsætning for at få noget positivt ud af
undervisningen og skolearbejdet er' at eleverne i den enkel
te kl~s~e ~ar det rart sammen Der:or arrangeres der ca. tr-e
u~er r noø l skoleåret, når deri :orste forvirring har lagt
s~g •. en ha~ vanden åøgns hyttetur' hvor hovedvægten ligger
pa aet sociale samspil. Både lærere og elever lærer hinan
d~n at kende fra nye sider ved at lave en række praktiske
t i nq sammen - og da også veå at danse og grine sammen.

!?enere på skoleåret, når behovet melder sig i den enkelte
1-:lasse, ar sæt te s der en skoledag, hvor klassen på egen hånd
eller sammen med de lærere, de ønsker, kan diskutere, hvor
dan undervisning, klassesar.imenhold og trivsel fungerer.

Vibeke Spanning
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lige turister samt nogle teknikumstuderende, som fyldte lidt
op i "byen". Det bØr nævnes, at Livø kun er ca. 3 km2 stor,
og at kun 7 (syv:!) mennesker er fastboende på øen. Trods sin
ringe størrelse har Li.vø usædvanli!gt gode natur"faciliteter".
Livø har blJ..a. et sælreservat, store skovområder med bl.a.
rådyr og1 då:d:yr og, trods en lille omkreds, en meget varierende
kystst;rækning. Så Livø er et stort potentiale med hensyn til
faglige aktivitetsmuligheder.

Efter ankomsten blev v.i: indkvarteret i et i-etagers hus,
centralt beliggende (3o meter fra øens eneste butik) og dog
isoleret af træbevoksningen. De praktiske opgaver såsom mad
lavning, morgenvækning, indkøb, opvask osv. b Lev på skift
varetaget af elevgrupper, der var danne t, på tværs af klasser
ne. Denne gruppeinddeling blev, efter min mening, af. alle be
tragtet som en vældig god måde at åbne for d Lskussi.one s på
tværs af klasserne. Klassediskussioner kan let blive ensret
tede eller "styret" af nogle få personer. Desuden er der man
ge områder indenfor biologien, som ikke er blevet behandlet
fælles i de 2 klasser. Så disk:ussionerne på kryds og tværs
virkede både belærende og impulsgivende. Derudover gav op
læsningen af det traditionelle skoleskema muligheder for en
mere intensiv, sammenhængende og effe~tiv. udnyttelse af ti
den. Dagen var delt op', således at man arbejdede nogle timer
i træk, havde fri nogle timer i t eæx osv.

For at give et indtryk af, hvad vi lavede på Livø, kan
jeg nævne i flæng 1 morgenekskursioner med det formål at se
øens vildt, fiskeri, indsurfina af plankton ( 2 havde med
bragt surfere), produktion af hybensuppe og marmelade af
sel vindsamlede hyben, fortæring af seJ. vindsamlede snegle,
der vakte interesse hos nogle og afsky hos andne ( mest det
første!), overnatning i selvkonstrueret "hus" på stranden,
miniforedrag, miniudstillinger, mikroskopiering osv.

Efter aftensmaden var der frit slag. Kortspil , thedr iik-.
ning, fællessang, E!n walk-man på omgang., og en enkelt Livø:l.
var nogle af de mest udbr.edcæ "sociale ritualer". Vi afs!lut
tede turens fagli ge aktbiteter med en f,æll esdiskussion ~
græsset i barjhaven, og senere på aftenen blev der lavet bål,
varmet snobrød og sunget sange indti! l de sidste gi.øder gi,k
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)uxyzN PÅ BIOLOGIEKSKL'RSIO:,

Traditionen tro var der ekskursion
for de naturfaglige i den

første uge af 3g' 7 sol fyldte
auqustdage tilbragte vi på lil

leputøen Livø i Limfjor-den,
2 biologiklasser sa t 2m lærere troppede veloplagt op

søndag den 12. august, ved færgelejet i Rarrum, Efter en, kort.
færgefart landede vi på Livø, der til vores forbløffelse ik
k~ var overfyldt med kanindræbende erhvervsledere! ~Det var
maske udenfor sæsonen 1-, r) .

· · · • Tværtimod var der nogle få frede-

SKOLEFESTEN 1985

Det er al tid 1 .i dt; svært at skulle skrive om en beg. ~~
der .i kk h 1.ve,u1eG,
k e ar fundet sted endnu. Den HAR fundet sted, nålJ: det
s r~vne er blevet trykt i årsskriftet og læst af
alligevel, da det er 2, år vi er med til at arran
års gigant galla party på ÅSG, har vi jo nok
hvordan det kommer til at forløbe, så •. . • •.

Kære læser!
Skolefesten

hvor der . er ~n kæ~pe fest der foregår sidst
1 modsætning t11 solder både er forældre

med. Den starte kl .
af 3 ,· r r . 18,oo med en revy der i år va

,g erne , Bagefter var der fælles spisning ude
ne hvor folk begyndte at blive ret morsomm D
fortsatte unde . . e; enne
( fransk & r oe n n~k s~ elegante og ~til fulde 1

dans r r a forrige arhundrede)
mindre hold på tropperne, da festen •
steder:

a) FSSTSALEN, hvor HE'l\'ING STÆRK
b) KANTHIEN h BA.1\1"0 spillede.
) ..... ' vor der var ægte New-Orleans jazz

c VIDEOLOKALER!\'"E, hvor disko rytmerne dunkede.•

Udover det var der oc så F ,
forhallen o . ~ Cl ro Lk runat omkring på gangene,

. . g pa lærerværelset, der alle morede sig gevaldigt:
til k:l. 1, hvor festen sluttede
rydning startede. og den mindre morsomme op-

Meget sjovt og hyggeligt. Vi glæder os til s)r..olefes•en
1986 ! L

Ven! ig hilsen Ingeborg 2y og Turid 2;;,c
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Rene JuN.

Bc!li.IN • B4

Ekskursion med Preben Andersen, Anne Frederikse~, Møna Yde,
3b og 3aN.

B2RLI~i -€4

Dette er ikke e:: anmeldelse a: pladen iever c: Anr,e Li nne t,
men derimod noget om den "an-as t i sxa o pLeve Lse det v c r at
besøge Berlin i 1984.

Den udkå rme "sammensatte" klasse var 3c~:abcS, de r drco
afsted den B,lo,84 kl. 7.oo fra Århus Hovedbanegård med søv
nen stadig sv i de nce i øjnene,

Endelig fandt vi den rigtige vegn og Gen ria tioe kup~. 0.::;
vi fik os alle "måslet" godt tilrette,

Der var ikke gået Lænø e før vores tankegang kun var koncen
treret om madpakken, søm vi jo alle havde udvalgt med stor
omhu. Snakken gik, og snart var vi di Hambu.rq , hvo r vi blev
en time, i løbet af hvilken vi ha1vcl.e travlt med at spise
resterne af vores madpakke, siddende på en bænk md d t, på strø
get.

Kl. 17.Jo ankom vi endelig til Bahnhof-Zoo, godt \!ldmattecie
og togtrætte,, efter at vi var b1evet kontralleret af hatte
og pistolbærende mænd,

Vi blev indkvarteret på hotel "California", som lå cen
tralt på KurfUrstendamm.

Thi bag det der på programmet var ka•ldt: "Abend frei",
viste der s-ig, efter flittig brug af ordbogen for de flestes
vedkommende at gemme sig adskillige besøg på Kurfi.irstendamm
med deraf følgende tunge hoveder og lette tegnebøger.

Vi boede på Hotel-Pension Charlot - og det længe leve!
Fordelen ved det - der var vist kun en! - var, at det lå i
en sidegade til Kurfi.irstendamm, som er a·aden i Vestberlin,

Fredag kl. 13 forlod vi byernes by. Hjemture!'l. vil je~
ikke Komme rærme re inå på, ku n nævne, at støjr:-iveauet va r
væsentligt lavere er.d på udrejsen af den simple q r-u nd , a c
folk, der sr,orker, 1 arrr.er mindre e nd folk, åer snai<ker 0,1
synger.

Til sidst en tak til Anne, :·1ona ae Pr-eben for jeres up-.§.
klaqel ige o p t ø r se L, som si kke r t; skylå~s vo re s . Såd anne 1::.-
r e re er nodve nd i.q e .inc r e-f i e nsø r :'o~ c.-:. l':·..:nr.e :or~:.a::e e:1 ;-ær-
fekt tur.

Øst- og Vestberlin blev vi udsat for

fra d. B, - 12. Oktober 1984,
Helt fra begyndelsen af 3,g

~ede vi os kun med Berlin og dens historie. Vi havde f.lvei;
især vores mål med turen. Hc!lge glædede
andre til at gense den vestberlinske

den 2
.g havde haft kontakt med, andre igen til de 6i11iae

Øl (BM.t:B:i.CK2R PILS) og enkelte kom med for at forBeare ~1-
ler lære tysk.

, Det var ligesom ikke noget problem at få tiden ti1 at. gå,
4
or vores aktive lærere havde planlagt et ambitiøst tias
skema for vore aktiviteter.

Det gik bl.a. ud på et glæc!eliqt.
qen~yn med elever fra Albert-Sch"W"eitzer-Gymnasium. sight
see i nq i vestberlin, hvor vi var ude ved HUREN, ved Branden
burger Tor, ved Olympia-station, Kreuzberg o.s.v. Vi var
også en hel dag i Østberlin, hvor det mest inceressante var
et besØg på en FDJ-KLUB - det østtyske socialistpartis ung
domsorganisation. Nogle af os blev engageret i 0vilde" dis
kussioner, som strakte sig fra spørgsmål som i Er I ikke gla
de for jeres dronning, til ØST-VEST problematikken. Andre
benyttede sig 100% af den frie bar og lærte at sige"NOCH
EIN" på perfekt tysk.

Både i

ud, og de sidste kapsler havde skilt s_ig fra
Jeg tror, at turen har virket som et godt

lag og et godt udgangspunkt fØr 3g. Som du må t
indtryk af har Vi, på den matematisk-naturfag
Valgt et spændende område der behandles både
skolen.

foredrag at
en særlig lang og monoton art, Når man udsættes tor et så-
dant, har man en af to muligheder; 1. at være den flittige.
noterende, lyttende elev ••• dette forudsætter dog, at 111an
forstår sproget, 2. at se sit snit til at dække det søvn
behov, som af uransagelige årsager er opstået. De fleste
Valgte den sidstnævnte.
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Anne Grethe og Marie 3y.

som tidens hule tand er iøsnet, som mennesl<eheden her til-
ianes har sagt landlivet farvel, som den er gået over til at
udfolde og slå samme folder i oplyste byer, er artens natur
lige nattesyn blevet voldsomt indskrænJ<et. Der ses ned på,
der ses hen over, der ses s1<ævt til, der ses tomt ligeud,
der er indsigt og udsigt, oversigt og hensigt. - Men vendes
et ansigt for at se opad, væJ<ker det opsigt. De to jordbundne

dimensioner har lagt beslag på synets opirærksomhed, Lyset
fra butiksruden og larmen fra gaden har overdøvet nattehim-

ASTRONOMISTUllIEKREDSEN OG DEROMKRING

En masse spaniere, nye ansigter, kindkys og "Hvad hedder
du?", Slæbt på bar og "delt ud" til de forskellige værtsfoll<.

Pludselig alene blandt spanierne og midt i alt det nye. Ud
spørgen, snak og lidt efter lidt forsvinder nervøsiteten,

I skole, matematik på spansk. "Hjem", på bar, på d i sco -
tel<, hilse på venner og familie og venners familie osv, , på
udflugter, rundvisninger over alt, smukke arabisl<e bygnings
værjce r , flamencodans, appelsinplantage mm, Kirker, kors, ka
tolikker og påskeoptog. Pomp og pragt. Og om aftenen bar,
discotek, rom og cola, nye mennesker og fodbold: DanmarK -
Spanien. "Spanien er et tegneseriehold" og "Viva Espana".

Hele tiden nye spændende indtryl< af den spansl<e levemåde,

Forelskelse - ikke kun i det sorte hår og dådyrø jnene, men

også i hele landet , dets foll< og deres mentalitet.
Igen og igen nye udtryk og spanske vendinger, nogle hu

sket - andre glemt, Lærte hurtigt dialekten, glemte snart
vores generthed og snakkeae re s , nu iKke kun af nød, men

også af lyst.Iøvrigt mener vi, at alle sprogklasser bØr tage ud og ud-
forsl<e landets sprog og folk, Komme hjem en oplevelse rigere,
vide, at ens ordforråd er udvidet, og at man er i stand til
at Klare sig på sproget , selv om arme og ben af og til må
tages i brug. Desuden er lysten til at lære sproget og j an-.

det nærmere at kend~ bestemt ikke blevet mindre.

l',OIOS AMIGOS.

Vores allerførste indtrykbesøg i Europ af Vestberlin fik vi gennem ee
. acentret og varehuset KaDeW

giver disse et helt klart . e. Efter vores meniQg
ste konsekvens. Om . indtryk af kapitalismen i sin de

tirsdagen skulle vi se/opl . ~ r-
day". eve Berlin "PY-

. Dette skete via en bustur varende 3 1/Z t •
virkeligt et stort og ame Den gav osB godt overblik over byen. •

l.a. så vi den berømte mur
at se denne, - Konfrontatio-• Det var utroligt uhyggeligtt
hold... Gennem Murmu nen mellem Øst og Vest på næ.t=t,
f. see t , der lå ved Ch
lk vi endvidere et' indblik . eck-Point-Charll!e

permanente Lukn i n 1 • hvorledes folk, efter de"'n
fra Øst til V g af grænsen, prøvede at f1fgte · 11

est og dette p· d i ~al.t
der. a e mest sære og raffiner,ede må-

Vi blev endviåere "vist
og glemte periode". T gennem Tysklands tidliaere. aden u d - sorte

Vi besøgte koncen . n er Hitler fra 1933-45
Plotzensee, der t r a t i.onaj.e jren Sachsenhau •begae aav os et indtrvk sen og fængslet;
tid, hvor nogle me~es~er " af denne uhyggelige
og derfor torturerede ~ blev betr2gtet som undermennesker

D ~il døde på de grusomste
t enne skrækkelige tid blev vi o . måder.
erstykket "Ghetto" d . gsa konfronteret med i tea-

2 ' er udspilles ; · .
• ve r-densxr i q , - Jød . - en JØdisk ghetto under
. . ernes ringe v • ik:å

c1st1ske og fascistiske . l. r og nazisternes ra-
K væremade
ontrasten mellem Øst .

søget i Østberlin de og Vest oplevede vi også gennem be-
den - uden reklame• r r repræsente.rede en ganske anden ver

oa et "sp d -
en blottet by med b - :" lende" erhvervsliv. Derimod

evarede nnner o b .
. Efter at have tilbragt godt fi g ygn~nger fra krigen.

hjem mærkede med indt k re dage i Bet"lin, drog vi
positivt overrask d ry fra Europas glødende midtpunkt

e e over at t •
lysende og neutralt b k '. yskerne forholdt sig så op-

es rivende til deres fortid.
Annemette & Karen 3cN

Camilla & Susan 3a5
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2by' s SPANIENS'l'UR • PÅSKEN • 84

Vi ankom til San L~car ( 2o km f .
usikre og nervøse for det ra Sevilla) ødelagte, trætte,

første møde med spanierne.



ANSATTE VED
ÅRHUS STATSGYMNASIUM

OGHF

Andersen,Lene Bischoff(BA)
idræt,timelærer
Barthsgade 6,2.th,8200 Århus N
Tlf.103096 .

Andersen, Inge, (IA), lektor
matematik
p.t.orlov

en lo-timers studiekreds

måtte Ønske sin horisont udvidet.

Det blev til en række smagsprøver på forskel

lens lys og tilsyneladende ro. Hvad kan en fjern stqje11-neh:Lm
me1 stille op mod moderne tossekassekiggeres krav: em !l!a.rr,m
og flimmer?

34

denskabshistorisk Xu aeum og Ole Rømer Observatoriet" O§f en
åelig e~ ir.i:.roduktion til østjyske Amatør Ast ronomejr ,

Vort qyr.masium råder i øvrigt over et enestående pl.arn.~
3"ariur:i, dæ r kan vi se himrr:elkuqlens og -legemernes bevægelse:tr.
Jette blev na't.urligvis demonstre re t ,

::>esuden vi 1 der senere ~å foråret bl i ve almindelige fø1:e
v1sn1nqer af solpletter og Solens rotation i frikval."t.el7e!7"
011 i:iteressante planeter i de tidlige sommeraftner. Hvis 1ej
Li c hed byder sig, kan der sikkert arbejdes videre næste år.

.,HL .

Andersen,Lissi Ørvad(LØ) ,adjunkt
dansk,psykologi
J.L.Heibergsvej 62,8230 Åbyhøj
Tlf. 253290.

Andersen, Mich ae 1 ( MA) , adjunkt
samfu~dsfag,historie
Nordrestrandvej 20,8240 Risskov
Tlf.174895.



Andersen,Preben (PA), Le k e er
historie,idræt,studievejiedeir
Rolighedsvej 59, 8240 Rli!ssk@~
Tlf.176186.

Betinger Andersen,Pia(PB) ,aili~ankt:
engelsk,fransk
Rosenkrantzvej 3, 8543 Hørros]et:
Tlf.995391.

Brauner ,Ruth Philbert (RB), adjunkit
fransk,latin
Korshøjen 18,8240 Risskov
Tlf.211305.

Bundgaard,Grete (Bul, lektor
matematik
Saralystvej 17 ,8270 Højbjerg
Tlf.271157.

Bønnerup,Ulla (UB), adjunkt
engelsk,tysk
Fuglebakkevej 92,st.th. ,ÅrhusV
Tlf. 102484.

BØttzauw ,Ole (OB), adjunkt
historie
Skrænten 4,8240 Risskov
Tlf. 177307.

Christensen,Mette
Kantineassistentr
Viggo Stuckenbergs Vej 11,
8210 Århus V. Tlf.104850.

Christensen,Yrsa Pade(PC)
timelærer,idræt
Valbyvej 7,8000 Århus C
Tlf. 143669.

Doctor ,Kirsten (KD), lektor
tysk,dansk
Vestre Stranda1le 85,
8240 Risskov.Tlf.175703.

Eland,Finn
pede Lmedh jæ lper
Sigridsvej 41,8220 Brabrand
Tlf. 2584!D.



Frederiksen,Anne Merete(AF)
adjunkt,tysk,dansk

Møllegangen 5,8240 Rissk@v
Tlf.213525.

Godskesen,Grete (GG); lektor
matematik

Korshøjen 38,8240 Risskov
Tlf.214285.

Gottliebsen,Ellen
Haslevej 8,8230 Åbyhøj
Tlf.153481.

Gram,Bente Elkjær(Gr), lekcor
dansk,engelsk
Rosenhøjvej 25,UgelbØlle,
8410 RØnde.Tlf.371520.

Gram,Birgitte (BG) ,adjunkt
samfundsfag,historie
Edwin Rahrsvej 16,st.tv.
8220 Brabrand.Tlf.258186.

Hannah, Lnq e ( IH) , lektør
damsk
Dalvangen 1,8270 HØjbjerg
Tlf. 272571.

Harders,Fritz(Ha) ,adjunkt
historie,førmnimg
Kalmargade 59,8200 Århus N
Tlf.10306'9.

Hvid,Mogens (MH) ,adjunkt
biølogi
Brammersgade 6,8000 Århus C
Tlf.1302'95.

Jacob i, Finn (Ja), lektor
fransk,religion,oldtidskumdskab
MØldrupvej 1,8220 Brabrand
Tlf.261379.

Jensen, Ivan ( [J), adjunkt
geøgrafi., idræt
Ole Rømersgade 9,8000 Årh~s C
Tlf.195087.



Jensen,Ole Krogh(OK) ,adjumkt
biologi,idræt
Carl Plougs Vej 2,8230 Å:byhØj
Tlf. 250203.

Jensen,Poul(PJ) ,lektor,dr.pnil!.
historie,latin
Ligustervej 10, 8220 Brabrand
Tlf. 252253.

Josephsen,Hanne(HJ) ,adjunkt
religion,oldtidskundskab
Krathusvej 2A,8240 Risskov
Tlf. I 74004.

Juhl,Karl Pe t e r t au ) ,lektor
dansk
Firkløvervej 26,824v Pisskov
Tlf.175048.

Juhl,Ole(OJ) ,rektor
matematik
Arnakvænge 9,8270 Højbjerg
Tlf.273898.

JØ,J?~ensel'l,Bodil (BJ), l e k t.o r
engelsk, La t Ln
VeJ?mundsgade 24,g260 V,iby .;r
Tlf.14Ø3Ø6.

Kisøye-HaF1seF1, Bent. (KH), lekter
lfral'lsk, reil.ii.g ion.

KF1adseF1,6rethe Møller
assistent
Jalive] lS,8210 hrhms V
Tlf.159981.

KristeF1sen,Hamna(Kr) ,lektor
matematik.

Kr Ls t e n s-e n , Lars..\_LK), adjuflkt
f'fsik,kemi
Tranevej 21,8240 Risskov
Tlf. 173466.



Langkjer,Henning F. (Hli.,) ,a<a11unkt
fysik, matematik
Korshøjen 114,8240 Risskøv
Tlf.212848.

Larsen,Anni
assistent
Stenkelbjergvej I,
8361 Mundelstrup.Tlf.244821.

Larsen,1/ibeke(LA) ,lektt0r
engelsk
Degnebakken 19,8210 Århus V
Tlf.158232.

Lykke-Andersen,Anne-Lise(AL)
1 e k tor , g e og ra f i , stud i e ve j l eder
Labyrinten l 7, 8220 Brabrand
Tlf. 260950.

Madsen,Gert(GM) ,adjunkt
russisk,engelsk
Skovbakkevej 11,8220 Brabrc1nd
Tlf.260218.

Martinsen,Poul Otto(PM) ,lektor
fysik,matematik
Skovvangsvej -03,8200 Århus N
Tlf.105149.

Mel.er,Inger M. (Me) ,lektor
engelsk,spansk,studievejleder
Byagervej 223,8330 Beder
Tlf. 936062.

Mondrup,Christian(CM) ,adjunkt
musik
Trueholmvej 12,True,
8361 Mundelstrup.Tlf.244043.

M1.iller, Vibeke (VM), adjunkt
spansk
Fortevej 89A,8240 Risskov
Tlf. 176228.

Møller ,Knud (KM), lektor
musik,dansk
Klokkerfaldet 83,8210 Århus I/
r i r , 158065.



Nielsen,Bodil Ellergj;) jE]l ,illekit@!li'
musik,fransk
Permelillevej 5,824® Rruss~ø~
Tlf.214959.

Nielsen, Hanne Boel (BN), illel<11t@!li'
fransk,russisk
Stavangergade 2, s zo o ~:i;lilus N
Tlf.161065.

Nielung,Ole(ON) ,lektør
geografi, biologi.

Pedersen,Liss(Pe) ,adjunkt
0ngelsk,d3nsk
Holmevangen 27,8270 Højbjerg
Tl:'.273225.

PE-tersen, Børge Lykkebo (LP) ,
lekt:or,maternatik
ElhØjvej 11,8210 Århus V
Tlf. 157068.

Petersen,P.J.G.
pedel
Fenrisvej 31,8210 Århus V
Tlf.158359.

Poulsen,Jørgen(Po) ,adjunkt
samfundsfag,idræt
Kastaniebakken 12,8240 Risskov
Tlf.173016.

Randall, Jette (JR) , adjunkt
geografi
HØjvangsvej 69,8260 Viby J
Tlf.281672.

Rasmussen,Birthe Find(BR) ,adjunkt
matematik,fysik
Vestervang 1,8000 Århus C
Tlf. 137840.

Retbøll,Jes(Rt) ,lektor
fysik,matematik,kemi
Kirkepladsen 9,8541 SkjØdstrup
'I'lf.991109.



Richardt,Helle (HR) ,a<i!jm;ikit.
tysk,idræt
Rydevænget 33,2.th,8210,l~hus ~
Tlf.155447.

Rokkjær,C.C. (Rk) ,lektor
dansk,engelsk
Hovvej 12,8370 Hadsten
Tlf.980662.

Rokkjær,Inger(IR)
timelærer,keramik
Hovvej 12,8370 Hadsten
Tlf.980662.

Schmedes, Ulrik (US), kunstmaler
formning,kunstforståelse
Grundtvigsvej 5,8660 Skanderborg
Tlf.521998.

Schou-Jørgensen .Kn u d (SJ), lektor
biologi,geografi
sølystvej 18,8600 Silkeborg
Tlf.827871.

Skott,K.K. (SK) ,lektor
historie
Minthøjvej 21,8210 Århus V
Tlf.155137.

Spanning, Vibeke ( VS) , adjunkt
dansk,engelsk
Sjællandsgade 134,8000 Århus C
Tlf.122721.

Svendsen, Else (sv), lektor
fransk,dansk
Viborgvej 117,8210 Århus V
Tlf.157943.

Svenningsen,Marianne (MS) ,adjunkt
kemi,fysik,adm.inspektor
St.St.Blichers Vej 87,
8210 Århus V.Tlf.250760.

sørensen,Anne Grethe
kantineleder
Østermøllevej 9
8280 Thrige.Tlf.230§39.



sørensen,Carl Harding !CS) ,aG!:junktt
historie,idræt
Klokkerfaldet 72,8210 Århup V,

Tlf.151564.

sørensen,Christian Bech(gs)
adjunkt,fysik,matematik
RØnnevej 4,8240 Risskov
Tlf. 1 76364.

Wolmar,Bent(Wo) ,lektor
fysik,kemi
Klokkerfaldet 26,8210 Århus V
Tlf.154649.

Yde, Mona ( MY) , adjunkt
dansk,studievejleder
Lunden 7,8464 Galten
Tlf. 944326.

sørensen,Jørgen(SØ) ,lektor
dansk
Irisvej 21,8260 Viby J
Tlf.140667.

Thomsen,Grethe
assistent
Skoleparken 131,8330 Beder
Tlf.936396.

Vinderslev ,Anton (AV), adjunkt
historie,samfundsfag,boginsp.
Kanehaven 57,8240 Risskov
Tlf.213796.
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JE::s BeRGE tliE !:.SEN (1910-1985)

februar døde lektor Jens Børge ~;ielsen, Ai:-hus Stac.s-

gy :T1.nas i. .!m, ":" :ort. ~ids sjgdc~- •;1else:-s. s r a afs i<.ed s oæ
ror godt. fire ar s ro en tog J. B- . d . len

have ·.r l rke t; ve s,c,o
l ek t.o r ved f'.r-hi..ls Statsgymnas:...;..:1 ef er at . • . r. ansat

i se ,,a~ J.B. N ... o r seri
s i den 1958. Po rud for denr.e ansætte - Pr s~ r- bedsek-

·. h"ort1l han KC:n ef r e -·pa Marselisborg Gymnas1..irn, , . l oq
- ·er cnderv a ste ~aelsen i enge si<.

samen i 1935. Begge s tec "_' , e e r e årræk.ke 1 sit;.
cvmr.a s ti k . og desuden underv as te ha.n l. en _ær. . .

~~vEdfao enaelsk veå HandelshøJskolen l Ar~J&. •s lærer-
. ,, billederr.e af ,;r:1-...s Stac.::gf"!!r:a"1 ..

Betragt.er man d d" SO!D e!1 5 r-1 c ts
kollegium qe nnern årene, fri:imt.ræ r-r- . ~ d r. ganq,

v1rA~llq såd~n ~-
foranderlighed. Så hun eller nan f ,•ograf til

år dP! ··fcrJndre~ !r
spørger man. Men Nielsen sc . r1ndr.ngen. øer er
fotografi, og sådan vil han blive ståC'rde 1 n .affæld1q old nq.

11 g r 1els.-n 501' haingen, der kunne faresti e s1 oå . Jeøvnebane. n
h n var taeleen ,. f IU»t

På ekskursioner til Køben av hen for a •vise ro .
vidste, hvor han skulle føre ko~l gerne ~ m. s n af en •krædder,

å Christianshavn ,o t,ev1d• -
Nielsen var vokset op P 11~~ mindre

h ldt han - mere e • igenneaog i virkeligheden fast o ·a nela 1,vet .
hå"ndværksmæssigt syn på arbe) et . nå< a,an var til

et gammelt 1 der arbejdes, og . ldt ud
Når man var på arbejde, skule sin mand fu •
fest, skulle der festes. Begge dele kræver
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Nielsen kendte det vel udførte arbejdes etik til bunds, og
det faldt naturligvis ingen ind at møde uforberedt op til hans
timer. Men der er grader af forberedthed, og hos Nielsen lærte
man, hvad det vil sige at være tip-top forberedt. Den, der på
drog sig mistanken om at have været efterladende med forbere
del.sen, forstod af Nielsens skarpe reaktion, at noget sådant
var ganske uantageligt. Men den eksemplariske strenghed ude
lukkede ikke, at munterhed og lune prægede tim-erne . .Og ved de
omhyggeligt forberedte eksaminer viste Nielsen både stor omsorg
og varme for den enkel te elev.

Som arbejdsplads ændrede gymnasiet sig voldsomt i halv
fjerdserne. Kravene til eleverne om forberedelse og præcision
ændredes. Hvad dette angår, gav Nielsen sig ikke, ja ham havde
vel i grunden slet ikke den mulighed at ændre sine krav; aet
vil le være at begå forræderi mod sit fag og mod sig selv. Til
det sidste ydede hans elever det bedste, mindre kunne ikke
gøre det .

I sin studietid var Nielsen blevet inspireret af den be
rømte Otto Jespersens tanker om en fornyelse af sprogunder
visningen. Trods faginspektørens betænkelighed skabte han som
ung lærer en engelskundervisning, der forenede fri sproglig
udfoldelse med streng'systematik. Samtalen mellem lærer og elev
på det fremmede sprog blev helt a,fgørende, og oversættelsen
trådte i baggrunden. Man tilegnede sig ikke mere engelsk via
dansk. Takket være den strengt gennemførte systematik kunne
man ad denne vej tilegne sig et korrekt engelsk.

Forklaringen på, at Nielsens elever i halvfjerdsernes op
bruclstid bøjede sig for den disciplin, der krævedes, lå ikke
blot i lærerens exceptionelle myndighed. De krav, der stilledes,
var ikke blot vel definerede, ae var også velbegrundede i sagen
selv. Bar man sig ad, som det fordredes, opnåede man ne t.ep de
resultater, der var undervisningens mål. Og det var resultater,
der var anstrengelserne værd, både for den gode og den mindre
gode elev. Alle nåede vidt.

Finn Jacobi
Ole Nielung
c.c. Rokkjær
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Baggrunden for forsøget er ønsket om at skabe en mere sam
menhængende og dermed mere meningsfuld undervisningssituation,
hvor de to fags beslægtethed bl·iver bestemmende for undervis
ningens indhold. I følge den nuværende bekendtgørelse omfat
ter undervisningen i otdtidskundskab betydningsfulde sider af
den antikke græske (romerske) kultur. Undervisningen i reli
gion omfatter kristendommen og nogle ikke-kristne religioner.
Bå~e den antiKKe græske kultur og kristendommen udgør rødder
ne til europæisk kultur. Begge fag arbejder med emner, der i
høj grad peger ud over fagenes geografiske og historiske ind
hofd og hen mod tilsvarende emner i den moderne livsanskuel
sesdeba·t. Denne beslægtethed mellem de to fag er imidlertid
vanskelig at tage højde for i den nuværende situation, hvor
undervisninge~ i fagene ikke tidsmæssigt forløber parallelt.
Oi 1dtidskundskab sluttes efter 2.g og religion efter 3.g. Det
er denne barriere - den afsluttende eksamen i oldt.idskundskab
efter 2.g - som forsøgsordningen bryder ned.

Hanne Josephsen.

Jes RetbØll,

Forsøget for mS~grenen

i 2g _ ialt 5 - og ~ermed

ningsfyldt forløb. lt nogle projekter,
I samarbejde med eleverne er der afta t bølger

som vi fagligt er gået i dybden med. Det har være . '
Altså både fysiske og kemiske

rumfart, emulgatorer og syrer. k
til virk.somhedsbesøg og pra -

emner, som har givet anledning de øvelsesrække
tiske øvelser Kurset vil blive afsluttet me n .

. . Universitet, så eleverne ogsa .
. Fysisk Institut på Arhus

pa af , hvad der sker indenfor fagene pa
får nogen fornemmelse

højeste niveau.

spredning af timerne, og hvad vær_ re er -
Dette giver stor et

kun l time i kemi på 2g niveau er næsten umulig at give

fornuftigt fagligt indhold, . f timerne
giver en koncentration a
mulighed for et sammenhængende, me-

der 2 timer.

i Kemi 1 time og i fy-
Ifølge normal timeplanen har m.5-grenen, ,

k og i fysik er
sik 2 timer. 1 3g er der ingen timer l. eml

FORSØG FOR ,rS..CRENEN I FYSIK OG KEMI

. OLm'IDSKU DSKA!l OG RELIGION
FORSØG HED INTEGRATION AF . sig

integrationen er et fag, der beskæft~ger
Resultatet af . . 1 · Løs tilværelsestolkning l europæ-
med religiøs og ikke-re l9

. fremmede kulturer. .
isk kul tur og i ►• d je r sig om at forsta

. europæisk. k'Ultur re
Undervisningen l . . der har sine rødder

. . i ske kul turs1.tuat1.on,
den nutidige europæ . . Undervisningen omfat-

. til værelsestolkn1.ng •
i græsk og kristen . . k. • stendommen og moderne
ter græsk religion og filosofi., ri

1ivsansku~ls~r. . remmede k:Ulturer drejer sig om at forstå
Undervisningen i f tolkning ud fra dens

tilstedeværelses
den fremmede kulturs undersøqe, hvilke )r.onsek.venser mø-
egne forudsætninger samt f. for den Undervisningen omfat
det med europæisk kultur ar d. ligioner· hinduisme,

t af følgen e re .
ter et naturfolk. s am e~ . . ansk religion, jødedommen,
buddhisme, kinesisk rellg1.on, JaP

islam.

NATURFAG FOR SPROGLIGC:

De to sgr.ogllige klasser, der startede i 1983, har deltaget
i et f.or,søg, li:vor m~tematikken blev erstattet af et "natur
fag".

Når vi to lærere søgte Direktoratet om ae måtte lave denne
ændring, var det ud fra nogle overvejelser om fysi~Kens og
kemiens betydning for vores allesammens liv. ~ænk blot på
atomk~aft, datamaskiner, tilsætningsstoffer, s~re~egn og

dioxin. Eller de knapt så nære ting som universets opståen,
og hvordan stoffet er sammensa,t. Hvis g1ymnasiet skal opf y Ldø
den ael a~ sit io~må], som handler om forbe~edelse til at
være samfundsOOrger ( det almendannende). må en orientering
om emner i sti1 med de ovenfor omtalte også indgå. 0g det
er sådanne emner, vi har arbejdet med i naturfag.

Forsøget afsluttes efter 2.g, d~s. sommeren 85. Klasserne
har haft 2 timer pr. uge i l.g og 3 timer pr. uge i 2.g. Des
uden har vi haft mulighed for at dele hver af klasserne i
'-~old på ca. 1) elever. så eleverne i mindre grupper kunne
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lave nogle øvelser, der belyste det stof, vi arbejdede med.
F .eks , undersøgte de i ~n øvelse farvestoffer i kav.i ar , i en
anden indmaden af en datamaskine og i en tredie lydbØl:ge1:.
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HÅNDBOG
ALFABETISK ORIENTERING OH ÅRHUS STATSGYMN ASIUH OG HF

Marianne Svenningsen Christian Bech Sørensen
Administration:

Da vi beqyndte heroppe og hørte, at vi skulle have naturfag
i stedet for matematik, blev de fleste af os ret kritisk l!nd
stillet over for faget, da vi nu skulle have noget fysik 0g
kemi i.qen , Men efterhånden viste det sig, at de fleste af de
emner, vi arbejdede ffied, var både lærerige og spændende, øg
vores indstilling til faget er nu fuldstændigt ændret.

Vi er blevet meget overrasket over, at fysik/kemi kunne
være så interessant. Vores lærere har også været madv i sxende
til ae. aore faget spændende gennem en meqet; afvekslende un
de rvi sn i nq . Faget har lært os nogle nyttige ting, som er til
c avn for o~ i hverdagen, Vi kan kun anbefale denne forsøgs

o rdn i nq for kommenåe sproglige.
Eleverne i 2. b

111ri ve:t·1,1J.is temporis - 11

Rektor er skolens daglige pædagogiske og administrative leder.
I ,det daglige arbejde bistås rektor af en række kolleger, af
pedellen og af sekretærer.

Mministrativ inspektør:

er Marianne Svenningsen, Hun bistår administrationen og til
rettelægger å r sprøve r og terminsprøver. Hun fører de daq Li qe
skemaændringer som følge af kollegers sygdom, fravær af
tjenstlige årsager, lærerkandidatprøver m.v.

AV-insoektører:

er Ruth areune r og Vibeke Mi.iller. De passer Av-m.idt e r-ne , dvs ,

bå nåoptagere, grammofoner, overheadprojektorer, filmudstyr,
video og kopimaskiner.

Bibliotek:

findes i nr. 34, Om,hjemlån af bøger, se bibliotekar, Biblio
teket rummer langt fra hele skolens bogbestand, idet relevant
faglitteragur findes i faglokalerne,

I biblioteket er fremlagt tidsskrifter og aviser.
Bibliotek.et er et læseværelse, hvor der skal være ro;

gruppearbejde er ikke tilladt her!

Bibliotekar:

er Gert Madsen. Biblioteket er åbent hele dagen, og det kan
benyttes som læsesal. Bøger kan hjemlånes efter de regler,
der er bekendtgjort samme sted.

Bog inspektør:

er Anton Vinderslev. Han administrerer indkøb af jær-ebeqe r og
papir og sørger for bogudlevering og aflevering ved skole

årets start og afslutning. Løbende udleveringer i skoleårets



Se s. 10.

Elevorganisationer:

Datavejlederi

er Birthe Find Rasmussen.

5 7

- fredag d. 3. januar
mandag d. 24. marts - tirsdag d. 1. april

(mandag d. 24 juni) - fredag d, 9. august
mandag d. 14. oktober - fredag d. 18. ok
tober

l mandag d. 23. december

onsdag d. 16. april
fcedag d, 25. april

, torsdag d. 8. maj
1 mandag d. 19. maj
1 torsdag d. s. juni

Sommerferie
Efterårsferie

Juleferie

1986:

Påskeferie
Dronning
Margrethe II,s
fødselsdag
St. Bededag
Kristi Himmel
fartsdag
Pinseferie
Grundlovsdag

Ferieolan foc skoleåret 1985/86:

For skoleåcet 1985/86 (1. august 1985 - 31. juli 1986) er
der for statens gymnasieskoler, studenterkursus og Statens
Kursus til højere forberedelseseksamen fastsat følgende
fridage og ferier ( de nævnte dage medregnet) :

1985:

IJGS I Danske Gymnasieelevers Sammenslutning ( se s. Jl),
GLO: Gymnasieelevernes Landsorganisation ( se s. 12).
Begge er fagforeninger for gymnasieelever
LAJr: Landsorganisationen af kursusstuderen.de ( 1 )se s. 2 •

Fagforening for HF-elever.

Sommerf'erie
, mandag d. 23. juni - (fredag d. 8. august)

(Hertil kommec d 1 de ør age og søndage, som ikke er omfattet af
ovenstående. Antallet af ferie- og fridage i skoleåret
udgøc hecefter 167). 1985/86

Se ordensregler 5,

Cykler oa knallerter:

Bøger oo paoir:

Ved skoleårets begyndelse får hver enkelt elev udlevecet de
fleste af de bØger, der skal bruges i det kommende sk.oleå1:.
I skal være klar over, at bøgerne er off'7ntlig ejendom, og
at I som fØlge heraf skal behandle dem godt. Det indebærer,
at I har pligt til at indbinde bøgerne 'solidt, og at I iK.Ke
må strege og skrive i bøgerne, Hvis disse elementære k~aM
ikke overholdes, ma I være indstillet på a,t skulle erstatte
de mishandlede bøger. Det er af væsentlig betydning for ske
len at understrege dette krav, dels fordi bøger i dag er
meget dyre, dels fordi skolens bogkonto er meget lille i
forhold til de eksisterende ønsk.er om boganskaffelser. I
vil med andre ord skade jer selv og jeres kammerater, hvis
I ikke selv vil medvirke til at give den enkelte bog så lan_g
levetid som overhovedet muligt,
Derfor: 1. Bind bøgerne ind,

2. Skriv navn i det dertil indrettede felt foran

bøgerne,
3, Undlad at skrive til i bøgerne og behandl dem

i det hele taget ordentligt,

Med hensyn til papir gælde?" følgende regler: I vil alle få
udleveret 3 A4 blokke og 1 ringbind, Dette vil være tilstræk
keligt til at dække et normalt behov for et år. Hvis I mod
forventning inden skoleårets udløb skulle have opbrugt de
udleverede A4 blokke, kan I ved henvendelse til en af jeres
lærere få udleveret et hæfte ( så længe lager haves!). Kan
I ikke nøjes med et sådant, må I for egen regning kØbe nye

A4 blokke,

løb foretages almindeligvis af faglærerne. Boginspek:tor k:-an
træffes i bogdepotet i kælderen. Træffe.tid med henbliJC p~
meddelelse om bortkomne bØger, ombytning af bøger m.v. vd.l
fremgå af opslag.
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Det bemærkes, at ferieplanen - bortset fra sommerferiens
begyndelsestidspunkt - kan fraviges, Forudsætning for fra
vigelsen er at det samlede antal ferie- og fridage i skole
året forbliver uændret 167 samt at der af hensyn til eksa
menstilrettelæggelsen ikke placeres yderligere fridage i
perioden 21. april - 2o. juni 1986. På given foranledning
skal man desuden gøre opmærksom på, at lørdage og søndage,
andre helligdage samt grundlovsdag ikke kan godkendes søm
undervisningsdage.

Beslutning om fravigelse af ferieplanen træffes af r:ekt0.1:
efter forudgående fo,rhandling med de ansatte på skolen. Øn
sker fra de ansatte bør så vidt muligt imødekommes, men der
bør tages ar.dre hensyn. Elevrådet bør derfor høres forinden
der træffes beslutning om fravigelsen.

for så vidt angår gymnasier og kurser, der overgår til
amtskommuner og kommuner pr. 1, januar 1986 må afgørelse om
ferieplansfravigelser efter den 1. januar 1986 følge de
retningslinier, der er eller bliver fastsat af de lokale

fo r v a L tningsmyndigheder.

Forsikrina~r:

staten e::- "selvforsikrende". Det betyder i praksis, at unde:r:
visningsministeriet og dermed skolen i kxe forsikrer nogen el
ler noget. Det kan ikke undgås, at der på en skole sker for
skel! ige uheld. Den person, der er årsag til et uheld, vil
blive draget til ansvar - også i økonomisk henseende. Med
den frie adgang til skolens bygninger kan ingen garantere
for, at der ikke kan ske tyveri. sådanne dækkes heller ikke

af staten.
Det er således rimeligt, for ikke at sige nærmest nødven

digt, at den enkelte elev er forsikret (ansvar, u Lykkæ , ty
veri) enten ved en personlig forsikring eller i forbindelse
med diverse familieforsikringer. Det må til slut bemærkes,
at hvis en elev udsættes for uheld eller ulykker i forbindelse
med selve undervisningen, kan skolen søge undet"visningsministe
riet om hel eller delvis erstatning til sl<adelidte. I sådanne
situationer træffer undervisningsministeriet afgørelsen i det

enkel te tilfælde.
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Fællestimer:

Fællestimearrangementer planlægges af fællesudvalget på grund
lag af forslag fra skolens elever og lærere. Programmet vil
normalt bestå i foredrag, oplæsning, musik eller film.

Fællesudvalg:

Forkortes FU, se s. 10.

Informationsmøder:

Finder normalt sted en gang om ugen, På disse møder kan FU,
rektor eller andre frem.Læqqæ sager til debat. Der har i årets
løb været informationsmøder tirsdag i andet frikvarter. Mø
derne annonceres ved ekstra ringninger, og der er mødepligt!
Ændrede ringetider, se s. 84.

Informationssedler:

To gange om ugen { mandag og torsdag) udleveres i 1. frikvar
ter i alle klasselokaler et ark papir indeholdende korte in
formationer. I begyndelsen af 3. time læser lærerne oplys
ninger op, hvorefter sedlen anbringes på klassens opslags
tavle, De, der ønsker meddelelser på sedlen, må indlevere
ordlyden skriftligt på kontoret den foregående skoledag ( fre
dag og onsdag) senest kl, 14.oo.

Informationstavle for FU:

Findes til venstre for lærerværelsets dør ( ved siden af tav
len med oplysninger vedrørende skemaændringer!). Her kan alle
fremsætte meddelelser til FU. F.eks. kommentarer til udval
gets arbejde oq beslutninger, forslag om sager, man ønsker,
udvalget skal behandle, spørgsmål til udvalget etc. Samtidig
kan på denne tavle anbringes korte meddelelser, f.eks. med
delelser, der ikke udløser informationsmøde, særlig aktuelle
meddelelser etc.

~
- selvejende institution, ledes af en elev- og lærervalgt be
styrelse,
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- personale: en bestyrer står for den daglige drift. Der e~
ansat en medhjælp, hvortil for tiden kommer en langtidsle
dig, betalt af amtet,

- åbningstid: 8,45 - 14.45.
- varetyper: dagens middag, lun ret, råkostsalat, smø~reb~ød,

boller, rundstykker, kage, mælk, yoghurt, vand, kaffe, te,
tobak og slik. Der findes en mælkeordning, som muliggør køb
af nelk ved forudbestilling senest kl. lo. Mæilkemærker kø
bes i kantinen, lægges i en klassebox, og va re rrae kan så
he nt e s "ad bagdøren" udenom køen k.l. 11. 3o.

- i kantinen er der SELVAFRYDNING.

Karak tero i vni na:

I henhold til bestemmelserne skal der i gymnasiet ud over
årskaraktererne gives mindst en standpunktskarakt.er. ~ft.er
iære r råce r.s bestemmelse kan der gives to standpunktskat'akte

rer.

~
Fællesudvalqet behandler alle problemer, der vedrører triv
sel - med to undtagelser: Sager, der vedrører en enkelt læ
rer kan ikke behandles, og sager vedrørende en enkelt elev
kan kun behandles, så:'remt eleven er ind:'orstået hermed.

Både klager over en lærers adfærd og klager over en elevs
ad:ærd forelægges rektor til behandling og afgørelse. Klager
over rektors :>ehanåling af sådanne - og af andre - sager
indbringes ( igennem rektor) for direktoratet.

Kontakt skole-h jern:

Sept.: "Abent hus". Alle førsteklasse-elever og deres pårø
rende inviteres til en uformel aften på skolen, hvor alle
fag er repræs"?nteret, og klassernes lærere er til stede.

Jan.: Koris e I tation for lg.
Ee b , : Konsultation for 2g.

Der er ved konsultationerne mulighed for at drøfte tag
lige og andre spørgsmål med klassens lærere, studievejleder

og rektor.
Mar. : Grenvalgsorientering for lg.
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Lærerforsamlingsmøder 1

Her behandles elevernes standpunkt, ligesom man kan rådgive
eleverne om oprykning i ny klasse. Afgørelsen af, om en elev
skal fortsætte i næste klasse, træffes af eleven selv. Lærer
forsamlingen holder møde inden uddelingen af karakterblade
og efter afslutning af eksaminer og årsprøver.

Lærerkandidater 1

Kandidater med universitetseksamen, som ønsker at undervise
i gymnasiet, skal gennemgå et kursus i praktisk undervisnings
færdighed. Dette strækker sig oftest over et halvt år, hvor
kursisterne - kaldet lærerkandidater eller "spirer" _ delta
ger i undervisningen i ·nært samarbejde med klassernes lærere.
I løbet af kursus arrangeres der to "besøg", hvor en studie
lektor fra en anden skole kommer og overværer 2-3 timer. Ef
ter 2. besøg udformer vejledere og studielektorer en udta
lelse om lærerkandidatens undervisningsfærdighed.

Lærerrådet:

Består af skolens lærere, som afgør spØrgsmål om forsøgsun
dervisning, nyanskaffelser og andre praktiske foranstal tnin
ger. Til bearbejdelse af disse problemer nedsætter lærerrå
det et udvalg (ØKU) ,' der behandler fordelingen mellem de for
skellige fag af de beløb til læremidler, der er til skolens
disposition. I en række sager skal lærerrådet høres, f.eks.
antal af klasser og grenhold, fag- og timefordelingen, stil
lingsopslag, årsprøver og ekskursioner. Lærerrådet vælger af
sin midte en formand. Til behandling af sager, der vedrører
eleverne, indbydes elevrepræsentanter til at del tage i mø
derne.

HØdepligt1

Der er almindelig mødepligt, herunder pligt til at aflevere
skriftlige opgaver.

Navne- og adresseændringer1

Navne- og adresseændring• ændring af telefonnummer, skal
straks meddeles på kontoret.
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Opslaqstavler oq oversigter:

FU • s informationstavle, halvårskalender, skoleskema, loka.l!e
skema, daglige skemaændringer samt meddelelser fra kontoret
findes i forhallen.

Opslagstavlerne i kældergangen kan frit benyttes af alle.
Opslagstavlerne i forhallen samt glasdørene kan kun be

nyttes efter aftale med rektor eller administrativ inspektor.

Ordensrecrler:

1. Spisning må kun finde sted i frokoststuen og i festsalen.
Bægre fra varmdriksautomat må kun benyttes i frokoststuen;
dog i mellemtimer også i festsalen og efter 6. time i
klasselokalerne.

2. Tobaksrygning er kun tilladt uden for skolebygningen samt
i frokoststuen og på lærerværelset,

3. Det er brugerne af skolens lokaler, der skal rydde op;
dvs. at stole skal sættes på plads, og affald skal smides
i affaldskurve.

4, Efter 6. time må i frokoststuen kun bordene på forhøjnin
gen benyttes, da rengøringen ellers hindres.

5. Cykler anbringes i kælderen i st a t i.ve z-ne , knallerter i
knallertrummet eller i skolens sydøstlige hjørne, biler
i parkeringskælderen eller på park.eringspla.dsen på sko
lens østre side,

6. Cykler og knallerter skal trækkes in.den for bygningen.
7. Al udlevering af skrifter, bøger og andre varer skal sk.e

fra skranken i frokoststuen. Salg må k:un finde sted ef
ter aftale med rektor, der rådfører sig med FU i sådanne
spørgsmål. Kun elever på skolen må sælge.

Pedel:

Skolens pedel er Pouli Petersen. Han har tilsyn med skolens
bygninger og inventar.

Reoelsamlinq1

Alle elever på skolen får udleveret bekendtgørelse for hhv.
gymnasiet og HF i en håndbog, som rummer oplysninger af tor-
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skellig art, Mere omfattende bestemmelser for gymnasie- og
HF-uddannelserne end disse kan findes i nedennævnte publi
kationer:

1. En meget omfattende regelsamling i ringbind indeholdende
samtlige regler for de to uddannelser. Heri findes til
lige undervisningsvejledninger. Står på rektors kontor
og på biblioteket.

2, Kroghs skolehåndbØger for gymnasiet og HF omfattende
bekendtgørelser, cirkulærer og andre be:temmelser.
( Disse bestemmelser findes også indeholdt i regelsam
lingen). Står på kontorerne, lærerværelset og biblio
teket.

Ringetider:

ma. , ons . , 1, a.oo 8.45 ti. 1, 8.oo - 8,45

t.o , , fr. , 2. 8. 55 9,40 2. 8,50 - 9,35

3. 9. So lo, 35 3. 9.55 - lo,4o
4, lo,45 11,Jo 4, lo,45 - 11, Jo
5, 12.00 12,45 5, 12.oo - 12,45

6, 12, 55 13,40 6, 12,55 - 13,40

7. 13,So 14, 35 7. 13, So - 14, 35

8. 14,45 15. Jo 8. 14,45 - 15, Jo

Scriptus:

Se indlægs, 15.

Skemalægning:

Skemalægning foretages to gange om året, denne opgave udfø
res af Jes RetbØll og Bent Wolmar.

Skemaændringer, daglige:

Som følge af læreres sygdom, tjenstligt fravær, ekskursion,
lærerkandidatbesøg o .1. ka.n det være nødvendigt at foretage
ændringer i det daglige skema, Disse ændringer foretages
af administrativ inspektor ( se herunder) og bekendtgøres
ved opslag på opslagstavlen i forhallen.
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Skolefest:

Finder sted i marts med deltagelse af elever, lærere, invite
rede gæster og gamle elever. Dens indhold er normalt fæl:l!es
underholdning, spisning i klasserne, lanciers, musik, dana ,
snak m.v , af forskellig art i en række af lokalerne.

Skolesekretærer:

Skolens sekretærer er Grethe Thomsen (GT), Grethe Møllet= Knud
sen (GK) og Anni Larsen (An ). GT står for de praktiske funk
tioner i_ både gymnasie- og HF-afdelingen. GK varetager funk
tioner i forbindelse med elevernes forhold, elevkartoteker,
forsømmelser m.v. An fører skolens daglige regnskab samt:. va
retager de dermed forbundne funktioner, ?'å døren til HF-kon
toret, hvor Grethe Thomsen og Grethe Møller Knudsen sidder,
fremgår deres træffetider af et opslag,

Statens uådannelsesstøtte:

De gældende bestemmelser for tildeling af uddannelsesst.øtte
kan - bl.a. i form af en brochure - fås hos Grethe Thomsen
på Hf -kontoret { se også sxo i e sexre tærer ) .

Studiekreds:

Der kan oprettes studiekredse, hvis mindst lo elever melder
sig, og hvis en leder kan findes, I studiekredsene må man ik
ke gennemgå læreOOgsstof, Timerne ligger uden for normal sko 

letid.

Studievejledning:

Til såvel HF-kursus som gymnasium er der knyttet en studie
vejlederinstitution, Studievejledningen på HF forestås at
Anne-Lise Lykke-Andersen og Preben Andersen, De står til rå
dighed for HF-eleverne med alt , hvad der vedrører HF-forhold
såsom valg af tilvalgsfag, specialesKrivning m.m.

Studievejlederne i gymnasiet er Inger Meier, Mona Yde og
Carl Sørensen. V~jledningen gives i form af orienteringsti
mer, konsultation på studievejledernes kontor i k.lassevæi-el
se nr , 6.
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• l per
Både HF og gymnasiestudievejlederne kan træffes save -

< de opslåede træffetider• Skolensson1igt som telefonisk .1.

telefon er 15 89 55,

støtteundervi snina 1

til indtil 15 timers støt-
Faglærerne kan indstille Hf-elever d t

f 1 HF. Den normale foru sæ -
teundervisning i begyndelsen a • • Studievejle-

. - n forud ående eksa.inen af ældre dato.
n.1.ng er e g d · rektoratets ged-
derne sørger ror holdenes oprettelse efter .1. -

kendelse. . . s' etableres i forbindelse med
støtteunderv1.sn.1.ng kan og a . Der kan

sygdom for både HF- og gymnasieelever. .
længere tids d

Specialundervisningsbold for 1æsehan icap
desuden oprettes

pede.

U-landsfonden:

Se U-landsfondens indlæg s • 20.
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la,

1. Andersen, Anne Vestergaard
2, Andresen, Dorrit
3, Christensen, Mads Skole
4. Ebbesen, Hanne
5. Graversen, Ann Charlotte
7. I llum, Pe rn i.Ll.e
8, Johansen, Jeanett Lenoire
9. Johansen, Lotte Hammershøj
lo. Kristensen, Bjarne Bonde
11. La jer, Hanne
12. Langston, Vibe Louise
13. Meta, Charlotte
14, HØller, Merete Lundbye
16, Olsen, Hette Elsig
17. Pedersen, Lene Overgaard
18. Pedersen, Majken Egholm
19. Pedersen, Thomas Lederballe
2o, Rohde, Birgitte S.
21, Sparre, Anne-Mette
22. Steffensen, Anne Mette

23, Stengaard, Laura Josefine
24. Thomsen, Anja Højlund
25. Thomsen, Birgitte
26, Vang, Helle
27, Winkler, Susan
28. Aaen, Eva Nødsk.ov

lb,

2. Bogantes, Sarah
3, Christensen, Karina E.
4. Christensen, Marianne K .K.
5. Drotner, Charlotte
6, Hellstern, Birgitte L.
7, H jortshØ j, Mette
8. Jensen, Bettina Møller

9, Jensen, Lars Liljegren A,
lo, Jensen, Mette Stenslund
11, Jensen, Pia Lind
12, Jepsen, Britha
14, Jørgensen, HeJ!di
15, Knudsen, Trine

16a, Kristensen, Lars Kramer

l ( • Krøyer, Tina
10·, Madsen., Tania
19, HØller, Pernille
2o, Olsen, Susanne
21, Ovesen, Lene
23, Pedersen, Lotte V,

25, Poulsen, Janne Augustinus
27, Thomassen, Peter Cassøe
28, Thøgersen, Anni

lx,

l, Balslev, Eva
2, Be rq, Birgitte Jeanne
4, Budtz-Jørgensen, Esben
5, Bundgaard, Thomas
6, Hald, Lars
7. Harbo, Henrik. ~

8. Hjorth, Peter
9, Iversen, Heidi Husted

11, Jensen, Lene Ulrich D,
12, Jensen, Rene Høgh
13, Johansen, Bente
14, Johnsen, Helle Krogh
15. Knudsen, Richard P,
16, Kristensen, Marianne
17, Nielsen, Inge Lise K.
18, Nielsen, Keld S,
19, Olsen, Hads HØ jberg
2o, Ovesen, Klaus Dahl
21, RasmusSen, Lise Nordvig
22. Sørensen, Allan
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23. Thomasen, Kathe

24. UggerhØj, Malene

25. Vium, Margit W.

26. Vu, Dihn Trung

27. Aarestrup, Jan

ly.

1. Andersen, Søren Schiønning

2. Bluhme, Jens Christian

3. de Churruca-Colon, Richard

4. Andersen, Karin

5. Hansen, Mette Nørlem

6. Holm-Laursen, Iben

7. Jackcrott, Kate

8. Jensen, Claus Boe

9. Jensen, Lise-Lotte R.

lo. Kristensen, A.~ne Rohde

13. Laursen, Jens Torsten
14, Lykke-Andersen, Jens

15. Mikkelsen, Frank.Skriver

16. Mikkelsen, Ulrik Ingerslev

18. Nielsen, Bettina

19. Nielsen, Jytte Veje

2o, Pedersen, Claus Nygaard

21. de Place, Birgitte E.

22. Rasmussen, Hanne Bregendorf

23, Rich, Inge
26. Sørensen, Tina

27. Toftdal, Marianne

lz.

1, Andreasen, Lars

2, Christensen, Marianne Skov

3. Diep, Ky Lien
5, Jeppesen, Mads
6. Juul-Ander$en, Carsten
7. Kristiansen, Allan Slott
8. Larsen, Jesper

9. Lyshø j , Helle

lo. Madsen, Nick Bo
11. Madsen, Tina Lund
12. Mikkelsen, Bruno Trendhøj
14. Mindested, Britta Bach
15. Mortensen, Jakob
16. Nielsen, Charlotte Mel dg.
18. Nielsen, Peter Lanng
19. Nielsen, Vibeke Krustrup
20. Otto, Mette
21. Rasmussen, Hanne Lise
22. Rasmussen, Hans-Christian
23. Ravn, Birgitte Elise
24. Thorhauge, Anne
25. Thygesen, Jane
26. Weyer, Julian
28. Wulff, Peter Thomas

lu.

l, Andersen, Steen Clemen
3. Bengtson, Gitte Br.
4. Benn, Morten
4a. Enkelund, Dan
5, Feltz, Marc
6, Frandsen, Tonny
7. Gram, Susanne S.

8, Jensen, Henrik Voseg,
9, Jensen, Jesper Ellemose

11, Kaaber, Marianne
12, Larsen, Eva
14. Madsen, Trine Nymann
15, Madsen, Wenche Blirup
16. Nielsen, Charlotte T,
17, Nielsen, Tina
18, Oelsner, Thomas
19. Raunda l , Peter Michael
2o, Skov , Christian
22. Thorsen, Kim
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23. Torben, Jannik

25. Vinge, Lars

26. Vu, Nqoc ~
27. Wraa, Louise

2a.

lN Andersen, Connie Øls

2N Buck'wald, Niels von

3N Buus, Thomas

4N Christiansen, Morten

SN Flensborg, Nicolaj Carlsen

6~ Jensen, Henrik Fabricius

7N Jensen, Lise Friis

8N Jensen, Søren Emil
9N Kofod, Helene Kristine Grand

lo~ Larsen, Lena Lunding

llN Mortensen, Helle

12~ Nielsen, Mette Aaris

13~ Perregaard, Eva Haria

14N Willumsen, Pia Bergmann

155 Andersen, Annie Jacqueline

17S Blæsild, Bettina Normann

18S Henriksen, Birgitte

195 Klein, Vibeke Therese

20S Lecourant, Aracelli Briaitte

21S Niedziella, Lone

225 Nielsen, Henriette Lund

23S Nikolajsen, Merethe Brandt

245 Pedersen, Anette

25S Simonsen, Hanne Marie

26H Larsen, Hanne

27M Nielsen, Linette Østergaarå

2b.

lN Andersen, Birgitte Bak

2N Eriksen, Annette Th.

2aN Gjessing, Anne
3N Hansen, Helene Borgman

4N Holst, Bettina Hj.

5N Jacobsen, Kirsten
6N Jensen, Ingerlise Højg.
7N Nielsen, Pia Vejl~n
BN Syvertsen, Anette Irene
9N liulff, Linda
los Bramm, Maj Britt
11S Enevoldsen, Susanne Voetm.
1.2S Greve, Jørgen
13'S Grøstad, Mette
15S J epsen, Bente Krogh
16S Kjær, Klaus Hector
17S Knudsen, Hanne
19S Lorenzen, søren
20S Malling, Mette Høyer
21S Mikkelsen, Eva
22S Mouritsen, Morten
24S Sørensen, Anni
25S Sørensen, Mads Greve
26S Wallberg-Andreasson, Per

gæsteelev Morgus, Lisa

2x.

lF Braathen, Else
3F Hedeman, Mads Henry
4F Petersen, Henrik Ring
SF Rasmussen, Torben
6F Van, Phuc Hai
8S Pinnerup, Steen
9S Wolmar, Bjarke
loN Budhoo, Ronald
llN Galsøe, Jette Seedorff
12N Henriksen, Margit
13N Jørgensen, Anette Skouboe
15N Krogh.Jacobsen, Susan
lSaN Laursen, Pernille Borup
17N Nielse11, Karsten Fr. M.
lBN Pranskau-Westermann, Gitte
19N Skotte, Michael
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SF Madsen, Jesper Nymann

2oN Skov, Peter Hausmann 7F Nielsen, Henrik av.
21M Christensen, Turid N. BF Ral sted, Morten
22M Elbek, Karin 9F Vikjær, Jonas Isidor
23M Hedegaard, Thomas Langagerg. loS Andersen, Steen Møller
24M Kaspersen, Tonny 11S Jensen, Thomas
25M Odgaard, Renii 12S Nielsen, Birgit Lindgaard

13S Nørrelykke, Marie Luise
2y. 14S Overballe, Charlotte
lF Hansen, Tina Hein 15S Rasmussen, Morten
2F Johansen, Lars Musak 16N Eriksen, Torbjørn Strandb.
3F Nielsen, Linda Alnor 17N Jensen, Benthe Langballe
4:' Nielsen, Thomas Eddie 18N Jensen, Henrik
5S Andersen, Peter 19N Johansen, Helle Nim
6S Hejndorf, Carsten Bo 19aN Mikkelsen, Birgit Høj
7S Larsen. Lasse Skriver Ahlg. 2oN Mortensen, Jette
95 Possel t, Ivan 21N Rasmussen, Pernille
ies Rasmussen, Bente Klercke 22N Sommer, Lone
115 Sorensen, Ole Just 23M Andersen, Jakob Vuust
12\ Adelhardt, Kim Nordskov 24M Bertelsen, Torben Fischer

12a\' BOrgesen, Morten
13, Christensen, Palle K. 2u.
14~ Hellstern, Charlotte L.

lF Bruhn, søren Kirchhoff
lSN Jakobsen, Henrik

2F Buur, Niels Christian
16!\ Linåberg, Dorte Tofa

3F Haahr, Jens Kristian
1 7 :-J Nielsen, Gitte

4F Rappel, Anne Mette
18N Qvortrup, Lisbeth

SF Knudsen, Henrik Thorup
19~ Ranners, Bettina I• 6F Kristensen, Lene
2o~ Tønnesen, Lars Kenneth

7F Kølbæk, Torben
21M Jensen, Mette Hoeg

8F Nielsen, Anette Struve
22M Helbye, Lisbeth 9F SØlling, Thomas
23M Rasmussen, Bjarne Nøddebo loF Yigen, Niyazi
24M Svennevig, Ingeborg llF Østergaard, Peter Riis

12F Aakjær, Henrik Helboe
2z. 14S Jensen, Iben Sander

lF Barckmann, Hanne 15S Jensen, Karin Hølbæk

2F Jacobsen, Torben Krogsdal 16S Jensen, Lars Nobert

3F Kristensen, Klaus G,

4F Ha, Yen Boi
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Jensen, Jane MØil.lerSN
16aS Sielemann, Jan Henrik 6N Jensen, Lene
17S Thomsen, Marianne

7N Krog, Christina
18S Thomsen, Søren Steen

8N Lund, Betina A:sfrid
19N Bertelsen, Steen Hede

loN Sohå f , Anja Bruun
2oN Bjerg, Christian Jeppe

llN Torstensen, Mette
21N Houmann, Camilla

12N Uggerhøj, Louise
23N Jensen, Karin

13N Volmar, Annmet te Helt
24N Larsen, Jette Kirkeby

14S Bentzen, Anette
25~ Pedersen, Susanne Reymann

15S Borggaard, søren
17S Buchwald, H,ichael

3a,
18S CsOsz, Iben Margrethe

lN Bech, Jane Caroline sx, 19S Feldstein, Lene
2N Foldberg, Hanne Marie G. 19aS Feldstein, Tina
JN Gromni tza, Romana 20S Henrik.sen, Stina Hebsgaa,rd
4"1 Kjeldsen, Mona Legaard 21S Jensen, Anne Sophie
SN Knudsen, Irene 23S Laursen, Susanne Gyldenløve
6N Lorentzen, Hanne 24S Rasmussen, Majbritt
7:-J Li.id ek i.nq , Susanne 25S søholm, Morten
9N Steen, Lone 26S Clarke, Pene1ope

11S Fuhlendorff, Lena Harie
14S Hansen, Michael 3c,
15S i-i.enriksen, Jeppe

lN Andersen, Lene 'Svinning
16S Hol sting, Mette

2N Hvirvelkær, xard anne
17S Haase, Karina ånqe Io

3N Leth, Hanne
18S Larsen, Susan Lerke

4N Mortensen, Susanne Weibel
195 Mogensen, Lise

5N Miiller, Henrd.ette von Essen
21S Nielsen, Pia Gyldensten

6N Nielsen, Anne-Mette
22S Paludan-Andersen, Mikkel

7N Nielsen, A:rv.i!d Finn
23S Pedersen, Vinnie Skjøth

8N Pedersen, A'.nnemarie
24S Pedersen, Aase Bak 9N Randrup, Karen
25S Poulsen, Søren Lindegaard

loN Sønderby, Kerstin Skovg.
25aS Rask, Camilla Rebekka

llN Utoft, Iben
27S Sørensen, Tina

13N Westergaard, Birthe

14N Vindberg, Pia
3b. 15N Aar-estrup, Pia

16S Arnevik, ChristellN Andersen, Jette
Dorte Ankjærl 7S Andersen,2N Brøndberg, Susanne

4N Christiansen, Dorthe G,
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18S Christensen, Alice Margrethe
20S Jensen, Michael

225 Johannessen, Mette G.

23S Pedersen, Helle Lund

24S Rasmussen, Hanne Munk

25S Skovhede, Claus

3x.

lF .Berg, Anders

2F Christensen, Anette H.

3F Christensen, Niels

6F Simonsen, Britt
7F Tran, Linh True

7aF Truong, Minh Thu

SS Andersen, Frank Brian

9S Christiansen, Jakob

10s Henriksen, Charlotte Nors H.
11S Jensen, Jim Frandsen

l.2S Jensen, Søren Næsborg
13S Westphal, Jørgen

14S Koch, Dan Erik
15S Laursen, Jan
165 Møller, Henrik
17S Schmidt, Mette Solberg

19N Bentzen, Flemming Friis

21N Illum, Birgitte

22N Nielsen, Anne Kirstine Br.

23N Rasmussen, Marianne

3y,

lF Balling, Peter

laF funding, Kaare
lbF Dalgaard, Nick

2F Fusgaard, Jørgen

2aF Klodes, Michael Wlodzimierz
3F Knudsen, Lars Steffen

4F LyngsØ, Thoiuas Thorup
6F Madsen, Torben Henrik

7F Sl<yum, Lars Ruben
BF Sørensen, Per Vestergaard
9S Andersen, Henning
los Andersen, Tina Bay
125 Eriksen, Anne Grethe
13S Frandsen, Jeanet te
14S Klemensen, Marie
15S Krukow, Peter Aksel
lSaS Madsen, Bo Henning
16S Madsen, Jette Samsø
l 7S Madsen, Poul Richard
lBS Rasmussen, Birgitte Sh. 5.
2oN Baarsch, Jan
22N Hansen, Dorte Bondrup
23N Nielsen, Tobias Wang
24N Nygaard, Klaus Emil

3z.

2F Karstoft, Susanne
3F Lauridsen, Per Stig
4F Neer-gaard, Claus
SF Nielsen, Charlotte
7F Rasmussen, Niels Lunau
BF Toft, Kenneth
9F Tran, Chuong Hoang

loas Bauer, Harti'n Robert
12S Simonsen, Birgitte
135 Sørensen, Bjarne Lykke
lSN Gejlka, Helle
16N Hjelmehorn, Pernille
17N Jensen, Anne Kjæc
19N Johansen, Docte

19bN Krog, Anni Sørensen
2oN Nielsen, Anette Grønbech

2oaN Pedersen, Susanne Wichtrup
21N Pedersen, Trine Wood
22N Skjødt, Henrik
23N Sørensen, Michael
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3u,

lF Christensen, Marianne H.
3F Engelsen, Roar Dal Balling
4F Leth, Kenneth Baird
SF Lykk.eboe, Martin
6F Nielsen, Jesper

7aS Jensen, Ellen HØller
8S Olesen, Charlotte
9S Pedersen, Jørgen Kragh
loS Sindberg1 Joan
12N Andersen, Anette

15N Jensen, Lars Sindal
16;'1 Jensen, Ren~ Vase

17N Kjær, Søren
19~ He r r i Ld , Haj-Britt
2o~J vi er sen , Ole Stig
21'.\' Rask, Charlotte Ulrikka

22\ Sanne, Christian
23'.'-l' sorensen, Karin Lund
24N Tvede, Brian

lp,

1 Ahle, Heidi
Hansen, Janne

Hjordkvist, Mette
Jørgensen, Poul Erik
Jakobsen, Tina

lo Jørgensen, Jeanette
11 Klausen, Dorte
12 Kristensen, Claus
13 Kristensen Karin-Lisa
15 Laursen, Annadorte
16 Laursen, Karin Nordahl

1 g Olsen, Pia
2o Pedersen, Birgit
21 Poulsen, Susanne
22 Rasmussen, Flemming

25 Sørensen, Gerda
26 Teichmann, Winnie
28 Østergård, Michael

lq.

1 Andersen, Marianne
2 Andersen, Peter

Arntzenius, Nienke
4 Brogård, Leo
5 Bendtsen, Bodil
7 Jensen, Nathalie
8 Gregersen, Ina
9 Gregersen, Jette

10 Hobol t-Pedersen, Christina
11 Hollenbo, Trine
13 Jensen, Lotte
15 Knudsen, Tina
18 Laursen, Merete
19 Lilleby, Jeanette Pia
2o Lundblad, Malene
21 Maasen, Carsten
22 Madsen, ElleTl
23 Mikke!l.sen, Charlotte
24 Nielsen, Helle
25 Poulsen, Helle
26 Salomonsen, Kenneth
28 Thy,gesen, Jette

lr.

Andreasen, lI'ina
2 Andresen, Henrik
3 Bengtsson, Susanne

4 Hjortshøj, Nete
5 Hvam, Kim
7 Jensen, Kell

8 Jensen,' Lisbeth
9 Jensen, Suanne

lo Jørgensen, Bettina
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11 Ke j Lst rup , Christina
13 Larsen, Valther
1·1 Larsen, Vibeke
15 Ly, Vir.h

. 6 Ma, PhO~-J Que

MØlle1-, , e te
~8 :løll ~r, 11arianne
1 q Ni e.l sen , 'l'ine

?culsen, Do t ~e
Rasmussen, Henriette
Stitz, Marianne

"> Strømrr.e, Sten
25 Sørensen, H0l le
27 Van, Bich Lan

'n' inther, Anna

1 Bjerre, Malene
Falkenberg, Henrik
Christensen, Gitte

4 Dich, Michael
Aastrup, Anne

Geilman, Annemarie
7 Holleufer, Marianne
Jensen, Elsebeth
Jensen, Jane

11 Jørgensen, Jesper
12 Magnussen, Lone
1 J Nielsen, Anne

15 Nielsen, Tobias
16 Pedersen, Anita
17 Pedersen, Henrik
18 Pedersen, Jette
19 Pedersen, Lone

2o Poulsen, Anette
21 Rasmussen, Lene
22 -~ -nde , Annie
23 Pe Jerse 1Psper

24 Stephensen, Susanne
25 Thomsen, Egon
26 Vagnsø, Gitte
27 Wind, Charlotte

2q.
1 Andersen, Bob
2 Andersen, Mette
3 Eriksen, Birgitte
4 Fuhlendorff, Jette
5 Ginnerup, Per
7 Høisgaard, Helle
8 Jensen, Susanne
9 Kragelund, Stephan
lo Kristensen, Ann
11 Kruuse-Andersen, 'I\homas

12 Ly, Hoang
13 Madsen, Karen
14 Mejlgård, €arsten
15 Piihl, Mogens
16 Nielsen, Hanne
17 Olesen, Lone
19 Pedørsen, Jette
2o Pedersen, Lena

21 Svendsen, Laila
22 Sørensen, Dorthe
23 Sørensen, Helle
24 Larsen, Lene
25 Sørensen, Marianne
26 Vestervig, Henrik
27 Voss, Marianne
28 Petersen, Bettina

2r.

1 Bilgrau, Martin
2 Brandst,rup, ca aue
3 Bærentsen, Liselotte
4 Christensen, Susanne

Bl
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~e urige ~1'Dbre.
irirs og S~ans uare h>tnbt ~tDbrt, mm
bor sar ~•• 6or~jrl pcø p,m. fi,itø ~ar en
rn11 æ>rrnq, mm ijrons en Usling; ff•ite fl'oD
tibliq op om IDlorgrnm, jluilrN fin 9Jlu11~,
og ilr~t qlab DR munter til Efol,n; fimns
brrim,,b trnf nobiq ub af Emgrn, gi! uran•
fru og græbrnbr til @:folrn. l!:nboq om \llf,
teurn , no,r j\'ronø fob oq [oo i .reaflrloun<!•
f,og,n 9,100, irild altiD nogtt at bttliUr:
cntm lct~r I tUtr [lrro, eflrr rrgnrh b,n,
,.Urr ~an banbl µna en €ilhempc, ,,llrr ~an
[nitt,b, paa en lj.\inb, eller ~an fpinebr paa
rn ~loit,, rUrr bnn riDfrbr 08 trgnr~r, ban
lunDc i!f, nære lrDig. firite gif altiD tnn1:11
llabt oq m1b blot .f:>o~rb. ,PIIM nnr t,,,,
imob liRt[om flint! paa firone, og ljon !lif
altib inbfnebt i tre rllrr firr Sli,oirr. fi•ite
fmaRII alD,iR 'Brctnbrniin [om !Bar.n, ~an
fpi~r og trnf mrb rt glab .\'lijrrtr, bunb ~au
lunbt faar. !llanb ai 'B•onbrn og tt E:tu!fr
tørt 'Br-ob tog ljon hl talfr mrb, f!jont bao
funbr ~onl btt brbrt; tbi ~nn fa9bt: ban ni!, ·
br nannr fig til alting. ij'rane maat,tr brrim ob
bm nnr,mt maD og ROt Øl, ja [ommr :Erb
llranb1niin til, ~nie ~an f!ul~r blior munttr,;
Port at iortc,llr: ijr,itd blrn rn ijr,1n ~ar-l,
irane bl,n rn 6lubb,r-t.

og

f e- bæ
af

lt~oma6 ffia6mu6fcn1
fornt_n !l]roun I <!JmlnRt.

Srt ~'Dilftn $riinb&, btn ,iobt 211
btn rt br~rmt ril rr 2'!rr&,'l t
1i9ilr o~ b~~iø~• bl

5 Elkjær, Lajla

6 Hansen, Ulla
7 Holmelund, Lars
8 Hygum, Lise~
9 Jarland, Kirsten

11 Jensen, Pernill e

12 Jensen, Torben

13 Johansen, Pia
14 Knudsen, Tine

15 Krabbe, Anne Mette

16 Kristensen, Connie

18 Mønster, Tina
19 Nielsen, Lene
2o Fruergaard, Anne
21 Poulsen, Henriette

22 Rasmussen, Helle

23 sørensen, Allan

24 Schwennesten, Ulla

26 Sti tz, Henrik

27 Taisbak, Hanna

28 Tonsgaard, Gitte
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Rir.getider:

ma., ens.,

to., fr.

1. 8.00 - 8. 45
2. 8. 55 - 9.40
3. 9. 50 - 10. 35
4. 10. 4 5 - 11. 30
5. 12. 00 - 12. 45
6. 12. 55 - 13. 40
7. 1 J. 50 - 14. 35
8. 14.45 - 15. 30

t~. 1. 8.00 - 8.45
2. 8.50 - 9.35
3. 9.55 - 10.40
4. 10.45 - 11.30
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 1).50 - 14.35

8. 14.45 - 15.30

Asger Jorn (1914-1973)
Udsnit af keramikrelief i forhallen på Århus Statsqvmnaslurn.
(Udsnittets naturlige størrelse 3, 1 x 16,6 rnl.:
Udført i Albisola, Italien, 1958-1959. Afsløret 5. november 1959.


