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I ungdomsårene gennemlever det enkelte menne
ske en forrygende udvikling. Stille og roligt, men
set i forhold til gennemsnuslevealderen alligevel
ganske hurt igt, ændrer man status fra barn til vok
sen, fra en beskyuet barnetilværelse til en til
værelse med personligt ansvar for sig selv og sin
forbindelse til omverdenen.

Hjertelig velkommen til at gennemleve disse me
get spændende år af jeres tilværelse i nær til
knytning til deue uddannelsessted.

I vil modtage tilbud om en meget kvalificeret un
dervisning og faglig vejledning fra faglærerne og
også tilbud om almen og personlig vejledning og
rådgivning fra studievejlederne .

I vil også fil mulighed for at deltage i en række
aktiviteter som elevrådsarbejde, deltage! e i fæl
lesudvalget, medarbejde i festudvalget, idrætsud
foldelser og andre praktiske og musiske gøremål.

Forudsætningen for al jeres skoletilværelse vil
blive præget af intensitet og glæde i hverdagen er
jeres egen aktive medvirken.

Gode udfoldelsesmuligheder kræver, at vi funge
rer godt sammen. Hert il er gensidig hensyntagen,
accept og respekt en afgørende forudsætning.

Jeg ønsker os alle en aktiv og levende tilværelse
på Århus Statsgymnasium i det kommende sko
ieår,

Ole Juhl
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Charlene Jcn :-.~·11. ~w. 1U~dui:g11ing

I t1r havde vi valgt at ændre en del p,, intro-ar
rangementet. Efterhånden havde vi måske glemt.
hvorfor ,·i gjorde. som vi gjorde. s:i intro-udval
get tænkte arrangementet igennem på ny.

Først valgte vi. at alle 2.g·erne samlet rnodte de
nye I .gere i gården uden vandpistoler. stempler
og hånende ord. En gammeldags venlig vel
komst. Imens så 3.g·eme billeder fra deres egen
»torste skoledag- - så kunne de måske holde sig
i skindet sa længe. Ellers det gamle program med
rundvisning. navne leg osv.

Tyngden i introarrangementet skulle ligge i en
»Friluftstur til Sverige«. Først en grundig forbe
redelse med instruktion i pakning. allernandsret.
kanosejlads. madlavning, forstehjælp. etablering
ar madhold , indkøb. rn.v, Dernæst selve turen.

Ideen med turen var/er mangesidig. Vigtig~! er
det at ryste klasserne sammen, men næsten lige
s:1 vigtigt er det. at den enkelte får afprøver sig
selv og sine grænser, også i forhold til klasse
kammeraterne, og bogstaveligt talt får vist sig
overfor kammeraterne uden sminke og smart tøj.
Det er faktisk meningen. man skal blive lidt træt.
lidt hjælpeløs. lidt ur lrnodig. Man rna gerne
være lige ved at tude. og man skal i hvert fald gri
ne et par gange sammen.

Man skal også vise. at man kan tage et ansvar ba
de for sig selv og for en gruppe. At man kan og
vil hjælpe andre, selv når man er lidt træt.

Meningen er også at bringe klasserne ud i nogle
situationer, hvor konkrete hundlinser eller man
gel på handlinger giver dem oplevelser med en
ojcblikkelig konsekvens indbygget. Situationer,
mange børn og unge ofte har underskud af til
hverdag. Det er også ganske sundt at komme lidt
ud i den natur. mange efterhånden kun kender fra
fjernsynet.

Særligt vigtigt var det at indbygge nogle UD
FORDRl~GER - naje tilrettelagt og afstemt ef
ter klassernes forudsætninger- m.h.p. at give ele
verne en stærk oplevelse af egen formåen i givne
situationer - »du kan mere end du tror«.

Heldigvis kendte vi et sådant sted. hvor man of
te bliver våd. fryser og bliver træt. hvor sovepo
sen med det samme bliver våd, hvis man glem
mer at lukke teltet. og vejen bliver lang, hvis man
ikke hører efter, eller ser forken p konet. Til
gengæld kan man nyde naturen. n man sejler
ned afåen. grine. når man ta ·r den p »rov og al
buer- ned af fossen. og h} gge sig ved b let 0111

aftenen. Og måske meninde sig selv ved at kla
tre pa stejle ,ægge eller i dybe huler.

Sådan et sted er der ho, Carsten Yde i Mårdak
lev. '"der ta'r ,i op igen. Denne gang med tuto
rer, der rigtigt kan fortælle de nye l.g'ere, hvor
hardt de ,eh havde det.

Jn tro-udvalget
MR, OK, MW, Em, IJ

Jeg har i hele den sidste måned ar sommerferien
gruet for denne dag. og faktisk overvejet enten at
tage 10. klasse i folkeskolen,ja egentlig alt andet
end lige gymnasiet. Det værste er næsten, at jeg
udmærket ved. at jeg kun lige skal overleve den
første uge, før jeg bliver rigtig glad for alt og al
le, falder til og synes at det er spændende med
nye og anderledes mennesker, lærere o.s. v. Men
lige nu. hvor jeg s1:ir med en ballon i hånden,
sprittusch i panden og vingummisutter i el arm
bånd 0111 håndledet, tænker jeg ikke nær så posi
tive tanker.
( ... )
Jeg tvivler på, mens jeg går ind, om jeg nogen
sinde lærer at finde rund! på denne skole. der vir
ker s{1 enorm, og som jeg kun har besøgt ganske
rn gange i forbindelse med Afrika-udstillinger.
Jeg overvejer. om det ikke er lidt dårligt af mig,
~1t jeg ikke har besøgt skolen, Før jeg valgte, men
det varjo lidt svært at være hjemme fra eftersko
len pfi en hverdag.

Desuden havde jeg besøgt Katedralskolen i Vi
borg. s,, jeg nogenlunde havde et indtryk af un
dervisningen og eleverne. hvilket desværre ikke
var godt. Jeg havde i kantinen oplevet rnadkast
ning. nedsættende bemærkninger. stumpen i gul
vet og diverse onde blikke. Jeg skal med glæde
indrømme, at jeg var noget forskræmt. da vi tog
derfra. og :u min ellers s~ sikre tro pft gymnasiet
var blevet rykket en tand. Siden fik jeg at vide at

Katedralskolen i Viborg var lid t værre end delle
~tc. hvad mobning angår, og mjcg ikke skulle bc-
1-.ymn.! mig0111 den ~lags p. Stntsgymnasiet. r..1len
,om jeg ~iddcr her i festsalen og lyucr til 3.g'cr
n1;, !-.lappen, foler jeg mig ikke ml'r s, beroliget
'"111 dengang. Mens rck1or forsngcr 111 byde folk
velkommen til endnu et i1r, pruvcr jeg 111 rn et
nvcrblil-. over, hvem jeg kender i denne forsam
ling. l.tcngcre nede af rtl'kken sidder nogen, jeg
mener, jeg gnr i klas,c med. De for,kelligc loka
lcnu,mc bliver rilht op, ng mens »lokale 16« st,1-

dig runger i mit hoved, følgerjeg strømmen ud af
festsalen. Det er ikke et større problem at finde
vores klasseværelse, og jeg sætter mig ved siden
af en pige, der ser sympatisk ud. (... ) Vores kon
taktklasse - 2.w - bliver lukket ind og sætter os til
at interviewe vores sidemand/kvinde, hvorefter
vi sknl lege en uendelig lang nnvneleg. Jeg kom
mer rimelig helskindet igennem og kan da også
nogenlunde navnene p{1 de mennesker, jeg bliver
vist rundt sammen med.

Selve skolen er slet ikke s~ stor. som jeg har reg
net med, og er egentlig meget enkelt indrettet og
nem at finde rundt i. Jeg r!tr indLryk ar, at de
2.g'cre, der viser os rundt. når det kommer til
stykket, synes at det er meget spændende at vise
deres skole frem. og at de slet ikke er så slemme,
hvilket man ellers godt kunne fristes til at tro. Vi
bliver enige i gruppen 0111. at det er kl. 12. vi skal
have taget billeder, og vi finder - efler nogen tids
søgen - hen til forhallen. Jeg er ikke klar over, om
dem, der nu skal tages billeder ar, er dem, jeg går
i klassen med, men får at vide af de andre, at det
først er os næste gang. Mens vi venter. går snak
ken lidt i st.i - det er jo svæn at snakke med no
gen. man ikke rigtig kender eller har noget til r~rl
les med. Udover at man lige er startet på gymna
siet. selvfølgelig. Hvilket vel også er rimelig re
levant.

- Hvorfor valgte du gymnasiet'! sporgcrjeg- som
et produkt rtf mine tanker - pigen, der stftr uettest
p, mig. og får el svnrjeg glemmer med det ~nm
me igen. Jeg selv hur vel ikke engang en fornuf
tig grund, eller 111, ske er det netop det. jeg har...
For det varjo faktisk ikke. fordi jeg gl:cdede mig
til nt starte pfi gymnasiet, det var hare den eneste
fornuflige mulighed. Jeg havde aldrig rigtig over
vejet handelsskolen. men ved ikke engang hvor
for. Gymnasiet havde ligesom altid vi.L·rel det.jeg
skulle. Det blev s~ den matematisk linie, ganske
enkelt fordi det var det. der iuteresscrede mig
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mest. Jeg havde nu ikke noget imod gymnasiet
-pccielt. hvilket lolk har en tendens til at misfor
~t - det var mest tanken om at starte et nyt sted.
der generede mig( ... )

Udenfor er min cykel ikke. hvor jeg stillede den
i formiddags, ogjeg er et øjeblik bange for. m den
er stj' let. Heldigvis finder jeg den stillet op ar et

lu i Sverige

tne længere nede mod vejen. og jeg kører hjem
ad. P!i den ene side er jeg glad for, at før. te dag
er overstået, pft den anden side har jeg p, for
ncmmclscn, at jeg ikke rigtig bryder mig 0111 no
gen ar dem fra min klasse, og at jeg skal »rnob
bes« et helt år. fordi jeg er ny, og at jeg egentlig
brod 111ig for meget 0111 sommerferien til at gå i
gang med lektier og skole igen.

Sidsel Jensen, I w

(... ) Med hensyn til det sociale ville det uden tvivl
have været hårdt at starte på SG, hvis der ikke
var noget, der hed intro-arrangementer. I år er vi
I .g'crc blandt andet blevet udsat for folkedans.
diverse navnelege og en »overlcvelsestur« til
Sverige. Disse arrangementer startede allerede
den 9. august - I. skoledag.

Vi blev modtaget i gården af vores ret fon ms i løse
tutorklasse, der åbenban ikke kunne finde på no
get mere ophidsende end at stikke os Iwer en bal
lon og skrive sut i panden på nogle rå af os. Jeg
ved egentlig ikke, hvad jeg havde forventet, men
jeg synes, at det var en tand for tamt. Hvis de ba
re havde friet os til at stå på hænder og råbe et el
ler andet åndssvagt, ville der da have været noget
at grine af bagefter. Jeg tror også men sådan ak
tivitet, ville have betydet en knap så trykket stem
ning, da vi senere på dagen sad i klassen og le
gede de nok så berømte navnelege.

Den trykkede stemning var i allerhøjeste grad og
så tilstede de følgende dage. I frikvartererne sad

FØLELSER
Jeg ved at de er der
det kan jeg mærke
for jeg har dem hele tiden
nogle gange stærkere end andre
men de er der

Som en flamme der uventet blusser op
brænder mine fingre
jeg stikker dem ikke frem det samme sted igen
får mig til at føle Glæden ~
som den står skrevet over ah
... og ingen steder

s. godt som alle p deres pladser. og der var to
tal stilhed bortset fra en lejlighedsvis mumlen
rundt omkring i krogene. Der gik et par uger. rør
snakken begyndte at tage rigtig fat, men man
kunne alligevel mærke en vis tilbageholdenhed.
S, dan var det før. vi tog afsted til Sverige. Men
de to døgn i sjaskende regnvejr med masser af re.
de oplevelser fik os virkelig rystet sammen. En
sejltur i kano uden landkort . uden andre inden for
hørevidde og en fornemmelse af at være faret
vild, er virkelig noget. der gør, at man lærer hin
anden at kende. Vi var godt nok ikke altid enige,
når der skulle vaskes op. og teltet skulle slås op,
men efter en aften omkring bålet med fællessang
var det hele glemt. De1 var kort sagt en uover
truffen fed tur. og de fleste af os er parate til at
gøre den om igen.

Et andet ar intro-arrangementerne. vi morede os
gevaldigt ved, var folkedans. Og det på trods af,
at mange ar os på forhånd havde dømt det som
værende dødssygt. De to arrangementer kan jeg
roligt anbefa le jer at bruge igen næste år( ... ).

Kasper Kjær-Sørensen. I w

De blænder mig i deres lys
men åbner samtidigt dørene for mig
jeg forstår dem ikke altid
og at prøve ville være dumt

Anne, I w

DI.GT
Under overfladen sker alt det
de fleste kender til
ved sig selv ,
men allesammen gerne vil skjule
for andre.

Leyla, la

NAVNELEG OG FOLKEDANS



( ... ) For at na frem til det sted. hvor kanoturen
skulle bcuvndc. 11d11c vi forsl vandre 12 km med
vores op1;;1kning. Trods trivialiteten ved at g;'1 s~
langt. var der dog flere lyspunkter. Vi tik langt om
krngc tid til at tale afslapper sammen. og pfi sam
me tid s:i vi en anden side. af Sveriges natur: åbne
vidder, enorme graner. marker samt karakteristi
ske rode og guk træhuse med frugthaver

Vi nacde udmattede frem til kanoerne og efter at
have pakket dem med vor bagage. satte vi kurs
imod nattens lejrplads. Det var en smuk oplevel
se at glide gt:nncm det stille. gronne vand. der re
flektcrcdc eftermiddagssolens sidste stråler, Van
det i elvene vur så klan. a1 man kunne se sig selv
bland! de mange træers spejlbilleder.

Masser af regnvejr på lc's Sverigestur

Efter en 1i111es sejlads slog vi lejr. Vi spiste deref
ler li\ alten. og s/1 begyndte mørket al folde på.
Hele klassen samledes senere om det store, var
me. knitrende bål, hvor folk rislede pølser og la
vede kakao. Vi sang svenske folkesange i mørket,
og bag os tårnede den næsten sortenallehimmel
~ig op med el væld ar lysende, tindrende stjerner.
Man kunne svagt ane grantræernes dunkle silhu
etter imod himlen kun oplyst af månens skær og
bålets llammer.

Del var i sådanne øjeblikke, hvor man følie uni
versets storhed og fællesskabet omkring bålet, al
ruren var alle anstrengelser værd.

Tania V. Jørgensen. l c

1-llMMELFÆRD

Jeg sidder i mængden af regnvåde mennesker, p,
en fældet træstamme. i åben natur. Vi snakker og
griner, mens vi bliver temmelig våde, uden at
sanse fugtige ender og kolde tæer, - Står i en lys
ning midt i skoven og venter på at himlen kom
mer til syne ..

I gennem larmen af slemmer er der en. der spør
ger mig. om jeg ikke skal op at klatre på den hirn
rnclhøje 1ræs1a111111e, der står plantet i gruset. Der
bliver stille omkring mig, i de sekunder der gf1r.
rør jeg siger ja og mærker eventyrlysten rumste
re indeni. En skægget, ældre mand hjælper mig
med sikkerhedsudstyret, der er min eneste red
ning, hvis jeg skulle tabe balancen undervejs.
Han taler i rolige, bløde ord, der får mig til al

slappe afog samtidig styrker min tro på at jeg kan
nå loppen.

Jeg begynder min rejse fra en lysning i skoven..

Stammen er spinkel og høj. Den minder mig om
en flagstung i modvind. Alle grenene er skåret af,
og i stedet er der skruet en masse små sten fast på
dens krop, som jeg griber 0111, med mine smer
tende fingre og hæver mig videre opad med - mod
loppen.

Det går hurtigere end jeg tror, og jeg slapper af
ved tanken om, at den skæggede mand står der
nede p,1 jorden, langt under mig og følger hvert
skridt jeg tager. Da jeg når toppen. begynder det
at blæse kraftigere. og min koncentration skær
pes yderligere. Nu kommer del, der er hele 111:\le1
med min klatren. Det kræver vilje, mod og stil
hed.

Jeg hejser mig op over mcst.unrncns lap og Iår på
en eller anden måde anbrag: el ben på hver side
al' ... rammen. Numsen p:i toppen og blikket mod
jorden. S,\ srn,\ de er derned, alle de mennesker
der folgcr hvert skridt, jeg tager.

Pælen var frivillig , men mange vovede. her Nikolaj, I u

Jeg spørger, med lydelig angst i stemmen, man
den om. hvad jeg gør nu. Nede fra jorden dirige
rer han mine fødder op al s1å på toppen og for
tætler mig, hvor mine hænder kan holde fast.

Sil begynder jeg iangsomt al strække mine ry
stende ben ud. mens min krop er foroverbøjet for
al holde balancen. Mine arme svæver fri I i luften.
og jeg glemmer vist at trække vejret. Så er det,
jeg hører ionerne. Disse rnorke dybe ioner, der
lokker mig. Mil blik spejder ud over landskabet.
men jeg kan ikke finde nogen logisk forklaring
p;i, hvorde kommer fra. og i sekunderne efler mi
ster jeg balancen og folder.

Mit sikkerhedsudstyr har redde! mig. og jeg er
kun folde! el par meter ned. 1 ede pil jorden er der
heil s1i\\e og det er mig, der bryder s1ilheden, da
jeg rf1bcr, at jeg klatrer op igen. Bliver nød1 at
overvinde mørket, angs1c11 og tonerne. K~l'mpcr
for ;u rn et s1ykke af himlen.

INDTRYK FRA SVERIGES ØDEMARK



Anden g,111g erjeg oppe p;'\ ingen tid og foler mig
nnstcu pfi hjcunncbanc. da jeg placerer lodderne
p; toppen. Tovende begynder jeg at strække mi
nc ben som efterhånden er sf1 udmaucdc og
spa -ndic af anstrengelserne. at de ryster og f.'tr
stammen til ;11 svaje i stodvise ryk. Jeg tænker på,
hvad der sker. hvis jeg horer tonerne igen. Jeg er
bange for. at stjernenattens billeder falmer. Jeg
frygter for at falde og forsvinde i dybet Jeg vil
ikke opsluges af morkct.

Den 9 . auaust 1994 var imødeset med mindst li
ge sti stor~pænding for mit vedkommende. som
den må have været for de mange nye I .g· cre og
andre nye på skolen. Jeg var netop blevet ansat
som lærer på ÅSG og glædede mig til at møde
mine kolleger, elever og skolens personale og til
at begynde at undervise.

Tilsidst lukker jeg alt andet ude, slapper bare af i
mine ben og rejser mig op. Jeg planter mine øjne
p:1 himlens violette bil Den er smukkere end jeg
husker. Selvom de funklende stjerner og bille
derne ikke er at sc. rummer den alligevel dybder
som drager mig. Jeg beruses af dens skønhed.

Jeg strækker mig pt1 tåspidserne for at smage
himlen...

Marie Andersen. I c

De fprste uger var travle, men de stod dog langt
fra mal med tiden fra september til december,
hvorjeg var i pæUago1:1iku111 i det ene ;_1f mine fag,
engelsk. Det praktiske kursus i pædagogikum,
som omfatter ca, 6 undervisningstimer om ugen,
foregår ikke pa ansæuclsesskole» men p, et an
det gymnasium, hvor man under erfarne læreres

10

vejledning gerne skulle blive bedre til at under
vise.

P;cdagogikurnforløbet i engelsk var dejligt ud
fordrende og utro lig t lærerigt, men det er bela
stende at skulle lære to skoler. to lærerkollegier
osv. at kende, ogjeg følte ofte, at jeg ikke kunne
koncentrere mig nok om ÅSG.

Alt delle ændrede sig lykkeligvis i foråret 95, idet
jeg i mit andet fag.japansk, fik dispensation Lil m
tage pædagogikum p,1 ÅSG. Jeg fik lidt mere tid
til al nyde at være på »min« skole og til at lære
kolleger, personale og elever bedre at kende.

Eftersom det ikke er .1,1 forfærdelig mange år si
den, jeg selv gik i gymnasiet, sammenligner jeg
uvægerligt ofte dengang med nu. Jeg husker os
elever dengang som lang t mere autoritetstro og
mindre spørgende end eleverne er i dag, og det er
en dejlig udvikling, synes jeg. For at fastholde

Jeg er lra Hoyvik. Færøerne. Jeg kom til Dan
mark i slutningen afjuli 1994 og skulle bo her i
et år. Jeg valgte at gå i lg i Danmark for at lære
sproget og landet bedre m kende og for at prøve
noget nyt.

Jeg var ved skolestart p,, ÅSG en smule bekym
ret for, hvordan del ville være at gf1 på et dansk
gymnasium. men de bekymringer blev hurtigt
glemt. ror jeg blev godt modtage, - både af ele
ver og kercre.

Der er nu gået flere måneder siden fprstc skole·
d;1g. og jeg har vænnet mig til den travle daglig
dag med masser af lektier. P:, F~L'f~•lcrne har vi
dansk i skolen rra 4.klassc, men derfra og til at
de: hele skal fmcgi'1 p5 dansk. er iler et stort
skridt. Det er llll gact godt alligevel - dog er det
bcsvarlig: at holde styr på hele tre sprog på en
gang: f;L'H•lsk, dansk og tx spansk. L:l.'.rcrne

li

elevernes opmærksomhed er det min oplevelse.
at der i dag skal ske flere og mere forskellige ting
i timerne. Således er variation i undervisningen.
kreative arbejdsformer. undervisningsdifferenric
ring og AFEL (ansvar for egen læring) da og~ti
kodeord på de reorctisk-pædngogiskc kurser. jeg
har været pi og det er en udfordring for både
lærere og elever at føre disse flotte teorier ud i li
vet

Der er ting, somjeg gerne sti anderledes p{1 ÅSG.
f.eks derysiske rammer (dog glæder jeg mig me
get over lo ftsrenovering og udskiftning af belys
ning i klasseværelserne) og de forholdsvis be
grænsede økonomiske ressourcer. men den line
stemning og den store aktivitet og initiarivrig
dom. som hersker blandt skolens »befolkning« er
meget smittende, Derfor ser jeg da også frem til
arbejdet og livet på skolen fremover.

Marianne Thomsen

»glernmer« også nogle gange. at mit modersmål
er færøsk og ikke dansk

Der er forskel på et færesk og et dansk gymnasi
um. Her i Danmark er klassen samlet i l.g i alle
timerne, ogder er flere lektier end derhjemme. På
færøerne har vi mulighed for at vælge frivillige
aktiviteter som musik og idræt. men ikke s?1 man
ge som her på ÅSG. Jeg har været på flere eks
kursioner og i Sverige i 3 dage. noget som vi helt
enkelt aldrig har mulighed for at gøre på Førocr
ne. Også festerne er der meget stor forskel på.
Dem har vi flere af på Færoerne end her. Der er
mere liv i dem, og folk er ikke så påpasselige med
alkoholen som her.

Ellers ligner vores skolesystem meget det danske,
især vedr~jrende frava~rsprocent. eksamen og ?ir
sprøver: måske er det lidt friere.

NYANSAT LÆRER Pi\ Å.S.G.

MED ANDRE ØJNE



F:crmke studenter er 11ød1 til al llyttc til udlandet.
Il\ is de vil studere videre, fordi det næsten ikke
er mulig t derhjemme. De fleste flyuer til Dan
mark, Mange oplever det som træls at skulle flyt
te fra øerne og ikke have mulighed for at tale de·
res eget sprog . men jeg vil faktisk meget gerne
tilbage til Danmark - engang. Jeg kan godt lide at
bo og g& i skole her. men et &r er lang tid , s/i jeg

Sol på truppen, april 95
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glæder mig til at k0m111e hjem igen til semmer,
hvor jeg så fortsmiler i 2 .g .

Spændende har del være t, og jeg har lær! en mas
se 0111 Danmark · og danskerne i del å,, øeg ha,
g,1e 1 pli ÅSG.

Rannvå Vestureid, le

Efter samtale med Johan Riohter

Johan Richier vandt i 1953 sammen med sin kol
lega Arne Gravers Nielsen en arkitektkonkurren
ce om et nyt sta tsgymnasium i Århus. Richter var
dengang 28 år og det var hans fø,s1e selvstændi
ge byggeprojekt. Både Ricluer og Gravers arb J·
dede prr C.F. Møllers tegnestue , men de t stod dem
frit for at deltage i konkurrencer sålængc tegne
stuen ikke var med .
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Konkurrencen om det nye statsgymnasium skul·
111 først have været en indbudt konkurrence. men
del protesterede flere af de unge arkitekter i
Århus imod, Del betød at den blev offentlig , men
loka! øg korn til at dække alle arkitekter i Århus
Am t. Da Ricnter og Gravers sendte deres projekt
ind til konkurrencen, regnede cle bestemt ikke
med at skulle vinde.



De havde forud for konkurrencen studeret Sin
tens rcgulariv ror skolebyggeri. De gamle regula
tiver for klasseværelser angav meget præcist. at
målene for et klasseværelse med 32 elever skul
le være 6x8 m og 3.50 111 til loftet. Man fandt s~
ud af. at hvis man »kun« puttede 24 elever i klas
sen. kunne 111:111 reducere højden. Derved fik vi de
lavloftede lokaler. og de nye byggeregulativer an
gav den fremtidige linie med lavere mål. Når man
så også vendte klasserne. s~ de havde den korte
side ud mod facadcn/gange.n. kunne man sarnti
dige afkorte afstanden mellem klasselokalerne og
derved spare p~ gangarealet. Men det skabte et
lysproblem i den side af lokalet. der vendte ind
mod gangen. Det løste man med ovenlysvindu
erne. Der var i det hele taget meget opbrud i sko
lebyggcriet først i 1950'crne. med skoler i et
plan, med atriumgårde etc.

Til dimensionerne af skolens forhal. hentede ar
kitekterne inspiration i ankomsthallen på Århus
Hovedbanegård, og forhallen fik næsten samme
længde og bredde. Ideen til fliser i gangene fik
man også fra ankomsthallen og fra Domkirkens
gulv. Begge steder har man brugt den tyske Sol
lenhofen sten som belægning. i Domkirken kun
visse steder.

Det overraskede de bevilgende myndigheder i
stat og amt, at man indenfor det relativt besked
ne budset for hele skolen også kunne få skolens
facadebeklædt med Gotlandsk kalksten. Så arki
tekternes ekstravagante forslag gik igennem uden
problemer.

Alle ting til skolen blev skræddersyet, lige fra
døre i oregon pine og håndtag i specialsvejsct
rustfrit stål til borde og stole i varmpresset ame
rikansk fyr.

At skolen skulle udsmykkes var allerede med un
der skolens projektering. Men relativt sent kom
Asger Jorn ind i billedet. Det stod klart, at Jorn
skulle have en større udsmykningsopgave i Dan
mark, men Jorn saue som betingelse, at skolen

både skulle have et relief og gobelin. Der var •
budgettet afsat 100.000 kr. til kunstnerisk ud
smykning. Jorn tilbød, at man kunne rn relieffet
og gobelinen for 150.000 kr., og det accepterede
man sa,

Jorn karakteriserede Richter og Gravers projekt
til statsgymnasiet som »opbygget efter det k las
siske europæiske konstruktionssystem, der består
i sannnensætning af indbyrdes uafhængige ele
menter, der alle har tendens mod retvinklede en
heder, da disse er lettest at få til at passe sammen.
Det samme princip som et sæt byggeklodser. Det
kan altid pilles fra hinanden i sine grundelemen
ter.« Han mente, at det måtte være arkitekterne.
der udarbejdede udsmykningsplanen: hvor ud
smykningen skulle være og dimensionerne før
denne. Ethvert spil har sine regler, mente han, og
så kunsten. Arkitekterne havde lagt spillet op,
sådan at det måtte være dem, der angav reglerne,
hvis der skulle være tale om et samspi I. Han øn
skede derfor en klar redegørelse for, hvor og
hvordan han skulle sætte ind. Så skulle han nok
selv klare resten, og han troede bestemt det ville
more ham at lave en sådan bunden opgave, »jeg
hører jo til dem der ønsker at holde p& formerne,
og måske er del godt at min første opgave be
gynder med et reduceret ansvar«, skrev han hjem
fra Alba i Italien, og afsluuede med, inden han
gik igang med leret, at tilslutte sig planerne til
Statsgymnasiet, »når jeg er interesseret i projek
tet er det fordi det stilistisk er et rent og klart ar
bejde, som sæuer krav om lige så præcise og di
stinkte midler fra min side«.

På grund af forsinkelser hos de bevilgende myn
digheder, korn byggeriet af skolen først igang i
1956. Det forbløffede de 10 unge arkitekter, at in
gen saue spørgsmålstegn ved deres evner til at
gennemføre projektet. De indfriede da egs for
ventningerne og skolen kunne tages i brug den
12. august 1958. Reliefters opsætning fulgte godt
et år senere.

Ole Bouzauw

Den facadesten, som skolens mursrensbygninger
er beklædt med. er en grå kalksten, som stammer
fra Gotland i Sverige. Goilandskalkcn er dannet
i en geologisk periode i Jordens Oldtid, som hed
der Silur, og som ornfauer et tidsrum fra 440 til
410 mi li ioner år fiir nu.

I Silurperioden var klimaet varmt, og store dele
af Jorden var dækket af hav - det gælder også
Gotland. I-ler, hvor havdybden antages at have
været mindre end 50 meter, var der ideelle le
vevilkår for en række af datidens dyr og planter.

Kolonidannende koraller og stromatoporider,
som er en forlængst uddød dyregruppe, dannede
rev og banker pii havbunden, og i tilknytning der
til var et frodigt dyre- og planteliv.

Gotlandskalken er berømt for sit overordentligt
store indhold af fossile dyr. Det drejer sig isærom
masser af arter af koraller. sirornatoporider,
blækspruner, snegle og muslinger, brachiopoder,
som på dansk kaldes armfødder, og søliljer. Men
også de nu uddøde dyregrupper trilobitter og
graptoliuer forekommer i kalkstenen. De fossile
plantefund er karakteriseret af forskellige former
for alger.

Blandt de forsteninger, som man i lang tid havde
kendt fra Gotland, var et lille bløddyr med en hu
eforruet skal, Pilina, som man troede tilhørte en
dyregruppe, som var uddød for mere end 250
millioner år siden. Men under den danske Ga
lathea Ekspedition i 1952 blev der i en prøve, In·
ger på 3.590 meters vanddybde i Stillehavet ud

Siluri~~ koralrev, 1&2 salilj cr, 3 søstjerne . 4 soskorpion . 6&7 koraller, 8 bhuksprune . 9 snegl. 10 trilobit.

ÅRHUS STATSGYMNASfUM ER IKKE BYGGET AF GRÅ BETON
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for ~lcllema111crika, vestkyst fundet rcpræscn
tanter af en nulevende slægl. Ncopilina. Undcr
,,,gcbcr af »det levende fossil« Neopilina gu
lmhca viste. at Pilinn og Ncopilina begge tilhør
te en helt ny dyregruppe. som blev bidt urblød
d) r.

På Gotland er der ogs: rundet soskorpioncr, Eu
rypterida. som er skorpionlignende dyr. der kan
blive næsten 2 meter lange.

I 1885 blev der fundet et fossil af en ægte skor-

Endelig indeholder kalklagene på Gotland også
nogle af de mest primitive hvirveldyr, urfisk og
panserhajer.

På grund af Goilandskalkcns spændende dannel
seshistorie og de mange fund af fossiler deri er
Gotland et klassisk 0111rf1de for geologiske studi
er af Silurperioden.

rims Statsgymnasiums facadesten rummer levn
fra et rigt dyre- og planteliv i en varm periode i
Jordens Oldtid - og er altså ikke en trist grå be-

Anne-Lise Lykke-Andersen

Asger Jorn. rclief317x2.i2cm. Herning Kunstmuseum

EN STUMP AF JORNS RELIEF

pion. som vakte stor opsigt. fordi man dengang ton.
var overbevist om. at den var en repræsentant for
de ældst fundne landdyr
I dag ved man. at de tidligste skorpioner. som er
i slægt med den berømte Gotlandsskorpion, leve
de i havet.

Professor Tage Kaarsted, som døde i december
1994, var ansat ved ÅSG i årene 1958-68. Han
havde således lejlighed til at følge begivenheder
ne på tæt hold, da Asger Jorn sammen med et
hold italienske arbejdere i efteråret 1959 satte det
store relief i forhallen op. Han var bl.a. til stede,
da det åbenbaredes, at den lille del af relieffet,
som er placeret sydligsi, har en tv illing. Hvordan
denne tvilling kom til verden og senere havnede
p, skjortefabrikken »Angli« i Herning, beretter
han om her:

»( ... ) Da kaklerne til den rigtige mur var lagt ud
som ønsket af Jorn, viste det sig, at der var en hel
sektion på nogle kvadratmeter for meget. Jorn
kunne straks huske, at dette stykke var lavet en
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dag, hvor han og hans hjælpere havde været over
dådigt berusede. Klokken var 14, og skolen ved
at tømmes, da Jorn sagde til mig: »Ring til Aage
Damgaard i Herning og sig, han skal købe stum
pen kontant her og nu.« Jeg varede selvfølgelig
javel, selv om Jorn afviste at give mig IO procent
i formidlingsgebyr. Aage Damgaard reagerede
omgående: »A kommer nu". Det gjorde han og
så henad kl. 16. Følgende samtale udspandt sig:
»Darngaard: Hva' ska' do ha'? Jorn: 10.000.
Damgaard: Do må vær' towli. Do ka' ro 5.000«.
Med få variationer gentoges samtalen. Ingen vil
le give sig.

Jorn vandrede ned ad trappen, Damgaard efter.
Til sidst gav Damgaard op: »Do' fo'r de I 0.000,

men så vil a os' ha' den mæ mæ det sam ·. Do Ka
a'sted ka' do ik' ring' te Kå'I å sie, te han ska
kom' mæ pickoppen mæ det sarn'.« Han kom da
også ved I 8-ticlen, og det lille stykke kan stadig
ses p,\ skjortefabrikken »Angli« i Herning.

Hvad Damgaard ikke vidste, og hvad jeg ikke
fandt anledning til at signalere, var, at i en ven
tende taxa ved skolens indkørsel holdt Jorns el
skerinde, som han skulle befordre til Tirstrup for
ilt afsende hende med del ny , som bragte hans
ægtcviede hustru. Der var altså en tidsfaktor end
da ar særlig karakter, og havde Damgaard holdt
ud et par minutter mere. var muren blevet hans
for det halve. Jorn havde over for mig ikke lagt
skjul på, at han var i nød for »cool cash«. Mange
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år efter oplyste jegAage Damgaard om sammen
hængen. Den bekom ham ilde. Skulle han virke
lig være ble et fuppet i en handel? Jeg trøstede
ham med. at han trods ah havde gjort en god for
retning.( ... )«

Resten af Tage Kaarsteds beretning om opsæt
ningen af relieffet kan læses i en bog om Asger
Jorns værker p& SG. som foreningen Århus
Statsgymnasiums Venner udgiver i indeværende
fir.

Janne Yde
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HVAD LAVER SKOLEBESTYRELSEN?

Ole Juhl

Selv om disse meget glædelige investeringer
fører til færre vedligeholdelse udgifter. m , i sta
dig erkende, at en bygning i 40 års alderen i hoj
grad har Cl vedligeholdelse behov. som vore æd
vanlige standardbevillinger ikke rækker til.
Vi forsøger til stadighed at fremføre vore syns
punkter herom. og vi h, ber p,1 at vinde gehør for
vore synspunkter hos de bevilgende myndighe
der.

Endelig arbejder vi videre med større projekter,
herunder den fortsatte udskiftning af det foræl
dede varme- og ventilationssystem og fornyelsen
af lokalerne i skolens nordfløj og af lokalerne til
Faget billedkunst.

Der er således stadig store og påtrængende opga
ver, men de iværksatte arbejder har givet os et ly
sere syn på de fremtidige muligheder.

Det er med stor glæde, jeg kan orientere om, at
skolen i år får fornyet ikke alene bygningens lof
ter, men også det elektriske sy tern. Arbejdet gik
i gang i december 1994 og forventes afsluttet i
sommerferien 1995 .

Hermed løses el af vore helt store bygningsmæs
sige problemer: Vi skal ikke længere være be
kymrede for nedfaldende loftsplader, vi far en
fornuftig isolering af lofterne, smuldrende el-led
ninger udskiftes, og vi får en tidssvarende belys
ning i lokalerne. Ikke mindst fornyelsen af tavle
belysningen har længe været tiltrængt.

De1 ser også ud til, at der i dette kalenderår vil
blive bevilget midler til en totalrenovering afsko
lens paptag. Også delte har længe været el
påtrængende behov, og de nye lofter gør jo ikke
(1nsket om et tæt tag mindre.

Forfaldet af de fysiske rammer har også optaget
bestyrelsen meget. Huset er simpelt hen slidt ned.
Fra sin observationspost i bestyrelsen bemærker
Ole Juhl med tilfredshed: »Besiyrelsen har brugt
megen energi på at finde penge til at forbedre hu
sets stand. Kampen for at råbe de bevilgende
myndigheder op har været konstant, og der kom
mer løbende nye ideer til, hvor man kan søge ek
stra penge.«

De emner. som har optaget bestyrelsen i det før
løbne /1r har blandt andet været: Den interne kom
munikation og information på skolen - fungerer
de 1ing godt nok?

verden udenfor, og det giver en god debat, som
er lærerig for begge parter. Inspiration er nok be
styrelsens vigtigste funktion.

Siden sommeren 199 1 har f SG haft sin escn be
styrelse. Bestyrelsens første 5r var læreår- og vi.
der kommer udefra, lærer stadi2 1102c1 hver eauu.
vi holder mode. Men cfterh/mden har vi vi;I al
le sammen dannet os et billede :1f el gymnasium i
90'cme med alt. hvad det indebærer af studietu
re , ternacbge, tysk og kemi pti. højt og lavt niveau,
musicalopførelser. skoleblad. mobning og ha
sardspil.

Bestyrelsen har nogle helt konkrete opgaver. som
går ud på ar fasrla-gge for eksempel fagudbud.
elevtal i klasserne. budgetter og ferieplaner. Det
gor vi efter indstilling fra de mennesker. der ar
bejder med de komplicerede puslespil til daglig.
Men ellers fungerer bestyrelsen nok i haj grad
som den flok. der ser med friske øjne på skolens
hverdag og stillerdumme spørgsmål til rutiner og
procedurer. som man måske er blind for, når man
befinder sig midt i dem. »Sådan gør vi, fordi det Dorte Søholrn
har vi altid gjort« gælder ikke i bestyrelsen, for
flere end halvdelen af medlemmerne kommer fra Se også håndbogen side 111

Lofterne for renovering
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En kvadrille 1-.!Jr til Les Lnncrcre

SKOLEFEST

Tak til alle. som hjalp med forberedelser. afvik
ling og oprydning og dermed bidrog til. at delle
, rs skolefest blev et af · rets højdepunkter pa
ÅSG.

Skolefestudvalget

Revygruppen

Opskrift:
godt med tirsdagsmøder
ca. 20 småskøre mennesker
en række forberedende møder
latter og småskænderier
mindst I 5 kg kaffe
5 kg the
minimum 15 kasser øl
en flok referatskrivere
IO bradepandekager
150 boller med smør
intim hygge
50 friske skuespi liere
2 instruktører

HVORDAN MAN LAVER EN REVY

Bland de småskøre med de forberedende 11111der. kugen, øllet og bollerne samt ca. halvdelen ar
kaffen og tirsdagsmederne og lad det simre ved svag varme i godt lire måneder.

Serveres varm.

Herefter rilsænes de øvrige ingredienser. og revyen bringes i kog under kmflig omrøring og kø
ges godt igennem i mindst "n måned. Smag den til med enkelte ændringer øg ideer.

glæde for de mange dansende. I kantinen spille
de »Arosia« afdæmpet, traditionel jazz, og pfi
lærerværelse! spillede hyggepianisten Jnhn Pin
kclton. Som altid var der fyldt op over alt. Elever.
nuværende og tidligere ansatte. gamle elever og
ikke mindst forældre mødtes, snakkede. dansede
og grinede sammen - om ikke ti! den lyse mor
gen - sf, til kl. I, hvor skolefesten sluttede, og op
rydningsholdet tog fat.

særligt udvalgte gæster til hyggeligt samvær i
klasselokaler, hvor der var dækket op til diner,
som i nogle klasser bestod af en hurtig pizza, i
andre af diverse udgaver af »suppe, steg og ka
ge{i. mens atter andre havde arrangeret større buf
tet'er med hjemmelavede delikatesser.
Kl.21 havde pigerne forvandlet sig til prinsesse
agiige væsner i brusende balkjoler. og drengene
lignede til forveksling kavalerer i de til lejlighe
den erhvervede pingvinsæt. Klar, parat til ind
march og lanciers' Publikum klappede taktfast,
blitzene lynede. videokameraerne snurrede, og
dansen den gik så let gennem fest al og forhal.

Efter dansen strømmede folk til baren p lærer
værelset og i kantinen. Nu var der mulighed for
fri udfoldelse, og rundt omkring i huset var der
dans og underholdning for enhver smag. l festsa
len diskotek, som senere afløstes af bandet »Boo-

Efter revyen indbød hver klasse forældre og ze Broihers«. som foldede sig mu. ikalsk ud til

Endelig kom den 17.nmns og skolefesten! Jg'cr
nes revy var humørfyldt. vellykket, sympatisk.
Den vakte jubel med flotte dansenumre. skægge
sketch, gode skuespilpræstationer, veloplagt mu
sik - og ikke et 3g-øje var tørt, da hele banden
sang med pfi den ørehængende slutsang.

Hver onsdag eftermiddag, uge efter uge, fyldte
tonerne fra Les Lanciers forhallen: Elever træne
de ihærdigt. og danselærerinde Riis vejledte
myndigt. stående på en stol med mikrofon i den
ene hånd 02 clearet i den anden. Som skolefesten
nærmede sig. b1ev også forberedelserne til årets
revy intensiveret og 3g ·erne mødte mere og me
re klatøjede til undervisningen. Der blev arbejdet
på højtryk med scenografi, kostumer, musik, ko
reografi. og prøverne på de skrå brædder tog ef
terhånden form.
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INTERNATIONALISERING 1994/95

Man skal kravle . før man kan gå

Inger Meier
International koordinator

typiske aspekter af den danske ungdom kultur
for f.eks. Grækenland og ville tilsvarende rn en
viden 0111, hvad der rører sig i græske unge. Hvad
har unge rilfæltes? Hvor skiller vandene? Hvis
man kunne forestille sig. at andre klasser besøg
te England , Irland . Tyskland , Frankrig . Spanien .
Tyrkiet o.s.v. med det samme tema, så kunne vi i
slutningen af 2g garanteret komme med et godt
bud på den fælleseuropæiske ungdomskuliur og
dens subkulturer,

Lærerkollegie r blev i december præsenteret for
forskellige projektmuligheder i Grækenland .
England og Holland (som var kommet til). og 5
I g klasser fik tilbud om udveksling . På nuværen
de tidspunkt ser det ud til. at en enkelt klasse
måske tager til Athen i 2g. en anden klasse mod
iager gæster fra Holland i marts 1995, og en tre
die klasse undersøger muligheden ror at komme
på udveksling til Spanien .

De t er mit håb , at skolens positive holdning til in
ternationale projektarbejderog udveksling vil ha
ve en afsmiuende effekt på eleverne . således at
mange flere vil få mulighed for at »arbejde i rnar
ken« og skabe sig venner i udlandet. Vi har kon
raktnette t og tager her i foråret I 995 de første
tøvende skridt - jeg tror og håber på, at vi alle kan
få megen fornøjelse af at betræde den europæiske
vej!

For eksempel kunne det fælles projekt være
»Ungdomskultur«. Vi ville så skulle præsentere

Den barende idC er. at de unge skal mødes på
tv.rrs af gr:enscrnc og være fælles om et projekt,
som de har arbejdet med hjemme, og som de så
skal arbejde videre p1, ude. De unge skal bo hos
hinanden ler p{i den måde også at rn værtslandets
kultur ind under huden. De venskaber, som de
unge vil skabe i udlandet, kan s:l fornys, når
ga.:slt.:rnc selv bliver vaner.

Konferencen var meget positiv og inspirerende.
Der var ingen tvivl om, at vi alle meget gerne vil
le bidrage til al åbne hinandens ~,jjne for den eu
ropa.iskc dimension i undervisningen og for for
skelle - og ligheder - i de t Europa, vi alle er del
af. Vi udvekslede informationer om lande, regio
ner og skoler og drog hjem med mange gode kon
takter, ideer og planer i kufferten.

Skolens udviklingspolitik er at indgå i internati
onalt samarbejde . og derfor deltog vi i et møde i
Athen i november 1994 med henblik på at skabe
udenlandske kontakter. Grækenland havde - for
uden Danmark også inviteret England, Irland og
Tyskland.

Det er ingen let sag at ændre på gymnasieelevers
forventninger til gymnasietiden og dens tilbud.
hvoraf Ct afde faste »altid« har været studieturen
i 2g til udlandet. hvor lærere og elever i en uge
har tordyhet sig i forskellige aspekter ar et lands
kultur efter grundige forberedelser hjemmefra.

- -~ >
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UDVEl<SLINGSRE.ISER

:!a moder gadebcm i Guatemala

GUATEMALA 1995

Den sidste uge rejste vi rundt i landet. og vi kom
til at opleve Guatemalas skonne natur. De første
to dage var vi ved søen Atitlan i en by, som hed
der Panajchel, som ikke i sig selv er nogen skøn
by. men den ligger lige ned til søen, som er smukt
omgivet af bjerge og vulkaner. Derefter rejste vi
til et sted oppe i bjergene kaldet Fuentes Gocgi
nn, der var ubeskriveligt smuk. Vi blev der kun Cn
nat, for turen gik videre til S1illehavet. Der var en
hede, som man slet ikke kan forestille sig som
koldblodig skandinav, og det gjorde nætterne
uudholdelige. Men om dagen kunne man ligge
ved stranden, og at bade i Stillehavel var noget af

onbyen, og det er hårdt tiltrængt. Det gav os man
ge både positive og negative oplevelser, og vi op
levede både noget af den værste slum og Guate
malas Beverly Hi lis. Det var en uge fuld af kon
traster.

Den anden uge var vi i Guatemala City. Vi fulg
te en organisation, som hedder ESFRA. Den m
hcjdcr med slumprojekter rundt omkring i milli-

Den første uge tilbragte vi i den gamle hovedstad
Antigua. DL'r gik vi til spanskundervisning i fire
timer hver formiddag. og om eftermiddagen be
~1>g1c vi de gadebørn , som var tilknyttet organi
x.uioncn Casa Alianza, Vi havde utrolig mange
gode timer sammen med dem, og især de mindre
h11n 1 var meget k.erlige og imødekommende.

Lørdag morgen den I 5.3.95 var begyndelsen på
det. der skulle blive en aldeles fantastisk tur· det
var begyndelsen på vores tre ugers studietur til
Guatemala. Rejsen startede på Århus Banegård,
Il vor vores familier var mødt op for al sige farvel.
og fprst s1jndag aften landede vi i Guatemala luft-
11~1v11 efter en lang og trættende tur over Atlanten.

Line Jensen, 3d

Det ville være lyv at sige, at sproget ikke var no
get problem, men samtidig var det en udfordring,
og efter en uge var de fleste af os en del bedre
hjemme i de italienske gloser, end da vi tog hjem
mefra',

De kommende dage viste sig dog - som det ofte
sker - at gere vores skræk til skamme! De ind
fodre havde lagt et program, der i ugens løb gui
dede os rundt i alle afkroge af det forårsskønne
Toscana. Der var næppe den middelalderby eller
det marmorbrud. vi ikke fik udførlige forklarin
ger om af diverse eksperter på området. Og hjem
me i Livorno stod familierne på pinde for at gøre
alt for os' italiensk gæstfrihed kan virke helt
skræmmende. før man vænner sig ti I den, men vi
lærte nu hurtigt. at vi ikke skulle tage vores tal
lerkener ud af bordet, hvis vi ville forblive p god
fod med »rnamrna« og vi afleverede pligtskyldigt
vores snav. ctøj hver morgen, så hun ikke selv
måtte ind og rode efter det. mens vi var væk!

Helt over chokket var jeg nok endnu ikke kom
ruet om aftenen, da jeg, sammen med min med
logerende, satte mig til bords - efter et kort bad.
sum ikke havde formået at nedkøle mine blus
sende kinder. Men hvordan forklare dette til en I
meter ltcJj og I meter bred, lille signora i blom
strede tøfler. der sucdigr · for femte gang i løbet ·
af aftenen - hævder at kindernes kulør skyldes for
meget sol? Og så p?1 italiensk!

glimtende guldlænke. mørke solbriller stod han.
ivrigt gnaskende tyggegummi, parat til at tage
imod min rejsetaske. som jeg kun nødigt overlod
ham.

i\krc end pizza og spaghetti...

»Hcndc der er heil rod i hovedet ! Hun har allere
de faet for meget sol«. fors10d jeg. at min italien
ske v.crrsmor forklarede den tredje nabokone. der
»lipc kom torbi« under middagen p~ vores første
aften i l.ivorno. hvor \'i skulle bo privat indkvar
tcrci i S dage i forbindelse med vores udveks
lingsrcj-c. forår 9-1-. For meget sol var nu næppe
grunden til mine blussende kinder. men jeg und
lod at blande mig i samulcn og koncentrerede
mig i stedet om at få pastaen indenbords uden alt
for hojlydt <lubrcn og for meget tomatsovs på du
gen. Hvordan skulle jeg forklare spændingen og
den knude i maven. jeg havde gået rundt med. ik
ke bare hele dagen p,l vej fra Firenze til l.ivorno.
hvor en flok fremmede italienske familier vente
de pa deres danske logerende, men i hele måne
der op mod vores afrejse fra Århus''

Mens vore, parallelklasser glædestrålende be
gyndte at snakke om parisiske cafeer. London-di
sco\ og billig sprut. fik vi breve fra vores kom
mende værter. der afkræftede enhver påstand om.
at de »jo kunne tale cngclsk«, Stemningen i da
værende 2.d nærmede sig del hysteriske i ugerne
op til det. der skulle blive vores livs tur. og Iwer
dag kom folk med nye rædsclseksempler på ud
vekslinger. der nær havde fået katastrofale [piger.
Min mave fik det ikke spor bedre. da jeg vel frem
me ved den italienske skole fik udpeget et brød
afen italiener som min væn den kommende uge:
il)1rt pilotjakke. åbentstående silkeskjorte. der af
slørede c1 kraftigt behåret stykke bryst og en

U<ln..•\...~ling,rcj~cr er anderledes end såkaldt al
mindelige studierejser. 3.d har provct det, og Li
ne J1-•n~L·n for1a:lkr her om. hvad en udvekslings
rejse kan indebære afgenvordigheder og gl;l'der:
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FREMSKRIDT OG FRIHED

For 3 år siden fik Estland sin egen møntfod og kunne begynde en udvikling som et selvstændigt
land efter 800 års besættelse, kun afbrudt af 20 års selvstændighed i mellemkrigstiden. 2.x var
i Tallin for at få el øjebliksbillede af de økonomiske og sociale reformers resultat.

en oplevelse. S:1 var luren ved al være slut. og 0111 fra den kvælende frygtelige lugt. Det var næsten
fredngcn tog vi tilbage til Gu.uemala City og bc- den. der var værst.
gyndte vores hjemrejse lordag morgen.

Den russiske kirke iTallinn

Sarah Thayer, 2a

Turen har være: en fantastisk oplevelse for os al
le, og den har virkelig åbne! øjnene til en helt ny
verden - en verden. der ligger meget langt væk
fra ÅSG, Fenrisvej, og som har lært os al sætte
endnu mere pris p~, hvad vi har i Danmark. Mi
kommer hjem med en laske fuld af nye indir,VR
og erfaringer. noget vi forhåbentlig kan bruge,
når vi igen rejser ud i den store verden.

Kontrasterne er åbenlyse i Guatemala, rig og [at-
1ig lever side om side, men alligevel i to forskel
lige verdener. Rigmnndskvanerer og slumbebyg
gelse ligger lige op ad hinanden. og forskellene
er så abnorme. ni de riges overflod kommer til at
virke endnu mere absurd og grotesk, end den er i
forvejen. Mødet med slummen og menneskene,
der bor i den, si/li' for mig som en afde stærkeste
oplevelser på turen.

Det er svæn med s:1 rn ord at beskrive. hvad vi
oplevede i lober ar de tre uger. Vi fik sf, mange
indtryk og store oplevelser. at det er svært nt sæt
te ord pli. Selv nu efter vi er kommet hjem. har
jeg stadig svært ved a1 tro, a1 del hele ikke bare
er en drøm.

En af de ting. som gjorde størst indtryk. var nok
ugen i Guatemala City. Det er en forfærdelig stin
kende og forurenet by. og overalt. hvor man ven
der blikket hen. ser man fattigdommen og ussel
heden. Model med den slum. man ellers kun ser
i fjernsynet var skræmmende. for denne gang
havde man alle sanserne med. Gennem tjernsy
net kommer ingen lugte eller lyde, og de var vig
tige. når man stod der i skraldet, tynget af den
kvælende varme og lugten af afføring og måtte
høre på de forpjuskede hundes hylen. Man kun
ne ikke slippe væk. ikke fra børnene som mest af
all ligner udhungrede hundehvalpe. og sle: ikke

Det kan ikke beskrives med ord. Del skal ople
ves, siger Anneli. der var vores guide på turen.
Hun var med på byens store sangplads, da
100.000 estere i 1989 for første gang uduykte de
res hjemlandsfølelse ved al synge deres national
hymne og andre forbudte estiske sange.

Esterne har på trods af skiftende besættelses
magrer altid være! estere af hjertet. De har på
ganske få år bygget et land op fra kommunismens
ruiner. De økonomiske reformer raser afsted, og
optimismen blomstrer overalt i landet. Regerin
gen har omdannet det kommunistiske styre til
ideologisk liberalisme, så Estland i dag er et afde

lande i verden, der har privatiseret mest af deres
servicevirksomhed. Udenlandsk valuta har løfrer
levestandarden for de 2/3 af befolkningen, der er
estere. Men liberalismen harogså delt lande, i rig
og Iauig - ester og russer.

ESlisk lovgivning undertrykker den I /3 af be
folkningen, ca. 500.000, der er af russi k afsram
ning, Mange russere bor i betongethoer udenfor
byen. uden forindnydelse, ude af syne. Vi kun
ne lydeligt mærke p den midaldrende estiske ge
nerarion, a1 forholde! til de russiske bosæucre ik
ke var ladet med varme følelser.

Esterne er meget opsaue pil at rn sendt russerne
rilbagc til deres hjemland, da de stadigt bærer nag
over kommunismens undertrykke lse ar landet.
Men mange russere er født og opvokset i Estland
og f1,1lcr ingen bånd til Rusland. All igeve l har rus
-crnc rnc1 fris, til den I. juni 1il a1 vælge, 0111 de
onskcr at være estere p~ estiske præmisser eller
vende tilbage til det Iauige Rusland.

Vi oplevede for I. gang 111 Sll'on rukre ril mere
end vand og brød. For 60 til 70,- kr. kunne man
spise p~ en pæn restaurant. Derefter var del rnu
ligt rur alle interesserede at opleve turens »kultu
rclle« hejdepunkt: Striptease.

Vi fik el realistisk billede af estisk tankegang og
levemåde. Et øjebliksbillede af et land i hasiig
forandring - et land. der om få år vil have lag1
sovjeuiden fuldstændig bag sig og være på højde
med europæisk levesiandard. Vi s1\ en stat , der ik
ke længere kan genkendes som en lid I igere del ar
Sovjc1unionen og med cl folk, som aldrig mere
vil lade sig undertrykke af nogen besæ1telses
magter.

Sr,ren Højby & Frederik Hvid-Jensen. 2x
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Selv om en gymna:-:icl:trcr har en ret lang ud
dannelse b:ig sig. for han/hun bliver :111s:u i en
gymnasiL·skok. g:l'lckr det ror dcuc job som for
alle andre i vore dage. at udviklingen inden for
fogl'ne knever en fort sal efterudd annelse. En stor
del af krrerne deltager derfor i forskellige former
for faglig efteruddannelse. som kan vmc korte
cftcnuiddagskurser. tre-dages kurser eller i

~_ja:-ldne tilfa-lde kurser afop til en uges varighed.
i indland eller udland

Men en ting er den faglige cfte rud daunelsc, en
anden den pct'clagogiske. Ogsf1 her har vi lærere
behov for hele tiden at være orienteret om. hvil
ke nye tanker. der rorer sig inden for forskningen

Tysklæ rerne på studietur i Bremen. for.i r 95
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ng p/i andre skoler. Delle er ikke mindst de sene
re :1r blevet mere vig tig t, fordi gymnasieskolen
undergår sf1 store lorandnnger, både hvad angår
de elever. vi tår, og de krav, der stilles til måden,
der undervises p!\

Som led i denne videreuddannelse arrangeres der
hvert andet fir på ÅSG et kursus for alle lærerne,
strækkende sig fra torsdag eftermiddag til lørdag
middag. I flere ,,r var det faste kursussted Hald
Hovedgård, i dette skoleår og forrige gang Kalø
Sprogskole.

Hen over årer arbejdes der på en skole som vores
i mindre grupper med mange forskellige pæda-

gogiskc udvalgsarbejder og udviklingsarbejder,
og et sådant længerevarende pædagogisk seminar
er s:erdcles velegnet til at orientere hele kollegi
et om resultater og problemer og ffi forskellige
udspil gennemdebatteret.

Ved Kalø-seminaret i september i dette skoleår
var der således oplæg og diskussion om, hvordan
vi kan udvikle evalueringen til at blive andet og
mere end blot samtnier 0111 karakteren. Der var
indla:g 0111 differentieret undervisning, som fire
l.ercre havde erfaringer med fra et Irengere kur
sus og et forsogsarbejde. (Diffenrentieret under
visning drejer sig om, uden at slippe det fælles
1rn1I al' syne, at arbejde mere med den enkelte
elevs forudsætninger og muligheder). Vi tog i for
l.cngelsc ar skolens målsætning vdr, internatio
nalisering fol på et større udredningsarbejde om
skolens holdning til andre former for studieture
end de traditionelle, fx egentlige udvekslingsurre.
og vi lik bl.a. ved hjælp af en foredragsholder
udefra sat lys på de særlige problemer, der selv
sagt kun ligge i at være to-sproget, når man skal
gc1111c111føre en gymnasial uddannelse.
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To andre indbudte gæster kastede lys over hen
holdsvis de mange mere eller mindre hensigts
mæssige roller, en lærer kan »spille« i den dagli
ge undervisning, og over de problemer. som det
nu engang rejser, m verden ikke længere. hverken
for elever eller lærere. er s/1 ligetil. at man let fin
der sin egen plads i den.

Og så var der bal bagefter!

Både den faglige og den pædagogiske efterud
dannelse, som bliver mere og mere nødvendig for
et lærerkollegium, rummer imidlertid, ud over.
hvad de meget stramme økonomiske bevillinger
rejser, det problem. at eleverne uundgåeligt ram
mes i form af aflyste timer. Nogle dækkes ind af
vikartimer med andre lærer, men ofte bliver der
tale om aflysninger. Eleverne må så trøste sig
med, at ulemperne forhåbentlig opvejes af, at
lærerne både fagligt og pædagogisk bliver i stand
til at give en bedre undervisning!

Jørgen Sørensen
Pædagogisk medarbejder

LÆRERNES ffl'ERUDDANNELSE



PROJEKTER I PRAKTISK-KREATIVE MELLEMNIVE;i,:UF'A(1;

Elevopgave i Design. Katrine Milens. )z og Knrin Munch. 1:u viser stole I eget design

Janne Yde

Holdene præsenterede ved e1 lignende fællesar
rangement i festsalen deres eksamensprojekter d.
26. og 27. april i festsalen.

eftermiddag. Til slut i denne beretning er der kun
tilbage at lakke musikholdet for deres indsats og
medvirken til at sætte ekstra krydderi på styk
ker.«

Vi slap altså fra vores første projekt med skindet
på næsen og æren i behold, og det var med en
blanding af vemod og lettelse. vi sukkende brag
te de sidste kasser og kostymer på plads fredag

Men nej' »Fyriojet« blev om ikke en kæmpesuc
ces, klar til Hollywood, så i hver! fald godt mod
taget af publikum. Vi var alle meget opstemte bå
de under og efter stykket, og publikums opbak
ning og begejstring for de platte vitser gav os ek
stra lyst til at give den hele armen.

Katrine Skjnh som pnnsessen i
dramaholdets opforelse af
»Fyrtojer«

»( .. ) Endelig oprandt dagen, hvo, »F.yrtøjel« øg
drunnholdet skulle s1/t sin prøve blandt Å\S@'s
elever, Der var vist et par somrnerfug le i maven
hist og her, og vi var allesammen mere ellernnin
tlre nervøse for, hvordan stykket ville blive m0d
taget af tie utålmodige horder, der var ca. 6 å, l!}l
dre end tlen målgruppe, vi havde produceres Slo/R
kel for. Så det var med bævrende Rnæ øg li:01tl
sved p/r panden, vi gik på scenen, parate nil an ud
stille os selv og måske blive fuldstændigt til gr,in
på hele skolen.

Hele dramaheldet var fæl les 0m al ptoducere og
oprøre »Fyrtøjet«, som musikholdet leverede
musik- og sangnumrene til. Katrine Fra 2.a sWrii
ver som repræsenram for dramaholdet til irs
skriftet om begivenheden:

Film og Tv-holde! viste videoer, der vor produ
cerct i mindre grupper. med titler som »Hisioric
timen om Sleortz fremtid eller polske landmi
ner«, »Splcen«, »Alice i everuyrlund«, »Hr.Han
scns evcmyr«. »Crime dosn ·1 pay«, »Ludemæt
ter«.

Billedkunstholdet arrangerede i forhal og festsal
udstilling af tegninger og akvareller, mens de
signholdet i en plancheudstilling viste. hvordan
de havde arbejdet med egne forslag til renovering
og forskonnelse af grimme butiksfacader i det in
dre Arhus

To gange om året g;1r mellemniveauholdene i
drama. film og TV. musik. billedkunst og design
sammen for :11 præsentere projektresultater for
andre elever. lærere og indbudte venner, søsken
de og forældre. Forstc gang blev i 1,r afvikle! en
decembertorsdag i 7. og 8.tirne.
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Fællesudvalget (FU) er et kontaktorgan mellem
rektor. Pædagogisk Råd og elever, Det består ni
rektor (formand). formanden ror Pædueoaisk
Råd, elevrådsformenden. tre l.crcrc valg~ al
lærerne og tre elever valut af eleverne. Valgene
afholdes i februar m,ined"

Medlemmerne ar FU er i øjeblikket Peter Jahns
2w. Rolf Bjerre Thorsen 2w. Lene Andresen la.
Me11e Sophie Skærlund I u. Lone Enevoldsen,
Jens Damgaard Jensen. Per Sørensen. Merete
Hejl-Niclsen og Ole Juhl,

arrangementer som skolefester, skolekornedier,
sportsstævner rn.m, FU er øverste myndighed før
kaminen og indstiller forslagom adfærdsregler til
bestyrelsen.

Fællesudvalget har i deue skoleår blandt anden an
rangeret vælgermøde op til folketingsvalget ef
terår 94 med Elisabeth Arnold (RV), John 1Ven
sen (SF) og Hans Sønderby (KJ, debatmøde om
flygtningepolitik med Kim Benkhe (FrP) 0g~n
ne Marie Meldgaard (S), og endelig i for,kel 9S
fællestime med forfatteren Ib Michael.

~
ASG's VENNER

ÅSG'S VENNER

Den 6 . november 1992 afholdtes der stiftende generalforsamling i rhus
Statsgymnasiums Venner - ÅSG's Venner.

Hensigten med ÅSG's Venner er at etablere en støtteforening for ÅSG af
tidligere og nuværende forældre og elever, og alle der vil støtte ÅSG. For
eningens formål er dels at knytte en levende forbindelse mellem skolen
og lokalsamfundet, dels at støtte sådanne formål, som ikke naturligt løses
inden for skolens økonomiske rammer. Delle formål søges opfyldt bl.a.
ved

- stene til kulturelle/sportslige arrangementer
- fester for elever og forældre
- støue til internationale initiativer
- støtte til økonomisk vanskeligt stillede elever

FÆLLESUDVALGET

UDVALG OG
ARBEJDSGRUPPER

Fællesudvalget har som opgave a1 fremme sam
arbejdet mellem lærere og elever. Indenfor de be
villingsmtL'ssige rammer traffer FU afuorclser
ved rørende afholdelser af temadage. fællestimer
og lignende arrangernemer, samt sager. der ved
rorer elevernes trivsel: praktiske forhold ved byg
ningernes indretning. fritidsaktiviteter og fælles-

Elevråde: på ÅSG har til formål at varetage ele
vernes interesser i forhold til skolens ledelse.
Elevnidet er repræsenteret i forskellige udvalg.
bl.a. fællesudvalget og skolebestyrelsen. Derud
over har vi ta leret i Pædagogisk Råd. Igennem
disse udvalg er det vores hensigt at formidle og
lose elevernes problemer.
Ud over dette har vi et meget tæt samarbejde med
GÅF (Gymnasierne i Århus Arnt). I øjeblikket ar
bejder vi pfl at rn forbedret skolemiljøet på gym-

FLl holder møde på rektors kontor i spisefrikvan
teret en fast ugedag. Møderne er åbne og interes
serede er velkomne. Udvalgets medlemmer en p~
skift ordstyrere ved møderne og lederdereften det
følgende tirsdagsmøde.

Jens Damgaard Jensen

I årets løb har vi udrettet ogdebaueret mange fø•
skellige emner i elevrådet. Mange af forslagene
er blevet gennemført via de andre udvalg. hvor
elevrådet er repræsenteret.

De fleste af emnerne, som bliver diskuteret, ved
rører livet på skolen, og emner som oprydning i
kantinen og rygning i kantinen diskuteres flinigt,
Men mere alvorlige emner som flerårsaftalen , ka
rakterer i idræt og SU regler er ogs blevet de-

AKTIVITETER OGARRANGEMENTER 1994/95

Februar 94:
Vcnnecafe med underholdning, bingo og levende musik

April 94:
Besøg på Stenemuseet

Juni 94:
Arrangement for jubilarer

August 94:
Kulturcafe med klassisk musik og foredrag af kunstneren Ole Weiss

Oktober 94:
Den store Rejsedag: Foredrag - informationsboder - udstillinger

November 94:
GL·11cn1l!Orsamling og fest for gumle elever

ELEVRÅDET p,\_ ,1.SG

nasierne batteret.
Hver klasse har to stcmmebcreuigcde repræsen-
tanter. Men moderne er åbne for alle, og alle har Rolf, 2w og Me11e Sophie, I u
talere! i elevrådet.
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DEN FØRSTE FREDAG I NOVEMBER ER DER FEST FOR GAMLE ELEVER.
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SOLDER

Der lindt''.-, lyspunkter i gy11111a~ictidcn. nar du
sidder begravettil halsen i lektier ug a!l1.•wri11g1.·1
»SOLI),< hedder den fest. der h,l'rgcr kaminen pa
r\SG 1.·;1. en g:111g hver :2. mand.
ASG"s rcstudv:ilg stabler kst1.'n pa benene ug hy
rer hver !!..111!!. et ;if de hlr tiden lrcmbruscudc
ama1orh:1~ds i Arhu:-. Til suisold. julesold og sru
dentersold er der alt id gjnn m1gt'! ekstra ud ,ir fe
sten. og der spiller som regel 1.~1 l:1mhkcnd1 11am.

Tidligere er dis:-c solder hc:-ogl af bl.a, Zapp. \i-
1.·c Liulc Penguins, Ficlfrnz. Ridin· Thumb, Kash
mir og mange andre. For. i pausen ug efter kor..
ccuen 1..'r der altid rc-d musik fra :1ftc11c11~ disko
tek. Det kun v .vrc, at ikke alle er lige interessere
de i live-bandet eller diskoteket. og derfor er det
masser af muligheder fm bare ,n hygge sig ved c1

bord i kantinen eller i forhallen. Du kan selvfol
gclig ogsa drikke dig stjcmcl.un i bajere til siu
dentervenlige priser. Ti! sold kan du v.cre sikke:
p[1 at mode ll)e venner eller veninder. du risike
rer endda :H »Iobe ind i,{ ham eller hende. du har
gJe1 og kigget sultent efter i nuncd«is.

Kom til sold, det er ikke v.erd al gt, glip af.

Jess Bonde. 2b
GYMNASIEELEVER OG KRIGSOFRE I MOZAMBIQUE

c;

En god tradition pa ASG er f'redagscaf'Cerne.

Alle 2.g klasser far muligheden for :!I kumme p:1
studietur, ug det er DYRT - derfor far klasserne
en chance for at tjene nogle penge til turen ved at
holde deres egen fredagscali.:: p<1 skolen.

Calcrnes temaer er meget forskellige. da det er op
11! klassen. som holder den at bestemme. Tema
erne i skolcårer 9-l/95 har bl.a. varet Kamelcafe.
hvor eleverne l!k en mavedanserinde til at kom
me og oprræde. andre har holdt Grim cafe. Fa
s1elavnscalC. Junglccare.

Dc1 er ALTID sjov1 al komme 1il cafe - især hvis
man for ~la:bt kla.'i~ckammeratcr og venner med.
Der er oflesi Happy Hour, lækre kager, god mu
,ik og \J ~clvfolgclig rigtig m.inge Thor øl.

Er du vild med musik. ,,1 og en hyggelig sludder
med vennerne fra skolen, så kom frisk og glad til
den na:~ti.: frcdJg~cafC

Rikke og Charlo11e, 2c

Noget ar det, borgerkrigen i den sydafrikanske
.,tal, !Vlozarnbique. er blevet mest kend! for. er
hrugcn ,ir b1,m1esoldatcr p,1 helt ned til 11 :'ir.
Krigen. der nu endelig er forbi, har lagt især de
11nrdligc provinser pde. Disse sbl nu genopbyg
ges. Pa denne baggrund valgte Operations Dags
v:crk :11 gC, i11d i c1 samarbejde med Mellemfol
h.cligt Sa111virkc. Samarbejdet skal 1m111de utl i. at
d:1111.;ki: L'lever sk.11 hj;tlpe til genopbygningen af'
c11 11ordlig provins i Mozambique.
K a111pagt1L'.ll L'f delt np i tu: dels skal der bygges
clll'r l'L'tH1VL'1\:s skuler, dels skal de mange psyki-

le forlade skolebænken ror a1 skaffe penge 1il
Mozambiqueskrigsofre. Pi, ÅSG blev indsa1sen
koordinere! ar bl.a.Lene (I.al. Maiken (2.b).

OG DET NYTTER ....

1 år lik vi her p,1 skolen indsamle! gocl1 83.000 kr.
Det gjorde ASG 1il bedste skole i Århus A1111. Pi\
landsplan blev del i ah 1il ca. 7 millioner kroner.
der i de kommende !1r skal bruges p~l lærerud
dannelse og undervisningsmateriale for indianer
ne i Equaclor.

FREDAGS-UH'.
Skokb11gning, undervisningog rehabilitering var overskrifterne i dette :°irs Operation Dagsværk.

-.,KL· i.:l'tt..:rvirkninger ar en ~relang krig behandles.
Den fi·ll'~h.: tursd:ig i november var det s:i planen, Geert Schack Lindcmann og Sir Rasmussen. 3w
:11 alle HF'erc. gymnasieelever og VUC'ere skul-

3-l 35



FRIVILLIG BILLEDKUNST FRIVILLIG MUSIK

Musikl,ererne

Og sit til slut: der er altid åbent for nye, musikin
teresserede elever i skolens frivillige musiktil
bud; så hvis du er blæser. er der plads i bigban
det, hvis du er stryger, s& meld dig til kammeror
kester, og kan du lide at synge, sti korn til kor!

ÅSG-kammerorkester har desværre ligget i dva
le i år. Vi har manglet strygere. men vi håber. at
nye kræfter er klar til at tage over efter sommer
ferien, så vi kan komme i gang igen.

orkester. Bandet skal spille med til forårskoncer
ten, hvor det er musik fra musicalen West Side
Story, der står på programmet. Det bliver en ny
udfordring for bandet at skulle prøve kræfter med
repertoire, der ligger ud over det traditionelle big
bandrepertoire, og vi har s10re forventninger til.
at denne opgave vil give bandet endnu et musi
kalsk og moralsk løft.

I 1·c)r;1rc1 er bigbandet p~ banen igen. Denne gang
rnLd udvidet bcsmning, sfi det bliver et musical-

VLd julcalxhuningcn deltog skolens bigband og
"'-1. Det spillede traditionen tro julen ind med et
fc,tlig1 potpourri af nogle af de gamle og elske
de julesange.

Allerede til JUi var der kormusik på skolen igen
Ved skolens traditionelle juleafslutning havde
skolens musikhold slået sig sammen om en op
Iorclse ar Hulleluja-korer fra Handels oratorium
»Mcssias«, Satsen blev opført sammen med sko
lcn-, orkester. og 1x' trods af at del er en meget
sv.er sat~ (der var mange. der na~r havde opgivet
i pruvclurløbet). blev det en meget flot og stem
ning...,fuld opførelse.

Den 20. november havde værket premiere på
Snusgymnasiet. og de følgende dage blev værket
optort i alt 7 gange på byens gymnasier. Det var
hårdt med sl1 mange koncerter på få dage, men
det er en god fornemmelse at være mange sam
men om at lave musik. når samarbejde! fungerer,
og det gjorde det!

Vi startede prøvearbejdet i september måned, og
efter et godt prøveforløb med vores eget skolekor
mødtes vi med dirigenten Holger Laumann til
ra.:llcsprøver med gymnasiekor fra 3 af de andre
Arhusgymnasier og et bigband samlet til lejlig-
heden Musik mellem- og hojmveauhcld ved forårskoncerten

»Zcbrudans« er et stort værk for både solister. kor
og orkester. og de medvirkende elever gjorde el

godt stykke arbejde i prøveforløbet for at få vær
ket bilde godt og præsentabelt ved de afsluttende
koneener.

Den store begivenhed i det forløbne firs frivillige
musik var skolekorets medvirken i opførelsen af
I lolgcr l.aumanns værk »Zebradans« i efteråret.

Bi I lcdkunst lærerne

Et BI LLEDVÆRKSTED var også åbent i perio
den. Her blev der malet med fx olie, akvarel og
tempera. Der blev også fremstillet skulpturer i
hønsener og papmache, ligesom der varmulighed
for at fabrikere smykker og andre julegaveegne
de produkter
Mellem vinterferien og påskeferien var der FO
TOKURSCS. I billedkunsthusets ret spartansk
udstyrede mørkekamre lykkedes det at fremkal
de film og lave papirbilleder i sort/hvid. Kurset
var primært møntet på begyndere og let øvede,
men og,a viderekomne deltog. En forudsætning
for. at kurset kunne gennemføres var, at en del af
deltagerne selv medbragte kamera, og at alle ud
viste tålmodighed i forhold til »at komme til« ved
de to forstørrelsesapparater i mørkekamrene.
Oriemering om nye kurser og tilmelding til disse
sker omkring I. september på fællesmeder og
ved opslag i forhallen.

•; ,,_ Elevopgave 1 J,:~ifn
~, Toj I utradtuoncllc

~ marcrulcr

Frivillig billedkunst er et tilbud til elever på alle
klassetrin om efter skoletid at bruge værksteder
ne i billedkunsthuset og få vejledning i udvalgte
teknikker. I delle skoleår har der i perioden mel
lem efterårsferien og juleferien været 3 kurser:
Et TEGNEKURSUS. hvor der var rnuliuhcd for
at lære grundlæggende såvel som mere videre
gående teknikker og metoder. Her har deltagerne
fx tegnet deres egen hånd og diverse stillebener
med kul. blyant, rødkridt eller tusch. og mange
har gjort den erfaring. at man i løbet afganske fil
timer faktisk kan la.re ut 1cgnc natu ralis tisk - ahs~
så det ligner.
I LERVÆRKSTEDET kunne man r,l vejledning
i keramiske teknikker. Nogle modellerede ler
skulpturer, andre benyttede lli11ig1 de seks dreje
bænke og fik efterhånden nogenlunde styr p[1
drejningens - ikke helt leue - kunst. Skulpturer.
skåle, lysestager, krukker m.m. blev til sidst de
koreret med enten begitning eller glasur og en
delig brændt.
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FRIVILLIG IDR/ET U-LANDSFONDEN AF 1962
I frisportstimcmc. der ligger efter normal skole
tid. kan I modes p;\ tværs af klasserne og dyrke
idra-t med instruktion af idr.usl.crcrnc .

I skoleåret 199-.i/95 er frisportstimrrnc blevet an
vendt til volleyball. basketball. fodbold. ,ufthall
og maratontr.cning. Holdene i volleyball. basket
ball og fodbold har deltaget i de respekt i re gym
nasieturneringer og har hal°! nogle fornHjcligc da
ge i samvær med elever fra andre gymnasier. En
enkelt ar maratonlobcme dcltou i ou ucnncmfor
te Århus Maraton i cftcråre: 199-+... ..._

Hvis der er interesse for det kan frisportsumernc
også anvendes til andre aktiviteter.

Fonden blev stiftet i forbindelse med skolens 15
års jubilæum i 1983. Dens formål er at kunne
hjælpe økonomisk betr.cngte elever og fungere
som en økonomisk støtternulighed i forbindelse
med kulturelle arrangementer på skolen til glæde
for eleverne.

Fonden råder i øjeblikket over en obligationsbe
holdning med en kursværdi p[, ca. -10.000 kr. Der
er igen i fir modtaget frivillige Ioræklrcbidrag
Igen en tak for srøuen. stor som lille!

Langt de fleste af midlerne fra Fonden har i firel'.-1
løb været anvendt til at sikre. at ingen elever af
økonomiske årsager er blevet forhindret i at del-
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I december arrangerer 3.g'crne en stor volley
balhurncring p:i skolen, hvor elever. lærere og
personale mødes klassevis eller mixet.

Hvis I selv har lyst til at spille badminton, klas
scvollcy, dyrke gymnastik eller lignende, er der i
indcs.esnncn mulighed for at leje en gymnaslik
sal I ti111e om ugen l'or den symbolske betaling af
I 00 kr. (betaling lor en nøgle til gymnasuksalens

Orientering 0111 s.esonsran og tilmelding til fris
port-holdene og leje af idrætssalene sker via op
slagstavlen og p/1 fællesmøderne omkring I. sep
tember

ldratslærerne

ruge i studierejser til udlandet. Det er erfaringen,
at disse rejser ikke alene er af stor faglig værdi,
men ogr.,a for de enkelte elever står som en af de
centrale oplevelser i deres år på skolen. De hår
dere okonorniske forhold i dagligdagen for man
ge familier harogså kunnet mærkes som et stærkt
ogct pres pa fondens midler.

Bidrag til Jubilæumsfonden er med til at sikre, at
alle romat har mulighed for at deltage i studie
rejser, Jubilæumsfonden håber derfor pil fortsat
bred o,g kontant opbakning fra dem, der kan og
vil.

Ole Bouzauw

L' -Iandsfondcn er gået stærkt ind i sit 33. år.

fonden blev opreuet for at medvirke ti I m udbre
de kendskab i Danmark til levevilkår og kultur i
J. verdenslande samt for direkte at samarbejde
med lokale organisationer. som har til formi I at
hedre vilkårene ror de fattigste befolkningsgrup
per.

Gennem årene er der opbygget store samlinger af
ctnograrika og brugsgenstande, som kan bruges i
hhv. udstillings- og undervisningssammenhæn
gc.

Der laves også oplysningsmateriale af forskellig
:,;lags. som knytter sig direkte Lil samlingerne el
ler som fortæller om udvalgte samarbejdsprojek
ter. Delle bruges som informationsmateriale lil
sponsorer og andre interesserede. Det kan f. eks.
v,cre oplysning 0111 Child Welfare of Kenyas bør
nehjem i lsiolo, som en meget stor del nf Stats
gymnasiets elever har været med til at støtte gen•
11cm OPUS 88s i11dsamli11gsarbejde.

OPUS 88 har dækket mellem 25 og 50% af den
;u·lige stølle på ca. 60.000 kr til børnehjemmets
drift. Jeg har lige lwjrt den glædelige nyhed . at ak
ti vi1c1crnc efter en kortere pause nu vil blive gen
opt:igct.

Fn af U-bndsfondens væsentlige indtægtskilder
t:r h:rndcl med direkte import og salg af u-lands
h.u 1t:-.1h~11dva:rk. Vi kommer langt omkring med
udstillinger p/111dclannelse.sinstit11tioncr, bibliote
k.er :-.uIJL·rmarkcdcr m.m.111.

.Vla11gc l)rganisationcr og interessegrupper sælger
u-l:1ridsv;1r(;r rra Fonden. Ovcrskuckle t fra nrrnn•
gc111L:111crnc bruges til forskelligt u-landsarbejde
L"llll:ll direkte via arrangøren eller formidlet vin
l·o11dl:1l
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La1inamerikaklassen er en af vore gode samar
bejdspartnere. Klassen har f.eks. optrådt med la
tinnmeriknnske saoge og dnnse p~ Festugeudstil
lingerne på Statsgymnasiet i 93 og 94.

Alle er velkomne til at delrnge i arbejdet. Hør om
mulighederne pli et kommende fællesmøde eller
henvend jer på U-lnndsfondens kontor i k;elde
ren.

Vi vil beny\\e lejligheden til at takke nlle på gym
nasiet for et godt samarbejde og stor im(1dekom
menhed i det forløbne , r.

For U-lnndsfonden nf I 962
Henning iVlunk

:J
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l.n
0 I Trine Frucrgaard Andersen
02 Lene Ovcrgnurd Andresen
03 Camilla Brandsirup
04 Helle Gudmann Foged
05 Mathias Lindemark Frederiksen
06 Janis Riedcr Hansen
07 Maja Louise Winther Hansen
OS Nynne Holmen
09 Mai-Britt Kirstine Lund Jeppesen
IO Anne Bech Jespersen
11 Sally Rudgnard Jessen
12 Amanda Olsen Karlsson
13 Pernille Kristoffersen
14 Annemarie Malchow-Moller
15 Joanna Malczewska
16 Maria Bagh Mathiasen
17 Lisa Secher McAllis1er
18 Leyla Mostafa Mohamad
19 Isabell Nielsen
20 Jesper Olesen
21 Susanne Soballe Pedersen
22 Christian Rasmussen
23 Marie Carlsen Ravnmark
24 Thea Hyltolt Svensson
25 Christian Kloster Sørensen
28 Yan Minh Tuong
29 Lea Rebecca Cederstrand

l.b
0 I Maibritt Graugaard Andersen
02 Cille Blak
04 Tanja Leonard Christensen
05 Line Juul Elley
06 Scycan Birgit Giindogdu
07 Tine Brinch Hansen
09 Saima Vibeke Janniche
IO Heinrich Kipp Kiander
l I Louise Hedegaard Klausen
13 Camilla Toft Larsen
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14 Signe Vinthcr M1ilgaard
I 5 Thi Thanh Thao Nguyen
16 Mai Rohde Nielsen
17 Maia l·h,1rning Nielsen
IS Mette Nielsen
19 Kristine Kahr Nilsson
20 Christiane Caroline Beck Petersen
21 Louise Brix Petersen
22 Trine Prassov
24 Karina Rhiger
25 Trina Rodam
27 Martin Lykke Stærk
28 M,tja Byskov \Vind

l.e
0 I Sara Aggerholm
02 Marie Louise Andersren Andersen
03 Babak Asgari -
05 Jes Christensen
06 Mathilde Lindskov Christiansen
07 Sammy El Gazoun
08 Rosa Sofie Esbensen
09 Solvej Gram
IO Anne Tirsgaard Jensen
11 Tina Finderup Jensen
12 Tanja Vesrergaard Jørgensen
13 Julie Kjær
14 Birgiue Garnborg Kjærsgaard
15 Anne Hol! Knudsen
16 Trine Odgaard Lund
17 Rikke Heie Lundsgaard
18 Pia Meldgaard
20 Kristine Fibæk Olesen
21 Kamilla Ouescn
22 Heidi Pia Møldrup Rasmussen
23 Hanna Rehling
24 Sune Ørvad Suerfeldt
25 Lars Sørensen
27 Rannva Vesturcid
28 Signe Ørts

l.d
U I Laila Dalgaard Andersen
02 Karin Borring
0.1 Anna Nyborg Clausen
Il-I Eva Dahl
05 Tina Dickow Danielsen
06 Klaus Dreyer
07 Quynh Tu Duong
08 Marie Balle Felsby
09 Sabine Freund-Andersen
IO Lasse Linna Henriksen
11 Anne Sofie Bruun Hovgaard
12 Maja Højriis Ingvarisen
1.1 Anne Sophie Skovborg Jacobsen
1-l Rasmus Lindeblad Jessen
15 Diana Stensgaard Jørgensen
16 Lasse Bundgård Kristensen
17 Anders Kruse-Hansen
18 Tanja Larsen
19 Dea Selbæk Lillelund
'.W Astrid Brøndum Zidore Madsen
23 Rikke Smedegaard Pedersen
24 U ITe Schjødt
'.26 Christian Nielsen Vøhtz
27 Giue Stenbroen Winter
28 Surcku Dullay

l.e
U I Marie Bang Bebe
0:2 Janne WolffChristensen
03 Søren Sørensen Daugbjerg
IJ-1 Charlotte Drachmann
IJ5 Elvan Evcil
IJ6 Ask Jay Johannes lllum
()7 Sandra Bogeskov Jensen
IJX Trine Hedemark Stavnskær Jensen
IJ'J Camilla Damkjer Bøg Laursen
IO Kristoffer Bang Laursen
I I 13a Duong Anders Le
12 t\1111e Oruun MJdsen
1.1 Stine Enggaard Madsen
1-1 Kristiane Elisabeth Meltvecli
15 i\nna Kristine Belha S. Møller
I(, Mika Munck Pedersen
I 7 fom Petersen
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18 Katrine Broberg Poulsen
19 Simon Kruse Rasmussen
20 Søren Tange Rasmussen
21 Karen Esther Reinau
22 Gorm Ruge
23 Lærke Marie Hansen Ryge
25 Marianne Mellergaard Thomsen
26 Mikkel Wendelboe
28 Malene Clausen

Lu
O I Christoffer Højnicke Andersen
02 Allan Bayat
03 Louise Beneisen
04 Christian Schiidt Carlsen
06 Rasmus Hejlskov Christiansen
07 Kaspar Holm Daugaard
08 Kristoffer Gandrup
09 Jens Hansen
IO Peter Hansen
11 Marianne Nørgaard Hansson
12 Saloumeh Javanshir Hersini
13 Nina Kroman
14 Jesper Ehlers Laursen
15 Nicolaj Bagh Mathiasen
16 Deniz Metin
17 Jannie Bach Mikkelsen
18 Anne Nicolaisen
19 Inge Jette Korfitz Nielsen
22 Lene Sofie Granfeld1 Pedersen
23 Rasmus Dahl Pedersen
24 Melie Sophie Skærlund
25 Katrine Søegaard Thomsen
26Tuyen Quang Vu
27 Thomas Østergaard Wi11endorff
28 Nikolaj Wonn Bisfort

l.w
0I Karsten Kobæk Bidstrup
02 Louise Christensen
03 Tuong Xuan Chu
04 Jacob Vindal Eriksen
05 Lars Grønvall Foldspang
06 Torben Sander Glavind
07 Christian Heinel

0
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08 Peta Vinstrup Hcurikscn
09 Tine Sylvester Iversen
IO Bettina Jensen
11 Karina 1-ljornholrn Stistrup Jensen
12 Sidsel Jensen
13 Alen Khoudi Babroud
14 Kasper Kja-r-Sorcnsen
15 S1efan Ovcrgaard Kristensen
l 6 Dennis I3assc Larsen
l 7 Anne Ehlers Laursen
l S Jannie Linncbjcrg
19 Tine Monstcd
20 Glenn Friis Nielsen
21 Helle Ullerup Nordland
22 Marie Bering Pedersen
23 Mette Bøjer Pedersen
24 Mette Fogh Petersen
25 S1ig Snlling
26 Martin Vindb.ck Siim
27 Erhard! Borgbjerg Skjodt
28 Liza Svensson

Lx
0 I Malene Bruun
02 Jonna Christiansen
03 Rasmus Grads Hansen
04 Jesper Brun! Henriksen
06 Rune Held Jensen
07 Thomas Bi Ide Jensen
08 Mads Dam Junker
09 Anne Juul-Madsen
IO Murad Kilic
l I Conny Trane Krornann
12 Signe Larsen
14 Anja Stub Laursen
I 5 Vibeke Mortensen
I 6 Mikkel Møldrup
17 Søren Hammer Pedersen
20 Morten Dam Schwartz
22 Sune Skov
23 Chris Theilgaard
24 Lars Joo Vejs-Petersen
25 Anne Byriel Walls
27 Thorsten Ørts
28 Johanne Cecilia Bonde Loristrup
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29 Dina Lindcb.ck Petersen

l.y
Il I Lovisa Hanna Adalbjornsdouir
m Martin Malling Beck
in Janus Friis Bindslev
O➔ Anh Tran Doun
05 Line Dyrholm
li(, Sascha Christina Buus Haun
117 Thomas Georg l-l1Jst
OS Marie Beck Iversen
IO Jacob Aunsbjerg Jakobsen
l l Jens Magnus Bernth Jensen
12 Jesper Koldby Jensen
13 Jesper Møller Jensen
14 Ida Hoher Kiil Jørgensen
15 Kristina Hols1 Kazuhara
16 Jacob Christoffer Kjær
17 Rikke Kruse
18 Jakob Ladegaard
19 Kris \1yg;:iard Larsen
20 Peter Esben Lind-Petersen
21 Lotte Johansen Lykke
22 Niels Kaysen Petersen
23 Sune Skeldal
24 Toke Skeldal
25 Lasse Llrik Svenningsen
26 Anders Fasterhelt Theui
27 Bo Thomasen
28 Bader Eddin Ahmad Z;iza

l.z
01 Lone Abildgaard
02 Hans-Henrik Bak-I-lansen
03 Klaus Brodsguard
04 Maiken Padkjær Bøje
05 Rune Bøucher
06 Line Søndervang Christensen
07 Thorna-, Sandahl Christiansen
08 Mcuc Tørring Damsgaard
09 Stefan Myllcagcr Frederiksen
IO Peter Hansen
11 Rikke Bonde Jacobsen
12 Sanne Marie Kjar Jensen
13 Sofia Malene Bjerring Johansen

I➔ Jesper Beck Jørgensen
I) Tanin Maria Simonsen Køllgaard
16 Anne Langsted
17 Claus Lolk
19 ,\nnc Mosegaard
20 Johanne Kopfli Møller
21 Mads Kristian Østerby Olesen
22 fanus Dyg Rasmussen
:23 .\1lortcn Rasmussen
2➔ Johanne Lade R1Jmer
25 Karin Sle1skov Stephansen
26 Jesper Seldrup Lynge Thomsen

1.a
Ol I-Ianne Scheel Andersen
02 Nanna Rolving Andersen
03 \llcuc Brandt
O➔ Lise Meilandt Bygholm
05 Katrine Bønnerup
06 Pernille Damgaard Clausen
07 Tirsa Reng Eskildsen
08 Anne Seier Hansen
09 Loue Ejsing Holm
IO Susanne Jessen
I I Louise Krabbe
12 Anja ivlørup Kristensen
13 Sara Hatla Krogsgaard
I➔ Sine Wes1ergaard Lex
I) Sinus Lynge
16 Pelle Møller Liitken
17 Jane Kjeldager Madsen
18 Karin Kasscll Mikkelsen
20 Stine !vlaric Skou Nielsen
21 Anton Hammer Odgaard
22 Mads Olsen
23 Mille Øs1erg,\rd Olsen
2-! Lin l' Dalsgaard Pallesen
25 Sophie P,tlud,m~~.rliillcr Petersen
27 S:irall 13ren1s Thayer
2X Karl Wcis-Fogh

2.h
02: U11da Hv;un Andersen
IJ1 Jess Georg Bonde
11-1 l.inc Maria Borg

05 Tina Busk
06 Anne Mene Christensen
07 Cathrine Menike Christensen
08 Jakob Solhøj Christensen
09 Jonas Christensen
IO Maiken Ballisager Enkegaard
11 Bodi I Kjems Groes
12 Laura Kold
13 Freja L,igager Kyndc
14 Mikkel Elbek Linnet
15 Gine Skjødt Madsen
16 Pernille Gudrun Widen· Mehlsen
17 Karina Østergaard 1\lloeskjær
18 Manoosh Moradizadeh
20 Vibeke Agerdal Nielsen
22 Winni Pedersen
23 Pia Edslev Rasmussen
24 Jacob Sønderby
26 Jane Hvorslev Thomsen
27 Karoline Ramsgaard Thomsen
28 Trine Uggerhøj
29 Lene Lavtsen

2.c
0 I Lars Tofl Bang
02 Peter Bering
03 Anja Bø1kjær
05 Johan Berg Dalgaard
06 Anne Gine Dis1ler
08 Meue Gram
09 Line Steenberg Hansen
IO Sanne Lund I-lansen
12 Rikke Crump l-lorsted
13 Ebru Kilic
14 Karen Marie Kjeldsen
15 Sanne Kragballe
'I 6 Katrine With Laursen
17 Janne Laustsen
19 Benedikte Skaarup Madsen
20 Nikolaj Østerbye Meyer
21 Mikkel Falk Mfl!ler
22 Ane Marie Niss
24 Sine Heiberg Rasmussen
26 Sisse Østergaard Sørensen
27 Rune Schønberg Templeton
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.10 Chnrlouc Seckjær Havvig Hansen
J I Louise Sorcnscn
.12 Lone Nielsen Olsen

2.d
IJI Sune Al vad
02 Peiter Andersen
03 Patrycja Jndwign Blazejcwska
0-l Line Bork
05 Martin Henryk Langhak Glen
06 Line B011crn Jensen
07 Roben Andrzej Kmita
09 Maria Veno Larsen
IO Sorcn Kiisch Larsen
l I So ren Li ndbcrg
12 Ture Mathias Skjcrnaa Lyhne
13 Mia Johanne Maychrzak
14 Brian Fogh Mogenscn
15 Jane Mondrup
16 Luise Pape Møller
17 Kathrine Baden Nielsen
19 Hermannus Nijkarnp
21 Claus Pedersen
23 Milla Kathrine Sco11
24 Gerd Aslaug Høy Svcnningsen
25 Lotte Sørensen
26 Maria Bundgaard Thomsen
28 Øzgen Øzbay
30 Vahagn Hayrnpetyan
3 I Lise Ladegaard Pedersen
32 Jessica (gæsteelev) Zucco

2.u
01 Sune Aamand
02 Dilek Alici
03 Melie Friis Bach
04 Morten Bangsgaard
05 Rune Christensen
06 Manen Christiansen
07 Jesper Kjeldgård Hansen
08 Ole Kasper Hansen
09 Karin Høgsbjerg
IO Peter Buch Jakobsen
12 Ulrik Enkegaard Jensen
f 3 Lars Jessen
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14 Gulay Kilic
15 Mads Kristensen
16 Hanne Troldahl Larsen
IR Christoffer Bundgaard Magnussen
19 Thomas Hoxbro Mørk
20 Abdul Qadir Nabi
21 Karin Munch Nielsen
13 Rikke Holm Nielsen
2-l Jacob Bcuchcrt Olesen
25 Grill Pedersen
26 Tina Stcincr
'27 Katrine Søndergaard
18 Trine Aagaard Sørensen
29 Muria Elisabeth Rhiger
30 Jonas Hammershøj Olesen

2.w
0 I Susan Arne
02 Annelie Brønd
0-l Rikke Graversen
05 Martin Ramballe Hansen
06 Mads Marcus Molgaard Henriksen
07 Per Schi Irer Henriksen
08 Niels Peter Jahns
09 Claus Jespersen
IO Tim Johansen
I I fan Morup Jorgcnsen
f 2 Peter Le ih
f-l Rasmus '\ielsen
15 Tonni Riber .'\ielsen
16 Marie Gjesing Olesen
17 Henrik Ove Pedersen
18 Lisbeth Pedersen
19 Pernille Carnuch Rasmussen
20 Kina Ringsted
2 f Jeppe Salrnonsen
22 Rolf Bjerre Thorsen
23 Lea LanghoffThuescn
2-l Thomas Lindholm U1h
25 Marianne Nedcrgaard Vesterager
26 Jakob Svaneborg Vesterstrøm
28 Yefiz O,udur
29 Christian Mogensen

2.x
Ol vlurtin Andersen
112 ~!ikke! Andreas Strørngaard Andersen
OJ Nicis Daugaard
li(, Frederik Sønnikscn Hvid-Jensen
07 Christina Høncke
OX Marie H,,~jriis lngvartscn
() <) \ilartin Bjærge Jensen
I I Snrcn Hi,jby Larsen
12 Ra.... mus lassen
13 Dong Si Le
1-1 Karen Minke
I(, \1aj Munk Nielsen
17 Marianne Kjær Nielsen
19 Tina Nielsen
20 :Vlarianne Petersen
21 Rune Randlev
22 RcnC Fcrrer Ruiz
2-l Melie Dille Stabel!
25 Simon Tjell
26 Mikkel Holst Villadsen
27 Mikael Wiskum
28 Karen Katrine Østergaard
:2lJ Kristian Nørgaard
:m Christian Sørensen
31 Jens Busck
31 Stine Brønserud Ernst

2.y
0 I Pernille Aagaard
112 Heidi Borup Andersen
03 Cindie Bang-Hansen
11-1 Jon Ros1gaard Bojesen
0(, Bj"rne Overgaard Brendsirup
07 Anne Mette Brandbjerg
08 '.\!icls Callesøc
ll 'J Allan R"vn Ceeh
111 Claudia Gj,1r1z Chris1cnsen
I:! Jnlmny Hcnningscn
1.1 llirgi11c Kollerup Hjonh
I •I Mads l'e1cr Pilkj:er Jacobsen
15 I .cna D:1mk1.t-r Jensen
I(, .\1aikcn Falk Jensen
1 7 J\ nj:1 K ristcnscn
I X l("s,nus Michaclsen
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19 Patrick Mo1ylin ki
21 Birthe Vimher Nielsen
22 Kennet Søndergaard Paulsen
24 Marie Dahl Rasmussen
25 Tonni Kyed Rasmussen
28 Helle Dybro Havn Sørensen
29 Tine Rugholm Clausen
31 Andreas Hansen

2.z
03 Nikolaj Gyn1her Bramsen
04 Ngoc Bich Chu
05 Majken Conrad
06 Solveig Daugaard
07 Johannes Carstensen Dofberg
08 Dennis Hansen
IO Tanja Bæk Hifgers
12 Melie Marie Jensen
13 Niels Tranberg Johansen
14 Rune Kjærsgaard Jørgensen
15 Krislian Overgaard Kris1ensen
17 Bo Møller
I 8 Karina Bundgaard Nielsen
19 Andreas Klok Pedersen
20 Jais Poulsen
22 Iben Østergaard Rohde-Jensen
23 Jesper J<jsak Rossel
24 Thorsten Schjødt
26 Louise Skouboe
27 Anders Togsverd
28 Jakob Langberg Vingren
29 Balder Bach Pedersen
30 Peter Kragballe

3.a
0 I Vibeke Friis Andersen
02 Gine Bjerre Braae
03 Pia Chrisliansen
04 Ditte Duus Frederiksen
05 Susan Samul Gaarcls1ed
06 Elham Golrizan
08 Jannie Holm
09 Maiken Bagger Jensen
10 Christina Kejser
11 Tine Møller Koldsø



I~ Jushua Krogagl'r
14 Helle Hyldahl Madsen
15 Rikke Mnrthinscn
16 Claus Skriver Mikkelsen
17 Johanne Borni::111:11111 Mogcnscn
19 Martin Holm Nielsen
20 Tina Bang Olesen
21 Bell i na Krag Rasmussen
23 Tanja Gustav Rohdc
24 Stine Rung
25 Toke Sand
26 Metre Nedergaard Sørensen
27 June Sendergård Thorup
28 Katrine Norskov Wernurccn
29 Mette Reitzel -

3.b
0 I Anders Bergland
02 Magnus Kristian Soborg Bjerre
03 Nikolaj Brammer
06 Manen Elley
08 Camilla Koue Jensen
09 Charlotte Baltsersen Jensen
12 Louise Mi Jung Knudsen
13 Jens Villumscn Nielsen
14 Maja Møller Nielsen
16 Karen Nybo
17 Birgitte Telling Pedersen
18 Martin Troelsgaard Sloth Pedersen
19 Helle Mejer Petersen
20 Martine Bøgcsgaard M. Petersen
22 Mene Schou
23 Mette Kjærgaard Skylle
24 Manen Stcffensen
25 Malene Foged Stranddorf
26 Line Sørensen
27 Manen Elbech Sørensen
28 Rune Klintrup Wehner
30 Ivalo Frank Jørgensen
32 Meue Banholin Andersen
33 Mikael Elkjccr
34 Line Skjødt
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3.r
0 I Anne Mene Fruelund Andersen
03 Maiken Andersen
05 Anne Mette Bnrring
06 Sofie Emilie Schmidt Christensen
08 Anders Fuglsang Edelholt
09 Runa Erbs-Hanscn
IO Brian Petro Hansen
13 Sigurd Rubcch Jespersen
15 Charlotte Kjærgaard
17 Rasmus Ladefoged
20 Zarifa Mostafa Mohamad
21 Mette Mørck Monensen
2] Katrine Skovgaard
24 Lizette Snorgaard
25 Line Sølvkjær Sørensen
26 Rune Sorensen
27 Nino Tiainen
28 Karina Ørskov
30 Steen Bondrop
31 Simon Færch Hansen
32 Erik Nikolas Lexa Lindh

3.d
01 Mia Bluhm
02 Pernille Burrnester
03 Anja Lilli Christensen
04 Thomas Carstensen Dolberg
05 Ann Graugaard-Jensen
06 Minna Grongaard
07 Marie Louise Markvard Hansen
08 Inge Houe
09 Karina Prang Jensen
10 Line Jensen
12 Anne Louise Johnsen
13 Pia Wølch Jørgensen
14 Helle Hvelplund Kortsen
15 Katja Krebse
18 Rikke Madsen
19 Anne Mikkelsen
20 Gitte Munk
21 Tina Gylling Møller
24 Cathrine Zander Olsen
25 Ditte-Marie Thorsbro Pedersen
27 Gry Lindegaard Rasmussen

2X Anne Aarcstrup Sørensen
2'J Anna-Lise Klysner H. Steffensen
.11 Pouline Kacprzak

.tu
(I I Jakob Hoe Bendixen
02 Niels Henning Dahl
IJJ Thomas Møller Eriksen
0-l Troels Gram
OS Camilla Haddad
06 Marie Bjørg Hansen
07 Karsten Jacques Honore
08 Nikolaj Buch Jacobsen
() lJ Gine Egestad Jensen
10 Line Jensen
1 1 Jesper Breining Jørgensen
12 Victor Andreas Ritzau Kjærulff
13 :--Janna Kreutzmann
1-l Duc Huy Ly
15 David Moller Madsen
16 Martin Mørck Mortensen
17 Maria Dobriner Drucl Møllebjerg
18 Christian Grønlund Nielsen
19 Stine Ulff-Møller Nielsen
20 Mikael Dahlerup Poulsen
22 Jens Lindskov Pedersen Qvist
23 Søren Pihl Rybro
25 Marc Stegger Sørensen
26 Peru il le Hedegaard Thomasen
28 Michal Marck Warruus
~l) Tine Anna Kirstine B. Johansen
oll Jakob lllum

J,\\'

0 I Pia Aagaard
O::! Sorcn i\rnsbo
01 Jacoh Martin Axelsen
O..t i\kttc BPgh
11:i Christian Broclt-Lips
I )(i ] _ars \\lerge Elgamd
07 Ca,pcr Bjerregaard Hansen
OX ('lt;1rlo11c Jensen
ll'J .\'likkcl Bach Jensen
I:?. ( iccrt Schack Lindemann
11 Jesper Frydenlund Madsen
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14 Maj Cecilie Nielsen
15 Tine Nørgaard Nielsen
16 Niels Krogstrup Nissen
18 Carsten Lund Pedersen
19 Dennis Præstekjær
22 Sif Daugberg Rasmussen
24 Stefan Bjarni Runarsson
25 Anne Ræbild
28 Vibeke Dam Sørensen
29 Kasper Olfert Møller
31 Rania EI-Jashi
32 Christoffer Østergaard PauIsen
33 Mikael Lundsgaard

3.x
0 I Jesper Grejs Beyer
02 Manin Borch
04 Torsten Frank
05 Mohammad Hubeishy
06 Phat Chi Huynh
07 Helle Høyer
09 Christina Mørup Jørgensen
IO Henrik Jørgensen
11 Steffen Leth Jørgensen
12 Tina Rosendal Korshøj
14 Jacob Tanggaard Madsen
15 Thomas Fogt Mathiasen
16 Katrine Mitens
17 Anders Ullerup Nielsen
18 Kristina Agnes Bødker Olesen
19 Christian Horsdal Pedersen
20 Sedsel Kristine Stage Pedersen
21 Alice Neess Rasmussen
22 Michael Rønne
23 Tejs Scharling
24 Katrine Gaarsdal Skjøth
25 Lene Søgaard
26 Jakob Skov Søndergård
27 Christian LanghoffThuesen
28 Kathrin Weyer
29 Per Rene Kristensen



.1.y
Ol Jens Lunddahl Bager
05 Stefan Markus Harders
07 Anelle Prang Hcrmanscn
08 Thomas Thomsen Houaaard
09 Jonas Kurmark Ibsen "
IO Lotte Neergaard Jacobsen
11 Line Nygaard Jensen
12 Marianne Vinbæk Jensen
13 Sverre Kacls
14 Hanne Stigaard Kjeldsen
16 Louise Ahlmann Larsen
17 Christine Lund
18 Søren Lykke-Andersen
19 Tine Pihlkjær Madsen
20 Nina Marie Moller-Nielsen
2 I Ronnie Ingemann Dyrendom Nielsen
23 Anders Bøj lund Olesen
24 Chrisuna Na-Younu Petermann
25 Anne Have Rasmu;sen
27 Benjamin Daniel Trærup
31 Jonas Buur Sinding
32 Tine Raun
33 Miriam Bitsch Nejsum
34 Nicolai Houe
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J.z
02 Anne Kirsten Buchholt
03 Sorcn Mikkel Dyhrberg
04 Søren Gclvad
05 Mette Thor Hansen
06 Sidsel Thorup Hansen
07 Jannic Jensen
08 Troels Wad Knudsen
ID Line Krath
11 Mads Hauptrnann Larsen
12 Rikke Alis Kjær Larsen
13 Anne Krøger Laursen
16 Annelie Nielsen
17 Karina Østergaard Nielsen
18 Michael Overgaard
20 Hanne Bjerregaard Pedersen
21 Ane Sofie Rasmussen
27 Dina Vind-Kezunovic
28 Manen Riis Østergaard
30 Inge-Louise Lolck
32 Ingrid Maryanne Hornbech Svendsen
33 Sussie Foged
34 Lars Christian Temdrup Overgaard

SKOLEÅRET 1994/95

AL:CUST:
11 l.g-introduktionsarrangement i 4. time
I~ l.g-introduktionsarrangernent i festsa

len
18 Ekskursion for 2z
23 - 26 Sverigestursinstruktion for alle I .g

klasser på skift
J I Kulturcafe

SEl'TEMJlER:
Fællestimer i kantinen om »Flygminge
og indvandrere«
Informationsmøde for lærere, der skal
deltage i Sverigesturene

I I - 18 Sverigesture for alle l.g-klasseme å 3
dage

13 + 16 Projektdage for latinarnerikaklassen
15 Fællestimer (valgmøde)
19 2.g-opfølgningsdag 2. - 4. time
20 Gæsteelever fra Polen i Id, I IV og I y
22 2.g/3.g Eø på ekskursion
22 - 24 Pædagogisk kursus på Kalø Sprogsko-

le for alle skolens lærere
27 fallestime for alle I g-klasser
27 Åbent Hus
~9 3gKE på miniekskursion
29 2d på miniekskursion med naturfag
30 Besøg fra Berlin/Jerusalem hos I IV

OKTOllER:
I .g-opfølgningsdag

() Besøg af 4 gæsteelever fra Nepal,
Botswana, Uganda og El Salvador
Århus Statsgymnasiums Venner afhol
der »Store Rejsedag«

12 3abwx81 0111 deltager i projekt »Gen
teknologi og mad« p& Eksperimentarier
i Hellerup

I K - 2:1 Efterårsferie
2:i - 29 3.gKE på ekskursion i Århus, 3.gMU,

3d (dansk), 3abdSA. 3cxzSA og
3uwySA på ekskursion til København
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NOVEMBER:
3 Orienteringsmøde for 3.g om 3. op

gaven
4 Generalforsamling i rhus Statsgym

nasiums Venner med fest for gamle
elever, 3.g'ere og lærere
Gæsteelever fra Makedonien besøger
skolen

10 Operation Dagsværk
I I To hollandske gæstelærere p, besøg
16 2.g/3.gKe på ekskursion

2.g/3.gFt på ekskursion til København
17 Fællestimer for alle MA-elever
22 Fællestimer med kor og band
23 Fællestimer om HUGO-projektet
24 le, le, lw og lx på musikekskursion
28 2.g skriver historieopgave
29 U-landsfondens salgsudstilling i festsa

len starter
30 I x på biologiekskursion
31 Spanskelever på miniekskursion

DECEMBER:
2 - J Latinamerikaklassen afholder loppe

marked i garagen
Sydafrikansk gæstelærer p besøg
Fransk gæ telærer på besøg

16 El antal indbudte 5. klasser overværer
opførelsen af »Fyrtejet«

22 Juleafslutning
23 Juleferien starter

JANUAR:
9 Skolen starter efter juleferien
17 Konsultation for I a og I u
18 Konsultation for Id og le
24 Konsultation for I w og I x
24 3. årsopgaveuge for 3g starter
25 Konsullotion for Ib og le
31 Sidste frist for aflev ring af 3. årsopga

ve

FElBRUAR:
I Konsultation for I y og I z
3 2.g/3.g dramahold p~ intern ekskursion



15 Fællestimer med Jorge» G. Andersen
for elever med samfundsfag 19

17 Skolefest 22 - 29
21 2c p/1 ekskursion med biologi 24
22 Fællestimer med Ib Michael 26
23 Ib og I u p& ekskursion med musik
27 Forårskoncert 29
29 Terminsprøve for 2.g

De to 3.g tyskhøjniveauhold på ekskur- 30 - 31
sion

Anne Merete Frederiksen jAF)
lektor tysk. dansk
inspektor
Møllegnngen 5
82-1-0RisskO\
tlf. 86 21 35 25

Anton Ehlers (A'E}
ntljunKt filosofi
Lollandsgode 61
8000 Århus C
rlf. 86 13 09 S9

ANSATTE VED
0

ARHUS STATSGYMNASIUM

·\11,; Djorop (AD)
adjunkt japansk
Store Torv 18. 2.1v.
:-;()(.}(),\rhusC
tlf. 86 19 29 36

MAJ:

24 I y og I z p/1 ekskursion
2d på ekskursion med engelsk

2.g orientering om eksamen i festsa len
9 2s skr. studentereksamen i engelsk
IO Sidste undervisningsdag for 3.g
11 Skriftlig stndentereksamen begynder
17 Offentliggørelse af eksamensplan før

l. og 2.g
Sidste undervisningsdag for I .g
Danskopgave for I .g
Sidste undervisningsdag for 2m
2m skr. studentereksamen i matematik'.
Sidste undervisningsdag for 2s
Mundtlig studentereksamen begynder
for 3.g
Skr. årsprøver for 2.g

JUNI:
I - 2 Skr. årsprøver for I .g
3 - 5 Pinseferie
6 I. og 2.g mundtlig eksamen begynaeP
21 Sidste eksamensdag
22 Optagelsesprøver fra kl. 13
23 Dimission kl. 10
24 - 8/8 Sommerferie

Studierejser for 2g: Guatemala (2a),
Rom (2b, 2w og 2z), London (2c).
Barcelona (2d). Munchen (2u), Estland
(2x) og Firenze (2y)
Terminsprøver for 3.g
Påskeferie

MARTS:

Aspiranunode for kommende I .g-cle
ver og forældre

11 - 19 Vinterferie
20 - 22 Besøg af 10 lærere fra Litauen
20 - 24 Besøg hos I a ar klasse og lærere fra

Holland
22 Valgfagsorientering for I .g- og 2.g-e lc

ver og deres forældre

I - 7
APRIL:

3 - 7
8 - 17

,\ 1111,; Marictj,: n. Hasrrup (AH)
.rdjuuk t l>l}:tlhk
,\~wJrnpv,;j 29
A~wJrup. K3UO Odder
tll. H(,55l\O Il

Auncmnrie KostbcrglAK)
ndjunkt tysk. bille dkunst
Provstebnkken ?
8210 Århus \I
tlf. 86 1523 13

Anne-L ise Lykke-Andersen tJ\!U
lektor geografi. psykologi
studie vejleder
Labyrinten 17
8220 Brabrand
11r. 86 26 09 50
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Ancnc S1111dl'rg,1,m! ~laJ,l·n (:\~Il
:1" 1~1l'll\
Por,1·cj -I
S220 Brahr:md
1li. S(1 26 JS9-I

:\1111,u\·mlkr,ll·\ (.-\\")
k l,.to r hivene. ,.11ntu11J,(;1i;
l-:.mdl.lll'l157
S2-Hl R1"h.'"
tlf.S(1~I .H%

H1rg1l!l' Bnrg (BB)
adjunkt hi(1logi
SabmSkovve j 19
s.rn Sabro
tlf. S6 9-19 1 62

( ·11r1,ti.111 Hcch Sorcn-cn (BSJ
IL0lh1rfy,1k.111atcmarik.na1urfog
(i.1m111dg:11"d,rl'j 1(1
S2.IO ,\hyh11j
tit :-i(115.'i4.17

Cnrsren Holm !CM)
pedelmedhjælpe r
Gunnnr Clauscnsvej 10-I
8260 Vihy J
t!f. 86 290 1 7-1

Carl Hnrding Sorcnscn (CSJ
lektorhistorie. idræt
mspcktor
Helgesgade IJ
8260 Viby
tlf. 86 11 44 32

I
B1r!.'il Dt:n!.'-"' t BD)
:u.lj~nkt m~,ik. cngd~k
Yr~a\'CJ I
82 :S0 Ahyhoj
nr. 86 15 21 57

!hrgiuc Gram BG1
ar.lJunh.t,.imfunJ,1Jg.histuri,:
B:il.igmcJl7
S260 \"1b~ J
tlf. :oi6 1-17392

Bodil Schjcmrc Jensen rBJ)
adjunkrlaun
Rmgkobmg1·l'J 26. -l.11·
ht(ll),\rhu,C
ur. ~6 13 61 -Il

l)1lflht :\l)(\lll.'il'll(DA)
kltmd.m,l.idra·1
-nulicv cjlcdcr
S.1r,il1 ... l ,\lll: :. I
:--21o·Jlt1jhJcQ!
tit .'\fi27(11{'.,7

Dorthe Nirctis \Vendt (DW)
udjunkt dansk. fllmkundskab
Korshoj cn 59
82-10 Risskov
tlf. 862 1 2662

Bodil Ellerup /ELI
lektor musik. fransk
Permelltlevcj 5
82-10 Risskov
tlf.8621-1959

Bu!lterElaml
Skokhund
Fcnrisvej 31
8210Arhus V
tlf. 86 15 SJ 59

Finn Eland (FE)
pedel
Fenrisvcj .ll
X210Århu~\I
tlf. 86 15 S.159

9J
\1,1,.l, I l111l11,11h\l)
l11111L11d1.tt.1·11i;l'l,l

1111,11111.11111u,1nnl.11l11:J,k1

Huthc l-md R.1~nlU\-.t·11 om I
Id.tor m.111•111.1111.. fp1!... da1alogi
J,1[Jlt'jbk1
11"e:UdumhH·J -lJB
82-10 1< 1\,lm
1lf K6 l7 5026

ll.mnc Bod '.\'1dsi:111H\'.f
lå1mfr:uhl.ru"1,!..
St:l\.lll!.'l"f!.!JJl' 2
S2{1(),\11iC, '.';
tlf. S6 16 Hlfi)

Bent K1!-ll\c (BKJ
!rkturfr:rn.,k.rdi!.!inn
Tcelbnkkcn 67 -
8270 Hojbjcrg
i!f. 86 27 1685
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Flemming Joh:umn (FJ)
adjunkt geograf
Jcucsvej25. l.mf.
8220 Bmbr:md
tlf. 86 25 0-168

Grete GOLl~ke~l·n (GG)
lcktcrm.ucnur!',
Kcrshojcn 3~
82-10 lfoslO\·
tlf.862 1 _\.1J5

assistent
Julivcjl5
8210Årlius\l
tlf.861599S1

~l.1ria11n i.: Hogsgnard (HØ)
adJunkl tysk. musik
.\laj,markcn 70
~520 Lystrup
tlf. H(1 22 57 82

Inge Hannah (JH)
ltktordansk
Dalvangen I
8270 Hojbjerg
tlf . 86 27 25 71

Ivan Jensen (/Jl
ndjunkt geografi. id ru:t
Ole Romersgade 9
8000 ,\mus C
tlf. 86 19 5087

Gen Madsen (GI\·!)
lektor engelsk. russisk
Tronsmark gl. sko le
Hirtshalsvej 11
9881 Bindslev
Tlf. 98 93 89 28

Bente Elkja:r Gram IGR!
lektor dansk. eneetsk
Rosenbojvej 25-
Ugclbellc. 8.t lO Rende
nr. 86 37 15 '.!.O

Fritz Harders(HA)
adjunkt histor ie. billedkunst
Nordojade 5
8200ArhusN
tlf. 86 JO 30 69

Finu Jaccbi (JA)
lektor fransk. religion. oldtidskundsk:ib
-tudiclcktcr
xtoldrupvcj I

S:!:W Brabrand
til. 8(1 26 13 79

Stig Jeppesen ØE)
ndjunkt fransk, engelsk
Tomhpjvej 108
8260 Viby J
tlf. 86 28 24 86

Jens Hclbeeh (JH )
adjunkt fysik. kemi, naturfag
Marselisborg Alle 32 . 4.
800) Århus C
tlf. 86 19 50 91

"Jens Winther Petersen (JP)
adjunkt rnntentatik. idræt
av-inspekto r
Bjurkesw,j7
S230 byhoj
tlf.861598 74

JpmL:1uP.1en(JL)
ndjunk.1 f)•sik
Bro\111:ngt'1Y1
8250Eg!
tlf. 8622 7:1 25

J.:1h n.1111ga;1rd Jcnwn (JJ)
,ILIJUllll ~a1t1h111d~fag, geograf
B),ig..:1 v~·J 161)
;-;11011..:J..:r
tit. X(, 1H 75 5:1

.J
Helle Richardt fl-lRJ
adjunkt tysk, idræt
Gammetgårdsvej J 6
8230 Åbyhoj
tlf. 86 15 54 47

H:mne Herms rHl·I)
overassistent
Haslcvangsvcj 35
8210 rhusV
1lf. 86 15 .t696

i.Al
Merete Hcjl-Nielscn (HE)
adjunkt dansk . histonc
vesborgvcj 14
8240 Risskov
tlf. 86 21 l-145
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Karl Peter Skovecnrd Juhl (JU)
lektor dansk ~
Firkloverve] 26
82-JO Risskov
tlf. S6 17 50➔8

Katrine Synnestvcdr Knudsen (KK)
adjunkt matematik. dataloei
Klokkerfaldet 17 ~
82JOÅrhusV
tlf. 66 15 65 05

Lisbeth Hansen (LH)
adjunkt biolog i. mmemauk
Terp Skovvej 107
8270 Hojbjcrg
tlf.861➔99 l.l

J:mnt·Yd<.'(JY)
lcktor danck. b1ll<.'.!kun~1. de-Jen
lfop~cT\'Cj 61) ~
82-W Risskov
tlf. S6 17 6S :,t)

Ka:m: Bo Glistrup Petersen (KPJ
adjunkt musik. matt·matik
bogmspckror
Langbclfcvcj 28
8320r-.lån !et
tlf. 8629-1-1 M

Lene Jorgeasen (UJ
adjunkt biologi
Lotlandsuadc -Il. 2.\.11
8000 1\rhu~ C
tlf. 86 13 81 50
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Knud Bruun (KB)
adjunkt tysk
Hojmarksvej 6
8270 Hojbjcrg
tlf. S6 27 6808

Lone Enevold sen (LE)
adjunkt engelsk. idræt
Vesteriade 778. st.th.
8000 Arhus C
tlf. 86 19 9➔ 43

Lan. Kristensen (LKJ
lektor Fysik, kemi, n.uurfag
L.P. Hecbsvej 14
8240 Risskov
!lf.86173466

lh,rg,.. Lykkcbo Petersen (LP)
ld..!11rm:l!c111a1ik.na1Urfau
1:lhnp·cj l I ~
1'1210Arhuv V
tlf. X() 15 7061'1

\1 ichucl Andersen (ivlA)
lcktorsntnfuudsfag, historie
-audicvcjlcdcr
.\!:1r,111arh:ll70
s:,::io Ly~1111p
!It. :,;(l 22 57 8 '.'!

.'.11l;.!l•H\ ll\1id (Mil)
td.t"rlrn,l11g1
'-;rl1 Rmgg.1~k '.'!X
:-i!)()(J A1hu~ C
11! X(1'.'!lll(1.'i-l

Lars Qvist Ibsen (LQ)
adjunkt idræt
lvnr Huhfcldtsgade åå sr.rv.
8200 Århus N
tlf. 86 15 47 87

Marianne Christensen (MC)
adjunkt musik. dansk. idræt
Falstcrsgade4!B
S000 Århus C
tlf . 86 IS 31 53

McttcRiistMRJ
adjunkt ldrm.dramnuk
lvnr Huitfcldtsgnde 68 suv
8200 Århus N
tlf. 86 1666 5•
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Lars Raunhoh (LRJ
adjunkt historie, idræt
Bissensgode I 5. l.tv ,
S000 rhus C
tlf. 86 12 06 16

Inger Mrugr ethe Mcier (MEJ
lektor engelsk. spansk
International koordinator
Byngervej 233
8330 Beder
tlf..86936062

Marianne Svenniugscn (t\•IS)
lektor kemi. fysik. teknikfng ,
nnturfog-fogkonsulent
St.St.Blichcm·cj87
8210Århus V
ur, 86 25 07 60



xt.m.mnc Tl111111,L·n 11'1Tl
:iJJunktcngd,k.J-111,111,I,.
Sdr. R111~::.1d,: X:-i. ).mL
S!KKlr\rhu,C
tlf. l-(6 11 3-1 57

OkJuhl !OJI
rektor matenunik
r\ rn :i.ba:JH!l.'9
8270 Hiljh]crg.
tlf. 86 27 3S 98

l'ia Betinger Andersen fPBJ
fcktor cngcl-k. fransk
Ro-cnkrmuocj 3
85-1.1 Hnruvlrt
tli. K6 99 b-1 OJ

.\l:111a111w\\·.111\·r(.\\\\)
;1diu11kt 1, ,\... L "!\ \! • ·1,1,.
En::d:1l,\

0

L"l-ll •
X220 H1~1h1.md
tlf Xf,260(1.N

Ok Krogh Jcnwn !OK,
lcktor brulogr. 1J r.L ' l

:\'.auh,1Jh:J35
b-lllJ Rønde
1!f.M.13-:-2lJ.!5

Jyuc l'dL'fwn{l'/:1
adjunkt muvrk
1-1:o,L'n,.:J 2K
82-UJ R1,,k0\
tlf. H6 17 79 10
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Ok Bi\11n uw tOBJ
kk!tir 111 .... toric. d:m .... k. p~ykuloi;i
S\..ra:nlm-1
X].ll) l{1,,kl\\'
1lf. 1'16 17 7.107

PrebenAndersen (PAJ
lektor hr-tone
Rnlighed,,L'J 59
'i2-l<JR1,,k0\
tlf. "i6 17 6 1 86

l'L'Lk·r Kmd1 jJ'KJ
lcktur l},1k. Lcnu.
n.11ur!Jg.m.1tL'rrlJl1I..
\IJJ,,.t·ngc1IM
!'i1~0!\1Jllmg
tl1. K(i 1J .~ J!JIO

l'c r s(,r,:11,,:n (PS)
.1,111111\..1111u,1k.rdit!ion
l),il\.tllgL·ll11JI) -
'i270 fh1_ihji:rg
tlt :•ff1 27 0(1 72

C.irl Cbn-ri.m Rnkkj:cr !IH\)
kltur dau-k. engelsk
l! ,l\\1'j 12
'i~7!l I l;1d,1.:11
:It. S61 )S 0( 1 fr2

l,1rr1·11 'i,11i:nw11 1SOJ
kh11 d,111,l
lthh1·li:lhu

1110\\•121
W\1h} J

III XI, Il ()fi (,7

Ruth Brtiuner(RB)
adjunkt fransk. lann. oldtidskundskab
violvcj 20
82-10 Risskov
tlf. 86 17 }895

Jes Rc1b11II (RT)
lcktorfysik,m:ttcmatik.
kcrnl.naturfug
Kirkepladsen 9
S541 Skod suup
1lf. 8699 li I)<)

lv an Tafrcbcrg Jnkobsen (TM
tekror marcmurik
S1.Blichcrm:j20
8230, byhoJ
tlf. 86 ~5 78 -15
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Munn Rcichcrt (REJ
lektor dansk
l:r~pa:d :1g (1g
Gcfionwcj ?
8230 Abyhoj
!If. 86 751 1 ➔9

Knud Ryglrd (RY1
adjunkt cogclsk.rchgion
Norsrnindevej 20-I
8J-IO .\lallim?
lif.869} 11-➔0

To\c R111l..j:cr {TR)
a<ljunkl ~:unfundsfag . idræt.
crhvcr"1,ilkunom1
BJ::trkCS\'CJ 7
82 ..iO r byhuj
tlf. 86 159S 7-1



'""Torben Wulff (TW)
ndjunkt hi-tcric. lysk
studievejleder
Hcjrcdnlsvc] l JO
S220 Brabrand
tlf. 86 25 54 56

Vivi Guldberg (VI)
nssrstcru
Dccernbervej I -l
82 101 rims\/
llf.86151025

Bent \Volmar (WO)
lektor fysik. kemi. matematik .
nnturfag
Klokkerfoldet 26
82l0Århus V
tlf. 86 15 4649

Ulla Bonnerup (Ul3)
adjunkt engelsk. ty~i
Hojkcivcj .l7
8210 Arhu~ V
tlf. SO 15 7-1 1-1

Vibeke Hutfcldt ~luller !VMJ
lektor spansk. engelsk. italiensk
J-lojagcr7J
8530 Hjom.hOJ
tlf. 86 22 6~ 69

Nanye Jesscn
karumcassrstenr
Silkcborgvej 148. st.mf
8000 Århus C
1lf. 861553 86
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Vivi Gnmrnclgnard Nielsen (VGJ
ndjunkt kemi. oldtidskundskab
B11cdrnvcnJI
8370 J-lndstcn
tlf. 86 9 1 52 69

Vibeke Sparuting (VS)
lektordansk. eneelsk
Sjællandsgade 134. SI.I\'.
8000 Århus C
tlf. 86 12 27 21

Karna Frandsen
karuineassu rent
Nordborggade 32, s1.
0000 Århus C

Hente Gyho
kum mcnv-istcnt
!11~;1,vcj 69
H220 Hrahrund
111. ~(, 25 22 39

xtargrctc Hodgson /HO)
vrkar musik
$;1111,1lg:1dc -16 . 1.
Hnoo ,\rt\U~ c
til. ~6 IS 56 80

Lcnn Terp
kantin ebestyrer
Vibcva:ngct63
Herskind. 8464 Gallen
ilf.86954542

AmcKj:cr
vikar musik.tysk
Trillcgårdsvej 66
8210Århus V
tlf. 86 15 87 17
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STUEPLAN KÆLDERPLAN
INSPEKTORER

ROD LÆRERADM. carl serensen uanne Herms
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PEOELVÆRKSTED

K36

Kantine FILM

J K35
VIDEO

K34a

Toilet K34b Reng
K1 Q Cykelkælder K33a

1unnel K33bK2
Al1aldsrum VARME

K3 Bokse ldrælldrama Lydstudle
Pædagog K32

DEPOT

K4
Værksted

1<31

K5
Lærer
arb.rum

K6 K30
Grupperum Krybekæ lder

K7 IU-lands1ond
Oaghojskole

i:; K2B 0

FinnEland KB
CarstenHolm PEDEL

K9
K27

ELEVRÅD

K10 OSTGANG K26
IDRÆT

K16 K17 K18 K19
K11 Bogdpoter fys,k tydrum K25

xaaæ sete rsen Bogdepott 2 3

PARKERlNGSKÆLDEA

MUSIK2 MUSJKl

37 36

HISTORIE
35

BIBLIOTEK

34

HISTORIE
33

BIOLOG! 1
32

BIOLOGl2
31

B!OLOG l3

30

GRONIEGÅRO 1

FESTSAL

20 22 GEOGRAFI
SAMF 21 23 29
FAG FYSlit FYSlf. FYSIK

Ele• !01 DE 1 EDB
wc 2B

10 OSTGAI IG
FYSIK
27

11 15 16 17 18 19 FYSIK
26

12
GRUPPERUM

25

GROlit/EGÅRO2 KEMI
24a

14a 14b KEMJLAB
24b
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FRANSK
3

iYSK
2

STUOIEVEJLEDtm~
MIChaelAndmen
OonheAntonsen
:;r~~~~u~fke-An ersen b



RJNGETIDER:

MANDAG,
TORSDAG OG FREDAG: TIRSDAG:

I. 8.00- 8.45 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40 8.50 - 9.35
3. 9.50 - 10.35 9.55 - 10.40
4. I 0.45 - 11.30 10.45 - 11.30
5. 12.00 - 12.45 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40 12.55 - 13.40
7. 13.50 - 14.35 13.50 - 14.35
8. 14.45 - 15.30 14.45 - 15.30

REDAKTION:

Ole Bouzauw
Vivi Guldberg
Ulla Bønnerup
Janne Yde
Dorthe Wendt (lærerfotos)

Tryk: Århus Arnt, Trykkeriet

Oplag: 1650

64

ONSDAG:
8.00 - 8.45
8.55 - 9.40,
9.50 - 10.3§
10.45 - 11.30
12.15- 13,0(i)
13.05 - 13.50
13.55 - 14.40
14.45- 15.30


