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velkommen

3

til vesthimmerlands 
Gymnasium oG hF

På VHG lukker vi dørene op for både elever, lokalsamfun-
det og videre uddannelse. I en tid hvor uddannelsesdiskur-
sen har ændret sig og ”mest mulig uddannelse til alle” er 
erstattet af ”mest mulig uddannelse for pengene”, er det 
så meget mere væsentligt at sikre, at vi ikke lukker nogen 
ude.

Hverdagens medier er fyldt med fortællinger om unges 
valg af ungdomsuddannelse og senere videregående ud-
dannelse. Ifølge politikerne skal vi have flere til at vælge 
en erhvervsuddannelse, så Danmark kan få flere faglærte. 
Det tror jeg sådan set, at de langt hen ad vejen har ret i, 
men i drøftelserne glemmer de ofte geografien. I Vesthim-
merland har vi godt 30% af en ungdomsårgang, der går i 
vores gymnasium. Det er ikke mange målt med landsplans-
tallene, og på VHG har vi ikke én elev for meget. Faktisk 
har vi jo desværre i år oplevet, at 28 af ansøgerne til vores 
kommende 1g klasser blev fordelt til andre uddannelsesin-
stitutioner. Så jeg kan derfor helt sikkert sige, at vi næste år 
har 28 elever for lidt!

På VHG arbejder vi for, at den vesthimmerlandske ungdom 
har mulighed for at tage en ungdomsuddannelse på deres 
lokale gymnasium. Men hvis kommuner som Vesthim-
merland også i fremtiden skal have et stærkt gymnasium, 
der bidrager til, at unge kan læse videre til sygeplejesker, 
politibetjente, ingeniører, jurister, fremtidsforskere, eller 
hvad de nu efterfølgende kaster sig over, så skal debatten 

om valg af ungdomsuddannelse være mere nuanceret. At 
styrke én uddannelse er ikke ensbetydende med, at en 
anden skal tales ned – og det glemmer politikerne ofte i 
den offentlige debat.

I samarbejde med lokalområdet gør vi derfor en stor ind-
sats for, at unge mennesker i Vesthimmerland bliver klædt 
på til valget af uddannelse. Der er ikke tvivl om, at det 
valg, der træffes i de helt tidlige ungdomsår, får større og 
større betydning for den senere uddannelse. Elever, der 
undervejs bliver klogere på sig selv og samfundets behov, 
får nemlig sværere ved at sadle om. Uddannelsessystemet 
skal i dag sikre en hurtig, retlinet og effektiv uddannelse 
til unge. Vi ved godt, at det ikke altid er muligt, og netop 
derfor skal vi fortsat bidrage til, at elever fra VHG har en 
stor bagage med af både faglig dybde, vedholdenhed og 
menneskelig forståelse. 

Næste år begynder vores nye elever på et nyt gymnasium. 
Udefra vil alt ligne sig selv… der vil kun være få udskiftnin-
ger i lærerkollegiet og gymnasiets rammer vil ikke forandre 
sig meget. Men under overfladen sker der flere forandrin-
ger. Skoleåret 2017-18 er et reformår, og mange spænden-
de nye tiltag skal påbegyndes. Først og fremmest er vores 
mål, at gymnasiet fortsat løfter de unge mennesker fagligt 
og menneskeligt, så alle har de største muligheder for at 
forfølge de uddannelsesveje og den tilværelse de drøm-
mer om. 
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Lige op til efterårsferien var 1p på introtur i Kø-
benhavn, og det blev en særdeles vellykket tur. 
I løbet af de tre dage, hvor klassen var i hoved-
staden, oplevede alle både streetfood på Papir-
halvøen, Christiania, Den Blå Planet og at besø-
ge kulturborgmesteren på Københavns Rådhus, 
som også omfattede en rundvisning og en hård 
vandretur op i Rådhustårnet. Nogle af eleverne 
fik også en kort tur ind i operaen med efterføl-
gende sejltur fra operaen til Fisketorvet.

1p på introtur 

i københavn

1
p



1.G’ernes  
introtur  til  livø
Årets tur til Livø bød som sædvanlig på lige dele hyggeligt 
samvær, sjove udfordringer og spændende faglige opgaver 
for VHGs 1.g-klasser. Elev-ambassadørerne stod for nogle 
af turens sjove lege. Her blev eleverne delt ind i hold på 
tværs af klasser til underholdende udfordringer som stafet, 
to-mandsfodbold, sækkeløb og yoga. 

På ”Livø Rundt” skulle eleverne besvare udfordrende op-
gaver inden for fagene mediefag, NV og billedkunst. Blandt 
andet skulle eleverne i en af udfordringerne have gummi-
støvler på, ud i vandet og fange fisk!

Klasserne skulle på turen fremføre en fortolkning af et 
eventyr, som de havde forberedt hjemmefra. Eventyret 

skulle fremføres i en nyfortolket udgave, heriblandt som 
ballet, rap og i en moderne version. Det endte med god 
underholdning for alle på turen.

Undervejs på turen skulle klasserne udføre et kunstværk 
ud af materiale, som de kunne finde i naturen på Livø. 
Kunstværket skulle illustrere en kreativ fremstilling af selve 
klassen.

Derudover bød årets Livøtur på store mængder aftenhygge 
om bålet, badning samt fællessang i kirken.
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Aktivitetsdagen den 2. september 2016 bød i vanlig stil 
på udfordringer i mange afskygninger. Eleverne dystede 
klassevis i discipliner som beach volley, hockey, fodbold, 
damefodbold og ultimate, men også udfordringer på f.eks. 
almen viden og billedkunst er blevet en integreret del af 
aktivitetsdagen.

I billedkunst skulle klasserne i år udføre en moderne ver-
sion af Leonardo da Vincis ”Den vitruvianske mand”, og 
denne kunstneriske udfordring endte i år med at blive alt-
afgørende. Det blev nemlig 3x, som vandt ved at brillere 
i billedkunst og dermed overhale 3k i sidste øjeblik. Præ-
mien var en middag for klassen serveret af idrætslærerne 
som optakt til en HEBE-fest.
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Da den tidligere flygtning, Barikan Solecki, den 28. novem-
ber holdt foredrag for eleverne på VHG om integration i 
det danske samfund, videregav hun selv den karakteristik, 
som en ældre erhvervsmand havde givet af hende ved de-
res møde: ”Du er godt nok en skrap kælling!” Det viste sig, 
at det var ment som en kompliment, og tilhørerne til fore-
draget var sikkert enige i vurderingen, for det livsforløb, 
hun ridsede op, havde nok fået de fleste til at give op, men 
ikke Barikan. Og man forstod, at netop det at involvere sig 
var første betingelse for en vellykket integration.

Foredraget havde overskriften ”Fra intet til alt”, idet hun 
tog udgangspunkt i sin egen opvækst som iransk kurder i 
en flygtningelejr i det nordlige Irak sidst i 80’erne. Hendes 
forældre havde kæmpet for kurdisk selvstændighed og 
imod revolutionen i Iran, og var man imod den, risikere-
de man at blive henrettet. Med ord og fotografier tegnede 
hun et billede af trøstesløsheden og frygten i en flygtnin-
gelejr, garneret med statistiske oplysninger om, hvor man-
ge millioner der frister en sådan tilværelse verden over. I 
gennemsnit tilbringer flygtningene 16 år i en flygtningelejr. 
Lejren, hvor Barikan og hendes otte søskende blev født, var 
godkendt af FN og dermed beskyttet imod direkte angreb 
fra de stridende parter i området, men gik fædrene ud af 
lejren, risikerede de livet. Over 200 familier boede i lejren, 
og børnenes legeplads var affaldspladsen bag lejren. Sko-
len lå 2 km fra lejren, og efter et skyderi var den lukket i et 
år. Børnene lærte at bruge gasmaske i skolen. Barikan blev 
endvidere taget ud af skolen i teenagealderen, men hun 
var tidligt bevidst om, at skulle hun opnå frihed og uafhæn-
gighed, måtte hun tjene penge, f.eks. ved at skrive med en 
kuglepen.

Senere i foredraget fulgte fortællingen om forældrenes 
beslutning om at søge til Europa og til Danmark. Ikke for 
selv at blive lykkelige, men for at give børnene en bedre 
fremtid. I dag er Barikans familie spredt over hele verden, 
og moderens drøm er bare én gang at kunne samle dem 
alle sammen til et måltid. Familien endte i 1998 i Ulsted 
ved Hals.

Mødet Med danMark
Barikan fortalte levende om, hvilken kulturel omvæltning 
det var: F.eks. hvordan det var som 10-årig første gang at 
åbne en tyggegummipakke, mens indkøbsmønsteret tidli-
gere var at skulle købe 10 kg ris. Mødet med Hals Kommu-
ne for at indskrive sig i skolen. Tredje gang lykkedes det, og 
hun fik en overgang lov til at gå i skole med de voksne. Og 
lære om kongefamilien. Men 95% af tiden gik med at tale 
kurdisk. Til sidst blev hun dog indsluset i en 5. klasse. Hun 
karakteriserede det som et eventyr at komme til Danmark. 
Men det havde tit været op ad bakke, og hun pegede på 
mange ting, man generelt kan gøre bedre ved integration 
af flygtninge. Da flygtningene fra Syrien begyndte at kom-

en  ”skrap  kællinG”

me til Danmark i 2012, havde hun haft en déjà-vu oplevel-
se af sin egen og sin families ankomst 17 år tidligere.

Barikans arBejde soM konsulent 
I dag er Barikans liv en succeshistorie. Hun har gennem-
ført indtil flere uddannelser på universitetet. Har bl.a. en 
bachelor i psykologi. Hun tager ivrigt del i samfundsdebat-
ten, har sin egen konsulentvirksomhed og holder mange 
foredrag. Kort efter foredraget i Aars skulle hun på Harvard 
University for at lære om ledelse i det 21. århundrede.

Med afsæt i sine egne oplevelser kom hun med mange små 
hip til forskellige instanser om, hvordan man ikke skal gri-
be integrationen an. F.eks. misforstået sprogpraktik på en 
arbejdsplads, hvor flygtningen måske får sagt to sætninger 
på dansk i løbet af en dag: ”God morgen” og ”Vi ses i mor-
gen”. I integrationsarbejdet ser man også kun ”toppen af 
isbjerget” – dvs. det at lære dansk og få et arbejde. Man 
arbejder ikke med det ”under overfladen”: De kulturelle 
værdier. Flygtningene er klemt mellem to kulturer, og det 
bliver man nødt til at arbejde med. Samtidig er de en res-
source, og man må stille sig selv spørgsmålet, hvordan de 
skaber værdier for det danske arbejdsmarked. Det hedder 
vist ”logik for burhøns”, sagde Barikan spøgende til gym-
nasieeleverne. I det hele taget var hun sprogligt på bølge-
længde med sine tilhørere (”tænke ud af boksen” og ”give 
dem en usynlig fuck-finger”). Det kunne man mærke på 
det varme bifald, da fællestimen var slut.

kom forbi
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Eleverne på VHG har nærstuderet det amerikanske præsi-
dentvalg, som jo førte til det – for mange – overraskende 
resultat, at Donald Trump er USA’s præsident i de næste 4 år.

Som optakt til valget var tv2’s USA-ekspert, Mads Fuglede, 
på besøg og holdt et to timers intenst oplæg omkring det 
forestående valg. Efter valget har selvsamme Mads Fugle-
de været ude og undskylde, at han tog fejl mht. resultatet, 
men blandt VHG’s elever deles den opfattelse, at han ikke 
skal undskylde, for hans analyse var ganske korrekt; – blot 
havde han, som eleverne selv, nok ikke helt gennemskuet 
vreden i det amerikanske samfund.

Mads Fuglede startede oplægget med at give en analyse 
af den politiske bevidsthed blandt amerikanerne, og her 
kunne han pointere, at der hverken eksisterer en national 
bevidsthed blandt amerikanerne eller en betydningsfuld 
landsdækkende debat. I USA er den politiske interesse ale-
ne begrænset til den politiske ledelse i ens egen delstat, og 
amerikanerne kender ligeså lidt til landsdækkende politi-
kere, som vi kender til EU-politikere eller politikerne i vores 
naboland, Sverige.

Derfor er det meget vanskeligt at trænge igennem, når 
man f.eks. stiller op til et præsidentvalg. To personer for-
måede dog at gøre det. Bernie Sanders stillede op som 
demokratisk præsidentkandidat, om end han regnes som 

en venstrefløjspolitiker og slet ikke er medlem af partiet. 
Han tabte slaget til Hillary Clinton, men knebent og op-
nåede den sejr, at hun efterfølgende måtte indarbejde en 
stor del af Bernies valgprogram i sit eget. Og hvordan kun-
ne det så være, at Bernie Sanders kunne opnå så megen 
gennemslagskraft. Her mente Mads Fuglede, at Sanders 
havde gennemskuet den utilfredse ungdomsgeneration, 
der er født før år 2000 og som populært kaldes Millenials.  

Det amerikanske valg e 
nærstuDeret på nærmeste holD
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Kendetegnende for denne generation 
er, at de er den bedst uddannede gene-
ration, men også den første generation, 
som er fattigere end deres forældre. Kri-
se har gjort, at de ikke kan omsætte de-
res uddannelse til jobs med mindre, de 
tager til takke med de dårligst lønnede 
jobs. Og netop denne vælgergruppe fik 
Sanders opbakning fra.

Donald Trump er heller ikke medlem af et politisk parti, 
om end han opstillede og vandt som republikanernes re-
præsentant. Hans baggrund var reality-verdenen og forret-
ningsverdenen i form af ejendomshandel. Donald Trump 
fandt imidlertid, lig Bernie Sanders, sin helt egen vælger-
gruppe, og her drejede det sig om den fattige, hvide ar-
bejderkultur, som altid har udgjort selve essensen i den 
amerikanske identitet. Disse hvide arbejdere er bl.a. dem, 
der – som soldater – har forsvaret deres fædreland i krige, 
og som nu oplever, at de fabrikker, de var forbundet med, 
lukker ned på stribe. De mærker nu arbejdsløshed og et 
fædreland, der svigter dem, og det skaber vrede. Lige nøj-
agtig denne vælgergruppe kunne Donald Trump få i tale 
med gennem populistiske udmeldinger og som et talerør 
for vælgergruppen.

Og derfor blev det et opgør mellem republikanernes kan-
didat, som nærmest var at regne som en håndgranat, 
man kaster ind i de højtuddannedes rækker, og demo-
kraternes kvindelige kandidat, der 
bestemt ikke blev forbundet med 
folkelighed men – ifølge Fuglede – 
nærmest var sammenlignelige med 
danske hardcore-politikere som ek-
sempelvis Corydon eller Ritt Bjer-
regaard. Og med det overraskende 
resultat for de fleste eksperter og 
interesserede, at Donald Trump skal 
være ny præsident.

Efterfølgende blev der varmet geval-
digt op til valgnatten. Såvel lærere 
som elever anskaffede sig souvenirs 
fra de to kandidater og med Hillary 

som klar favorit, hvis man skal bedømme ud fra 
fordelingen af trøjer, kasketter og andet grej.

På selve valgnatten var ca. 300 elever og lærere 
samlet på skolen. Stemningen var i den grad høj, 
og der var burger-, popcorn-, kage- og toastbo-
der, hvor eleverne faldbød deres amerikanske 
specialiteter. Men som tendensen langt ud på 

natten signalerede, at Trump ville vinde, blev jubelskrige-
ne afløst af forundrede blikke og en frygt for fremtiden, 
for hvad vil det føre til? Vil tredje verdenskrig komme? 
Og hvad med Danmarks fremtid; – vil aktieværdien falde, 
og vil den globale handel smuldre med stigende dansk 
arbejdsløshed som følge?

Derfor var det en træt, men også underlig tavs stemning, 
som mødte de lærere, der ikke havde været med til valgnat-
ten, og som nu mødte op til en frisk undervisningsdag.
Efterfølgende er valgresultatet blevet gennemanalyseret i 
engelsk-, historie- og samfundsfagstimerne, og efterhån-
den har man fået et lidt bedre indtryk af den kommende 
præsident, som før valget mest var kendt for meget mar-
kante statements og løfter.

Forude venter en spændende tid for de mange unge elever 
på skolen, for de skal agere i en global verden, hvor ver-
dens mægtigste mand nu hedder Donald Trump.
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Elever på samfundsfag A- og B-niveau fik den 13. januar et 
spændende indblik i, hvordan betingelserne er i især kom-
munalpolitik og landspolitik, men også, hvordan det er at 
sidde i Europa-Parlamentet, da Rikke Karlsson holdt en to 
timer lang fællestime for dem. Det blev især spændende, 
fordi hun havde taget en af sine ansatte, journalisten og 
Cavlingpris-modtageren Asbjørn With, med. 

Politikerens og journalistens parløb begyndte allerede, 
mens Rikke Karlsson sad i byrådet i Rebild, og den såkald-
te Rebild-sag startede. Da Rikke Karlsson løb panden imod 
en mur under behandlingen af et spareforslag i et udvalg 
og stillede kritiske spørgsmål til embedsværket, tog hun 
kontakt til den journalist fra Nordjyske, der tidligere hav-
de interviewet hende, og som havde undret sig over, hvor 
lidt politisk debat der var under byrådsmøderne. Han teg-
nede to cirkler for hende over hendes muligheder: Enten 
at fremstå som en dum blondine fra Dansk Folkeparti, der 
talte sort, eller også at åbne ”Pandoras æske”. Hun havde 
intet at vinde på nogle af mulighederne. Det endte, som 
man véd, med, at Rikke Karlsson ikke kunne ignorere alle 
de henvendelser, hun havde fået fra almindelige borgere, 
så ”æsken” blev lukket op trods kulde og afstandtagen fra 
administration og byrådskolleger, og sagen endte med, at 
fire chefer blev fjernet og alle socialrådgivere skiftet ud.

Derudover redegjorde Rikke Karlsson for MELD/FELD-sa-
gen, som for alvor bragte hende i politisk stormvejr. I før-
ste omgang affejede Morten Messerchmidt sagen med en 
smart bemærkning om ”en lille forvirret pige fra Rebild”, 
men senere måtte både han og partitoppen sande, at Rik-
ke Karlssom går ”all in”, når hun fornemmer, at demokrati-
et er i fare, og at systemer lukker sig om sig selv.

Det skulle så vise sig senere hen, at hendes vedholdenhed 
førte til Messerschmidts fald og en række store indrøm-
melser fra partiets top. Rikke Karlsson har som konsekvens 
af manglende opbakning meldt sig ud af partiet og sidder 
nu som løsgænger i Europa-Parlamentet. Fra 1. april 2016 
blev Asbjørn With ansat af hende som ”undersøgende 
journalist”, og han var også med på politistationen i Hobro, 
da Rikke Karlsson anmeldte Messerschmidt for ”identitets-
tyveri”.

Samfundsfaglærerne, der havde arrangeret mødet, glæ-
dede sig efter fællestimen over, hvor mange vigtige sam-
fundsfaglige emner de to ”lærere” kom ind på i deres 
gennemgang af de to cases. F.eks. begreber som aktind-
sigt og sagsindsigt, som havde kostet begge mange timers 
arbejde. For eleverne var det tydeligt nok gennemgangen 
af ”Rebild-sagen” med journalistens og politikerens meget 
konkrete eksempler, der gjorde størst indtryk. Især be-
skrivelsen af mødet med de svigtede børn i incest-sagen, 
der var ”langt værre end Brønderslevsagen”, med Asbjørn 
Withs ord.

med Rikke Karlsson
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Radikale Venstres leder, Morten Østergaard, besøgte i be-
gyndelsen af året en række ungdomsuddannelser for bl.a. 
at høre, hvad de unge mener om besparelserne på dette 
område. I den forbindelse mødte han den 9. februar ele-
verne til en fællestime for hele skolen. 

Han konstaterede i sin indledning, at det ikke er ungdom-
mens skyld, at England er på vej ud af EU. Den ville have 
valgt anderledes. På samme måde ville Hilary Clinton have 
været præsident i USA i stedet for Trump, hvis det havde 
stået til de 18-25-årige vælgere. Underforstået, at man ikke 
behøver at være så bange for, hvad morgendagen vil brin-
ge, på de unges vegne. 

Derefter gav han en række eksempler på, hvor hurtig ud-
viklingen har været på en række områder: Telefonens og 
internettets udvikling f.eks. Og han mindede om, at da 
traktoren i sin tid afløste hestene i landbruget, var der folk, 
der mente, at traktoren kan være nyttig til mange ting, 
men der vil altid være brug for heste. Ligesom nogle en-
gang mente, det ikke er sundt at læse bøger. Vi har slet ikke 
fantasi til at forestille os det tempo, udviklingen foregår i. 
Som nu med de førerløse biler, der snart vil køre rundt i 
Vesthimmerland.

Så i stedet for at frygte udviklingen gælder det, ifølge Mor-
ten Østergaard, om at have ambitioner om, hvad vi vil bru-
ge fremtiden til. Og herefter gav han nogle eksempler på 
sine egne og partiets ambitioner: Adgangen til rent drikke-
vand for alle, at engagere sig i verden og gøre Danmark til 
et førende land inden for energiomstilling, at bruge penge 
på uddannelse i stedet for at bruge dem på politibetjente 
ved grænsen osv.

Den radikale leder kom også ind på, hvad der i sin tid, i 
slutningen af firserne, havde fået ham selv til at gå ind i 

politik. Det var i forbindelse med Murens fald. Som elev-
rådsformand i Aarhus, hvor han voksede op, var han med 
til at organisere indsamling af legetøj til rumænske børne-
hjem. Men også i Danmark er der forskel på de muligheder, 
man har, havde han fundet ud af, og det havde gjort hans 
menneskesyn socialliberalt. Alle skal være frie til at vælge, 
men vi skal være hinandens sikkerhedsnet, sagde han. Da 
Morten Østergaard blev valgt til folketinget i 2005, fyldte 
udlændinge- og integrationspolitikken meget.

I slutningen af fællestimen forsøgte han at komme i dia-
log med eleverne, men spørgelysten var ikke stor. Måske 
af frygt for at stille spørgsmål i så stor en forsamling, eller 
også fordi man var enig i den radikale leders synspunkter. 
Det store bifald ved nogle af Morten Østergaards udmel-
dinger fra scenen kunne indikere det sidste.

morten  østerGaard 
kom forbi
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Med de sociale medier er der kommet nye etiske udfor-
dringer. Hvem har f.eks. skylden, når nøgenbilleder af en 
pige pludselig cirkulerer på nettet? Er det pigen, der naivt 
har postet det til sin kæreste? Eller er det den forsmåede 
kæreste, der senere som en slags hævn har lagt det ud på 
nettet? Og hvilken rolle har dem, der senere bevidstløst 
deler billederne?

Problemstillinger som ovenstående optager VHGs elevråd, 
og den 24. april havde de arrangeret en fællestime for det 
meste af skolen om problematikken. Her kom først en lo-
kal politibetjent med et kort oplæg om emnet, og uden at 
komme nærmere ind på diverse lovparagraffer slog han 
fast, at det var strafbart, og opfordrede de unge til at få sig 
et godt liv uden pletter på straffeattesten. Derefter satte 
psykologen Anna Bjerre, der er direktør for rådgivnings-
portalen girl talk.dk, spørgsmålet om adfærd på de sociale 
medier ind i en bredere sammenhæng.

Anna Bjerre startede med at skildre sin egen skoletid, hvor 
hun var et yndet mobbeoffer i folkeskolen på grund af sit 
kiksede udseende og tøjet, hun havde arvet fra sine store-
brødre. Hun problematiserede lidt talemåden ”det er ikke 
det ydre, det kommer an på”. På grund af de andres drille-
rier følte Anna sig både dum, grim og ulækker og kom i be-
handling for spiseforstyrrelser. Senere gjorde hun en mas-
se for at se anderledes ud. Hun begyndte således at danse, 
gå i UFO-bukser og buffalo-sko. I gymnasiet blev hun da 
heller ikke mobbet, men samtidig havde hun ingen venner. 
Hun var blevet bange for nærhed på grund af de oplevelser 
fra tidligere, som hun havde med ”i rygsækken”. Som fore-
dragsholderen slog fast: ”Man kan sagtens se godt ud og 
have det elendigt indeni”.

I løbet af fællestimen gav hun også eksempler på, hvilke 
problemer de piger, som hun har været i kontakt med via 
girltalk.dk, har haft at kæmpe med, og hun kom med nogle 

forklaringer på de krænkelser, pigerne har været udsat for: 
Der er så meget nøgenhed i bybilledet, f.eks. via reklamer. 
Der er mediepåvirkningen fra programmer som Paradise 
Hotel. Der er flertalsmisforståelsen, der får piger til at tæn-
ke, at alle andre gør det, så må jeg nok også hellere for at 
få anerkendelse. Men for Anna Bjerre var det lige så dumt 
som at efterlade sin nye flotte cykel på hovedbanegården 
uden at låse den.

Til sidst i foredraget kom hun med nogle opfordringer til 
de unge tilhørere om at passe godt på hinanden og på 
kulturen på stedet. ”Vær hinandens lykkes smed”, sagde 
hun bl.a., og ”accepter aldrig mobning”. I stedet for at jag-
te det perfekte og det lykkelige liv, skulle de unge hellere 
finde det meningsfulde i livet. Her brugte hun et billede fra 
et besøg i Redwood Nationalpark i USA, hvor træerne er 
kæmpestore. Redwoodtræerne er 120 m høje, men med 
et rodnet på kun 2 m er de en truet træsort, hvis de ikke 
står tæt sammen. Det gælder altså om at udvikle sit rod-
net, alias selvværdet, og ikke dyrke de hurtige relationer 
over jorden.

Bifaldet til sidst tydede på, at det var lykkedes Anna Bjerre 
at nå de unge - og eleverne fik udleveret et eksemplar af 
"Etisk Kodeks" mod deling af krænkende materiale, udgi-
vet af en arbejdsgruppe under Undervisningsministeriet.

God  adFærd

på  de  sociale  medier
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1. juni 2017 afholdt Aars Rotary Klub et møde, der havde 
en særlig betydning både for klubben og for VHG. 
Gæster fra Farsø og Løgstør Rotaryklubber var inviteret 
med, fordi der skulle ske noget ekstraordinært.
 
Det er ikke så ofte endda, at en Paul Harris Fellow ud-
mærkelse (en PHF) uddeles i Rotary regi, og endnu sjæld-
nere er det, at den uddeles til en “ikke-person”.

Paul Harris er grundlæggeren af Rotary og han lægger navn 
til den anerkendelse, der i amerikansk regi i første omgang 
uddeles til personer, der har bidraget med 1000 dollars 
eller mere til Rotary International, som bruger pengene 
på en lang række gode formål. I årevis har en mærkesag 
eksempelvis været udryddelsen af Polio i hele verden. En 
indsats der er tæt på at være lykkedes.
 
I tidens løb er det dog blevet muligt at uddele en PHF til 
personer, og ikke-personer af andre årsager end økono-
miske bidrag.

Da det netop i år er 100-året for Rotary Foundation, har 
man i Danmark besluttet at fejre det ved at uddele op til 
100 PHF’er.

I den sammenhæng har Aars Rotary Klub tildelt VHG en 
PHF med begrundelsen:

”Vesthimmerlands Gymnasium og HF forbereder på 
fornem vis unge mennesker i Vesthimmerland til vide-
regående uddannelser og klæder dem på til at begå sig 
videre i livet. 
Skolen har øje for vigtigheden af at fokusere på elevernes 
globale kompetencer. 
I denne sammenhæng har VHG i årevis modtaget udvek-
slingselever og formået at lade disse spille en rolle. 
Aars Rotary Klubs samarbejde med VHG er kilde til gen-
sidig inspiration og engagement.”

Den anerkendelse er vi stolte af!
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Gymnasieelever  Fik  et  lynkursus

Da 2. årgangene d. 5. januar havde temadag om emnet 
folkedrab, nød hele skolen godt af det, idet et af program-
punkterne var en fællestime med den kendte journalist og 
forfatter Øjvind Kyrø, der i 1994 fulgte folkedrabet i Rwan-
da på tætteste hold.

Kyrø lagde dog ud med en regulær tour de force, hvor han 
– ved hjælp af kort over Afrika fra forskellige perioder – gav 
eleverne mulighed for at forstå baggrunden for de man-
ge væbnede konflikter i Afrika i dag. På et kort fra 1803 
var kun havnebyerne markeret, idet resten var uudforsket. 
Derefter fulgte hele kolonihistorien. Et andet vigtigt dias 
viste nogle mænd fra et møde i Berlin i 1884, hvor de euro-
pæiske stormagter delte Afrika imellem sig. Den belgiske 
kong Leopold fik Congo som sin private ejendom. Tyskland 
fik bl.a. Rwanda, men umiddelbart efter 1. Verdenskrig 
måtte Tyskland afgive sine kolonier, herunder Rwanda, til 
krigens sejrherrer, så Rwanda nu blev belgisk. Belgierne vil-
le udnytte landet, så de lokale bønder blev beordret til at 
dyrke kaffe og the. I Rwanda var 15% af befolkningen tut-
sier, som er høje, slanke, atletisk byggede, kvægdrivende 
folk, som er gode til at løbe. De var hvidere i huden end de 
resterende 85% af Rwandas befolkning. Denne majoritet 
bestod af mere grovskårne agerdyrkende hutuer. Belgierne 
satte nu tutsierne til at være ”slavepiskere” over hutuerne, 
og dermed var der skabt et hierarki og et modsætningsfor-
hold mellem kaster, der indtil da havde levet fredeligt side 
om side.

”Vi er alle afrikanere”
På dette sted i foredraget havde man allerede fornemmet 
Kyrøs dybe engagement i emnet og hans grundlæggende 

i  aFrikas  historie
holdning, at alle mennesker er ligeværdige. Således påpe-
gede han allerede i starten af foredraget, at ”vi er alle afri-
kanere”, idet de første mennesker kom fra Afrika, og derfra 
havde bredt sig til hele verden. Holdningen kunne man 
endvidere mærke på hans sarkasme, når han omtalte en 
ny videnskab, frenologi, der på et tidspunkt kom på mode, 
og ifølge hvilken 
man kunne be-
stemme et men-
neskes karakter 
ud fra målinger 
af hjernen. 

Distinktionen mellem tutsier og hutuer fra afsnittet oven-
over holder heller ikke i virkelighedens verden, da de to 
befolkningsgrupper selvfølgelig blander sig i tidens løb. 
Belgierne måtte således udstede id-kort, så man kunne se, 
hvem der var tutsier, og hvem der var hutuer.

Man mærkede også Kyrøs frustration over, hvor lidt dæk-
ningen af de frygtelige krigshandlinger i Afrika fylder i de 
hjemlige medier. De bliver kun interessante, hvis man kan 
finde en dansk vinkel på det. At han selv blev sendt der-
ned af sin avis, skyldtes således, at en mor efterlyste sin 
datter, der var i praktik i Rwanda. Afrika er det forsømte 
kontinent, fastslog han, og selv i dag, hvor ”den afrikanske 
verdenskrig” fortsætter i Congo som en udløber af folke-
drabet i nabostaten Rwanda, er der ikke mange danskere, 
der er bevidste herom, skønt krigen har kostet 5 millioner 
mennesker livet. Lige så mange, som hele Danmarks be-
folkning.

kyrøs reportage fra aprildagene i 1994
Efter de indledende manøvrer om Afrika generelt nåede 
Kyrø til 1960’erne, hvor uafhængighedsbevægelsen i Afrika 
tager fart, og det ene land efter det andet opnår selvstæn-
dighed. Således også det lille land Rwanda, der er på stør-
relse med Jylland. I Rwanda fik man en form for demokrati, 
hvor hutuerne, der var de fleste, kom til magten. Nu, hvor 
belgierne ikke var der mere, var det ”pay-back time” over 
for deres håndlangere, tutsierne, som flygtede over hals 
og hoved til nabolandet Uganda. Nogle af disse flygtninge 
dannede nogle år efter, i 1988, oprørsstyrken Rwandas Pa-
triotiske Front (RPF). I Uganda var de bl.a. med til at vælte 
diktatoren Idi Amin.
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Gymnasieelever  Fik  et  lynkursus

De angreb Rwanda for første 
gang i oktober 1990, men blev 
slået tilbage af regeringstrop-
perne. I 1993 underskrev præ-
sident Habyarimana og RPF 
en fredsaftale, og aftalen gav 
RPF politisk medbestemmelse i 
Rwanda, hvilket vakte stor util-
fredshed blandt ekstremistiske 
hutuer, der frygtede at miste 
magt og position.

I denne periode vælger FN at 
sende en fredsbevarende styrke 
til Rwanda. Men bare 2500 ringe udrustede og trænede 
lejesoldater fra FN´s fattigste lande havde problemer med 
at holde ro i landet. De ekstremistiske hutuer er ikke til-
fredse med fredsaftalen, og den 6. april 1994 nedskydes 
flyet med den moderate hutu-præsident, Habyarimana, 
og selv om de ekstreme hutuer giver tutsierne skylden for 
episoden, viser det sig senere, at det er hutuerne selv, der 
har nedskudt flyet.

Samme dag bryder folkemordet ud, da de ekstreme hutu-
er nu vil have tutsierne fjernet fra jordens overflade. Men 
ikke bare tutsier, også hvide journalister var i farezonen. 
For hvide mennesker er penge værd, og der skulle bruges 
mange penge til våben og hutuernes magtovertagelse.

Kyrø hører på dette tidspunkt om, hvad der er ved at ske 
i Rwanda, og tager til Burundi for at dække begivenhe-
derne. Ved lidt af en tilfældighed (grænsevagterne påstår, 
at alt er roligt i Butare-provinsen) stikker han lige næsen 
ind i Rwanda sammen med et par udenlandske journali-
ster og fotografer. Rejsen ind i Rwanda blev en forfærdelig 
oplevelse, idet folkedrabet netop denne dag når til denne 
provins, der som den eneste har haft en tutsi-borgmester. 
Kyrø fortæller meget dramatisk, hvordan han lige med nød 
og næppe slap ud af landet igen med livet i behold til for-
skel fra de 1 mio. tutsier, der ikke nåede at flygte eller at 
gemme sig.

Lederen af FN-styrken, canadieren Roméo Dallaire, anmo-
dede på det tidspunkt gentagne gange FN om at få sendt 
forstærkninger, men i stedet valgte FN’s Sikkerhedsråd at 
skære ned i styrken. Ti belgiske FN-soldater var allerede 
blevet dræbt af hutu-militserne, og ingen af de andre vest-
lige lande ønskede at se deres soldater komme hjem i lig-
poser. 

fortsættelsen i Congo
Til sidst var det derfor RPF, som kom de tilbageværende 
tutsier til undsætning og fordrev de over 1 mio. hutuer i 
kolonner ind i nabolandet Congo eller Zaïre, som det hed 
på det tidspunkt. Her blev de samlet klan-vis i den berygte-
de lejr, Goma-lejren, som Kyrø kaldte ”verdens største su-
permarked”. Herfra forsøgte nogle af de hutu-ledere, der 
stod bag folkedrabet i Rwanda, at organisere nålestiksakti-
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oner tilbage ind over Rwandas grænse. På et tidspunkt om-
ringede RPF lejren og satte 125.000 af de værste i fængsel i 
lyserøde fangeuniformer (”men in pink”). Der udbrød også 
kolera i lejren, så diverse internationale hjælpeorganisatio-
ner havde nok at se til med ”de stakkels flygtninge”, hvoraf 
en del altså var mordere.

Til sidst i foredraget fik tilhørerne et kort historisk rids over 
kæmpelandet Congo, der som tidligere nævnt blev givet til 
Kong Leopold, men i 1908 solgt til den belgiske stat. Landet 
er rigt på råstoffer som gummi, guld, diamanter og coltan, 
men ifølge Kyrø fuldstændigt uregerligt. Først blev Lumum-
ba valgt til præsident, men halvandet år senere var han 
dræbt. Så kom den berygtede Mobuto til magten, der fik 
fløjet østers og champagne ind med Concorde-fly fra Paris. 
Under ham gik landet nærmest i opløsning. Under den føl-
gende præsident, Kabila, var der en fredsslutning i 2002. Nu 
sidder hans søn som præsident for DR Congo, men landet 
er ét stort kaos med krig på to fronter, Uganda-fronten og 
Rwanda-fronten. På et tidspunkt indtog den lille rwandiske 
hær landet i løbet af halvandet år. Kyrø dokumenterede 
sine iagttagelser om f.eks. de vanskelige transportforhold 
(”99% af transporten til lands er på cykel”) med billeder fra 
sine mange rejser til landet som korrespondent. Han hav-
de også interviewet en forældreløs dreng, Baraka, på 14 år 
ad flere omgange. Han skiftede mellem at opretholde livet 
ved henholdsvis at være børnesoldat, have et bilvaskeri og 
sidst ved salg af marihuana. Så det var et meget trøstesløst 
billede, Kyrø gav af Congo.

Kyrø i Rwanda, 1994

Bilvask firma i Barakas
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talentudviklinG på vhG 
VHG har flere forskellige tilbud til elever, der gerne vil ud-
fordres udover den sædvanlige undervisning. Tilbuddene 
omfatter både deltagelse i konkurrencer og aktiviteter 
udenfor gymnasiet – og vi har bl.a. haft 10 stx elever fra 
2g på Nordjyske Gymnasiers Talentakademi, tre elever fra 
1x/1y til kvalifikation til DM i Science og to 3g elever på 
SprogCamp i Hjørring.

nordjyske gyMnasiers talentakadeMi
10 elever fra 2g har været tilmeldt Nordjyske Gymnasiers 
Talentakademi i skoleåret 2016-2017. De har deltaget in-
denfor følgende tre områder:

sundhed, naturVidenskaB og teknologi
Maria Kongsbak Mathiasen, 2y
Anna Højgård Hansen, 2y
Stine Fredberg Petersen, 2y
Freja Strange, 2y

huManiora og sprog
Johanne Skotte Steen-Hansen, 2a
Signe Marie Flindt, 2s
Kristina Nørgaard Schou Pedersen, 2s
 
saMfund og Business
Nanna Haslund Nielsen, 2t
Sarujan Ranganathan, 2x
Thomas Naur Lyngby Hansen, 2x

Undervejs i forløbet har eleverne deltaget på temadage 
sammen med talentelever fra andre nordjyske gymnasi-
er. De har også besøgt Aalborg Universitet og University 
College Nordjylland, som havde planlagt nogle spændende 
dage, der udfordrede eleverne. 

Alle eleverne blev fejret med en afslutningsceremoni på 
UCN, hvor de fik overrakt diplomer og der var festlige ind-
slag og lidt godt til ganen.

dM i sCienCe
Anita Borrisholt (1y) Anders Borg Andersen og Simon Høj-
ris Mejdahl (1x) var med til kvalifikationen til DM i Scien-
ce. De tre elever blev valgt blandt gymnasiets 1g-elever og 
skulle vise flair for naturvidenskab og helst komplettere 
hinanden inden for fagene fysik, kemi og biologi, da der er 
tale om en holdkonkurrence. 

Og det gør de tre: Simon, der er fra Løgstør, har sin force i 
fysik, mens Anita, der er fra Farsø, og Anders, der er fra Aars, 
mest har deres styrker inden for kemi. Og så må de prøve 
at hjælpe hinanden med biologien. Der blev konkurreret på 
kompetencer og eksperimentelle færdigheder, og der blev 
lagt vægt på holdenes evne til at anvende naturvidenskabe-
lig tankegang og gennemføre eksperimenter. Trods en rigtig 
flot indsats gik de desværre ikke med videre til finalen.

sprogCaMp 2017
Den 27.-29. januar 2017 inviterede Aalborg Universitet og 
Hjørring Gymnasium og HF-kursus for femte gang til Sprog-
camp på Hjørring Gymnasium i samarbejde med interna- 
tionale og nordjyske virksomheder og sponsorer.

To sprogtalenter fra VHG, Christine Krogsgaard Hvirvelkær 
(3t) og Andreas Nykjær (3s) deltog sammen med andre ele-
ver fra hele landet. Det var en spændende weekend med 
workshops og aktiviteter inden for enten engelsk, fransk, 
italiensk, kinesisk, spansk eller tysk.
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Aftenen for de store rober og de skinnende laksko blev af-
viklet på VHG den 4. marts 2017, hvor gymnasiets elever i 
selskab med forældre og lærere fejrede sig selv og hinan-
den på festligste maner. Skolens store hal er til lejligheden 
pyntet op med guld og glitter og balloner i uhørte mæng-
der, den røde løber er rullet ud, og fotograferne står klar til 
at forevige de smukke unge mennesker.

VHGs store 
Gallaaften

Særligt for 3g’erne og 2hf’erne er det en stor aften, da de 
blandt andet skal fremføre Les Lanciers, som de har øvet 
sig på de sidste 2-3 år. Netop derfor møder eleverne da 
også op i de flotteste gallakjoler og det stiveste puds, de 
kan opspore, og netop derfor er det med både spænding 
og forventning, både elever og forældre gør sig klar til den 
store aften. 

Igen i år kunne eleverne fremføre en smuk, underholden-
de og nøje indstuderet lanciers under overvågning af både 
nuværende og tidligere elever samt naturligvis deres for-
ældre og lærere. Dansen blev traditionen tro ført an af rek-
tor for VHG, Jette Rygaard Poulsen, samt idrætslærer, Wic-
tor Nowakowski, som også kan tage en stor del af æren for 
den benhårde træning af eleverne frem mod gallafesten.

Og selvom man kan tro, at sådan en omgang standarddans 
kan tage modet fra enhver teenager, så er det rent faktisk 
en tradition på skolen, at eleverne, nye som gamle, og i 
visse tilfælde endda forældre og lærere, beder om at få 
musikken sat på igen senere på aftenen og danser les lan-
ciers indtil flere gange. Helt frivilligt. Det er en fantastisk 
hyggelig og festlig tradition på VHG, som vores tidligere 
elever vender tilbage år efter år for at deltage i og gense 
både venner og lærere.18
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Til den årlige gallafest afholdes samtidig en konkurrence i 
borddækning, da det er noget, eleverne bruger rigtig me-
get tid og mange spekulationer på i dagene op til festen, 
hvor de nærmest knokler i døgndrift for at pynte op og 
gøre alt klar. I år blev det 3a, der løb med den ærefulde 
titel og hovedpræmien: en kæmpe kage til hele klassen.
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Fredag den 28. april blev der afholdt studieretningsdag på 
VHG. Eleverne arbejder denne dag sammen på tværs af 
årgangene, så de møder nogle af de elever, som har valgt 
samme studieretning som dem selv. 

I år arbejdede studieretningen for Sprog og Kultur 
med kortfilm, studieretningen for Krop og Sund-
hed havde temaet sundhed, Natur og Videnskab 
arbejdede med planeten Mars, Samfund og Sprog 
arbejdede med valgkamp i USA, Musik og Kreati-
vitet arbejdede ud fra temaet rytmer, mens HF ar-
bejdede med kulturmøder. Som sædvanlig blev det 
en spændende dag med mange gæster udefra, som 
sørgede for spændende foredrag og indslag i løbet 
af dagen.

HF-eleverne arbejdede ud fra temaet Kulturmø-
der, hvor eleverne sammen med deres gæster fra 
modtagerklassen i Farsø diskuterede forskellige 
kulturelle traditioner og helligdage med udgangs-
punkt i den danske påske og det danske familieliv. 
Der blev både dyrket sport og spist kage sammen 
med gæsterne. 

Sprog og Kultur-eleverne startede dagen med analy-
se af hhv. en fransk og en tysk kortfilm, hvorefter de 
fik besøg af filminstruktør Daniel Kragh-Jacobsen, 
som præsenterede sin kortfilm Turtle og samtidig 
holdt oplæg om manuskriptarbejde og virkemidler 
i film. Eleverne skulle derefter arbejde kreativt med 
at optage deres egne kortfilm. 

Natur og Videnskab-eleverne havde besøg af 
astrofysiker Hans Kjeldsen fra Aarhus Universitet, 
som holdt foredraget ”At komme til Mars og at 
leve på Mars”. Eleverne blev herefter delt ud på 
forskellige workshops, hvor de bl.a. skulle forsø-
ge at fremstille raketbrændstof, udregne, om det 
overhovedet er muligt for os at leve på Mars, for-
holde sig til, hvad der skal til for at kunne rejse til 
Mars og undersøge, hvordan man kommunikerer 
med hinanden i rummet. 

Musik og Kreativitet-eleverne havde besøg af mu-
siker, komponist og underviser Rune Thorsteinsson 

samarbejde på tværs aF årGanGe
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Gog arbejdede med temaet rytmer, og eleverne blev 
blandt andet undervist i stomp. Eleverne skulle i løbet 
af dagen selv sammensætte et stompnummer, som de 
til sidst skulle fremføre for hinanden.

Samfund og Sprog-eleverne arbejdede med valg-
kamp i USA. Emnet var her det amerikanske præsi-
dentvalg. Som optakt til dagen havde man besøg af 
den kendte journalist, tidligere chefredaktør m.m. 
David Trads, der havde taget turen tilbage til sin fø-
deegn for at give sin version af valget af Trump.  
Eleverne fik førstehåndsberetninger fra diverse valgmø-

der, hvor alt var styret ovenfra, og hvor man nærmest 
klappede på kommando. Trads oplevede det bevidste 
spil på modsætningen mellem ”dem” og ”os” som me-
get farlig for den politiske udvikling i USA.

Efter denne indledning arbejdede eleverne resten af 
dagen med et rollespil om præsidentvalget.

Alle eleverne kunne om aftenen fejre afslutningen på 
en vellykket studieretningsdag med en HEBE-fest, hvor 
der blev afholdt koncert med bl.a. Lågsus på P3, Speck-
tors og Kongsted; en koncert, som eleverne vandt i ef-
teråret i forbindelse med Røde Kors-indsamlingen.
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vilde  Gæs  Flippede  ud  til  tidens  toner
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vilde  Gæs  Flippede  ud  til  tidens  toner
 

Fra uglens siddeplads på plankeværket kunne det betrag-
tes, hvordan tidens koncerttoner nærmest forvandlede de 
unge til vuggende gæs, der baskede begejstret i takt med 
store vingefang, som var der tale om en flok i himmelsk 
trance.
Der var således vildt gang i den, da HeBe-festens badekar 
den 28. april blev omdannet til et intimt og knitrende kon-
certsted, hvor skolens mange unge trådte i karakter som 
vilde gæs i hastige styrtdyk ned til livsglædens symfoni, alt 
imens næb i sky hyldede deres helte på scenen med næb-
bede kvæk.
Og det var ikke hvem som helst, der entrerede scenen; 
– først var det Lågsus-værterne, Pelle Peter Jensen og 
Nicholas Kawamuka, fra DR-P3, og herefter forførte hip-
hopgruppen Specktors med Kongsted de ellevilde unge og 
bragte de mange fremmødte i en lykkelig musikalsk eks-
tase. 
Det knitrede som massernes parade i en kombination af 
glædens gulvtramp og messen, hvilket fik uglen på planke-
værket til at undres; – fik begejstringen og larmen ikke lo-
kalet til at minde mere om Roskilde Festivalens dansescene 
end skolens andægtige spisesal?

Morten Severin

tak!
Eleverne kan takke de man-
ge VHG-indsamlere fra Røde 
Kors-indsamlingen i efteråret – 
det var nemlig deres fortjeneste, 
at VHGs navn blev trukket op af 
hatten, da skolen stillede med 
mere end 100 indsamlere og der-
med kunne deltage i konkurren-
cen om de fede koncerter.
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vinderFilm  oG  kommentarer  

vedrørende  vinderne  

Fra  dommerpanelet:

bedste hovedrolle 

Søren Gamborg i filmen “Far er hjemme” mediefag B

far er hjeMMe

Karakteren er velspillet, troværdig og med gode replikker 

og holder et højt niveau gennem HELE filmen!

bedste detalje 

“små skygger”af  VUC Himmerland Kathrine, Lennart, 

Laure og Nichlas Mediefag C

sMå skygger

Er spækket med gennemtænkte detaljer, der underbygger 

historien og genren

bedste ide 

Paperman af Anders, Camilla og Laura 1x mediefag C

paperMan

Filmen er original i sit koncept med vægt på selvironi 

og humor

bedste birolle  

Christian Bigum i filmen “Far er hjemme” mediefag B

far er hjeMMe

Variationer og super timing

bedste lyd 

“Hunden” af Mads, Thomas, Nicklas, mediefag C

hunden

Opbygger skønt lydunivers og bruger lyd 

til at fortælle historien på.

publikumsprisen

 “Undskyld” af Anne, Katrine, Ida M., Morten og Simon, 1asx mediefag C

undskyld

Publikums valg via stemmeafgivelse
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Torsdag den 11. maj var VHG vært ved 

årets filmgalla, hvor mediefagselever på 

VHG, VUC Aars og VUC Hobro konkurre-

rede om de fornemme statuetter.

Der var dækket op med masser af læk-

kerier og elevrådet havde stablet en café 

på benene, så der både var vådt og tørt 

til det fremmødte publikum. De to vær-

ter, Jakob Østergaard og Christian Bigum, 

styrede slagets gang og hele 34 film var 

nominerede i de 10 kategorier.
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bedste detalje 

“små skygger”af  VUC Himmerland Kathrine, Lennart, 

Laure og Nichlas Mediefag C

sMå skygger

Er spækket med gennemtænkte detaljer, der underbygger 

historien og genren

25

bedste æstetik 

“Undskyld” af Anne, Katrine, Ida M., 

Morten og Simon, 1asx mediefag C

undskyld

Visuelt stilfuld, velovervejet og lækker

bedste klip

“Far er hjemme” af Christian, Søren, Jakob, 

Mikkel og Mads mediefag B

far er hjeMMe

Super flow & variation i klipningen med stor 

sværhedsgrad og sans for detaljer

bedste lyd 

“Hunden” af Mads, Thomas, Nicklas, mediefag C

hunden

Opbygger skønt lydunivers og bruger lyd 

til at fortælle historien på.

bedste budskab

 “#Vækkelse” af VUC himmerland mediefag C

#Vækkelse

Meget aktuelt budskab smukt filmisk fortalt. Sætter fokus 

på nutidige og vigtige problematikker

publikumsprisen

 “Undskyld” af Anne, Katrine, Ida M., Morten og Simon, 1asx mediefag C

undskyld

Publikums valg via stemmeafgivelse

bedste Film

 “Far er hjemme” af Christian, Søren, Jakob, 

Mikkel og Mads mediefag B

far er hjeMMe

Svær historie fortalt med stor præcision, dynamik 

og dybde. Virkelig gennemtænkte virkemidler og stor 

sværhedsgrad med sans for de små ting
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seje volley- og fodboldpiger
VHG’s fodbold- og volleypiger er seje. Det beviste de end-
nu engang ved de nordjyske gymnasiemesterskaber, som 
blev afholdt på Nordjyllands Idrætshøjskole i Brønderslev.

Fodboldpigerne vandt deres indledende pulje foran Nord-
jyllands Idrætshøjskole, Aalborg Katedralskole og Støvring 
med den suveræne målscore på 11-0. Og det viderefør-
tes… I semifinalen vandt de med 3-0 over Hasseris, hvor 
VHG-pigerne viste flot spil og stor fysisk styrke, og finalen 
vandt VHG-pigerne med 2-0 over Hjørring.

Derfor kunne VHG-pigerne hjemføre sejrspokalen og titlen 
med klarhed omkring, at ingen modstandere havde været i 
nærheden af at score mod dem og samtidig med en vished, 
at de faktisk selv havde kunnet score det dobbelte antal mål 
af de 16, hvis stolperne ikke havde stået i vejen. Præstatio-
nen tyder godt på den kommende DM-kvalifikation og for-
håbentlige deltagelse i DM-stævnet, hvor pigerne sidste år 

imponerede med at blive nr. 3 blandt alle danske gymnasier.
Volleypigerne fulgte næsten trop. Puljevinder blev de klart 
med sejre over Brønderslev og Hasseris, hvorefter Thisted 
fik direkte stryg i semifinalen. Finalen blev dog tabt med 
mindst mulige cifre (23-25) i afgørende sæt til Nordjyllands 
Idrætshøjskole. Så titlen som nordjysk gymnasiemester 
kom i hus, men ikke stævnepokalen. Også volleypigerne 
ser frem til den kommende DM-kvalifikation, som gerne 
skal kvalificere holdet til DM-stævnet.

Også i indeværende skoleår viste skolens elever sig som 
sande kondorer, når det gjaldt såvel engagement som præ-
stationer i skolesport. Med ynde svævede de over selv de 
største forhindringer og altid klar til at slå ned på dem, der 
måtte byde op til infight.

Og sidstnævnte sås tydeligt, da de fire nabogymnasier, vi 
havde gennemtæsket fem gange ud af fem til det årlige Ju-

bii-stævne, måtte smide håndklædet i ringen, for nu havde 
de ganske enkelt fået nok.

Her følger et potpourri over nogle af de sportslige højde-
punkter på skolen igennem det forløbne skoleår.

          sportens  konGekondorer
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Fodboldpigerne 
imponerede, men en 
herre klædt i sort 

stjal deres drømme
Sidste skoleårs flotte tredjeplads ved 
DM havde sat forventningerne i vej-
ret, om end kvalifikationsstævnet også 
betød klassemodstandere som Lemvig, 
Thisted og Viborg. I indledende pulje var 
pigerne således havnet i pulje med det 
skræmmende hold fra Viborg Katedralsko-
le, og hvis spillere til daglig gør det på bl.a. 
Skovbakkens dame-ligahold og diverse landshold. 
Alligevel præsterede vores piger en fantastisk kamp og 
vandt fortjent 2-0, idet vi var tættere på et tredje mål 
end, at Viborg fik reduceret. Pigerne gik ubesejret igen-

nem den indledende pulje som 
gruppevindere, og i semifi-

nalen ventede så Thisted 
fra den anden gruppe. 
Her havde vi overta-
get, indtil dommeren 
af uforklarlige grunde 
pludselig dømte straf-
fe til Thisted og sam-
tidig smed en af vores 
piger ud. Det blev afgø-

rende, og vi tabte 0-1, 
hvilket førte til skuffede 

facader hos såvel spillerne 
som den halvbistre træner.

Drengene kæmpede også bravt, men 
manglede lige det sidste i at kvalificere sig til finalen.

          sportens  konGekondorer
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stor succes ved 

kimbrerfestløbet
Den polske idrætshøg gjorde det igen: Jacob og Marc vandt 
suverænt!

Den sportslige succes var også imponerende for skolens 
elever. Udover, at alle var en succes ved blot at deltage, så 
vandt Marc Laursen, 2q distancen på 10,2 km. foran samtli-
ge, og dette var med tiden: 35 min. 49 sek. Jakob Brix Grøn-
høj fra 1x vandt den korte distance på 5,8 km. foran alle 
deltagere med tiden 20 min. og 39 sek. 

I øvrigt kan det nævnes, at Anne Lassen vandt den lange 
distance for kvinder i aldersgruppen 14-19 år. Stort tillykke 
til alle og vinderne.

Enkelte forsøgte at skabe særlig opmærksomhed ved at 
gøre noget ekstraordinært. Dagens højeste jubel- og latter-
brøl kom, da kommentatoren gav en af sine opdateringer 
fra den lange løbe rute: ”Og her er så nr. 47, Mads Ilsøe, 
som løber med en klapvogn. Så må vi håbe, at han har et 
barn med og ikke en kasse øl... ”

Det skulle da vise sig, da Mads kom i mål med klapvognen, 
at det var sønnike, som var med på turen. Desuden i så 
god en tid, at Mads med klapvogn faktisk opnåede en flot 
femteplads blandt alle mænd i aldersgruppen 40 - 55 år på 
den lange distance. Sådan gøres det!
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tæt på triumfen i håndbold
VHG’s håndboldpiger og -drenge var til DM-kvalifikations-
stævne på Mors, og det var meget tæt på at blive den helt 
store triumf.

Drengene vandt deres indledende pulje med lutter sejre 
over Frederikshavn, Støvring og Morsø 2, og i finalen skulle 
de så møde det stærke collegehold fra Morsø Gymnasium, 
der også havde vundet deres pulje suverænt.

Det blev en rigtig herredyst, hvor der blev givet og taget, 
men på en fair facon, og desværre endte det ud med en 
Morsø-sejr på 4 mål, hvorfor de skal til DM. Vores drenge 
var selvfølgelig skuffede, men også fattede, og tankerne gik 
på, hvordan resultatet mon var blevet, hvis de tre dygtige 
spillere, der måtte sende afbud grundet skader, også havde 
været med på holdet.

Pigerne nåede ikke finalen, men alligevel er der måske 
grund til endnu større ærgrelse end hos drengene. For 
pigeholdet spillede i flere kampe det flotteste håndbold-
spil under hele stævnet, hvilket bl.a. førte til storsejre over 
Morsø og Støvring, men desværre smed de sikre føringer 

i såvel åbningskampen som i slutkampen, hvilket resulte-
rede i to uafgjorte kampe mod Fjerritslev og Thisted. Især 
den afsluttende kamp, hvor vi var foran 8-4 ved pausen og 
ville være i finalen med en sejr, gjorde ondt. Slutresultatet 
10 – 10 førte til, at pigerne kun blev nr. 2 i puljen og glippe-
de finalen. Og da pigerne efterfølgende så finalekampen, 
sad de med en fornemmelse af, at der ville de have haft en 
flot mulighed for avancement til DM, om de havde været 
et af finaleholdene.

Trods skuffelsen hos begge hold, var humøret intakt, og 
der tænkes allerede nu på, at næste år skal det være, at vi 
også vil kvalificere os til DM.

Skolen var vært for et intenst floorballstævne, hvor også 
VUC Aalborg og Aars deltog med hold.

Stævnet var spækket med flot floorballspil, og især havde 
skolens lærerhold genfundet tidligere tiders styrke. De tre 
lærere var suppleret med en lærerdatter og senere hen 
med en tidligere elev, da den halvbistre træner måtte udgå 
i det døende minut i sidste puljekamp og med en ituslået 
albue efter en ureglementeret tackling.

Først vandt holdet alle tre puljekampe; derefter semifina-
len og endelig finalen over et andet VHG-hold. Faktisk kom 
lærerholdet bagud med 0-3 i finalen, men så vågnede Finn 
og de andre op, og kampen blev vundet med 10-7. Stort 
tillykke til stævnevinderne.
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feltet i Vesthimmerlands Gymnasium og HFs hal, hvor 
hockeystavene svinges, og den lille hvide bold tordnes 
mod mål, mens glædens og den fysiske sved er fremme 
på panderne.

Her mødes elever af begge køn og fra alle klassetrin og ud-
dannelser sammen med lærere, udvekslingselever og tid-
ligere elever, der tager turen fra deres nuværende arbejde 
eller videregående uddannelser tilbage til deres tidligere 
gymnasium.

Fælles for alle er passionen for floorballspillet og det unik-
ke frivillige fællesskab, der er opstået omkring spillet.

I alt deltager ca. 50 elever, lærere og tid-
ligere elever, og selv om ikke alle kan 

komme hver gang, er der typisk sam-
let 20-30 floorballspillere hver gang.

Udstyret er i top, da floorball er 
en slags nationalsport på Vesthim-

merlands Gymnasium og HF, hvilket 
betyder, at skolen råder over floorbal-

lbander, mål og rigeligt med gode floor-
ballstave. Desværre er der ikke en egentlig 

gymnasiefloorballturnering, men det har skolens frivillige 
floorballspillere rådet bod på, da de to gange om året mø-
des mod floorballholdene fra VUC – Aalborg, hvor der dy-
stes om den gyldne stav.

Senest var VHG-spillerne en tur i Aalborg, hvor der blev 
dystet i VUCs hal og efterfølgende bød på en tur på restau-
rant i den nordjyske storby. Og efter jul er det så VUC-spil-
lerne, som gæster vores skole.

Noget helt unikt er floorballspillernes internationale til-
trækningskraft. Selv om langt de fleste spillere har rødder 
i den nordjyske muld, så finder man også spillere med rød-
der i lande og områder som f.eks. Belgien, Italien, Colom-
bia, Somalia, Mellemøsten, Polen, Congo, Hongkong og Sri 
lanka.

Det kan fra udefrakommende synes som en broget flok, 
men ikke for de deltagende floorball-entusiaster. Trods 
mulige kulturelle forskelle drages alle efter de samme mål; 
– nemlig lysten til at mødes og spille floorball.

Floorball 
med internationalt snit

volleymanifestation

Pigerne gjorde rent bord og skal til DM i gymnasievolley.

Volleypigerne er for alvor tilbage. Ved dagens DM-kvali-
fikationsstævne var skolens pigehold så fokuseret, at de 
simpelthen ikke afgav et eneste sæt. Modstanderne talte 
bl.a. et stærkt hold fra Skive gymnasium og Lemvig, som 
sendte os ud i mørket sidste år. Stærkt gået piger!

de rakte ud efter hiMlen

8 storspillende piger repræsenterede skolen ved DM i 
volley, som blev afholdt i Thisted, og selv om det blev til 
nederlag mod bl.a. Ikast Gymnasium med såvel A-lands-
holds- og Liga-spillere på holdet, så sikrede holdet, at vores 
skole er landets 7.-bedste-pigevolleygymnasium, da de af-
slutningsvis slog Birkerød i en placeringskamp.

Flot gået: Amalie, 1x  
- Elisabeth, 2x - 
 Anna, 2y - Janni, 3x  
- Mette, 3x - Ida, 3s  
- Louise, 3k og Karina, 3t.

skolens bedste indendørs 

fodboldklasse
Så ved vi det: 1k er skolens bedste klasse til indendørs fod-
bold.

Ved idrætscaféen, hvor der blev dystet i en klasseturnering 
i indendørs fodbold, triumferede 1k ved at vinde samtlige 
deres kampe og dermed titlen som årets klassemester i in-
dendørs fodbold. 

Det blev et fornøjeligt stævne med godt engagement, flot 
fodbold, højt humør og fuldstændigt fravær af sportslige 
unoder. Så helt igennem en fin eftermiddag.



id
r

æ
t

  p
å

  v
h

G

30

og der kunne fortsættes

Den gode fortælling kunne fortsættes; – om tonsvis at 
træningstimer i skolens fitnesslokale, om Idræt B-holdet 
fra 3x, der i forbindelse med deres undervisning også har 
taget DIF’s træneruddannelse, eller hvad med samme hold 
samt 2y, der har stået for undervisningsdage af folkesko-
leelever?

Men alt må have en ende, for nu gør de stilige kongekon-
dorer klar til landing. Forude venter restitution ved strand 
og vand. Nogle af de majestætiske fugle flyver videre til 
nye kontinenter i deres tilværelse, mens nye friske kon-
dorer kommer til.

Og næste skoleår venter udfordringerne igen, for kan kon-
gekondorerne stadig holde sig svævende over enhver for-
hindring; – vi får at se.

mere end 100 snespurve 

drønede nedad 

de østrigske alper
Lige efter nytår tog en stor delegation fra skolen til Zell am 
See i Østrig for at besejre de østrigske alper, og det lykke-
des i flot stil. Masser af alpint ski om dagen samt hygge på 
hotellet om aftenen.
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I faget billedkunst arbejder eleverne både med at forstå 
kunst og selv fremstille praktiske arbejder. Alle billed-
kunstholdene var i år på kunstmuseet ARoS i Århus, hvor 
de blandt andet fik mulighed til at stifte bekendtskab med 
regnbuen og den danske kunstner J.F. Willumsen.

Eleverne fra billedkunst på b niveau har i år arbejdet specielt 
med at omforme en helt almindelig stol til et kunstværk.  
Installationerne skulle suppleres med lyde, der var med til 
at give beskueren en sjov og anderledes oplevelse. Man 
kan drømme sig tilbage til barndommen med en stol udfor-
met som postmand Per eller få en skræmmende oplevelse 
med en stol, hvor slangelignede vækster vrider sig. Kunst 
behøver ikke blot at hænge på en væg, men skal i høj grad 
inddrage beskueren.

billedkunst på vhG
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kunstværkerne  

på bagside
n af  

årsskriftet
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Som eksotiske trækfugle landede fem friske unge fra Bel-
gien, Columbia, Hong Kong og Italien i det vesthimmer-
landske landskab, og de har igennem det seneste år været 
dygtige og nysgerrige udvekslingselever på vores skole.

Nu er de så ved at pakke et års minder sammen for – som 
rigtige trækfugle – at returnere mod deres internationale 
hjemstavn.

hVad er forskellen på at gå i gyMnasiet i jeres 

hjeMlande og her på Vhg i danMark?

Matteo: Først og fremmest forholdet til lærerne. I mit gym-

nasium nær Venedig siger man De til lærerne, og tonen er 

en helt anden. Undervisningen er noget mere stringent end 

her i Danmark, hvor lærerne jo er meget deltagende og in-

teresseret i personerne. I Italien må vi f.eks. hverken bruge 

computere eller mobiltelefoner i timerne og i frikvarterer-

ne, og så har vi mange flere eksamener og prøver.

Tim: Lidt det samme i Belgien, men knapt så disciplinært 

system. Det danske skolesystem er kendetegnet ved gensi-

dig respekt.

Kenton: Og i Hong Kong skal man gå i skoleuniform og til-

tale lærerne med Mr. eller Mrs. / Miss, ligesom vi heller ikke 

bruger computere i undervisningen.

hVordan har det Været at Bo i  

danMark et år?

Tim: Det har været super. I begyndelsen synes danskerne 

nok lidt reserverede, men når man først får kontakt, får 

man venner for livet. Det har bare været fedt!

Kenton og Matteo: Vi er helt enige. Det har været dejligt, 

og vores klassekammerater er fantastiske. 

talte i dansk fra starten hos jeres 

VærtsfaMilier?

Alle tre: Lidt forskelligt, men der blev nok mest talt en-

gelsk i begyndelsen, men ret hurtigt gik det så over til det 

danske sprog.

Valgte i selV at skulle Være udVekslingseleVer 

i danMark?

Kenton: Ja!

Matteo: Jeg havde hørt, at danskerne skulle være åbne og 

venlige mennesker, og jeg ville gerne til Skandinavien, da jeg 

har hørt så meget godt om det nordiske velfærdssystem.

Tim: Lidt det samme. Havde hørt meget godt om Skandina-

vien, og det blev så Danmark, men kunne også have været et 

af de andre nordiske lande.

Ville i hellere haVe Boet i en af de større 

Byer i stedet for et oplandsoMråde soM 

VesthiMMerland?

Her er alle enige om, at Aalborg faktisk er tæt på, så det har 

været fint at bo i oplandet.

hVis i skal freMhæVe gode ting Ved  

jeres skoleophold i danMark, hVad  

Vil i så næVne?

Kenton: Gruppearbejde, hvor man lærer i fællesskab og af 

hinanden.

Tim: Hebe-fester og fredagscaféer.

Matteo: Forholdet mellem lærere og elever, som er enestå-

ende, hvilket også ses ved, at I har lærer-elev-floorball efter 

skoletid; – noget der er utænkeligt, hvor vi kommer fra.

Tim og Kenton støtter begejstret op og alle tre tilføjer 

endvidere: Fredagsundervisningen med Helle har været 

helt fantastisk.

har i nogle råd til koMMende 

udVekslingsstudenter?

Alle: Ja, de skal ikke være generte, men derimod opsøgende. 

Spørg, spørg, og lad være med at sige nej. Vær initiativrige!

hVad er jeres freMtidsplaner nu, hVor i 

Vender hjeM?

Kenton: Jeg skal læse tre år på gymnasiet, og herefter hå-

ber jeg, at jeg kommer ind på universitetets medicinstudie.

Matteo: Jeg har et år tilbage på gymnasiet, og herefter 

vil jeg gerne læse psykologi på et canadisk eller engelsk 

universitet.

Tim: Jeg er færdig med gymnasiet og vil derfor gennemfø-

re en bacheloruddannelse i geografi og bæredygtighed på 

universitet. Herefter vil jeg arbejde som frivillig i Sydame-

rika, inden jeg på et tidspunkt vil tage en kandidatuddan-

nelse på et universitet, som ikke nødvendigvis behøver at 

være belgisk.

I forbindelse med de gæve studerende følger her et inter-
view på dansk med tre af de fem udvekslingselever, som har 
været her et år. Det drejer sig om de tre drenge: Kai Hin (Ken-
ton) fra Hong Kong, Matteo fra Italien og Tim fra Belgien.

trækFuGle  deFilerede  Forbi
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En anden af vores udvekslingselever, Anita Falcolini fra 
Italien, har sendt en farvelhilsen på Facebook. 

sidste skoledaG aF 2.G.

23/05/2017, AArs - VesThiMMerlAnd, dAnMArK 

Det lader til at bare i går, da jeg trådte ind første gang på 
mit danske gymnasium.

Hvor gik tiden? Når jeg stod op i morges, følte jeg mig ikke 
nervøs. Faktisk var jeg lidt spændt.

Alligevel, i dag var det ikke som nogen anden sidste dag.
Vækkeur kl. 6.30, brusebad, morgenmad, bus nr. 52 kl. 7 og 
jeg kørte i skole.

At se alle i dag, om det var en lærer eller en ven, gjorde mig 
nostalgisk. Jeg har aldrig tænkt på, hvor meget jeg vil savne 
dem, før i dag.

Alle var glade for endelig at blive færdig med et andet år, 
bare et år mere, og derefter være endelig fri. Lærerne smi-
lede, studenterne grinede og jeg tog det hele ind.

Året er snart gået, og det er på tide, at trækfuglene letter 
for at drage syd, vest og øst på. Disse imponerende ud-
vekslingselever, som har lært et nyt sprog og efterlader 
et katalog af indtryk; - som da Tim spillede cello til forårs-
koncerten, eller da de modige unge gik til årsprøver i flere 
skriftlige fag. Deres mange danske venner vil fælde en tåre, 
og savn vil plage det vesthimmerlandske. Men så er det 
godt, at de udenlandske ungersvende garanterer, at de vil 
bibeholde kontakten til det danske, ligesom alle har planer 
om at vende tilbage til Danmark på et tidspunkt.

Flyv sikkert hjem!

trækFuGle  deFilerede  Forbi

På billede: Matteo (t.v.) , Kenton (midten) og Tim (t.h.)

I år har været anderledes. Det er stadig underligt for mig, at 
dette kapitel i mit liv er forbi. 

Jeg har ingen ide om, hvad fremtiden bringer, men den 
eneste ting der er sikkert er, at jeg er klar (tror jeg...).

Jeg er klar til at tage mit sidste år på gymnasiet i septem-
ber, for at tage verden op. Jeg er klar og selvsikker. Og jeg 
skylder mine vidunderlige danske lærere og min fantasti-
ske og elskede 2.x alt.

Men hvordan er tiden fløjet så hurtigt ...? At blive færdig 
føles ikke rigtig. Men jeg er ikke ked af det. Jeg føler mig 
som om jeg bare vil gå i skole som jeg altid har gjort i mor-
gen og de næste dage og uger.

Vågner op sent, fare til skole, sover gennem det meste af 
dagen. Du ved, hvad jeg bedst gør. Et helt kapitel i mit liv er 
forbi. Jeg ventede at græde i dag eller føle noget, fordi jeg 
er en super sentimental og nostalgisk person.

Men det gjorde jeg ikke. Jeg kunne ikke græde, selvom jeg 
ville, jeg kunne bare smile. Jeg er kun sikker på, om jeg vil 
have det hele til at være forbi. 

Jeg er taknemmelig for nutiden og denne fantastiske rejse, 
som jeg har været på. Jeg indser, at jeg ikke vil være nogen 
anden. Jeg er så tilfreds med, hvem jeg er blevet i løbet af 
dette vidunderlige år, og jeg er stolt af mig selv. Og jeg tror, 
at bare mig er den ting i livet, jeg er mest stolt af.

Tak til alle, at gjorde mit skoleår i Danmark så vidunderligt, 
jeg vil savne alt dette så meget...

Tak #vhimgym 33



Gode kammerater
inspirerende lærere
spændende miljø

din stx-uddannelse på vhG er en populær boglig uddannel-

se.

Der stilles krav til din indsats, men vi tilbyder inspirerende lærere og et spændende studiemiljø.
Der skal afleveres opgaver og laves hjemmearbejde, men vi sørger også for en hverdag med gode kammerater, sjove fe-
ster, studieture og tilbud om mange andre fornøjelige skoleaktiviteter.
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Eleverne fra 2a har i oktober 2016 været på be-
søg i Trapani på Sicilien. Eleverne boede hver 
især hos en lokal familie, som senere var på 
besøg i Danmark. Eleverne blev parret med en 
eller flere elever fra skolen Liceo Scientifico V. 
Fardella. Sammen med sicilianerne oplevede 2a 
mange af Trapanis og det nærliggende områdes 
seværdigheder, og oplevede den specielle kul-
tur i de sicilianske hjem. Nogle af de store ople-
velser og største kulturelle forskelle kan du læse 
om her.

derfor er trapani turen Værd
Trapani er et område der er rigt på seværdighe-
der og oplevelser man sjældent vil glemme. Fx 
er byen Erice et sted man absolut skal besøge. 
Byen ligger afsides, fra resten af området, på 
toppen af en stor klippe. Den eneste måde at 
komme derop er med en gondollift fra udkan-
ten af Trapani. Erice er en gammel by med små 
brostensbelagte gader og et stort flot torv med 
et springvand i midten. I den ene ende af byen 
finder man et middelalderligt udkigstårn, hvor 
man kan se langt ind i landet og langt ud på ha-
vet. Den eneste vej man ikke kunne se er sydpå, 
hvor man ellers ville kunne se byen Marsala. I 
Marsala laver man salt. Der er store marker fyldt 
med saltvand, og i sommermånederne, når van-
det fordamper, skraber man saltet sammen fra 
markerne og kværner det til fint salt, som man 
kan bruge til diverse sicilianske retter. 
På Sicilien kan man også opleve levn fra den 
Romerske storhedstid, som fx et amfiteater og 
en stor søjlekonstruktion, lig Akropolis i Athen, 
uden for byen Calatafimi-Segesta. Her kan man 
via en lang naturrute opleve de store monumen-
ter og en smuk natur, som er hele turen værd.

os og deM
Den største oplevelse var dog mødet med de si-
cilianske familier. Forskellene mellem den dan-
ske og den sicilianske kultur er markante. Især 
måden at omgås andre mennesker på er meget 
forskellig. Sicilianerne er meget mere fysiske og 
kysser ofte hinanden på kinderne når de mø-
des. Dette var en stor overraskelse for mange 
af de danske elever og krævede, for nogle, en 
del overvindelse. Derudover er familieforhol-
dene en del anderledes. I Danmark er linjerne 
mellem forældre og børn mere slørede end på 
Sicilien, hvor autoriteten er mere klar og foræl-
drene kræver mere respekt. På trods af et par 
store forskelle, var der alligevel mange ligheder, 
der gjorde det meget nemt at forene os og ska-
be venskaber på tværs.   

Johanne Skotte Steen-Hansen, 2a
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Efter et par underholdende dage i Berlin er vi (Nicolaj, Frederik og vores klassekammerater i 2k) hjemvendt til VHG. Det har vaeret en spaendende og laererig oplevelse at vaere i Berlin. Vi har brugt meget tid med klassen pa° en anderledes, men rigtig god ma°de. Specielt os drenge fra klassen er kommet hinanden ved, idet vi boede samtlige 9 pa° e’t vaerelse. Na°r lysene blev slukket, blev dagen evalueret, mens den stod pa° masser af drengehygge. Endvidere var der ikke langt mellem vaerelserne pa° Metropol Hostel Hotel, sa° klassen kom virkelig hinanden ved pa° turen.

I Berlin har vi set en masse forskellige ting, sa°som Brandenburger Tor, Reichtag/Bundestag, Olympia Stadion, Geda�chtniskirche, KaDeWe, Mauer Museum, Holocaust Memorial, og mange andre spaendende ting. Der har hele turen igennem vaeret en god balance mellem faglig indlaering og frihed under ansvar. Berlin er en god by at rejse til, da det er forholdsvis enkelt at tage U-Bahn eller S-Bahn rundt til de forskellige sevaerdigheder. Et af turens ho/jdepunkter var ons-dag aften, hvor den stod pa° fodboldkamp i Tysklands naestbedste fodboldraekke. Kampen stod mellem Union Berlin og Erzgebirge Aue. Det var en god oplevelse at se en anden fodboldkultur end den danske. Der var f.eks. utrolig god stemning udehold og hjemmehold imellem.

Den fritid vi fik, faldt i god jord hos os elever, da det gav en god mulighed for at udforske Berlin pa° egen ha°nd. Om aftenen var der givet tilladelse til en enkelt o/ l, og de’ r var hele klassen samlet pa° en lokal bar, hvor der blev snakket og grinet. 

Alt i alt var det en meget laererig tur, hvor vi fik en god fornem- 
mese af, hvordan det var under nazismen og den kolde krig,  
samt lyst til at vaere mere sammen med ens  
klassekammerater efter skoletid.

Nico laj og Frederik , 2k

rejsebrev fra 2k i berlin:

Eine fantastische Stadt
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I år fik vi som den første 2.g klasse lov til at rejse til et en-
gelsktalende land, hvilket vi i 2s var meget spændte på. Vi 
var i klassen vildt begejstrede over, at vi skulle snakke en-
gelsk en hel uge. Vores studietur gik til Dublin, Irland. Selve 
destinationen var vi spændte på, både på grund af deres 
sprog, men også på grund af Dublins fortid.

underVisning 
Vi havde, inden turen gik til Dublin, beskæftiget os meget 
med Irland og dets historie. Vi havde læst en masse tekster, 
digte og sange og set film om Irlands meget komplekse 
historie, som indeholder alt fra stor emigration og kartof-
felhøst, der slår fejl, til kolonialisme og borgerkrig. Irland 
er et specielt land, som har været utrolig meget igennem. 
De har været plaget af sygdom, hungersnød, Storbritan-
niens imperium, borgerkrig og store konflikter indbyrdes 
på grund af deres religioner. Vores undervisning 
inden studieturen var med til at gøre os klar til at 
komme til et land, som har noget af en fortid. Vi 
blev udrustet til at forstå landet, vi kom til, og til 
at forstå befolkningens fortid. Til tider kunne un-
dervisningen om Irlands historie være meget svær 
at finde rundt i, men det viste sig dog at være en 
stor hjælp, da vi nåede til Dublin og til alle sevær-
dighederne dér.       

turen 
På vores tur til Dublin var vi så heldige at opleve 
Dublins smukke natur og nogle af Dublins sevær-
digheder. Vi oplevede Dublin Castle, Trinity Col-
lege samt the Old Library med Book of Kells, St. 
Patrick’s Cathedral, The Historical Walking Tours, 
EPIC Ireland, Brazen Head og meget mere. Vi så  

2s studietur til dublin
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blandt andet Temple Bar, som er et område 
i hjertet af Dublin. Temple Bar har bevaret 
sit middelalderlige præg og er kendt for sine 
snævre gader og stræder. det er kendeteg-
net som Dublins kulturelle kvarter. Særdeles 
mange turister besøger området hver eneste 
år. Det er uden tvivl et meget hyggeligt områ-
de, mest af alt på grund af de smukke og spe-
cielle bygninger. Selve atmosfæren er utrolig 
om aftenen, og Temple Bar er helt sikkert et 
sted, som er værd at besøge. Vi besøgte også 
the Brazen Head, som er Irlands ældste pub. 
The Brazen Head er også kendt for de kendis-
ser, som har besøgt pubben, som for eksempel 
forfatteren James Joyce, Jonathan Swift, Robert Emmet, 
Brendan Behan, Wolfe Tone og Daniel O’Connell. The 
Brazen Head har formået at bevare charmen fra fortiden. 
Deres slogan er ”Step back in time”, og det er præcis så-
dan, vi vil beskrive stedet, eftersom atmosfæren er meget 
nede på jorden og hyggelig. Det var en sjov oplevelse, at vi 
som klasse spiste sammen på the Brazen Head. Maden var 
virkelig god, og stedet har en god atmosfære. The Brazen 
Head er også meget populært blandt turister, da de besø-
ger det igen og igen. En anden ting vi så var Kylemore Ab-
bey. Kylemore Abbey er et kloster, som tidligere har været 
et slot, som en mand byggede til sin hustru. Det var utrolig 
smukt. Det lignede et slot fra et eventyr. Slottet er omgi-
vet af meget smuk natur, hvilket gjorde det endnu mere 
interessant at se. Det var en fed oplevelse at opleve Dublin 
sammen som klasse. Selvom Dublin er en meget lærerig 
by, handlede turen ikke kun om undervisning. Vi blev som 
klasse rystet godt sammen og fik lov til at lære hinanden 
bedre at kende. Efter turen har vi fået nogle gode minder 
sammen som klasse. 

interViews 
Mens vi var i Dublin, havde vi til opgave i grupper at in-
terviewe nogle irske mennesker. Disse interviews skulle vi 
bruge i en opgave, vi efterfølgende skulle skrive om Irland 
og studieturen. Vi havde forberedt spørgsmål om religion, 
sproget i Irland og lidt om Danmark. Grunden til, at det var 
spørgsmål inden for disse områder, var, at både sproget og 
religionerne i Irland har haft en stor betydning og stadig 
har det den dag i dag. 

Vi interviewede i alt fem mænd og fem kvinder i alders-
gruppen 20 til 56 år. Vi startede med at bede dem beskri-
ve Irland med tre ord. Det mest brugte ord til at beskrive 
Irland var ordet ”venlig”, hvilket blev nævnt af otte ud af 
ti. Det næstmest nævnte ord var ”regnfuldt” eller ”vådt”. 
Derudover blev der nævnt ord som den smukke natur i Ir-
land. Nogle ord, der var lidt anderledes end de andre, var 
”problemer”, ”et delt Irland” og ”Irlands udvikling”. 

Inden vi tog til Irland, tænkte vi, at det ville være en våd og 
kold oplevelse. Vi havde også troet, at menneskene ville 
være venlige, men også lukkede omkring deres fortid og 
religion. Dette var dog ikke tilfældet. De var meget imøde-
kommende. Derudover var vi enige i deres beskrivelse af 
det lidt dårlige vejr i Irland. 

2
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Vi spurgte herefter ind til deres sprog. Inden studieturen 
regnede vi med, at alle ville snakke engelsk, som er det pri-
mære sprog i Irland, og at meget få ville snakke irsk. Efter 
spørgsmålene om deres sprog, blev vi overraskede over, 
at over halvdelen af dem kunne det irske sprog og så irsk 
fjernsyn. Flere af dem, som ikke kunne irsk, så alligevel irsk 
fjernsyn. Vi spurgte de ti personer om, hvor mange pro-
cent af den irske befolkning de troede kunne irsk. Svarene 
var nærmest delt i to grupper. Den ene gruppe troede, at 
fem procent eller mindre kunne irsk, hvorimod den anden 
gruppe mente, at mellem 20 til 40 procent kunne irsk. I un-
dervisningen læste vi, at det kun var omkring fire procent, 
der snakkede det irske sprog, men på turen fandt vi ud af, 
at der dog i de mindre landsbyer blev snakket irsk som ho-
vedsprog. Kun to ud af ti havde den holdning, at irsk ikke 
skulle bevares, og for fire ud af ti var det ikke nødvendigt 
for dem, at præsidenten i Irland kunne det irske sprog. Dog 
havde de heller ikke noget problem med, at han kunne det. 
Herefter spurgte vi ind til deres religion. Seks af dem var 
katolikker, to var protestanter og to havde ikke nogen reli-
gion. Vi bad dem om at beskrive deres religion, hvilket de 
alle havde svært ved. Protestanterne kunne ikke beskrive 
noget, men katolikkerne beskrev med ord som ”ikke nød-
vendig”, ”streng”, ”lukket” og ”gammeldags”. Fire af dem 
havde overvejet at skifte religion på grund af, at de enten 
ikke var religiøse, eller at religionen gav for mange spørgs-
mål. Ingen ville se det som en hindring at gifte sig med en 
person med en anden religion. Inden vi tog til Dublin havde 
vi troet, at konflikten mellem protestanter og katolikker vil-
le fylde lidt i deres hverdag. Dette var ikke tilfældet. Ingen 
havde været påvirket af det, hvilket de begrundede med, 
at de var for unge, at det mest havde påvirket deres for-
fædre, og at problemerne mest foregik i Nordirland. 

Vi spurgte dem til sidst om Danmark. Alle ville gerne besø-
ge eller havde besøgt Danmark. De havde meget forskellig 
viden om Danmark, de nævnte f.eks. god økonomi, ven-
lighed, vikinger, koldt, blondiner, kirker og H.C. Andersen. 

Vi synes, at vores studietur til Dublin var en stor succes 
både på det sociale og det faglige område. Vi havde glædet 
os meget til at komme afsted, men havde også haft nogle 
forbehold. F.eks. havde interviewene for mange af os væ-
ret lidt angstfremkaldende, idet vi skulle stoppe tilfældige 
mennesker på gaden. Dog viste det sig, at selv dette var en 
kæmpe oplevelse, hvor vi udfordrede os selv og lærte en 
masse. Vi oplevede en masse flinke mennesker, som op-
søgte os, hvis vi så ud, som om vi manglede hjælp, hvilket 
virkelig fik os til at føle os velkomne i byen. Vi synes, at 
Dublin er en destination, andre klasser og elever også skal 
ud og opleve på samme måde som os. Vi håber derfor, at 
skolen fremadrettet vil overveje Dublin som en mulig rej-
sedestination. Vi var i hvert fald glade for at få muligheden 
for at opleve netop denne by. 

Cecillie Frederiksen, Anne Viderup og Emma Kiel, 2s
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2p i budapest

Måske burde vi være rejst til Oslo, for studieturen i 2p lå 
samtidig med, at klassens piger havde opdaget SKAM. Der-
for havde flere knaldrød læbestift på, nogle led af søvn-
mangel efter mange nætter fordybet i Noora og Williams 
kærlighedsgenvordigheder, og enkelte havde tillagt sig en 
let norsk accent. Men turen gik ikke til Norge, men deri-
mod til Ungarn og Budapest. 

1. dag var rejsedag med sen aftenankomst til hotellet, ind-
kvartering og godnat. 

På 2. dagen vågnede vi op til sensommersol og varme. De 
mest morgenfriske benyttede hotellets svømmestadion 
allerede inden morgenmaden. Hovedparten af dagen blev 
tilbagelagt til fods langs Donau. 
Kongeslottet, fiskerbastionen, 
Mathiaskirken og det store mar-
ked. Flere fik trætte fødder, og 
undlod ikke at fortælle det, men 
al smerte forsvandt, da vi fandt 
frem til udsøgte shoppemulig-
heder sidst på eftermiddagen. 
Kl. 23.00 var der mødetid på ho-
tellet, kl. 22.58 indløb en sms: 
”Undskyld, vi sidder i en taxa og 
kommer måske 4 minutter for 
sent”. Kl. 23.02 var alle hjemme. 
Det er god stil, 2p. 

3. dagen startede i Budabjerge-
ne først med lynlås-togbane op 
til små 500 m højde gennem de 
riges Budapest. Derefter med 
børnetoget, et lidt komisk levn 

fra det kommunistiske Ungarn, til Janos Hegy. Efter en stra-
badserende bjergbestigning havde de fleste fået nok, men 
Jens og Helmiati tog lige den sidste tur helt op på toppen, 
mens vi andre spiste is. Svævebane 300 meter ned med 
det smukkeste vue over byen og Donau. Herefter bus til 
centrum, frokost og gåtur på Margretheøen. Her sluttede 
dagen også med fælles udendørs middag på en hyggelig 
restaurant og fælles betagelse af det musikalske spring-
vand, der sprang til tonerne af Guns and Roses.

Dag 4 startede med fodtur langs Andrassy Avenue, som 
er på Unescos verdensarvsliste. Midt på avenuen ligger 
Terrorens Hus, der som altid var en forstemmende og 
lidt voldsom oplevelse. Herefter gik vi det sidste stykke 
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til byparken, hvor nogle valgte at gå i det store uden- og 
indendørs bad, mens andre drog på konditori. Resten af 
dagen var der mulighed for at stille den uudslukkelige 
shoppetørst.

Dag 5, vores sidste hele dag, bød på Den Store Skatte-
jagt. I hold drog eleverne rundt i byen og løste opgaver.  
På Gellertbjerget, i byparken, i synagogen og i den store 
domkirke. Nogle nåede også at shoppe og blive tatoveret 

undervejs… Men alle kom i mål og nåede at 
pudre næsen inden den fælles festmiddag, 
der udover kåring af vindergruppen beståen-
de af drengene, bød på alt hvad hjertet kunne 
begære, både vådt og tørt. Den sidste aften var 

den eneste, hvor der ikke var fast mødetid på 
hotellet, og efter sigende blev der danset til den 

lyse morgen.

6. dag var hjemrejsedag. Formiddagen var, efter 
udtjekning fra hotellet, fri, nogle slappede af efter nat-

tens udskejelser, andre nåede at få en sidste tatovering, 
og lærerinderne gik i termalbad. Derefter med bus til luft-
havnen, fly til Kastrup og tog til Hobro, hvor vi landede 
midt nat efter en helt igennem fantastisk tur. Søde ele-
ver, der holdt alle aftaler, spændende kulturudveksling og 
hyggeligt samvær. Da vi stod af toget, var det helt glemt, 
at der snart ville komme nye afsnit af SKAM, og der var 
ingen, der havde norsk accent og rød læbestift på længe-
re. Til gengæld var der mange nye tatoveringer med hjem 
til Vesthimmerland.

AB og KK takker for en fremragende tur! 
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Lørdag den 17. september satte 2q og deres religionslæ-
rer og engelsklærer kursen mod Budapest. Turen gik uden 
problemer, og vi ankom til Hotel Fortuna sidst på aftenen. 
Så fulgte fire dage med mange indtryk, for Budapest er en 
by med en voldsom historie, og vi fulgte dens historie fra 
omkring år 1300 til nu.

Vi startede med en rundtur i Pest-delen, så vi blev bekendt 
med området nær hotellet, fik set Donaupassagen, gåga-
den Vaci Ut og meget andet. Derefter tog vi over på Bu-
da-siden og så Buda-borgen samt ”Hospital in the Rock”, 
som dels var beskyttelsesrum dels hospital under 2. Ver-
denskrig og den sovjetiske invasion. 

Jødeforfølgelsen under 2. Verdenskrig samt undertryk-
kelsen efter den russiske invasion blev naturligt omdrej-
ningspunkterne for vores tur. Vi var derfor på besøg i den 
store synagoge, i Terrorens Hus og på Holocaust Memorial 
Center, hvor den grumme historie var vel dokumenteret på 
plancher og ikke mindst på monumentet, hvor navnene på 
dræbte jøder var skrevet.

Der var dog også tid til mindre alvorlige emner. 2q er jo en 
idrætsklasse, så vi skulle selvfølgelig røre os – og der blev 
gået meget. Hvilket fik enkelte elever til at spørge, hvorfor 
vi skulle gå hele tiden, når vi nu havde købt transportkort, 
som er en billig måde at komme rundt på – hvis man altså 
husker at afkrydse datoen! Ellers bliver det nemlig en dyr 
fornøjelse, hvilket en af vores elever opdagede. Men man 
ser altså en storby bedst ved at gå rundt i den, og selv-
følgelig skulle vi også op på Gellert-højen og se udsigten 
– samt det bombastiske sovjet-monument, der hylder den 
sovjetiske befrielse af Ungarn fra nazisterne. Trods det, at 
klassen er en idrætsklasse, var der nogle, der ikke magtede 
at komme op på toppen, men om det var konditionen eller 
noget andet, skal vi lade usagt. Måske skulle der købes ind 
til aftenens ”fysik-forsøg”, som drengene havde fundet på: 
Kan chips flyde?

Vi afsluttede Budapestturen med en fælles middag, hvor 
der var buffet med uendelig mange muligheder for at sma-
ge ungarske specialiteter som f.eks. tatar, men der var også 
en stenovn, hvor de bagte pizza, så gæt, hvad 2q i stor stil 
valgte.

Hjemturen blev lang – meget lang – for vi skulle vente i fem 
timer på toget i Kastrup Lufthavn, og toget magtede kun at 
køre til Middelfart pga. maskinproblemer, som gjorde, at vi 
skulle vente igen – og igen i Aarhus – men langt om længe 
ankom vi til Hobro ved 6-tiden fredag morgen. Hjemturen 
ødelagde dog ikke indtrykket af nogle rigtig gode dage, og 
vi siger Tak for en god studietur til 2q.

TR og BN

Magnus ved navnemonumentet
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Søndag den 26. marts tog 2t på studietur til Dublin. Turen 
startede fra Hobro tidlig søndag morgen, hvor rejsen gik 
til Kastrup. Herfra fløj vi til Irland og ankom til Dublin. Vi 
blev indkvarteret på hotellet, The Generator, søndag aften, 
hvor aftnen gik med en hyggelig gåtur. Mandag morgen 
tog vi bussen til det vestlige Irland. Turen bød på smuk na-
tur med skønne omgivelser og flot arkitektur. Vi så blandt 
andet Kylemore Abbey, den oplevelsesrige naturpark Con-
nemara National Park, som gav mulighed for en hyggelig 
gåtur i det solrige vejr. Tirsdag startede med et besøg på 
et interaktivt museum, som gav rig mulighed for nærstu-
dering af irsk kultur og historie. Tirsdag gik desuden med 
besøg på Guiness bryggeri, shopping samt Dublin Castle. 

Om aftenen var måltidet på Brazenhead, den ældste pub 
i Irland. Onsdag startede dagen ud med en Historical wal-
king tour, hvor flere seværdigheder blev set. Desuden så 
vi Trinity College, hvor Book of Kells står til betragtning. 
Onsdag aften foregik ved sang af drengekoret i St. Patrick’s 
Cathedral. Efterfølgende var aften reserveret til selvvalgt 
aktivitet.

Fra 2t’s side var det en lærerig tur, som gav rig mulighed 
for at komme hinanden tættere. Ydermere et tak til lærer-
ne, Jens, Kirsten og Marie, som gjorde turen til noget helt 
specielt.

2t på studietur til dublin 

2t ved Dublin 
Castle.
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I Wien boede vi hos Srishti og hendes familie, i et hus, i udkanten 

af Wien. Familien kommer fra Bangladesh, så udover den Østrig-

ske kultur fik vi også et indblik i kulturen i Bangladesh. De boe-

de i et villakvarter, hvor der udover dem, boede mange 

børnefamilier. Srishtis familie bestod af hendes mor, far 

og en lillesøster på 11 år, og moren og lillesøsteren gik 

meget op i musik, hvilket også kunne ses, da de havde 

et rum, hvor de spillede musik. Vi havde vores eget 

værelse i kælderen, hvor vi sov. 

Fordi de boede i udkanten af Wien, skulle vi hver 

morgen tage både bus og sporvogn på vej til skole. 

Her mødte os noget af et kulturchok, da de tog langt 

mere let på det faktum, at vi skulle møde kl. 8.00. 

Første dag var der flere som mødte 10, 15 eller helt 

op til 30 minutter efter mødetiden, men det blev 

heldigvis bedre i løbet af ugen. 

Skrevet af Maria Tollerup og Stine Fredberg, 2y

hos srishti 

og hendes familie

ind- oG udvekslinG 

med wien
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hos julia i udkanten af wien
Min vært Julia, hendes bror, forældre og lille hund, bor i en fin toetagers lejlighed med 

god plads i udkanten af Wien. Min værtsfamilie har polsk baggrund, og derfor var det 

spændende at møde både den polske og østrigske kultur. Hele familien var imødekom-

mende, og gjorde alt for, at jeg havde det godt hos dem. Grundet den polske baggrund, 

var forældrenes engelsk dårligt, hvilket gjorde at vi alle blev sat på en prøve, da jeg 

også skulle til at formulere mig på tysk. Det var meget lærerigt, men også grænseover-

skridende. 

Gennem ugen blev jeg budt på både polsk og østrigsk mad, hvilket var meget spæn-

dende. Noget af det der gjorde mest indtryk på mig var, at sport er en meget lille del af 

deres hverdag, hvilket er en stor forskel fra herhjemme. 

Samtidig har de unge i Wien heller ikke nog-le fritidsjob, hvilket vi næsten alle har her. Transporten rundt i Wien er også en del anderledes end det vi kender, da det hele tiden er med enten metro eller sporvogne, hvilket kan blive ret forvirrende, men sam-tidig også er meget effektivt. Hele vejen igennem stødte man på flere anderledes ting, hvilket åbnede op for nysgerrighe-den omkring andre kulturer. 

Maria Kongsbak Mathiasen, 2y

linda ye’s familie ejer 

en restaurant

Turen gik til Wien. Ned til ”min Wiener”, som egentlig 

er kineser. Linda Ye er hendes navn, og sammen med 

hende, hendes bror, søster, mor og far, boede jeg i 

en lille lejlighed i centrum af Wien. Ud over Linda, 

så jeg kun hendes familie én gang, selvom jeg boede 

med dem i en uge. Dette skyldes at hendes familie 

ejer en restaurant, som de arbejder på til sent og 

derefter først står op kl.12 om middagen, hvor jeg 

ikke var hjemme. De kunne snakke lidt tysk, men 

engelsk var et fremmedsprog for dem, så den store sam-

tale med dem blev det ikke til. Dog snakkede Linda flydende engelsk, så dette var ikke et problem. 

Eftersom jeg ikke så familien, var dette heller ikke tilfældet for Linda, som jo var vant til det. Det var me-

get underligt for mig ikke at have nogen måltider, hvor hele familien var samlet, som jeg selv er vant til. 

Men det var kutymen for familien, som arbejdede for at Linda kunne få en god uddannelse. Lindas liv var 

desuden også anderledes, fordi hun ikke havde nogen fritidsinteresser eller arbejde. Hun gik i skole og var 

sammen med sine venner. Det var det. Men det var tilfældet for de fleste af wienerne. Det forklarer så 

nok også, hvorfor de ikke spiser særlig meget, da de ikke har behov for den ”ekstra” energi til fx håndbold. 

Desuden betalte deres forældre alt for dem, da de jo ikke selv tjente penge til det. 

Alt i alt blev jeg overrasket over, hvor stor forskel der er på deres liv ift. mit eget og mange andre unge 

danskere, da der ikke er den store geografiske afstand til Wien, men det var spændende at opleve og forstå 

deres liv. 

Freja Strange, 2y

annas familie 
står op kl. 4 hver morgen

Da vi var i Wien boede jeg hos Anna og hendes familie. De lever lidt 
atypisk i og med, at deres hus er kæmpe stort og rummer både mor, 
far, onkel, tante, bedsteforældre, deres søn Lukas og datter Anna. Jeg 
fik dog ikke fornøjelsen af den helt store familiemiddag, da bedstefor-
ældre var ude at rejse. Huset var delt i tre etager med én lejlighed på 
hver plan. 
Noget af det der vækkede største opsigt for mig var deres døgnrytme. 
De står op hver morgen klokken 4 og sidder sammen om morgenbor-
det og hygger. De var helt utrolig flinke, og hvis der var nogen udlæn-
dinge der forstod begrebet ”hygge”, må det da være dem. Faktisk er 

der ikke den store kulturforskel mellem Danmark 
og Østrig, som 
man nu en-
gang kunne 
forestille sig. 
De er mindst 
ligeså stolte 
af deres land, 
og glade for øl 
og mad som 
vi er. I hvert 
fald wiener- 
schnitzel.

Marc Vasegaard, 
2y

Anna og jeg 
ses til højre 
på billedet.
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VHG’s faste musikalske institution, ”Husorkesteret”, som er en gruppe privile-
gerede og talentfulde elever, der spiller selvvalgte numre mest i funk-in-

spireret stil, har i det forløbne skoleår 16/17 bestået af 11 medlemmer, 
heraf 4-5 blæsere. 

Orkestret leverede grundstammen til musicalorkestret, som der-
for var godt sammentømret, og bidrog aktivt til arrangementer 
og opbygning af numrene, sådan som arbejdsprocessen i or-
kestret altid er. 

Orkestret spillede desuden til forårskoncerten og har siden 
2010 også været leverandør til dimissionen med det traditi-
onelle ”Dimissions-medley”, som de nydimitterede studen-
ter ser frem til. Medleyet består af små musikalske bidder 
af musiknumre, der har haft speciel betydning i løbet af de 

2-3 år, gymnasietiden har varet. Dermed er f.eks. en bid af 
”Lanciers’en” og ”Stairway To Heaven” faste indslag i medleyet, 

men også ”ørehængere” fra gymnasietiden finder plads i med-
leyet. Stairway To Heaven afslutter traditionelt alle HeBe-fester, 

så der sidder altid et par stykker eller 50 i studenterflokken, der har 
minder forbundet med netop dette nummer. 

vhGs  husorkester
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Liv og død. Kærlighed og sorg. Kampen mod materialisme 
og HIV. Vi befinder os i 1990’ernes New York til en moder-
ne fortolkning af La Bohème, hvor vi møder de unge bo-
hèmer Mae, Roger, Tom Collins, Maureen, Angel, Mimi, 
Joanne og Benny i en overbevisende opsætning af Jo-
nathan Larsons Broadway-succes RENT, instrueret af Lilje 
Windbirk og opsat af musikunderviserne på Vesthimmer-
lands Gymnasium og HF, Anne Verdelin, Margit Hansen, 
Steen Hjerrild og Trine Madsbøll.

Overvejende flotte skuespilpræstationer, stærke vokaler 
hos såvel solister som kor, overbevisende dansere, en en-
kel, men gennemført scenografi samt særdeles kompetente 
musikere i bandet skabte et samlet billede af en gennemført 
opsætning. Musicalen blev opført i Musikhuset ALFA i Aars 
fredag den 3. februar og lørdag den 4. februar 2017.

Vi lægger ud i New Yorker-lejligheden, hvor vi møder de to 
roommates Mae, spillet af Maja Krogh Hansen, og Roger, 
spillet af Jakob Brix. Mae laver film, og Roger er musiker. 
Begge er blevet forladt af deres kærester. Deres tidligere 
roommate, Benny, spillet af Carl-Emil Wetche, kommer og 
opkræver husleje som personifikationen af materialismen 
og kapitalismen, og dermed bliver temaet slået an med 
titelnummeret ”RENT”: ”How we gonna pay last year’s 
rent?”. Vi er hos de unge og kreative, hos minoriteterne; 
bøsserne og de lesbiske, vi befinder os midt i 1990’ernes 

frygt for HIV og AIDS – som frygtes næsten lige så højt som 
materialisme og kapitalisme.

talentFulde   Gymnasieelever 

Fortolker  rent
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Der er tunge tematikker på banen, men der leveres 
mange højdepunkter med både intimitet og humor. Ikke 
mindst når den erotiske danser, Mimi, spillet af Søs Eb-
drup, skruer godt og grundigt op for varmen med både 
sensuel dans og en skøn stemme, som harmonerer smukt 
sammen med målet for charmeoffensiven, Rogers stær-
ke vokal. Mimi brillerer både med den symbolske ”Light 
my candle”, som får en ekstra dimension, da Mimi ligger 
dødssyg af AIDS, og Roger kommer og tænder lys for hen-
de, samt i ”Out tonight” understøttet af 5 dygtige danse-
re, som svinger med deres lange hår og lange stænger til 
rockmusikken. Her får Søs for alvor vist sin stærke stem-
me, som rummer stor power, og sammen med danserne 
står nummeret rigtig stærkt.

Også drengenes grænser bliver udfordret i RENT, hvor den 
homoseksuelle Tom Collins, spillet af Søren Gamborg, bli-

ver kæreste med Angel, spillet af Jakob Østergaard. Angel 
er dragqueen og entrerer scenen i sort paryk, rød jakke 
og kort nederdel til publikums store begejstring. Tom Col-
lins og Angel leverer den helt store kærlighedshistorie, 
som bl.a. understreges af det smukke nummer ”I’ll cover 
you”. Begge formår at spille scenerne med stor integritet 

og overbevisning, ikke mindst den meget følsomme sce-
ne, hvor Angel ligger på sit dødsleje, uhelbredeligt syg af 
AIDS, med sin elskede liggende hos sig, igen til tonernes 
af ”I’ll cover you”.

En scene, som også står meget stærkt, er da Maureen, 
spillet af Julie Svensmark, som performance artist håner 
og udstiller deres tidligere roommate, Benny, som en for-
ræder, som er underlagt materialismen og kapitalismen. 
Og det er ikke noget, der huer de unge bohemer, som 

mener, at idealerne er røget til fordel for materialismen. 
Som modsvar opfordrer Maureen dem til at ”Jump over 
the moon”. At gøre det umulige. Tro på det umulige. Og 
hun gør det godt, Julie Svensmark, med en lækker, sprød, 
underspillet stemme, og med en sikkerhed i både skuespil 
og vokal, som står meget stærkt i hukommelsen.

Men der er så mange højdepunkter i VHGs opsætning af 
RENT, at det er umuligt at nævne dem alle, men nævnes 
skal afslutningen på 1. akt med den festlige ”La vie bo-
hème”, hvorunder alle på scenen symbolsk fryser, mens 
Roger og Mimi taler – tiden går i stå til budskabet ”Ingen 
kender dagen i morgen”. Også den stærke ”Tango Maure-
en”, hvor kæresten, Joanne, spillet af Caroline Wetche, og 
ekskæresten, Mae, danser en fyrig tango, igen understøt-
tet af de dygtige dansere. Joanne lægger sig desuden ud 
med kæresten, Maureen, i det powerfulde nummer ”Take 

m
u

s
ik



m
u

s
ik

me or leave me”, hvor Maureen brillerer med replikken: 
”Der vil jo altid være en kvinde i latex, der flirter med mig!”
Ikke blot solisterne skal have ros for gennemgående stærke 
præstationer, også koret gør en særdeles fremragende ind-
sats med fine, klare stemmer i bl.a. ”Seasons of love”, som 
indleder 2. akt, samt den smukke ”Will I”.

Og sidst men ikke mindst skal et også uforglemmeligt 
stærkt fundament for hele musicalen nævnes: musicalor-
kestret. Med en plads på balkonen, var det lidt ude af syne 
for publikum, men lyden gik træfsikkert og præcist igen-
nem som baggrund og til tider forgrund for alle musiknum-
re, foruden lydeffekter og underlægning ved sceneskift. 
Uden tvivl et af de bedste orkesterpræstationer i VHGs 
musical-tradition. Orkestrets medlemmer: Mads Degn 
Madsen (el- og akustisk guitar), Sune Mieth Gommesen 
(bas og trommer), Kristoffer Svaneborg (trompet, klaver og 
percussion), Clara Lykke Levo (trompet), Sisse Hedegaard 
Krogh (klaver og alt-saxofon), Frederik Vinter Nygaard 
(trommer og bas) og Lukas Storgaard Kristensen (el-guitar). 

Specielt skal nævnes det kultiske og meget sammensatte 
nummer ”La Vie Boheme”, som orkestret leverede i en 
særdeles ”tight” og energisk version, ligesom afslutningen 
på Rogers afskedssang til Mimi ”Your Eyes”, der med den 
hjerteskærende ”weaping guitar”-solo gav den ekstra di-
mension til sangen, som netop musik i sig selv kan. 

Det var en stor fornøjelse at opleve VHGs elever i den flot-
te opsætning af RENT. En opsætning, hvor flere numre er 

skåret væk, så det, der står tilbage, er en koncentreret og 
skarp version, som afsluttes smukt med Mimi, der, også 
dødssyg af AIDS, vågner op fra sit dødsleje med ordene: 
”Jeg sprang over månen!”. Miraklernes tid er ikke forbi. De 
unge bohèmer samles i den flotte finale, hvor budskabet 
understreges:

”There’s only love!”  ”no day but today!”

Musicalen er instrueret af Lilje Windbirk og derudover op-
sat af musikunderviserne på VHG: Anne Verdelin, Margit 
Hansen, Steen Hjerrild og Trine Madsbøll.
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Forårskoncert
Den 9. maj slog musiklærerne på VHG: Anne Verdelin, 
Steen Hjerrild, Margit Hansen og Trine Madsbøll, sammen 
med skolens musikhold dørene op i ALFA til årets forårs-
koncert.

Det startede flot med hele det store gymnasiekor på sce-
nen under Anne Verdelins ledelse. Vi fik fire numre: Kas-
per Ejstrups ”Mom in Love, Daddy in Space”, Søren Huss’ 
”Sanseløs”, Albertes ”Lyse Nætter” og til sidst korets sig-
natursang, Jens Johansens arrangement af Coldplays ”Viva 
La Vida”. Glæden ved at synge lyste ud af de mange unge 
ansigter.

Publikum kunne nyde hits af bl.a. Adele, Carol King, Ma-

Her ses et udsnit af VHG’s store gym-
nasiekor, uofficielt landet største.

1kymu fortolker Rasmus Seebachs ”Verden ka vente”.

Kai Hin Kam fra 1x giver sit bidrag i falset til ”This Is My Life”, 
mens forsangeren med Kim Larsen-kasket ser beundrende til.
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Forårskoncert
rie Key, Dorthe Gerlach og Lars HUG – og et 
flot og morsomt rocknummer af drengene i 
”MEDINA”. Gruppens medlemmer, Christian 
Uhrenholt Bigum og Jakob Østergaard fra 3t, 
Mikkel Teilgaard, 2k, Carl-Emil Ployart Wet-
che, 2y, og Søren Gamborg, 3x, var klædt ud til 
ukendelighed med flotte hvide skjorter, korte 
bukser, gummisko og solbriller. Jo, det var ømt, og der var 
ikke ét øje tørt under denne gimmick, hvor forsangeren, 
Jakob Østergaard, til sidst blev båret ud under publikums 
applaus. 

Endelig var der et velgørende klassisk nummer under-
vejs. Ebbe Michelsen fortolkede fremragende Schuberts 
”Impromptu I Ab” på pianoet. Her var der tale om en so-
listpræstation i særklasse. Der var altså noget for enhver 
smag, og som det sig hør og bør til en forårskoncert, fik de 
mange tilhørere også lejlighed til at røre stemmebåndene 
under et par fællessange.

Et par timer senere lukkede og slukkede VHGs husorkester 
under ledelse af Trine Madsbøll lige så flot med numrene 
”Soul With A Capital S” (Tower of Power) og ”Miss Madi-
son” (Phat Phunktion). 

Ebbe Michelsen fortolker fremragende 
Schuberts Impromptu.

MEDINA’s 
forsanger, 
Jakob 
Øster-
gaard, i 
bar over-
krop.

Hele Husorkestret i afslutningsnummeret. Dog kan man 
ikke se trommeslageren, Frederik.
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vhG – en  ”ruGekasse” 
For  musiktalenter

Julie: 
Jeg synes, vi har et superfint musikmiljø her på skolen. Der er gode muligheder for at være med i alle 
mulige sammenhænge og møde andre mennesker, som er interesserede i musik. Der bliver skabt et 
fællesskab, hvor man kan nørde og spille sammen, og mødes om en fælles interesse.

Koret, som jo faktisk er Danmarks største frivillige gymnasiekor, er en af de mest populære musikak-
tiviteter på skolen. Det er fedt at gå i koret, og man får et rigtig godt sammenhold på de forskellige 
ture, vi nu tager på. Det kan være til koncerter, indspilninger eller rejser. 

Selv går jeg også i husorkestret, som er et band for instrument-glade elever. Igen bliver der skabt et 
megagodt fællesskab, og vi hygger og spiller.

Så er der musical/teaterkoncert, som er den årlige tradition på VHG. Det er for alle, og det er supers-
jovt. Det var en megasjov oplevelse at arbejde intensivt på det samme projekt i en hel måned og på 
samme tid være omgivet af en masse af sine venner. 

VhG’s historie er præget af, at når unge menne-
sker fra Vesthimmerland mødes i deres gymnasi-
etid, slår kreativiteten gnister.  rækken af bands, 
der har set dagens lys på Vesthimmerlands Gym-
nasium og hF er lang, og for at få en fornemmelse 
af, hvad der rører sig i undergrunden lige nu, har 
vi interviewet to førsteårselever, der ved forskel-
lige lejligheder har gjort sig bemærket rent mu-
sikalsk i årets løb. det drejer sig om Julie svens-
mark Møller fra 1t, og Mads degn Madsen fra 1p. 
Vi startede med at spørge ind til, hvad de mener 
om skolens musikmiljø, og bad dem om at give 
nogle eksempler. her følger deres svar:

MAds: 
Jeg synes, vi har et dejligt musikmiljø på skolen, og det viste sig især til 
forårskoncerten, hvor der var flere af de gode indslag, hvor jeg ikke anede, 
at personerne spillede musik. Hvis man så går lidt mere i dybden, kan man 
også finde nogle fede musiske indslag, som måske ikke er skolerelaterede, 
men som er blevet samlet igennem skolen måske, som fx Ensrettet, som 
er en gruppe her fra VHG, som gør det pisse godt.

Nu er der jo også en verden med musik uden for skolen, og når man hø-
rer navnet Svensmark og Degn (intervieweren har i tidernes morgen haft 
”kapelmesteren fra Ladelund” som elev), kunne man godt få den tanke, at 
musikinteressen er arveligt betinget. Det går næste spørgsmål til de to på. 
Det viser sig imidlertid, at Mads ikke er i familie med Gert Degn.



55

m
u

s
ik

vhG – en  ”ruGekasse” 
For  musiktalenter

MAds: 
For mange år siden blev mine forældre enige om, at jeg 
skulle lære et instrument. Jeg valgte modvilligt guitar, for-
di jeg tænkte, at det var der damer i. Derefter spillede jeg 
lidt on/off i nogle år, indtil jeg virkelig begyndte at tage 
det seriøst som 15-16-årig. Siden da har jeg haft nogle 
forskellige bands, som jeg har taget ud og spillet med, og 
det gør jeg sådan set stadig.

Det sidste spørgsmål gik på, hvilke overvejelser der ligger 
bag deres valg af studieretning. Har musikken spillet en 
rolle dér?

MAds: 
I forhold til studieretning har jeg valgt den, der går hurtigst, 
nemlig hf, da jeg bare skal videre på uni og læse musikviden-
skab i en fart. Jeg kunne godt tænke mig, at der havde været et 
musikhold, men desværre har der ikke været nok mennesker til 
at oprette det.

Julie: 
Jeg har spillet musik, fra jeg var helt lille. Jeg tror, jeg var fire år, første gang jeg 
optrådte med at synge ”Se min kjole”. Jeg ved ikke, om man kan sige, at det 
ligefrem ligger i generne, men jeg er opvokset i en familie, hvor musik altid har 
betydet meget for os alle. Jeg har fire ældre søskende, som alle spiller musik, og 
de har også inspireret mig meget! 

Da jeg var yngre, havde jeg meget svært ved at bestemme mig for, hvilket instru-
ment jeg ville satse på. Jeg har gået til undervisning i alt, lige fra klaver over alt-
horn til tværfløjte, sang, guitar osv. Da jeg så blev lidt ældre, valgte jeg at fokusere 
mest på sangen, og det gør jeg stadig. Jeg spiller trombone ved siden af, men det 
er mest sådan for hyggens skyld.

Julie:  
Ligesom at nogle går meget op i sport og vælger krop og sundhed, går jeg meget op i musik, og derfor 
valgte jeg musik og kreativitet (som det jo hedder). Ud over det har jeg ældre søskende, som har gået 
på samme studieretning og som anbefalede den til mig. Jeg har altid vidst, at det var den studieret-
ning, jeg skulle have, når jeg kom på gymnasiet, og heldigvis har jeg ikke fortrudt det, men synes 
derimod, at det er det fedeste! Jeg går i en supergod klasse, hvor vi er gode til at spille sammen og 
hjælpe hinanden med både den teoretiske og den praktiske musik.



Julehygge
Ordet ”julehygge” burde have været medtaget på Bertel 
Haarders danske kulturkanon, der for nylig blev offentlig-
gjort. Kan man forestille sig en nation, hvor julesange, jule-
kalendere, julehistorier m.m. spiller en større rolle? 

Netop hele denne kulturelle arv var grundstammen i gym-
nasiets traditionelle juleafslutning, og selv om fraværsregi-
streringen for en gangs skyld var ophævet denne dag, var 
der vist ikke mange elever, der pjækkede. For ingen ville gå 
glip af alle juleklassikerne: ”Lille Messias”, ”Jesus og Josefi-
ne”, ”Long time Ago in Bethlehem” og ”Det’ jul, det’ cool”, 
sunget af musikholdene fra 1.g. 

Der faldt også lidt julegodter af fra gymnasiekorets optræ-
den i Aars Kirke ved en adventskoncert, idet et par trioer og 
et par blæsere optrådte i programmet. Hele skolen fik lært 
sidste års vinder af DR P2’s konkurrence for en ny julesalme, 

”Hvad er det, der gør jul til noget særligt?” Som musiklære-
ren Anne Verdelin formulerede det i sin introduktion: ”Det 
burde ikke være et problem for en skole, der har landets 
største gymnasiekor” – hele 70 medlemmer har koret! 

Men der var ikke kun musik på programmet. Mediefaget 
bidrog med flere små julefilm produceret af eleverne. 
Juleevangeliet blev læst op i den officielle version af Eva 
Auken, og selvfølgelig lavede HEBE senere i programmet 
deres egen nutidige version i form af et muntert krybbe-
spil. Også skolens udvekslingselever optrådte med en op-
læsning på engelsk om julemanden og hans rensdyr. 

Undervejs uddelte skolens rektor også en pris, ”Humør-
bomben”, til Signe Zeidler Holm Andresen fra 3s, der altid 
har en positiv tilgang til skolearbejdet. Prisen var en ka-
gemand, som hele klassen senere nød sammen. Til sidst 
dansede hele skolen om juletræet, mens ”Nu’ det jul igen” 
blev sunget.
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 Grønt  FlaG 
– Grøn  Gymnasieskole

Interview Mads Havbro fra 2q om at være en del af sko-
lens miljøråd og om VHG som grønt flagskib.

hVor Vigtigt synes du det er for skolen 
at Være Med i grønt flag? 
Kort sagt synes jeg, at Grønt Flag er utrolig vigtigt for VHG, 
og for de andre gymnasier, folkeskoler og børnehaver, der 
deltager. VHG er en stor institution med mange ansatte og 
studerende. Når vi er så mange under ét tag, bliver der også 
brugt utrolig mange resurser, i form af el, vand, varme, papir 
osv. Når vi bruger meget af det, har jeg den tanke, at der 
også kan spares på det. At det så har resulteret i, 
at vi nu er blandt landets grønneste gymnasier, 
kan man da ikke andet end synes godt om. Så det 
er en enorm vigtig ting at kæmpe for i den kom-
mende tid, og noget som VHG kan blive et godt 
forbillede for. Samtidig er det også en unik mulig-
hed for at lære eleverne noget nyt, uden for den 
almindelige tavleundervisning.

hVad har Været den største opleVelse 
for dig at arBejde Med i årets løB? 
Det er helt klart at se resultater. Jeg har ikke en konkret 
ting, som har været den største oplevelse for mig, for jeg 
går meget op i, at de projekter, jeg arbejder med, er no-
get, jeg også tror på og brænder for. Men at se det, der 
bliver snakket om og besluttet på vores miljørådsmøder, 
blive til virkelighed, det er en stor oplevelse i sig selv. Det 
er nok den bedste oplevelse for mig, og det har helt klart 
givet mig motivationen til at fortsætte med det elev- og 
miljørådsarbejde, jeg har deltaget i de sidste to år. Og jeg 
må nok indrømme, at det bliver en smule vemodigt, når 
min indsats slutter her til sommer. Men bestemt ikke en 
indsats, jeg har følt forgæves. 

har du nogle idéer oM, hVad Vi kan arBejde 
Med, når du nu forlader skolen?
Det grønne klasselokale er helt klart et projekt, jeg har lagt 
mange timer i, med det håb, at det bliver til virkelighed. Nu 
står jeg her og må erkende, at det nok ikke bliver i min tid på 
skolen. Men jeg håber, miljørådet de næste mange år kæm-
per videre, så alle elever og ansatte får glæde af det grønne 
klasselokale en dag. For det er et virkelig godt projekt, hvor 
vi har mulighed for at være et stort forbillede for andre gym-
nasier. Nu har jeg haft den ære at være elevrådsformand et 
lille års tid sammen med Anne Elgaard Hoff Lassen, og jeg 
håber, at elevrådet kan få en fast plads i miljørådet, da jeg 
mener, at de vil kunne få meget gavn af hinanden.

er GrønT FlAG-AKTiViTeTerne løsreVeT FrA 
det rent faglige i underVisningen, 
eller hænger det saMMen?
Jeg oplever selv, hvordan lærerne efter bedste evne ind-
drager Grønt Flag i undervisningen. Men jeg ved også, det 
ikke er alle fag, hvor det bliver inddraget, og at det kan 
være en stor udfordring, når lærerne har nogle bestemte 
undervisningsplaner, de skal følge. Men det kan bestemt 
mærkes, at især lærerne i den naturvidenskabelige gruppe 
gør deres bedste for at inddrage det grønne flag, miljø, bæ-
redygtighed og klima i undervisningen. Der er stadig plads 
til forbedring, for jeg ved, at det godt kunne inddrages i 
flere fag. Det kræver tid, tilpasning og tilvænning for læ-
rerne, og det kan være en langsommelig proces. Men en 
proces, som efter min mening bare skal skydes i gang, fordi 
det gavner alle på VHG.

Mads giver ”den grønne stafet videre” - bl.a. til skolens pedel, Morten 
Tøttrup, som også er medlem af miljørådet.
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                    2hF oG 3G Fejrede 

sidste skoledaG 
                    med Fælles Frokost 
        oG FestliGe indslaG

Traditionen tro fejrede 3g og 2hf deres sidste skoledag sammen med lærerne, hvor de mødtes og spiste frokost 
sammen i badekarret. Hver klasse bidrog med et underholdende indslag – bl.a. sang, Kahoot, quiz og meget mere. 
Lærerne kom også på slap line med en sang komponeret særligt til lejligheden. Arrangementet sluttede med offent-
liggørelsen af, hvilke fag eleverne skal op i til eksamen.
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