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til vesthimmerlands 
Gymnasium oG hF

Det har været et år med mange fornyelser. Fra det nye 
grundforløb, fagpakker på hf og afsluttende prøver i vin-
terterminen til flerfaglige forløb og nye læreplaner – listen 
er lang. Men fornyelse er ikke noget, vi bliver skræmte af 
i Vesthimmerland. Det er en del af den virkelighed, vi le-
ver i. Her bliver udfordringer taget op, og så finder man 
løsninger. Derfor leverer gymnasiet i Vesthimmerland en 
uddannelse, der er tilpasset forandringerne i samfundet, 
og som giver de unge en aktiv og selvstændig rolle i deres 
hverdag. Det er sådan set vores helt enkle kerneopgave og 
det er netop derfor undervisningen på VHG lægger mindre 
vægt på referat og mere på analyse og kritisk tænkning.

Danmarks evalueringsinstitut har netop offentliggjort en 
undersøgelse af fagligheden i gymnasiet gennem de sene-
ste 50 år – altså i store træk en undersøgelse af udviklin-
gen af fagligheden gennem VHG’s levetid. Undersøgelsen 
bekræfter, at vi leverer “undervisning til tiden”. Ganske vist 
er fagene blevet bredere – der skal undervises i mere stof 
– og der nørdes ikke helt så meget igennem som for 50 
år siden. Men det er helt markant, at gymnasieeleverne 
i dag skal forholde sig til omverdenen i langt højere grad 
end de har gjort tidligere. I sprogfagene skal gymnasieele-
verne i dag kunne forstå og agere i en global verden, og 
tekster skal kunne læses ind i en historisk, samfundsmæs-
sig og kulturel kontekst. I naturvidenskab er fagene gået 
fra at være selvstændige vidensområder til i dag at være 
virkelighedsnære fag, der i langt højere grad har fokus på 
anvendelsesorienterede problemløsninger. 

Det gymnasium, der engang lukkede sig om sig selv, er i 
dag åbent ud mod det omgivende samfund. Jeg glæder 
mig over at konstatere, at vores gymnasieelever i dag er 
klædt godt på til de udfordringer de møder i en globalise-
ret, digital og disruptet verden med stort behov for men-
nesker, der kan gennemskue komplekse sammenhænge, 
gå kritisk til information og udtænke egne løsninger på ak-
tuelle udfordringer.

På VHG lægger vi stor vægt på, at de unge efter endt 
ungdomsuddannelse, og måske en kortere tænkepause, 
kommer videre i uddannelsessystemet. Med en almen stu-
dentereksamen i hånden er vejen banet til videregående 
uddannelse, uanset hvilken uddannelse der frister efterføl-
gende. Det betyder også, at unge med en studentereksa-
men ikke vil blive i Vesthimmerland. De vil derimod have 
luft under vingerne og ud for at opleve studielivet i de stør-
re uddannelsesbyer. Og så skal vi i Vesthimmerland sikre, 
at vi bliver så attraktive, at de unge efter endt uddannelse 
flytter tilbage til hjemegnen med en uddannelse i bagagen, 
med ideer til og mod på erhvervslivet i kommunen.

Efter det spændende reformår er vi nu klar til at sende af-
gangsklasserne ud til videre uddannelse. Vi ved, at de er 
klædt godt på, og vi ved, at de med stolthed i stemmen 
kan fortælle, at de har fået deres ungdomsuddannelse på 
Vesthimmerlands Gymnasium og HF. 
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1329280837170671.1073741890.100502233381877&type=1&l=dc29dc5504

Sommeren 2017 viste sig fra sin bedste side, da VHG’s 
grundforløbsklasser i STX tog afsted på introtur den 23. 
august. Himlen var blå, og det blikstille vand i rønbjerg 
Havn varslede om en rolig overfart til Livø, hvor de næste 
tre dage skulle tilbringes.

Den traditionsrige introtur til Livø har som hovedformål, at 
de nye elever lærer hinanden godt at kende gennem forskel-
lige aktiviteter. Fællessang i øens forsamlingshus, snobrøds-
bagning ved bålet og elevernes fantasifulde og dramatiske 

introtur 
til livø

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1329280837170671.1073741890.100502233381877&Introtur
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1329280837170671.1073741890.100502233381877&Introtur
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nyfortolkninger af en række kendte eventyr var nogle af de 
planlagte fælles aktiviteter. I de indlagte pauser inviterede 
det flotte vejr dog også til spontane aktiviteter som badning 
og boldspil.

Undervejs i programmet var der også besøg hjemmefra, 
idet VHG’s dygtige elevambassadører ankom for at lede de 
såkaldte Livø-games. Her dystede forskellige hold af 1.g’ere 
mod hinanden i discipliner som stafetløb, tomandsfodbold 
og sækkeløb.

Turens faglige indslag bestod i forsøg og undersøgelser i NV 
– en forkortelse for NaturVidenskabeligt grundforløb. Livø 
indbyder jo med sin specielle natur nærmest til feltundersø-
gelser i fagene biologi og naturgeografi, men også planerne 
om at gøre Livø selvforsynende med vedvarende energi kan 
virke inspirerende. Fysikfaget brugte således solskinsvejret 
til at lave forsøg med solceller.

VHG siger tak til arrangørgruppen, de engagerede elever 
og personalet på Livø for endnu en vellykket introtur.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1329280837170671.1073741890.100502233381877&Introtur
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1p  og  1q  på  introtur  til  københavn
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En kølig efterårsmorgen i oktober drog 1p og 1q på introtur til 
København sammen med KK, aB, He og MD. 

Efter en veloverstået togtur og check-in in på Copenhagen Down-
town Hostel stod den på gåtur til Christiania, hvor der var fore-
drag og rundvisning.

Næste dag startede med en rask gåtur til Botanisk Have og derfra 
videre til Statens Museum for Kunst, hvor der også var rundvis-
ning. Om eftermiddagen gik turen videre til København Zoo inkl. 
et besøg i skoletjenesten, hvor dyrene kom helt tæt på. Om afte-
nen skulle teaterforestillingen SKaM opleves på aveny-T teatret.

Inden afgang om fredagen var der tid til lidt shopping og provian-
tering, før turen gik tilbage til Jylland, hvor efterårsferien kunne 
begynde.

1p  og  1q  på  introtur  til  københavn
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Årets aktivitetsdag skulle traditionen tro afvikles i højt tempo 
og med masser af kampgejst og konkurrence. Meget var vel-
kendt, men i år var alligevel anderledes. 1.g.’erne dystede i 
deres midlertidige grundforløbsklasser, og de to nye hf-klasser 
var slået sammen. anden og tredje årgang dystede med deres 
stamklasser.

Dagen bød på dyster i stafetløb, 7-mands-fodbold, pigefodbold, 
ultimate, beachvolley, floorball, ro-stafet, rullebrætsbold og  
i udfordringer.

Størstedelen af dagen var badet i solskin, og der er altså noget 
særligt ved, at mere end 600 elever og lærere er omklædte til 
fysisk aktivitet. En enkelt lærer havde dog valgt cowboybukser-

ne, hvilket han givet fortrød, da to af hans klasser inviterede 
ham med på floorballbanen, hvor han frygtede svedens magt. 
Så var der straks noget mere adræt bevægelse over vores rek-
tor, som tog adskillige ture i stafetten. Det foregik i et så hastigt 
tempo, at selv fotografen ikke magtede at knipse hendes flotte 
løbestil.

Det handler selvfølgelig om at vinde, men reglerne er tilpas-
sede, og der gives f.eks. points, hvis det lykkes klasserne at få 
lokket lærerne på banen. Og så alligevel; – det handler først og 
fremmest om, at alle har en fantastisk dag, hvor smil går hånd i 
hånd med sammentømret sammenhold i klasserne og på tværs 
af disse.  Målt på latter og stemmeføring lykkedes det til fulde.

succesriG  aktivitetsdaG
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ne, hvilket han givet fortrød, da to af hans klasser inviterede 
ham med på floorballbanen, hvor han frygtede svedens magt. 
Så var der straks noget mere adræt bevægelse over vores rek-
tor, som tog adskillige ture i stafetten. Det foregik i et så hastigt 
tempo, at selv fotografen ikke magtede at knipse hendes flotte 
løbestil.

Det handler selvfølgelig om at vinde, men reglerne er tilpas-
sede, og der gives f.eks. points, hvis det lykkes klasserne at få 
lokket lærerne på banen. Og så alligevel; – det handler først og 
fremmest om, at alle har en fantastisk dag, hvor smil går hånd i 
hånd med sammentømret sammenhold i klasserne og på tværs 
af disse.  Målt på latter og stemmeføring lykkedes det til fulde.

Lærerne stillede også med lærerhold i udvalgte aktiviteter, og 
specielt i floorball og roning var de ganske uovervindelige, hvil-
ket dog også resulterede i en flok meget trætte lærere, der næ-
sten ikke formåede at krybe i bad.

Det plejer næsten altid at være en tredjeårsklasse, der løber 
med sejren, fordi de har flere års erfaringer i at planlægge, 
igangsætte og overskue.  Denne tradition blev dog brudt efter-
trykkeligt i år, da grundforløbsklassen, 1f, overrumplede alt og 
alle og vandt det samlede stævne. De blev derfor fortjent hyl-
det, og præmien var en vindermiddag serveret af gymnasiets 
idrætslærere.

succesriG  aktivitetsdaG



209 elever og lærere fra VHG var tilmeldt 
årets Kimbrerfestløb den 6. september. Dog 
var det ikke alle, der stillede til start, da vejr-
guderne ikke viste sig fra deres bedste side 
og regnen silede ned. alligevel lykkedes det 
os igen i år at få pokalen for største hold for-
an 10. KlasseCenteret og HCI.

Jakob Brix Grønhøj fra 2x blev den bedst pla-
cerede VHG-elev på en flot 3. plads på 4,8 
km distancen med en imponerende tid på 
16 min. 32 sek. Han blev stærkt forfulgt af 
VHG-læreren Morten Fransen på 4. pladsen 
i tiden 17:00.

Blandt kvinderne på 4,8 km distancen sat - 
te anne Glerup Nielsen, 2x, og rikke The-
strup Sørensen, 3k, sig på hhv. 3. og 5. plad-
sen.

Emily Greve Sommerset, 3s, kom på en sej 2. 
plads på 9,4 km distancen i tiden 46,02 min. 
og på hhv. 3. og 4. pladsen kom Lærke Carøe 
Klitgaard Petersen, 1x, og Didde Laursen, 3x, 
– så man må sige, at VHG var flot repræsen-
teret i toppen af feltet.
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Gymnasiets samfundsfagshold var til fælles-
time med Tanja Louise Printz, der var en af 
årets deltagere i Paradise Hotel. Efterfølgende 
har hun kritiseret TV3 for manglende etik og 
moral. Tanja fortalte om programmet og om 
sine oplevelser under overskriften: Paradise 
Hotel – En anden verden – skabt af medier.
Inden hun startede med at fortælle om hele 
casting-processen og sine overvejelser om, 
hvorvidt hun i det hele taget skulle deltage, 
opfordrede hun tilhørerne til at lægge para-
derne ned og gemme fordommene væk. re-
aktionen fra Tanjas venner var da også: ”Det 
kan du ikke gøre. Det er du da alt for smuk og 
klog til”!  Men Tanja, der indtil da havde taget 
en studentereksamen, passet sit fritidsarbej-
de om fredagen og ellers mest været sam-
men med sin hest, vendte spørgsmålet om til: 
”Hvorfor ikke?” Hun kendte ikke rigtig noget 
til programmet i forvejen, holdt sabbatår og 
hvorfor så ikke melde sig til en oplevelse i 
Mexico med mulighed for at vinde en masse 
penge? Så hun havde i første omgang meldt 
sig lidt på trods og som en joke.

Det var heller ikke alt ved hendes medvirken, 
der havde været negativt: Hun havde tilbragt 
en måned sammen med totalt ukendte men-
nesker, og hun havde fået nye venner. Hun 
havde også stor respekt for de mange dygti-
ge mennesker, hun havde mødt blandt de ca. 

trio vitruvi på vhG 
– next stop 

carneGie hall

Eleverne på VHG nød godt af, at Trio 
Vitruvio gav koncert i aars i Vest-
himmerlands Musikforenings regi. 
De tre unge dygtige musikere, Nik-
las Walentin på violin, Jacob la Cour 
på cello samt alexander McKenzie 
på klaver gav i en fællestime en 
opvisning i, hvor langt man kan nå 
inden for kammermusik ved flid og 
dygtighed. Trioen har givet anmel-
derroste koncerter i en række lan-
de, og i 2018 optrådte de i Carnegie 
Hall, New York med en flot 5-stjer-
nes anmeldelse.

sympatisk møde med tidliGere 

”paradise-babe”



fæ
l

l
e

s
t

im
e

13

Gymnasiets samfundsfagshold var til fælles-
time med Tanja Louise Printz, der var en af 
årets deltagere i Paradise Hotel. Efterfølgende 
har hun kritiseret TV3 for manglende etik og 
moral. Tanja fortalte om programmet og om 
sine oplevelser under overskriften: Paradise 
Hotel – En anden verden – skabt af medier.
Inden hun startede med at fortælle om hele 
casting-processen og sine overvejelser om, 
hvorvidt hun i det hele taget skulle deltage, 
opfordrede hun tilhørerne til at lægge para-
derne ned og gemme fordommene væk. re-
aktionen fra Tanjas venner var da også: ”Det 
kan du ikke gøre. Det er du da alt for smuk og 
klog til”!  Men Tanja, der indtil da havde taget 
en studentereksamen, passet sit fritidsarbej-
de om fredagen og ellers mest været sam-
men med sin hest, vendte spørgsmålet om til: 
”Hvorfor ikke?” Hun kendte ikke rigtig noget 
til programmet i forvejen, holdt sabbatår og 
hvorfor så ikke melde sig til en oplevelse i 
Mexico med mulighed for at vinde en masse 
penge? Så hun havde i første omgang meldt 
sig lidt på trods og som en joke.

Det var heller ikke alt ved hendes medvirken, 
der havde været negativt: Hun havde tilbragt 
en måned sammen med totalt ukendte men-
nesker, og hun havde fået nye venner. Hun 
havde også stor respekt for de mange dygti-
ge mennesker, hun havde mødt blandt de ca. 

100 personer i produktionen. Selvom hun nok 
var udvalgt til at være den gode, søde, men 
alligevel udspekulerede pige, så havde hun al-
ligevel frihed til at udtrykke sine egne tanker 
og tage sine egne valg, idet man skal være en 
aktiv del i spillet. Tanja fortalte om den meget 
omdiskuterede åbningsscene fra serien, hvor 
Tanja for åben skærm bliver gift med anders. 
Hun sagde, at det var en meget smuk dag, og 
at hun var parat til at gøre det om igen, men 
uden de mange skjulte kameraer.

Der er utrolig meget ventetid. Det tager halv-
anden dag at få 32 minutter i kassen, og f.eks. 
ved bryllupsscenen ved hun ikke, hvem hun 
skal giftes med. Da Tanjas egne forældre er 
skilt, var det ikke en helt ligegyldig sag for 
hende. Selvom de to underskrev papirerne 
som til et rigtigt bryllup, så var det lidt Las 
Vegas-agtigt, og ”brudeparret” har da heller 
ikke afleveret papirerne til de danske myndig-
heder ved hjemkomsten.

Det mest negative for Tanja Louise Printz var 
imidlertid tiden efter optagelserne i Mexico. 
Hjemkomsten efter den lange rejse, hvor hun 
skulle forberede forældre og venner på, at der 
var sket nogle ting, som hele nationen snart 
kunne følge på skærmen. Samtidig kunne hun 
ikke rigtig betro sig til dem på grund af tavs-
hedspligten. Hun søgte en lejlighed i Århus 

samme dag, som hun kom hjem, da hun var 
helt knækket og ikke kunne holde ud at være 
sammen med andre mennesker. De næste par 
måneder var et helvede for hende, hvor hun 
var ked af det og flov over sig selv. Det blev 
ikke bedre, da forskellige sammenklippede 
videoklip fra optagelserne blev præsenteret 
som appetitvækkere. Hendes konklusion var, 
at Paradise Hotel er et kedeligt program. Det 
værste er imidlertid de mange negative og ha-
defulde mails, hun efterfølgende har modta-
get fra folk, der efter Tanjas mening må savne 
indhold i deres tilværelse, hvis de kan bruge 
så meget energi på et fjernsynsprogram.

Selv er hun begyndt at tænke over, hvad hun 
vil med sit liv. Det bliver i al fald ikke som til-
rettelægger af Paradise Hotel eller som blog-
ger! Hun har nu sagt sin lejlighed i Århus op og 
håber på til næste år – som 21-årig – at blive 
optaget på uddannelsen til fængselsbetjent. 
Det håber eleverne på VHG ganske givet også 
for den tidligere Samsø-pige, der gennem sit 
foredrag viste sig som en tænksom pige med 
ben i næsen.

sympatisk møde med tidliGere 

”paradise-babe”



fæ
l

l
e

s
t

im
e

14

Fn’s verdensmål 
For bæredyGtiGhed

Som UNESCO-skole og Grønt 
Flag-certificeret gav det god 
mening, at VHG i oktober 
måned holdt fællestime ved 
forfatter og journalist Mette 
Holm om FN og denne or-
ganisations verdensmål for 
bæredygtighed. De 17 ver-
densmål for 2015-2030 blev 
vedtaget i den periode på 15 
måneder, hvor foredragshol-
derens mand, Mogens Lyk-
ketoft, var formand for den 

70. generalforsamling i New York, så Mette Holm havde 
oplevet ”det mest opmuntrende resultat for verdens over-
levelse” på nærmeste hold. De 17 verdensmål var blevet til 
på baggrund af succesen med årtusindmålene 2000-2015, 
der bestod af 8 isolerede mål. Til forskel fra dem hænger 
de nye mål sammen, og foredragsholderen lod forstå, at 
der ikke er nogen plan B, hvis målene ikke nås, for vi har 
ikke en planet B.

Mette Holm gennemgik de 17 mål og 169 underpunkter 
et for et og knyttede personlige kommentarer til nogle af 
dem. Her krydrede hun især foredraget med egne iagtta-
gelser fra sine rejser i Kina. F.eks. fortalte hun, hvordan 
drengene og deres uddannelse er det vigtigste her, mens 
pigerne kan få lov til at stå ude på markerne og passe svin. 
Fra scenen demonstrerede hun også, hvor lidt der nogle 
gange skal til for at forbedre udviklingen. Bl.a. med en lom-
melygte på solenergi, så man kan læse lektier hvor som 
helst. Man fik også et indblik i, hvordan familien Lykketoft/

Holm i det daglige prøver at leve op til målene ved at spi-
se mindre kød (selvom gemalen godt kan lide en god bøf 
en gang imellem), undgå madspild og sortere affald. Der 
kom også nogle småkommentarer om den siddende rege-
rings politik; under målet ”mindre ulighed” har Lars Løkke 
rasmussen sagt, det kun gælder ulandene, hvilket ikke er 
rigtigt. De nye afgifter på biler, forslaget om burka-forbud, 
Trump og hans politik fik også et par beske kommentarer 
med på vejen.

Til sidst kom Mette Holm ind på den historiske baggrund 
for oprettelsen af FN, og hun gennemgik de forskellige 
institutioner under verdensorganisationen, f.eks. Sikker-
hedsrådets sammensætning. Der blev også tid til at vise 
et par billeder fra ”familiealbummet” fra tiden i New York. 
Bl.a. i selskab med Stevie Wonder, DiCaprio og paven.

I dIalog med 1.g’erne
I ”anden halvleg” var scenen sat i gymnasiets fællesområ-
de. Denne del omfattede kun 1.g’erne, der i lektionerne op 
til foredraget i naturvidenskabeligt grundforløb havde ar-
bejdet med spørgsmål fra foredragsholderen og nu skulle 
give deres svar på, hvad FN’s verdensmål betød for dem og 
for deres virkelighed i Vesthimmerland. 

Her kunne de bl.a. relatere til deres introtur til Livø. Timen 
her udviklede sig til en frugtbar dialog mellem Mette Holm 
og eleverne, så mon ikke der er 1.g’ere, der har fået lyst til 
at indgå i VHGs miljøråd, der lokalt arbejder med målene 
om en bæredygtig udvikling? I dette miljøråd sidder der i 
forvejen repræsentanter fra ledelsen, personalet og de an-
dre elevårgange.
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Elever og ansatte fik et inspirerende og lærerigt foredrag 
om universet fra Danmarks førende ekspert i meteorit-
ter, Henning Haack, som er lektor og kurator for geologisk 
museums meteoritsamling. Og det gjaldt også dem, der 
hverken har fysik på højt niveau eller for den sags skyld 
astronomi som fag.

Om end Henning Haack selv var inde på det nørdede i at in-
teressere sig for rummet, når vi har rigeligt med problem-
stillinger på vores egen planet, jorden, så affejede han sin 
egen tankegang med et foto taget fra det yderste rum, og 
hvor jorden kun var en lille prik på fotoet. Det fik ham til at 
fundere over, hvorfor den lille plet med al den intelligens 
har så stor bevågenhed? Og deraf det spændende spørgs-
mål: Hvordan og hvorfor er vi havnet på denne planet? 
Hvilket efterfølgende fik Haack til at fundere over: Er der 
også liv andre steder? Og netop dette tema var langt hen 
ad vejen centrum for foredraget, som bar titlen: Solsyste-
mets oprindelse og jagten på liv i vores galakse. 

meteornedslag og jordens oprIndelse 
Som et særligt kuriosum blev vi alle præsenteret for styk-
ker af meteornedslag, da Haack lagde an til foredraget med 
en fortælling om meteornedslaget ved Ejby tæt på Køben-
havn i begyndelsen af februar, 2016. En vinteraften blev 
himlen lyst op og kunne ses 900 km fra Danmark i Østrig, 
men ikke på Sjælland, da skyerne dækkede. Og så var det 
bare at komme i gang med skattejagten, hvilket lille Melina 
gjorde ud fra moderens direktiv om, at nu skulle hun gå 
ud på fodboldbanen ved siden af børnehaven for at lede 
efter en meteor. Og det gjorde Melina med så stor iver og 
succes, at hun fandt en meteor, som pædagogen i første 

omgang afviste som en sten, men som i Haacks efterføl-
gende kyndige hånd hurtigt viste sig at være en rest af me-
teornedslaget.  Haack nævnte, at det var ganske heldigt, at 
meteornedslaget hverken havde ramt et hus, bil eller en 
person, for når det kommer faldende mod jorden med en 
sluthastighed på 360 km i timen, vil det nok udrydde en-
hver lyst til at få sådan en meteorrest i hovedet.

er der lIv andre steder?
Tilhørerne fik meget at vide om diverse solsystemer, men 
det mest rammende spørgsmål var, om der mon er liv an-
dre steder i universet? For hvem har ikke stået og spejdet 
ud i mørket og op mod stjernerne med en undring, om vi 
er de eneste? 

Da Haack slog fast, at inden for ti år ved vi, om der findes 
liv andre steder, gik der et sagte gys gennem tilhørerne, 
for endelig venter sandheden forude. I den forbindelse før-
te Haack os først til den lille planet Mars, hvor man finder 
kløfter, der har rummet mange gange mere vand end f.eks. 
amazonfloden. Netop disse enorme mængder vand er ikke 
ensbetydende med liv, men en forudsætning herfor. Grun-
det det lave lufttryk er vandet imidlertid fordampet.

Løsningen på, om der findes liv, skal derimod findes i så-
kaldte exo-planeter, hvilket vil sige, at der er tale om plane-
ter, som farer rundt om andre stjerner (solsystemer) end 
jordens.

I dag ved man, at der er mindst 30 planeter, hvor der kan 
være liv, men problemet er, at i dag kan man ikke se, om 
der er atmosfære omkring hver enkelt planet. Fremtiden 
byder på gigantiske teleskoper, der kan give grobund for 
analyser af, om der er ilt tilstede, hvilket vil kunne fortælle, 
hvor vidt der er liv på exo-planeten.

hallo 
– er der nogen derude?
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Samfundsfaglærerne havde arrangeret et lidt anderledes 
valgmøde som optakt til kommunal- og regionsvalget d. 
21. november. I stedet for at invitere et bredt udvalg af 
kandidater fra alle mulige partier havde man valgt ganske 
få kandidater til panelet, og kriteriet for udvælgelsen var, 
at det skulle være byrådskandidater under 25 år, der var på 
bølgelængde med tilhørerne. Missionen med fællestimen 
var altså at få gymnasieeleverne til at indse, at kommunal-
politik også har noget dem og deres dagligdag at gøre.

Og det så ud til at lykkes. Fællestimen blev indledt af kom-
munens kommunikations – og presseansvarlige, Mike Jen-
sen, der fortalte om baggrunden for kampagnen Brug din 
Stemme: Der er ikke ret mange unge, der stemmer, og der-
for er de 11 nordjyske kommuner gået sammen om at lave 
en kampagne. Han fortalte også, at rigtig mange af de ting, 
som de unge bruger til daglig, bl.a. svømmehal og kunst-
stofbaner til fodbold, har med kommunalpolitik at gøre.

Derefter fortalte Signe Nøhr, der som 19-årig blev valgt til 
byrådet for de konservative, om hvordan det er at være 
ung, studerende og byrådspolitiker. Senere var der en run-
de, hvor hun og de andre to deltagere, Peter Harbo fra 
Venstre og Iben Ditlev fra Socialdemokratiet, kort kom ind 
på, hvorfor de stiller op og hvad de vil arbejde for, hvis de 
bliver valgt. Endelig kunne tilhørerne stille spørgsmål til de 
tre, og spørgelysten var stor.

Man bemærkede undervejs i fællestimen, at der ikke var 
den store uenighed mellem debattørerne. Signe Nøhr lod 

forstå, at der er nok at se til som byrådspolitiker. Man skal 
regne med at bruge ca. 20 timer om ugen på det. F.eks. 
er der mange papirer, der skal læses igennem, med rigtig 
mange fagudtryk og forkortelser. Samtidig havde hun dog 
følt sig godt modtaget af de andre byrådsmedlemmer. Ikke 
alle emner på byrådsmøderne er lige ophidsende, sagde 
hun. Det var ikke på byfornyelse, spildevandsplaner og klo-
akseparering, hun havde brugt flest kræfter. Et fokusområ-
de for hende havde været det frivillige foreningsarbejde i 
kommunen.

Det var lignende emner, Peter Harbo slog på i sit oplæg. 
Han sagde, at Vesthimmerland er et dejligt sted at være, 
men det kan blive endnu bedre. Et af de områder, han vil 
kæmpe for, er bedre forhold for folkeskolen. De lange sko-
ledage giver for ham ingen mening. Et spørgsmål fra salen 
til de tre kandidater gik netop på de skolelukninger, der er 
gennemført i denne valgperiode, og her kunne man godt 
høre, hvem det var, der havde haft fingrene nede i de kon-
krete sager. For Signe Nøhr var sagen ikke helt så enkel som 
for de to andre, og hun gav nogle tal for, hvor forskellig ud-
giften til en elev kan være rundt omkring på kommunens 
skoler, og det bliver man nødt til at tage højde for i ”en van-
skeligt stillet kommune”, sagde hun. Hun beroligede dog 
tilhørerne med, at ”nu har vi fundet niveauet, og der skal 
ikke lukkes skoler de næste fire år”.

Et andet emne, de tre kandidater var nogenlunde enige 
om, var planerne for den gamle rådhusgrund. Her men-
te de alle, man skulle prøve et ”ungdommens hus”. Signe 

”unG til unG” 
valGmøde på vhG
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Nøhr pointerede endda indtil flere gange, at grunden ikke 
skulle bruges til museum.

Hvis man som tilhører havde siddet med en frygt for, at alle 
kommunens penge skulle gå til de unge, hvis de tre bliver 
valgt, blev man beroliget af en runde med kandidaternes 
mærkesager. Her sagde f.eks. Peter Harbo, at fornuften 
skal i højsædet, og ud over de unges forhold og fritids- og 
foreningslivet, havde Iben Ditlev ældreplejen som mærke-
sag. Hun kunne bl.a. forestille sig, at man brugte de unge 
noget mere som besøgsvenner.

I kølvandet på diskussionen om rådhusgrunden, kom der 
naturligvis også et spørgsmål fra salen, om alt kun skulle 
dreje sig om aars. Her gav alle tre kandidater gode eksem-
pler på, at der også sker udvikling andre steder i kommu-
nen, og man fik som tilhører opfattelsen af, at de mange 
små landsbyers overlevelse lå dem alle stærkt på sinde.

ministerbesøG 

på vhG!

Eleverne kunne i november glæde sig til fællestimen, hvor 
Danmarks justitsminister og formand for Det Konservative 
Folkeparti, Søren Pape Poulsen, lagde vejen forbi.

Han kom indledningsvist med en opfordring til alle de 
stemmeberettigede elever om at stemme til kommunal- og 
regionsrådsvalget – dernæst et oplæg omkring arbejdet 
som justitsminister. 

Områder som politidækningen på Nørrebro, legalisering af 
hash, brugen af medicinsk cannabis og udvisning af krimi-
nelle udlændinge blev drøftet, da først eleverne fandt mo-
det til at spørge den kendte politiker, som med skarphed og 
humor holdt elevernes opmærksomhed fanget  

Søren Pape Poulsen
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I begyndelsen af marts måned deltog alle gymnasiets ele-
ver i en spørgeskemaundersøgelse – udarbejdet af viden-
skabsjournalisten Søren Hebsgaard. Som opfølgning på un-
dersøgelsen kom samme Søren forbi og holdt et oplæg for 
hele første årgang.

Eleverne blev i løbet af foredraget underholdt og engageret 
igennem små opgaver samtidig med, at seancen var præget 
af masser af holdninger, men aldrig af bedrevidende gok i ho-
vedet.

Det hele startede i et fyrværkeri på scenen, da Søren Hebs-
gaard hev den pige, som senest var fødselslar, op på scenen 
og fyrede en konfetti-bordbombe afsted.

Han startede med at ønske tillykke, hvorefter han spurg-
te forsamlingen, hvordan man siger tillykke til ca. 80 face-
bookbrugere?  Er svaret på dette at vælge samme sociale 
tjenestes automatiske funktion, hvor man kan sende en 
maskinel hilsen til de unge, som har fødselsdag?  allere-
de her fornemmede man, at tonen var lagt gevaldigt an, 
og teknikken aldrig kan erstatte den menneskelige tilgang, 
hvor følelser også spiller ind.

Efterfølgende blev elevundersøgelsen bragt på banen, og 
eleverne skulle give tilkende, hvad Facebook kan bruges til 

ift. normal dialog. Her var det mest 
valgte svar, at det var meget let-
tere med beskeder end egentlig 
mundtlig dialog.

Det fik Hebsgaard til at konklu-
dere, at teknologi er nemt og på 
mange måder gavnlig: Trafikkort 
og MobilePay som eksempler, 
men også, at teknologi lover 
mere end den kan holde. Lykken 
er ikke på nettet, men i konfettien 
og nærværet.

Undersøgelsen viste, at 13% af alle 
elever tjekker deres sociale medier hvert 
femte minut og 28% hvert femtende minut, 
hvilket fik oplægsholderen til at spørge undrende: 
Hvor mange smileys får de ensomme…?

Samtidig kunne Søren Hebsgaard anvise, at 48% af elever-
ne har angivet, at de bruger mobiltelefonen for meget, 
hvilket fik ham til at konkludere, at teknologien ikke kun 
skal anses som en barriere, men også som en opfordring til 
overvejelser omkring, hvordan er vi sammen.

”det raGer miG”
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Som opfølgning herpå viste Søren et filmklip med to ven-
inder, der skulle mødes, og hvor den ene ikke kunne slippe 
de sociale medier. Opgaven for eleverne var, at de skulle 
finde forsvarende argumenter for den pige, som var forfal-
det til det sociale univers, hvilket lykkedes til fulde.

Dette fik Søren Hebsgaard til at gå videre i sin fundering 
omkring forskellen mellem fysisk tilstedeværelse og den 
teknologiske fremmedgørende verden. Udgangspunktet 
var, at – i fysisk henseende – smitter kropslig adfærd; – 
f.eks. i form af et gab i historietimen, men hvorfor? 

Fordi den fysiske tilstedeværelse baserer sig på empati, som 
grundlæggende går ud på, at det rager mig. I den henseende 
savner Facebook i den grad den menneskelige dimension.

Dette blev fulgt op af oplægsholderens overvejelser om-
kring, hvilke formål de sociale universer kan opfylde for den 
enkelte. Det kan sammenfattes til følgende tre hovedformål 
for afsenderen: Jeg vil have noget ud af det (f.eks. fotos af 
afsenderen), jeg vil give (eksempelvis: Hvordan har du det?) 
og en gruppe midt imellem.

Søren Hebsgaard mente ift. de sociale medier, at afsende-
ren har som største prioritet, at vedkommende vil kræve 
noget, hvilket er lig med den eksisterede kultur: Vil have 
noget!

Er dette så et problem, og hvad betyder 
det, hvis man hele tiden skal sende 

det ideelle glansbillede?

Her kom Hebsgaard så til 
det egentlige formål for 

arrangørerne, som var 
gymnasiets elevtriv-
selsudvalg, og deres 
fokusering på digital 
mobning: begrebet 
misundelse.

Ikke, fordi social mob-
ning på noget tids-

punkt har været under 
mistanke for at være 

specielt slemt på VHG i 
forhold til andre uddannel-

sesinstitutioner; – nærmest 
tværtimod. Men nok især fordi 

gymnasiet er af den overbevisning, 
at mobning – både fysisk og digitalt – 

ikke hører hjemme i vores dagligdag.

Ifølge Hebsgaards undersøgelse bliver hver femte af piger-
ne misundelige over indslag på Facebook (i sammenligning 
med meget få drenge), og de er klar til at følge op med mis-
undelige beskeder til helt andre på deres sociale medier. 
Endvidere viser Sørens undersøgelse også, at hver 10. elev 
er tilknyttet en hadegruppe på nettet, hvilket især gælder 

drenge. Det kan synes gevaldigt stort, om end de fleste er 
tilknyttet en hadsk gruppe mod kendte; – eksempelvis fod-
boldhold eller en popstjerne.

I den henseende introducerede Søren så begrebet boble-
effekten, hvor Søren Hebsgaard sluttede, at alle ved, når 
hjælp behøves, men ikke gives. Han gav et eksempel med 
en dreng, som fortalte på instagram, at han havde fået en 
ny cykel, hvilket førte til had og nedgørende kommentarer. 
Det fik Søren til at spørge forsamlingen: Hvad vil I gøre?

Her var der tid til parvis snak, men underligt nok var der in-
gen, som valgte, at man ville skride ind over for mobberne, 
hvilket fik Hebsgaard til at konkludere, at man pejler efter 
andre, og hvis de ikke skrider ind, så gør man det heller 
ikke selv.

afslutningsvis pointerede han, at hver 4. dreng havde 
sendt billeder af sig selv i nøgen eller halvnøgen tilstand, 
mens det gjaldt ca. hver 6. pige. Samme tendens herskede 
også, når det handlede om, hvorvidt man havde modta-
get eller selv sendt fotos videre. Han pointerede, i hvilket 
hastigt omfang delinger kan sprede sig og ofte ud fra den 
observans, at offeret selv er ude om det.

Derfor syntes det ganske enkelt logisk, at oplægsholderen 
sluttede oplægget af med en dilemmaquiz, hvor en kæk 
pige kom på scenen for at dyste mod hele salen.

Der blev stillet tre dilemma-spørgsmål omkring mere eller 
mindre uskyldige delinger af fotos fra de sociale medier, 
og hvad konsekvensen blev. Man fornemmede, at det ry-
stede eleverne, for de tre eksempler kunne ikke blot klares 
med en undskyldning og dårlig samvittighed. Det resulte-
rede faktisk i en eksklusion fra ungdomsuddannelsen, en 
betragtelig bøde og en betinget fængselsstraf på 30 dage.

Søren serverede foredraget uden løftede pegefingre, hvil-
ket gjorde alvorens betydning endnu mere vedkommende 
for den enkelte, og så sluttede Søren Hebsgaard et oplæg 
af ved at gentage mantraet:

Det rager mig
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Tirsdag den 2. januar ved middagstid 
troppede 140 personer op på gymnasiets 
parkeringsplads for at sætte sig ind i en bus 
med retning mod Zell am See i Østrig. Blandt de frem-
mødte var lærerfamilierne Søndergaard Olesen, Dyrman 
og Bigum, og så selvfølgelig idrætslæreren Wiktor Nowa-
kowski, der snart for mange år siden fik ideen til den fælles 
skitur i juleferien.

De første mange år gik den til Idre Fjäll i Sverige, men de 
sidste tre år er det i Zell am See, de vesthimmerlandske 
vintersportsentusiaster boltrer sig. Her er der garanti for 
sne, og allerede før jul afprøvede idrætslærerne Wiktor 
Nowakowski og Pernille a. Søndergaard Olesen pisterne.

Søndag returnerede alle så i fin form til skolen igen efter 
fire dejlige dage i sneen med masser af fysisk aktivitet. Ele-
verne var på forhånd delt ind på hold efter deres skifaglige 
niveau, og alle havde fået professionel undervisning. De 
deltagende lærere var imponerede over, hvor gode elever-
ne var til at tage vare på hinanden på tværs af klasser og 
årgange. Om aftenen stod den mest på hygge og socialt 
samvær. Hver deltager havde inden afrejsen købt en lille 
pakke til 20 kr., og den sidste aften bød på pakkespil til stor 
moro for alle. 
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til Zell am see
man kunne tro, at lærere og elever på vhG har 

nok af hinanden i den daglige hverdag, men nej!
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Det var et flot syn, da afgangseleverne til den årlige galla-
fest marcherede ind i Vesthimmerlandshallen til den tra-
ditionsrige lanciers, mens forældre, lærere og de andre 
elever så beundrende til. 

Indmarchen blev ført an af rektor Jette rygaard Poulsen 
og nestoren blandt idrætslærerne, Wiktor Nowakowski, 
der i flere uger har herset med eleverne i idrætstimerne, 
for at trinene i de forskellige ture skulle sidde på rygra-
den. adspurgt om, hvad ”les lanciers” egentlig skal gøre 
godt for, svarer idrætslæreren med den polske baggrund 
prompte, at dansen udvikler elevernes evne til at sam-
arbejde. Der skal samarbejdes inden for den enkelte 
kvadrille på 8 medlemmer, og samtidig skal man tænke 
på helheden, der ved lørdagens fest udgjordes af hele 22 
kvadriller.

Samtidig er ”les lanciers” efterhånden en vigtig del af 
gymnasiets tradition, som afgangseleverne nødigt ville 
undvære. Og Wiktor Nowakovski næppe heller. Han for-
tæller, at han for 22 år siden anskaffede sig en ny habit 

                    Wonderland 
– årets ga

llafest!
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netop til dette formål, og den holder endnu. Dog kan 
man forstå, at han i år måtte justere knapperne en lille 
smule, men de holdt! 

I øvrigt foregik selve indmarchen til landsmanden 
Frédéric Chopins Polonæse, inden kvadrillerne forme-
redes. Tidligere efterfulgtes lancieren traditionelt af en 
skotsk vals, men på grund af vanskeligheder med at finde 
originalmusikken til denne dans i en passende kvalitet, 
sluttede man denne gang af med en ny vals: rihannas 
”Love on the Brain”, i Nowakowskis koreografi.

Ellers var alt det andet ved gallafesten ved det gamle: 
Der startedes med fællesspisning klassevis og masser af 
fællessange. Efter afgangselevernes ”danseopvisning” 
kunne alle kaste sig ud i dansen i hallen til live musik 
leveret af bandet Funky Monkeys eller snakke hyggeligt 
sammen andre steder på gymnasiet, der – ligesom i hal-
len - var tryllet om til et levende Winter Wonderland inkl. 
en kæmpe snow globe i mennestørrelse importeret helt 
fra Kina!

                    Wonderland 
– årets ga

llafest!
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i det forløbne skoleår viftede de dygtige sportsudøvere fra vhG med 
den vimpel, der er skabt af lige dele talent og ihærdig viljestyrke.masser aF sport

Stol pe ud
Modsat fodbold har vi aldrig været med til håndbold-DM, 
men det så længe ud til, at nu skulle det endelig være. Ef-
ter at såvel drenge- som pigeholdet i suveræn stil havde 
vundet deres indledende puljer, skortede det ikke på for-
udsigelser fra andre idrætslærere om, at vi havde de klart 
bedste hold, og det kunne kun være en formalitet, før vi 
skulle deltage ved DM. I semifinalen skulle drengene møde 
en overkommelig modstander i Thisted, men pludselig 
ramte boldene stolpe ud i stedet for at sidde i rusen, og 
da kampen blev fløjtet af, var den negative sensation en 
realitet:  – vi var slået ud. 

Pigerne derimod vandt deres semifinale i flot stil, og i fina-
len ventede pigerne fra Thisted. Første halvleg gik rigtigt 
godt, og pigerne kunne gå til pausen med en tremålsføring, 
men i anden halvleg blev nogle hurtige opløb og hundre-
deprocentschancer brændt på det skammeligste, og så 
var der åbent for, at Thisted kunne komme snigende, og 
da slutfløjtet lød, måtte man erkende, at pigerne – selvom 
de var det bedste hold – var blevet slået knebent, og det 
skulle derfor heller ikke være dette år, at pigerne skulle til 
dm. 
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i det forløbne skoleår viftede de dygtige sportsudøvere fra vhG med 
den vimpel, der er skabt af lige dele talent og ihærdig viljestyrke.

I år deltog vi i de nordjyske gymnasiemesterskaber i fodbold og volleyball på 
Nordjyllands Idrætshøjskole. Vi har en stolt historie fra disse mesterskaber med 
mange sejrspokaler, men i år skulle det blive lidt mere vanskeligt. Fodbolddren-
gene gjorde det godt, men formåede ikke at komme videre fra indledende pulje, 
mens pigerne – på trods af, at de spillede en kamp uafgjort og ellers vandt de 
resterende kampe – led samme skæbne på dårligere målscore. Så gik det no-
get bedre for vores volleyhold. Pigerne spillede sig i finalen, som de tabte med 
mindst mulig margen til Hasseris, mens vores volleydrenge vandt alle deres kam-
pe i to sæt og derfor kunne lade sig hylde som nordjyske gymnasiemestre.

Nordjyske 
gymnasiemesterskaber

Langt over mål
VHG har traditionelt stolte præstationer med 
mange gange at deltage ved DM i gymnasie-
fodbold, men i år spillede fodboldklaveret 
ikke. Både drengene og pigerne formåede 
ikke at kvalificere sig til DM, og derfor er der 

ikke andet end håbet om bedre præstationer 
næste år tilbage.
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Sidste chance for at komme til DM
Så var der kun vores volleyhold at sætte sin lid til, hvis vi også dette år skulle være re-
præsenteret ved DM-finale-stævnerne. Ved regionalstævnet havde vi både drenge- og 
pigehold med i a- og B-rækken. Og her demonstrerede drengene stor styrke og vandt 
begge rækker. Så vores volleydrenge var redningsplanken; – vi skulle til DM i Næstved. 

Og selv en snestorm i det sydsjællandske kunne ikke stoppe de lokale helte. På Næst-
ved Gymnasium blev de fremmødte vidne til fantastisk volleyball og deltagelse af både 
landsholds- og ligaspillere. VHG-drengene, som var ramt af et par afbud, spillede no-
get af den flotteste volley, man længe har set, men alligevel smuldrede sejrene til 
sidst. Første kamp var mod Ikast, hvor vi vandt andet sæt ret overbevisende og skulle 
ud i tredje og afgørende sæt til 15 points. Vi kunne have vundet, men Ikast trak sig 
desværre sejrrigt fra banen.

Så gjaldt det kampen mod de senere danmarks-
mestre fra Slagelse, og her startede vi som lyn og 
torden og vandt klart første sæt, og i andet sæt 
var vi både foran 9-2 og 20-17, men så kom ner-
verne mod landsholdsspillerne fra Slagelse, og 
vi tabte andet og tredje sæt meget knebent. En 
kamp, hvor vi burde have vundet. Næste grup-
pekamp var mod de senere sølvvindere fra Bir-
kerød, og denne kamp blev tabt i to sæt, men i 
begge sæt fik vi over 20 points. Sidste kamp var 
mod værtsskolen fra Næstved; – en kamp, hvor 
vi burde have vundet, men igen tabte vi knebent 
i tredje sæt. Spillet var i perioder til medaljer, 
men vi måtte desværre nøjes med at blive det 
niende bedste gymnasium i Danmark til volley.

så alt i alt  er der godt gang i ben og arme, og  det forventes der også at være næste skoleår.
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Også på fire ben kan  
vores elever præstere  
det ypperligste
I 3k har én af klassens elever, astrid Svenstrup, vundet titlen 
som landets næstbedste i spring for ungryttere. En eneståen-
de præstation, og med sølvvinderens egne ord om den for-
nemme præstation:
”DM for ungryttere: I kvalifikationen stillede jeg op med beg-
ge mine heste, Diamante og Casila. Her blev jeg placeret som 
nummer 2 og nummer 7. Jeg valgte at stille op med Diamante 
i finalen. Jeg red hovedrunden med et enkelt nedslag, men 
da kun guldvinderen var den eneste med nul fejl, var vi tre 
andre, der skulle ride om de sidste to medaljer. Her red jeg 
hele 5 sekunder hurtigere end de andre, og fik dermed sølv 
til danmarksmesterskaberne for U21. Efterfølgende har lands-
træneren udtaget mig til bruttotruppen 2018 for ungryttere.” 

Og så meget andet
Den samme Emily Greve Sommerset, som i Kimbrerfestløbet kom på 2. plad-
sen i 9,4 km distancen, gjorde sig også internationalt bemærket, da hun re-
præsenterede de danske farver i forbindelse med et internationalt halv-ma-
ratonløb på Malta. Her vandt hun suverænt distancen for U-23-løbere; og 
endda med mere end fire minutter ned til sølvvinderen. 

Udover ovennævnte sportsaktiviteter kunne 
der skrives meget mere omkring gymnasiets 
idrætsengagement. Se bare kapitlet om den 
årlige aktivitetsdag og vores skitur. Dertil kom-
mer idrætscaféen, hvor 2p lettere overraskende 
vandt fodboldturneringen på vores nye kunst-
græsarena. 

Der kunne også have faldet nogle ord omkring 
floorball-spillet, hvor lærere og elever, gamle 
som nuværende, mødes for at spille flere gange 
om ugen, mens andre foretrækker træning i vo-
res fitnesslokale.

så alt i alt  er der godt gang i ben og arme, og  det forventes der også at være næste skoleår.
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De vandt til sidst, de ca. 50 elever, der stillede op til kamp 
i VHG’s teaterkoncert ”Loser’s Game” baseret på 12 af Tim 
Christensens flotte sange.

Publikum måtte overgive sig til det flotte ensemblespil, 
som de havde været udsat for igennem en times tid. Ikke 
blot oppe fra scenen, men også fra sidebalkonen og gan-
gene mellem stolerækkerne. Under introen ”Waterline” 

Loser’s        Game
myldrede alle de medvirkende, der agerede indsatte og 
personale i et fængsel, ind på scenen. Bagerst kunne man 
se det store orkester, der også var ”buret inde”. Lyd- og lys-
sætningen gjorde, at man nede i salen fik et flimrende ind-
tryk af kaos og vildskab i fængslet. Det skiftede fuldstændig 
til det næste ”billede”, hvor en stille og skrøbelig stemme 
sang ”Wonders of Wonders”, mens der blev fokuseret på 
ansigter bag trådvæv, hvis udtryksløse øjne kun talte om 
håbløshed. Sådan skiftede stemningen og fortolkningen af 
sangene fra nummer til nummer. ”Two is a crowd” blev le-
veret af både fanger og betjente under en gårdtur, og plud-
selig udviklede det sig til stomp midt i nummeret, hvor be-
tjente slog løs på deres stave, mens fanger slog en anden 
rytme på diverse redskaber.

Efterhånden kom der også signaler fra samfundet uden 
for fængslet. Under sangene ”How am I supposed to live 
without you” og ”I would if I could, but I can’t”, fulgte til-
skuerne en parallelhistorie med to fanger, der fik besøg af 
en pårørende, så man skiftedes til at følge en duet gennem 
en glasplade i henholdsvis scenens venstre og højre side.

Der veksledes hele tiden mellem solistoptræden og sce-
ner, hvor hele ensemblet indgik. Medlemmer af orkestret 
blev jævnligt inddraget, og der var passager, der kun var 
instrumentale. På et tidspunkt kunne man ane noget med 



29

m
u

s
ik

Loser’s        Game
et flugtforsøg, hvor betjente piskede rundt i hele rummet 
for at indfange og afstraffe fanger.

Og så pludselig fik publikum den kendte sang ”right next 
to the right one” lige i solar plexus, sunget i små bidder på 
skift af nogle af fangerne, mens de begyndte at tage fange-
tøjet af og gøre sig klar til et liv ude i friheden. Det var høj-
depunktet i teaterkoncerten, hvor publikum nu var nede 
på tælling med velbehagelig rislen ned ad ryggen som re-
sultat. Dels på grund af musikken og dels på grund af den 
varme stemning, der slås an: Der er lys for enden af tunne-
len, og en efter en sætter ”de frie” sig hen på scenekanten, 
inden forestillingen toner ud med sangen ”Superior”.

Som tilskuer sad man bagefter med en helhedsoplevelse. 
Man føler ikke trang til at fremhæve nogen specielt, for 
det var samspillet, man faldt for. Der har selvfølgelig været 
en kerne af musikelever, der har lavet drejebogen og som 
også var med i gruppen af solister på scenen og i det store 
orkester, men uden resten af ensemblet, danserne og de 
kompetente folk bag scenen til at lave lys og lyd, scenografi 
og kostumer, var det ikke blevet den samme forestilling. 
Tænk bare, hvis man ikke havde haft de orange kostumer 
med! Og så må man også gå ud fra, at musiklærerne Trine 
Madsbøll, Steen Hjerrild, Lisbeth Bæk Eriksen og anne Ver-
delin har haft mere end én finger med i spillet!
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Det var titlen på ét af de mange gode numre, der indgik 
i gymnasiets forårskoncert i musikhuset aLFa, og udtryk-
ker samtidig den følelse, man som tilhører sad tilbage med 
ved aftenens afslutning. For man havde i løbet af de to 
timer fået så mange oplevelser inden for mange forskel-
lige musikgenrer, at man gerne ville høre mere. Lige fra 
Ebbe Michelsens og Mads Ilsøes fortolkning af Schuberts 
”Ständchen” på henholdsvis piano og i sang i indledningen 
til Husorkestrets festlige afslutning med ”Jeg har tabt mig” 
af Det Brune Punktum og en disco-version af musikken 
fra Star Wars. Et af numrene skilte sig klart ud: Det var, da 
”drengene” (der er kun to) fra musikholdet i 1t gav deres 

”Marimba-Mash Up”. Det er sjældent, man efterhånden 
ser dette flotte musikinstrument på scenen, og hold da op, 
hvor var de dygtige! Denne præstation udløste da også et 
af aftenens største bifald blandt publikum i det fyldte mu-
sikhus.

Og der blev gennemgående klappet meget af de medle-
vende tilhørere. Man morede sig også undervejs, når der 
– som det hører sig til under en forårskoncert – indtraf 
små tekniske kiks. Lyd- og lysmanden, musiklæreren Steen 
Hjerrild, der også indimellem skulle akkompagnere, havde 
en travl aften ligesom de tre andre musiklærere, anne Ver-

”please, don’t  stop  the  music!”Forårskoncert
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delin, Lisbeth Bæk Eriksen og Trine Madsbøll, for der var 
mange hold på forskellige niveauer, der skulle holdes styr 
på, lige fra de førsteårshold, der har musik på C-niveau, og 
til tre årganges t-klasser, der har musik på a-niveau. Plus 
de grupper, der opstår spontant på tværs af klassegruppe-
ringer. Som nu de tre drenge og tre piger, der er fundet 
sammen og under navnet ”Hexatonics” gav to forrygen-
de acapella-numre (Mø’s ”Don’t Wanna Dance” og ”God, 
Don’t Leave Me” af den norske gruppe Highasakite). Så 
tilgiver man gerne, at der gik en rum tid, inden to af dren-
gene indfandt sig på scenen, efter at en af pigerne havde 
annonceret nummeret!

Lige efter pausen var der lejlighed til at nyde tre af de 
numre, det store gymnasiekor underholdt med på sin kon-
certrejse til Barcelona for nylig. repertoiret var enten med 
danske tekster, eller også var arrangementet eller kom-
positionen dansk. Der var tale om albertes ”Lyse nætter”, 
Sanne Salomonsens ”Hjem” og Coldplays ”Viva La Vida”.

Publikum fik også selv lejlighed til at røre stemmerne på 
den indledende fællessang ”Den blå anemone” med Kaj 
Munks forunderlige tekst og den afsluttende sang ”Go’nu 
nat”.

”please, don’t  stop  the  music!”
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Det store kor på VHG var på koncertrejse til Barcelona 
fra 4. til 8. april. Turen foregik i et samarbejde med Ros-
kilde Gymnasium og deres kor. Korene gav adskillige 
pop-up-koncerter rundt omkring i Barcelona by samt to 
koncerter på et spansk gymnasium. Udover koncerter bød 
turen også på lektioner i flamenco, flamencokoncert samt 
et besøg i La Sagrada Familia.

Koret består af 70 korsangere og er repræsenteret af alle 
tre årgange på stx og hf. Korrejserne bidrager til et helt 
unikt sammenhold på tværs af årgange og forskellige stu-
dieretninger, og der opstår venskaber i koret, som holder 
langt ud over gymnasieårene.

Tak for en dejlig tur!
AV, LE, SH

stemningsbilleder 
fra  én  af  korets  flotte  julekoncerter 

i december

korrejse  til  
barcelona
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Fem elever fra VHG blev inviteret til at deltage med deres 
film ”RIP the movie” i TheNextFilmFestival, der blev af-
holdt i teater Momentum i Odense den 1. september. Ida, 
Camilla, Victor, Morten og Simon fra 2.x gjorde deres lærer 
i mediefag, Ulla Silfverberg, ære ved at have kvalificeret 
sig. De havde gallatøjet på, da de sammen med de andre 
udvalgte finalister, gjorde deres entré på den røde løber.

De film, der var kommet gennem nåleøjet, blev vist på fe-
stivalen, og om eftermiddagen var der uddeling af priser 

og præmier. Under frokosten fik deltagerne lejlighed til at 
møde den danske Oscarvindende instruktør Martin Stran-
ge-Hansen, der fortalte om sit filmarbejde, hvordan det var 
at vinde en Oscar og gav gode råd til de unge filmmagere. 

Desværre blev det ikke til en statuette for vores filmma-
gere, men mon ikke de har fået blod på tanden til endnu 
mere mediefag! 

https://www.youtube.com/watch?v=7Njy66CtXN0

VHg-eleVer 
nomineret  til  filmpris
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           billedkunstudstilling  på  VHg

Christina F. Vestergård, 1x – ”Tomhed”
Mit eksamensprojekt er et maleri, der viser min afdøde fars ansigt på en 
stor, blå baggrund. Portrættet er malet efter en tegning, jeg tegnede af ham 
et halvt år før hans død, hvor han for anden gang var blevet opereret for en 
kræftsvulst i hjernen. Operationsarret kan man se over hans øre, hvor håret 
stadig er kort efter operationen. 

På billedet bruger jeg en fornemmelse af det dybe hav eller den åbne natte-
himmel, hvor intet er, til at skabe en følelse af, at den blå, rolige del mest af 
alt består af intethed, og at både min far og det omkring er tomhed. Det gør 
jeg for at vise, hvordan min far både er her, men alligevel ikke, vist ved at han 
går i et med baggrunden, og er helt blå som tomrummet bag ham. De hvide 
snirkler er et billede af det kaos, der er inde i mig, som om det snirkler sig og 
forsøger at nå noget hinsides, der ikke kan nås på grund af grænsen mellem 
levende og døde, på grund af grænsen mellem mig og min far. 

i maj måned kunne man se eksempler på eksamensprojekter og andre 

værker, som billedkunstholdene har arbejdet med i foråret.

1.g holdene har arbejdet med emnet ”grænser”. Man kan 
se eksempler på kunst, der handler om fysiske grænser, 
men også kunst, hvor andre mennesker overskrider per-
sonlige grænser og hvor kunsten bliver provokerende. Ele-
verne har også arbejdet med forskellige tegneteknikker. 

Der er bestemt mange talentfulde præstationer, og billed-
kunstlærerne håber på, at der er mange af eleverne, som 
har lyst til at deltage i konkurrencen ”VHG´s bedste por-
trætmaler” i det næste skoleår.
Eleverne har suppleret deres værker med disse bemærk-
ninger:

 anna granFeld, 1s
Vi har arbejdet med temaet grænser i billedkunst, og vi har alle lavet pro-
jekter, der skulle illustrere vores egen problemformulering om grænser. I 
min problemformulering er ”når noget eller nogle bestemmer dine græn-
ser”. Min problemformulering indgår steder eller scenarier, hvor ens egne 
grænser er bygget på andres regler. Dette kan være ting som regler og love, 
man bliver nødt til at overholde for at være en del af samfundet, men der 
er også steder, hvor de love og regler er så voldsomme, at det tilbageholder 
ens ret og frihed som menneske.

Mit eksamensprojekt er en digital tegning. I forgrunden kan man se et men-
neske. Dette menneske er kaukasisk og har en lilla skjorte på, samt brunt 
hår og en blå nederdel. Mellemgrunden og baggrunden er lidt utydelige, 
men man kan se to hænder i de øverste hjørner. Dette skal referere til ma-
rionetdukker som bliver styret af andre. Helt i baggrunden ser man nogle 
kasser og en mørk himmel. Rundt omkring personen og i mellemgrunden 
kan man se en rød snor som, snor sig omkring personens arme, hænder, 
ben, hals og liv. Snorene bliver styret af hænderne i mellemgrunden. 

maThilde l. JusTesen, wy – ”nix – pille”
Dette projekt skal udtrykke manglen på grænser. Dertil har 
jeg valgt at tage udgangspunkt i en handling som at pille i 
næse, da denne handling for mange mennesker involverer 
personlige grænser. Mit projekt består af tre fotografier, 
som udgør en lille billedserie. De er ophængt på en instal-
lation, som med hullerne, de tre aber på bagsiden og ’den 
røde tråd’, udgør det ønskede helhedsudtryk. 
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udpluk  af  de  kreatiVe  billedkunsteleVers  flotte 
 Værker,  som  også  kunne  ses  til  udstillingen:

billedkunstudstilling  på  VHg
i maj måned kunne man se eksempler på eksamensprojekter og andre 

værker, som billedkunstholdene har arbejdet med i foråret.
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onsdag den 9. maj var vhG vært ved 

hvor mediefagselever på vhG, vuc aars og vuc hobro konkurrerede om de fornemme statuetter.

Der var dækket op med masser af lækkerier og elevrådet havde 
stablet en ”onsdags-fredagscafé” på benene, så der både var 
vådt og tørt til det fremmødte publikum. Den røde løber var 
traditionen tro rullet ud og de to værter, andreas Elman ander-
sen og Jakob Skriver fra 1k, styrede slagets gang og sørgede for, 
at statuetter blev uddelt til vinderne i de syv kategorier, hvor 
hele 26 film var nomineret. Tre af VHG-elevernes film løb med 
sejren i disse kategorier:

36

Bedste manus: 

2 rotter med en Fælde 
(emil, magnus, jonas s, jonas r, viktor 1y)
Juryens begrundelse: Super sort humor med super karakte-

rer. gode replikker, god spændingskurve, 
gode oneliners. Man keder sig ikke et se-
kund.

https://www.youtube.com/watch?v=SSEt_xaEs04&t=291s

Bedste detalje: 

en to tre 
(thea, amalie, johanne, michelle og sara 1y)
Juryens begrundelse: Fyldt af gennemgående små detaljer der 

underbygger historien og karakteren.
https://www.youtube.com/watch?v=tUddMDOPyc0

Bedste klIp & lyd: 

jeG har oGså rettiGheder 
(Frederikke maria li, lisa 3a + Cecilie 2p)
Juryens begrundelse:  Filmen fungerer super lækkert i sin hel-

hed på grund af sin sammensætning af 
klip og lyd. at kunne få så mange timers 
råmateriale klippet så tight sammen er 
imponerende! Lækkert grafik og super 
professionel resultat.

https://www.youtube.com/watch?v=pwsPMDHYQVE

Bedste FIlm: 

jeG har oGså rettiGheder 
(Frederikke maria li, lisa 3a + Cecilie 2p)
Juryens begrundelse: Super gennemarbejdet film, med eks-

tremt højt niveau i kamera & klip og et 
unikt budskab. Vi efterlades med dybe 
tanker og større forståelse.

https://www.youtube.com/watch?v=pwsPMDHYQVE

puBlIkumsprIsen: 

2 rotter med en Fælde 
(emil, magnus, jonas s, jonas r, viktor 1y)
afgjort ved afstemning til filmgallaen.
https://www.youtube.com/watch?v=SSEt_xaEs04&t=291s https://www.youtube.com/watch?v=pwspmdhyQve&list=pl4lrqx1_lke5erzukxyQbsi8xkw54jxvw

se  alle  de  nominerede  Film  her:

Værterne

Bedste film samt Bedste klip & lyd: 
Jeg har også rettigheder

Bedste detalje: en to trE

https://www.youtube.com/watch?v=SSEt_xAEs04&t=291s
https://www.youtube.com/watch?v=SSEt_xAEs04&t=291s
https://www.youtube.com/watch?v=pwsPMDHYQVE&list=PL4lrqx1_lke5eRzuKXYQbSi8XKw54jxvw
https://www.youtube.com/watch?V�rterne
https://www.youtube.com/watch?v=tUddMDOPyc0
https://www.youtube.com/watch?v=pwsPMDHYQVE
https://www.youtube.com/watch?v=pwsPMDHYQVE
https://www.youtube.com/watch?v=pwsPMDHYQVE&list=PL4lrqx1_lke5eRzuKXYQbSi8XKw54jxvw
https://www.youtube.com/watch?V�rterne
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onsdag den 9. maj var vhG vært ved 

hvor mediefagselever på vhG, vuc aars og vuc hobro konkurrerede om de fornemme statuetter.

37https://www.youtube.com/watch?v=pwspmdhyQve&list=pl4lrqx1_lke5erzukxyQbsi8xkw54jxvw

se  alle  de  nominerede  Film  her:

Kategorier og statuetter

Bedste manus og Publikumsprisen: 
2 rotter med en fælde

Fredagsbaren

https://www.youtube.com/watch?v=pwsPMDHYQVE&list=PL4lrqx1_lke5eRzuKXYQbSi8XKw54jxvw
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Vi er i Budapest i Ungarn, byen, som deles i Buda-siden 
og Pest-siden af den smukke og glansfulde flod ved navn 
Donau. Det er en fantastisk smuk by. Budabjergene på Bu-
da-siden, Margretheøen fyldt med turistattraktioner samt 
markedshallen fyldt med de hyggeligste små butikker side 
om side med enhver uundværlig souvenir fra byens histo-
rie. Metroen med sine lange undergrundsbaner, som kan 
føre til ethvert sted i Budapest, samt de gule sporvogne, 
som kører på skinner på jordens overflade. Nogle ser fat-
tige ud, nogle er hjemløse og andre tigger på de lange, 

2p i budapest
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2p i budapest
smalle gader. Byen er fyldt med historier fra svundne tider 
i form af slotte, udsmykkede synagoger og andre eftertrag-
tede destinationer. Budapest er fyldt med turister fra hele 
verden, det er en by fyldt med kultur og oplevelser. Byen 
er sammensat af farverige huse samt biler; bilerne farer 
vildt frem og tilbage mellem hinanden. Flinke, udadvendte 
mennesker dukker frem i hver og en butik samt i lange ba-
ner på gaden. Lyden af ambulancers sirener og blinken, og 
en masse dytten fra forskellige biler lyder ofte i byen.

2p fik både storby- og naturoplevelser på studieturen til 
Budapest; overfyldte markedshaller med specialiteter, 
frisk paprika og klichéprægede souvenirs til spotpriser, 
den danske ambassade, hvor der beredvilligt blev svaret 

på elevernes relevante spørgsmål, børnenes jernbane i 
skovene omkring Budapest, Budabjergene, spabade etc. 
Studieturen var heldigvis præget af godt vejr til de mange 
udendørs oplevelser og lange spadsereture gennem byen, 
men på dagen for den planlagte skattejagt løb 2p ind i det 
værste uvejr på turen; regn, blæst og kulde skar gennem 
marv og ben den dag, og der blev kæmpet mod elemen-
ternes rasen. Flere paraplyer måtte lade livet, og i kampen 
for at genvinde varmen, kom den ungarske gullashsuppe til 
at vise sit værd!

alt i alt havde 2p en skøn og oplevelsesrig tur til smukke 
Budapest.

Laura Sahl Stæhr og Grethe Næsby
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3x  i  london 3x var på aT-rejse til London, hvor programmet for én af da-
gene var ”London selfie-løb”, hvor eleverne i grupper skulle 

Stable Inn

Temple Church; 

tempelriddern
es 

kirke i Lon
don

Big Ben og
 det 

engelske pa
rlament

National Gallery;  

nymodens  

impressionist
er

Churchill W
arrooms;  

Churchills  

underjordi
ske  

bunker und
er WW2 

Kirken Saint Clemens Danes og 

monument for RAF chef Dow
ding 

Memorial for  de t
o verdenskr

ige. 

            
    Bemærk de røde

 valmuer,  

            
    som er et meget briti

sk  

            
    symbol for fre

den ef ter 
WW1
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3x var på aT-rejse til London, hvor programmet for én af da-
gene var ”London selfie-løb”, hvor eleverne i grupper skulle 

lave selfie-billedserier. Det gav 65 sjove og mystiske billeder 
– og vi bringer med glæde et udpluk 

Borough Ma
rket. 

Stort fødev
are marked 

ved London
 Bridge

The Shard  

– Londons  

højeste byg
ning

City Hall 

i ny, moderne 

arkitektur

St Bride’s 
Church 

London 

Millennium
  

Bridge 

Temple Church; 

tempelriddern
es 

kirke i Lon
don

Ye Olde Cheshire  

Cheese Pub;
 måske  

den ældste pub i
 London 
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3y  i  københavn
Gruppebillede taget foran Nationalmuseet, hvor vi var inde at se den etnografiske samling, specielt den grønlandske samling

3y’s aT-rejse kunne logisk set være gået til Grønland, men 
det var for langt, så den gik til København, hvor Det Grøn-
landske Hus, arktisk Institut (en afdeling af Københavns 
Universitet), Grønlandshavnen og Nationalmuseets etni-
ske samling blev besøgt. 

der Blev arBejdet ud Fra Følgende 
proBlemFormulerIng:

Der var store vanskeligheder forbundet med at navigere 
over indlandsisen i Grønland i tiden omkring århundre-
deskiftet. Hvordan løste man dette problem på den første 
Thule-ekspedition i 1912 med matematiske metoder? 

Grønlands sociale og menneskelige vilkår har ligeledes 
været omdrejningspunktet i megen litteratur op igennem 
litteraturhistorien – særligt de udfordringer, befolkningen 
mødte i deres livsvilkår politisk og menneskeligt.

Hvordan er disse problemer afspejlet i litteraturen om 
Grønland op gennem litteraturhistorien?

Der blev dog også plads til socialt samvær og afslappende 
stunder .

3y på Arktisk Institut (en afdeling af Københavns Universitet), hvor Lisbeth Valgreen – arkivar og redaktør af Bind 1 af ”Mysteriet på indlandsisen,  
1. Thule-ekspedition. Originale dagbøger og nye beregninger” af Jens Christian Worm Gotfredsen, 2017 – introducerede til forskningen i kilderne om 
grønlandske ekspeditioner gennem historien og beredvilligt svarede på spørgsmål fra klassen. Klassen arbejdede herefter med at forberede mundtlige 
oplæg til fremlæggelsen

Fra Arktisk In-
stitut, hvor 3y 
fik lejlighed til at 
studere Knud 
Rasmussens 
originale notes-
bøger fra Første 
Thule-ekspediti-
on i 1912, samt 
undersøge et 
navigationsin-
strument magen 
til det, Peter 
Freuchen brugte 
på samme eks-
pedition
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e

postkort Fra 
2t, 3a og 3t

2t duBlIn

3a køBenhavn

Knus fra 2t

Knus fra 3a

Kære VHG! Som forventet er der lid t kold t her i Dublin, men vi h older 

varmen, når vi står tæt, el ler hvis vi danser Riverdance 

Kære VHG! Vejret er dejligt her i København og vi glæder os til at komme ind og se  
dronningens fine gobeliner... 

3t BerlIn

Knus fra 3t
Kære VHG! Vi kan kun tilslut te os John F. Kennedy og 
hans meget berømte ord: ”Ich bin ein Berliner”. Berlin er en al letiders by, og vi har lært en hel masse.

3a køBenhavn

Vi kigger op, så vi ikke skal kigge ned på vores fine, blå fut ter 
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2a tilbragte tre dejlige for-
årsdage i byernes by, Paris, 
hvor vi arbejdede med aT 
med fokus på religiøse sym-
boler i det offentlige rum, 
hvilket jo er særligt interes-
sant i disse år, ikke mindst 
i Frankrig. Vi boede på et 
charmerende parisisk hotel 
i det 10. arrondissement 
med perfekte muligheder 
for hurtigt at komme om-
kring i Paris via metroen, og 
det benyttede vi os naturlig-
vis i høj grad af. 

Første dag bød på en laaaang 
spadseretur gennem Paris 
med udgangspunkt i Place 
de la république, som vi 
boede klos op ad. Herfra 
tog vi til den imponerende 
katedral, Notre Dame, vi-
dere til den smukke Gran-
de Mosquée de Paris, og 
til sidst besøgte vi l’Institut 
du Monde arabe. Trods det 
fyldte program var humø-
ret stadig højt ved aftenens 
fællesspisning, som bød på 
traditionelle crêpes med 
fyld på en charmerende lille 
parisisk restaurant.

Onsdag bød på endnu mere 
travetur. Her startede vi da-
gen med en vandretur fra 
Triumfbuen hele vejen op 
ad Champs-Élysées til Place 
de la Corcorde for at ende 
ved Louvre-muséet. Det 
meste af turen havde vi for-
rygende solskinsvejr, så vi 
kunne nyde Paris fra byens 
smukkeste side. Udover de 
mange kulturelle indtryk fra 
blandt andet de religiøse in-
stitutioner, nåede eleverne 
da også en hel del shopping 
– mens deres to lærere nød 
et stykke tarte au citron et 
un café. 

Vi havde med andre ord 
en skøn tur, både fagligt og 
socialt, med masser af nye 
indtryk og gode oplevelser.

Grethe Næsby

2a i paris
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2k  ind-  oG  
udvekslinG  
med  trapani
2k havde – sammen med MI og WN – fornøjelsen af en kulturel ind- 
og udveksling med vores venskabsgymnasium i Trapani. 2k drog i 
første omgang til Trapani i midten af marts måned – og i maj måned 
blev klasserne genforenet, da trapaneserne tog turen til aars. 
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Cykeltur på øen Favignana

Torre Di Ligny; svarende til spidsen af Grenen

2k ved Selinunte
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2k  ind-  oG  
udvekslinG  
med  trapani
2k havde – sammen med MI og WN – fornøjelsen af en kulturel ind- 
og udveksling med vores venskabsgymnasium i Trapani. 2k drog i 
første omgang til Trapani i midten af marts måned – og i maj måned 
blev klasserne genforenet, da trapaneserne tog turen til aars. 

Rektor, Rosalba, MI, WN og Carolina

Ekskursion til ARoS

Sicilianere i Aars Kirke... og på Nutidsmuseet

Vi skal ikke snydes for 
lækre afskedskager 

Kulinarisk afsked med 
masser af lækkerier
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Det Europæiske akademi har eksisteret siden 
1954, og med dets beliggenhed i Tysklands 
mindste delstat, Saarland, på grænsen til Frank-
rig og Luxembourg, var spørgsmålet om fred i 
Europa højaktuelt i årtierne efter anden Ver-
denskrig. Til det formål skabtes ”Europe Hou-
se”, hvor særligt bestræbelserne på at skabe 
forbrødring og samarbejde mellem Tyskland og 
Frankrig var centrale. I 1968 fik institutionen sit 
nuværende navn.

I dag fremmer institutionen ikke blot samarbej-
de mellem Tyskland og Frankrig, men mellem 

alle europæiske lande. Desuden er det ste-
dets formål at informere om, uddanne 

og forske i samfundsforhold og po-
litiske spørgsmål, og derfor giver 

det så god mening, at netop 2s, 
med studieretningen Samfund 
og Sprog, er draget hertil.

De 28 elever fra Himmerland 
samarbejdede med andre 
unge mennesker fra ung-

domsuddannelser i Tyskland, 
Frankrig og Italien. De første 

dage var der fokus på at bryde 
isen, så de unge mennesker kunne 

lære hinanden og de andres kulturer at 

kende. De diskuterede, hvad det vil sige at have 
interkulturelle kompetencer, så stereotyper og 
fordomme ikke kommer i vejen for et egentligt 
arbejdsfællesskab.

Temaet for ugen var fundamentalisme og eks-
tremisme i Europa. Deltagerne skulle nærme sig 
emnet eksempelvis via simulationsspil, teater 
og tematiseret arbejde i såvel nationale som 
tværnationale grupper. En forelæsning ved en 
professor fra Koblenz-Landau Universitet gav 
indblik i begrebet populisme, og hvordan dette 
kan lede til fundamentalisme og ekstremisme. 
På ekskursioner til Trier og Strasbourg besøg-
te de unge mennesker Europarådet og foretog 
interviews, som skulle medvirke til at belyse 
spørgsmålene fra en virkelighedsnær vinkel.

Temaet og arbejdet blev taget seriøst, for hvis 
ikke fremtidens voksne borgere i Europa kan 
kommunikere på tværs af kulturer og sprog og 
blive enige om at handle, hvordan skal globale 
og internationale problemer da løses? 

De gode rammer og de 75 17-18-årige unge 
mennesker fra fire forskellige nationer var også 
en cocktail, der førte til, at ugen ikke blot var læ-
rerig, men også sjov.

MI

det  europæiske  akademi  

otZenhausen
 2s på  
studietur til  
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kende. De diskuterede, hvad det vil sige at have 
interkulturelle kompetencer, så stereotyper og 
fordomme ikke kommer i vejen for et egentligt 
arbejdsfællesskab.

Temaet for ugen var fundamentalisme og eks-
tremisme i Europa. Deltagerne skulle nærme sig 
emnet eksempelvis via simulationsspil, teater 
og tematiseret arbejde i såvel nationale som 
tværnationale grupper. En forelæsning ved en 
professor fra Koblenz-Landau Universitet gav 
indblik i begrebet populisme, og hvordan dette 
kan lede til fundamentalisme og ekstremisme. 
På ekskursioner til Trier og Strasbourg besøg-
te de unge mennesker Europarådet og foretog 
interviews, som skulle medvirke til at belyse 
spørgsmålene fra en virkelighedsnær vinkel.

Temaet og arbejdet blev taget seriøst, for hvis 
ikke fremtidens voksne borgere i Europa kan 
kommunikere på tværs af kulturer og sprog og 
blive enige om at handle, hvordan skal globale 
og internationale problemer da løses? 

De gode rammer og de 75 17-18-årige unge 
mennesker fra fire forskellige nationer var også 
en cocktail, der førte til, at ugen ikke blot var læ-
rerig, men også sjov.

MI

det  europæiske  akademi  

otZenhausen
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Det er et helt utroligt rod jeg har i mit hoved
Jeg kan ikke gi’ dig svar på stående fod
Jeg tror, vi trænger til at komme ud og danse på vulkaner

I min hjerne er en masse jeg ikke kan bruge
Mine brikker fiser rundt som i en centrifuge
Jeg har et hyr med at få styr på mig selv
Vi danser på vulkaner
Danser på vulkaner
Danser på vulkaner – hele natten lang

Og hvis der er den mindste lille gnist tilbage i mit hjerte
Tag den
Så lad mig gløde i dit indre til vi eksploderer ud i vandet
Og råber ud til hele verden
Længe leve livet
Længe leve livet
Længe leve livet – mens vi har det

Jeg ser tusindvis af billeder fra hele vores klode
De stjæler mine drømme
De tapper mig for mod
Jeg taber ikke noget
Kun hovedet når jeg danser på vulkaner

Jeg er vidne til de største katastrofer
Og jeg glor når plastik idiomer fylder ud med tomme ord
På 24 sprog og kanaler – vi danser på vulkaner
Danser på vulkaner
Danser på vulkaner – hele natten lang

Og hvis der er den mindste lille gnist tilbage i hjerte
Tag den
Så lad mig gløde i dit indre til vi eksploderer ud i vandet
Og føler efter om vi lever
Længe leve livet
Længe leve livet
Længe leve livet – mens vi har det

Jeg ser alt om krig og magtens forurening af vor jord
Og alt det jeg skulle gøre noget ved når jeg blev stor
Vi kæmper mest med klister på stolen
Vi danser på vulkaner

Ja det så helt utroligt hvad vi får af information
Der fremmer ligegyldighed og masse depression
De siger det er på tide
Vi tar’ ud og danser på vulkaner
Så lad os hoppe lad os danse
Lad os ryste frygten af
Og be’ om nye og bedre kræfter til en ny og bedre dag

sebastians sang fra 1987, ”danser på vulkaner”, 

sætter meget flot ord på billederne fra 2x’s tur til island:

2x  ”danser  på  vulkaner”  i  island
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sebastians sang fra 1987, ”danser på vulkaner”, 

sætter meget flot ord på billederne fra 2x’s tur til island:

Det utroligt hvad vi kan hvis vil
Vi danser på vulkaner
Danser på vulkaner
Danser på vulkaner – hele natten

Længe leve livet
Længe leve livet
Længe leve livet – mens vi har det

2x  ”danser  på  vulkaner”  i  island
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2y  i  Wien

2y på besøg hos kejseren #fancy

Flere flotte slotte. Mon Pernille er med? Heuriger – sol og schnitzel

Østrigs mad gør 2y glad
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VHG har siden 1998 haft ind- og udveksling med Vienna 
Business School fra Østrig. Det var derfor en mindre ka-
tastrofe, da det for første gang viste sig, at wienerne ikke 
kunne samle nok elever til en udveksling med 2y. 

Trods disse udfordringer rejste vi ufortrødent til Wien, og 
efter nogle dejlige dage i storbyen tog de danske VHG-ele-
ver den østrigske venskabsskole med storm. 

I løbet af få dage efter vo-
res besøg var der allerede 
tilmeldinger nok til, at 1x 
kan glæde sig til at få be-
søg fra Wien næste skole-
år. Godt gået og tak for en 
god tur, 2y!

(rL, PO)

Heuriger – katte og kyllinger 2y på vej hjem – har alle husket passet? 

Drengene på de billige pladser til klassisk koncert

…og pigerne 
på de dyre pladser



De store gar-
verier i Fez – 
midt i souken.
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kursus  i  marokko  
Gav  inspiration  til 
to  vhG-lærere

m
a

r
o

k
k

o

I begyndelsen af marts var Dorthe Nielsen (DN) og 
Lone Hindsgaul (LH) på et tværfagligt kursus i Marok-
ko. Det er der uden tvivl nogle elever, der kommer 
til at nyde godt af i det kommende skoleår. Det var 
primært fagene religion, dansk, fransk, historie og 
matematik, der indgik i kurset, og især nogle oplæg 
i matematik ved rejselederen Carsten Cramon gav 
idéer til DN og LH til et fælles forløb om geometriske 
figurer i matematik og religion. De påtænker ligeledes 
at arbejde med kulturmøder i da-hi opgaven, hvis de 
er så heldige at få en fælles 1g-klasse efter sommer-
ferien. Vi har interviewet dem om deres oplevelser i 
Marokko, og nedenfor kan man læse deres svar. 

nu er matematIk og relIgIon Ikke lIgeFrem 
de Første Fag, man ForBInder med hInan-
den. hvordan er sammenhængen her?

dn: Nu er Carsten Cramon heller ikke en helt almin-
delig matematiklærer. Han kan se matematik i alt, og 
er en af de eneste i Danmark, der formår at koble ma-
tematikken sammen med det musiske og filosofiske, 
så enhver kan se sammenhængen.

lh: religionsfagligt er Marokko et relevant og spæn-
dende rejsemål, da undervisning i islam er obligato-
risk i religionsundervisningen på alle niveauer. Udvik-
lingen af de spændende geometriske mønstre kan jo 
bl.a. ses i forbindelse med det billedforbud, der lig-
ger i islam. Så vidt jeg husker, sagde Carsten Cramon: 
”Matematik handler om ingenting – derfor handler 
det om al ting” . 

dn: De geometriske mønstre vil bestemt også kunne 
indgå i et konkret fagligt forløb i matematik i forbin-
delse med klassisk geometri og matematikkens an-
vendelse i kunsten – og sammen med religion eller 
billedkunst også i tværfaglig sammenhæng.

lh: Desværre er det for tiden ikke muligt at komme ind i 
de marokkanske moskeer og studere bygningerne inde-
fra – angiveligt pga. dårlige erfaringer med, at ikke-mus-
limer ikke udviser tilstrækkeligt respekt for, at bygning-
erne – udover at være rigt udsmykket med geo metriske 
mønstre – er helligsteder for troende muslimer. Men 
der er masser at se på i det offentlige rum.
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hvad FIk I ellers ud aF kurset, ud over mø-
det med de Flotte geometrIske mønstre, 
som også Illustrerer dette IntervIew?

dn: Det var meget interessant at møde den marok-
kanske kultur på en så anderledes måde. Vores rej-
seleder havde entreret med nogle utrolig dygtige og 
interessante lokale folk, som havde deres egen helt 
specielle vinkel på det marokkanske samfund. Det var 
lige fra marokkansk kultur, formidlet af en tildækket 
kvindelig universitetsprofessor, til et ægtepar, som 
arbejdede for større frihed og deltagelse i det politi-
ske liv for især kvinder. Det var utrolig givende at tale 
med specielt kvinderne. De var meget interesserede 
i at udveksle tanker om ligestilling og deres trin-for 
trin udvikling mod større ligestilling. For mig var også 
mødet med den meget forskelligartede marokkanske 
musik med inspiration fra andalusien og berberfolket 
(chabbi, sufi osv.) en stor oplevelse. Vi spiste det mest 
fantastiske mad langt de fleste dage, selvom man kan 
få nok af tagine og langtidsstegt kød.

lh: Det var tankevækkende for en dansklærer, der 
som en selvfølge underviser i litteraturhistorie, at vi 
var til et foredrag om marokkansk litteratur. Her frem-
gik det, at der ikke er litterære traditioner i Marokko 

Dias fra 
foredrag om 
geometriske 
mønstre – ma-
tematisk set – 
og hertil et lille 
mønsterbillede 
som blev brugt 
som illustration

Brokade fra 
Fez

Billedet med de 
matematiske 
kuglerammer er 
fra biblioteket, 
hvor vi fik præ-
senteret, hvordan 
man regner frem 
til afslutningen af 
gymnasiet – med 
kuglerammer og 
regneregler, men 
også indimellem 
med lov til at 
bruge en lomme-
regner (tror jeg 
nok, men her var 
eleverne ikke helt 
enige). Jeg over-
værede personligt 
en geografitime 
på arabisk med 
tegning af kortet 
over Marokko – 
firkant for firkant 
med blyant og 
papir 
                    DN
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for at skrive skønlitteratur (der er nok nogle danske 
elever, der vil misunde de marokkanske elever, at 
de så ikke bliver stillet til regnskab for ”Litteraturens 
Veje”). I løbet af de sidste 50 år har mange marok-
kanske forfattere skrevet autobiografier om deres po-
litiske kamp for uafhængighed – og i de senere år er 
der opstået en omfattende undergrundslitteratur an-
gående ”overtro og hekseri”, set ud fra en muslimsk 
synsvinkel. Det lød spændende – og gad vide, hvad 
det er en reaktion på?

kunne man lIgeFrem tænke sIg, marokko 
kunne være målet For en klasserejse en 
dag?
dn: Ja – det ville være fantastisk. Vi har fået nog-
le kontakter og vil arbejde med at etablere en eller 
anden form for klasserejse. Specielt har vi besøgt en 
privat skole, som har åbnet mulighed for besøg af en 
klasse.

lh: Vi kunne se, at unge fra den øvre middelklasse i 
den privatskole, vi besøgte, var klædt lige så forskel-
ligt som unge på VHG, så der er givet mange andre 
lighedspunkter mellem unge i henholdsvis Danmark 
og Marokko.

Til slut i interviewet gav de to VHG-lærere udtryk 
for, at det på det personlige plan havde været meget 
udbytterigt at være to afsted fra samme gymnasium 
med hver sine faglige briller på. Udtrykt på denne 
måde af DN: ”Det at rejse sammen med en og dele 
forskellige vinkler på oplevelserne er helt fantastisk”. 
LH udtrykte det sådan her: ”På det personlige plan er 
det berigende at rejse med Dorthe, der altid er velfor-
beredt og kan uddybe og forklare alt fra ”drejning, pa-
rallelforskydning og glidespejl”, konflikten om Vestsa-
hara samt eksotiske krydderier til langtidsstegning”.

For egen regning kan jeg som interviewer tilføje, at 
Dorthe samtidig er en god fotograf, hvilket billederne 
her på siden viser.

Jørgen Jørgensen

Marokkanske forretter, primært grøntsager, til aftensmad i vores 
riad (gammelt herskabshus sat i stand og anvendt som hotel Myra 
i Fez)



Det lidt pudsige skrin 
er taget i solnedgan-
gen på trappen til 
Mohammed V Mauso-
leum i Rabat den 
første dag

Kvinder, som støder krydderier i souken i Marrakesh

Vores guide foran 
den fine bronzedør 
i præsidentpaladset 

i Fez
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2y var i Aarhus 
Teater for at se 
teaterkoncerten 
”Lyden af de 
skuldre vi står 
på”; den danske 
sangskat ”filtre-
ret” af Simon 
Kvamm gennem 
hans særegne 
digitale lyduni-
vers

Vores idræts-
lærer Wiktor 

Nowakowski havde 
23Id med en tur til Gigan-
tium, hvor der blev stået på skøj-

ter til den store guldmedalje
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i løbet af et skoleår drager flere klasser og valghold på ekskursioner 

ud af huset for at få ”jord under neglene” og input og inspiration, 

der underbygger den faglige undervisning. her er et lille udpluk:

Alle billedkunsthold i 1g var en tur på ARoS, hvor de også nåede at opleve den flotte udsigt fra Olafur Eliassons spektakulære kunstværk, Your rainbow panorama

Vores astronomihold besøgte Ole Rømer Obser-
vatoriet i Aarhus. Her fik eleverne mulighed for at 
se og prøve de forskellige teleskoper, men des-
værre tillod det overskyede vejr ikke nogen ob-
servationer af nattehimlen. Eleverne fik desuden 
et spændende oplæg om nattehimlen og spæn-
dende astronomiske objekter såsom exoplaneter, 
supernovaer og sorte huller
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ud af huset for at få ”jord under neglene” og input og inspiration, 

der underbygger den faglige undervisning. her er et lille udpluk:

Alle billedkunsthold i 1g var en tur på ARoS, hvor de også nåede at opleve den flotte udsigt fra Olafur Eliassons spektakulære kunstværk, Your rainbow panorama

3y’s biologihold var på 
overnatningstur til Hald 
Sø ved Viborg, hvor der 
bl.a. blev fisket og hyg-
get godt igennem
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Siden VHG i 2000 blev en del af netværket inden for  
UNESCO-skolerne, har historien omkring Trekantshande-
len og slaveri (TST – Transatlantic Slave Trade) fyldt me-
get i studieplanerne. I historieundervisningen naturligvis, 
men også i mange andre fag. Historielærer Jeff Klintø (JK) 
har været tovholder på mange af aktiviteterne i den for-
bindelse. Det var således ham, der i 2001, i forbindelse 
med en aktivitetsdag, fik den idé at lade alle gymnasiets 
elever ”indskibe” sig klassevis på et ”slaveskib”, tegnet op 
med kridt på fodboldbanen efter lasteplanen fra et rigtigt 
slaveskib. På den måde gav han eleverne mulighed for at 
visualisere overfarten fra afrika til De Vestindiske Øer. Bil-
ledet gik senere verden rundt på en af UNESCO’s 50-års 
jubilæumsplakater.

JK fik også digitaliseret mange af de ellers svært tilgænge-
lige kilder til den danske slavehistorie, så det i dag er let 
for eleverne at sætte sig ind i dette mørke kapitel af dan-
markshistorien, f.eks. i forbindelse med opgaveskrivning. 
I en udgivelse fra aarhus Universitetsforlag (”Kampen om 
de danske slaver – aktuelle perspektiver på kolonihistori-
en”) fra 2017 har han fortalt om, hvordan det har været 
at undervise i slavehistorien, og han har også heri udtrykt 
sin holdning til, om man på tidligere generationers vegne 
skal have skyldfølelse over, hvad der dengang skete. Svaret 
fra JK er et rungende nej: ”Kampen for oprejsning til de 
for længst afdøde slaver gennem fortielser og fordrejnin-
ger med evt. krav om undskyldninger og erstatninger giver 
ingen mening. Her må der ligesom i juraen gælde en for-
ældelsesfrist. Nulevende generationer kan ikke drages til 
ansvar. agendaen om, at al elendighed kan tilskrives forti-
dens slaveri og imperialisme, fører ingen vegne og hjælper 
ikke på den interkulturelle forståelse, som er målet”. Og 
denne interkulturelle forståelse har JK bidraget til inden for 
Unesco-netværket, bl.a. ved møder og kurser i afrika og i 
Caribien.

En af hans historiekolleger på VHG, Kirsten Sørensen (KS), 
har netop her i foråret været på et historielærerkursus på 
St. Croix, og i sin beretning herfra er hun inde på nogle af 
de samme perspektiver ved undervisning i slavehistorien. 
Hun skriver følgende:

hisToriekursus i deT ”forTabTe paradis”
"Den 16. april rejste 23 historielærere fra hele Danmark til 

St. Croix i forbindelse med 100-året for salget af den tidli-
gere danske koloni i 1917.

Kurset skulle have fundet sted i november 2017, men De 
Vestindiske Øer blev i efteråret ramt af flere voldsomme 
orkaner. Derfor måtte turen udsættes. Det næste bump på 
vejen blev den truende konflikt på arbejdsmarkedet. Men 
heldigvis kom vi afsted på et kursus til det ”fortabte paradis”.

St. Croix er stadig præget af eftervirkningerne fra orkaner-
ne. Halvdelen af husenes tage er erstattet af blå plastic. 
En del huse ligger stadig i ruiner et halvt år efter. Øerne 
blev i sin tid solgt til USa, men USa har tilsyneladende haft 
mere travlt med at genopbygge de områder i amerika, der 
blev ramt af orkaner i samme periode. Derfor går genop-
bygningen på De Vestindiske Øer meget langsomt. Dele af 
St. Croix var stadig uden strøm.

Formålet med 
kurset var at få 
et indblik i Dan-
marks sorte fortid 
som kolonimagt 
og slavenation. Vi 
besøgte de danske 
fæstninger fra sla-
vetiden, der den 
dag i dag ligger som 
et uundgåeligt min-
de om en fortid, 
som indbyggerne 
stadig er meget på-
virkede af. 

at dyrke den frugtbare jord bliver stadig den dag i dag be-
tragtet som et slavearbejde. Derfor ligger store dele af øen 
uopdyrket hen. Mange af fødevarerne bliver importeret fra 
USa. Det kan virke grotesk, set med vores øjne, når jorden 
er så frugtbar.  

Globalt  medborGerskab

Rundvisning på fortet i Frederikssted
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Vores besøg afspejlede også en vis vrede mod de tidligere 
danske koloniherrer. 

Under en konference på en af øens skoler fik vi oplevet 
denne vrede på vores egen krop. De lokale historikere gik 
til angreb på den danske historieskrivning. Vi vil gerne for-
tælle historien om Von Scholten, der gav slaverne fri. Men 
de lokale historikere mener, at det er en fejlfortolkning af 
historien. I virkeligheden var det slaverne selv, der kæm-
pede for frigivelsen. Historiesynet afhænger i høj grad af 
øjnene, der ser. Skal Danmark give en undskyldning for sla-
veriet så mange år efter? Det er et godt spørgsmål. 

Kurset blev en øjenåbner i forhold til at se, hvilke konse-
kvenser koloniseringen har haft for et lille øsamfund. Men 
også en oplevelse af, hvordan store dele af befolkningen 
virkede modløse, og at de følte sig svigtede. I førte omgang 
af Danmark og i anden omgang af USa. 

Vi oplevede dog stadig en stor livsglæde på øerne. Den ca-
ribiske livsstil kan få de fleste danskere til at slappe af. Hvad 
vi ikke når i dag, når vi nok i morgen. Denne livsstil ville nok 
være svær at passe ind i den travle hverdag på VHG". 

world herItage eduCatIon projeCt
I 2003 blev et nyt område inden for UNESCO-samarbejdet 
så startet op: World Heritage Education Project (WHE), og 
lige fra starten har en gruppe lærere på VHG været stærkt 
engagerede i det arbejde. Det udmøntede sig i nogle tema-
dage for hele gymnasiet i skoleåret 2003-04, og siden har 
vi gennemført forskellige samarbejdsprojekter med skoler 
fra den arabiske verden. I dette skoleår har en af vore læ-
rer, Cathrine Vad Nørmark (CN), været på kursus i Libanon 
i WHE-regi. Om denne oplevelse skriver hun:

"Sidst i september tilbragte jeg fem dage i Libanon. De før-
ste dage var afsat til workshops, hvor omdrejningspunktet 
var UNESCOs verdensmål, der er omtalt længere nede. 
Som deltagerskole i UNESCO-samarbejdet skal vi arbejde 
med netop verdensmålene i undervisningen. Den prakti-
ske del af workshopperne de to dage bestod derfor i at ud-
arbejde konkrete undervisningsforslag – udfordringen er 
her at få det gjort til en del af de enkelte fag i gymnasiet, så 
det kan tages med hjem i klasselokalerne på VHG.

Den anden del 
af turen bestod 
af skolebesøg i 
Beirut. Jeg fik et 
nært kendskab til 
skolen i løbet af 
mine dage der, da 
jeg boede på sko-
lens tag i en lej-
lighed med udsigt 
over byen Fransk  
er undervisnings-

sproget, og 
også engelsk 
fylder meget 
for de libane-
siske elever. Derfor kunne et samarbejde med vores 
egne elever i forbindelse med sprogundervisning må-

ske være interessant. Et klasselokale i Beirut er ikke me-
get anderledes end et i aars. Computere og Wi-Fi fyldte 

også her, og selv på sportspladsen var der ligheder med en 
kunstgræsbane.

Det ideelle udbytte af turen ville være et samarbejde med 
henblik på ind- og udveksling på sigt, men sikkerhedssitua-
tionen i Libanon og Mellemøsten gør det generelt vanske-
ligt. Desuden er der altid ”Middle East timing”-faktoren, 
der giver et ekstra element af spænding til planlægningen 
og koordineringen. Samtidig er det også netop denne kul-
turforskel og ikke mindst at lære at forstå den, der er hele 
formålet med denne del af UNESCO-samarbejdet".

unesCo verdensmålsskoler
Fra 1. august bliver UNESCO-skolernes netværksarbejde 
omstruktureret, og de 26 danske skoler vil fremtidig blive 
kaldt UNESCO Verdensmålsskoler. I stedet for de tre op-
rindelige ”ben” i samarbejdet (TST, WHE og Baltic Sea) vil 
netværket fremadrettet være delt i fokusområderne glo-
balt medborgerskab og bæredygtig udvikling. Her deltager 
VHG kun i det førstnævnte fokusområde, der er en videre-
udvikling af de oprindelige TST- og WHE-projekter. Hermed 
forpligter gymnasiet sig til at undervise i UNESCO-værdi-
er og understøtte eleverne i at udvikle sig til innovative 
og ansvarlige globale medborgere. Bæredygtig udvikling 
bliver i forvejen tilgodeset via gymnasiets status som  
GrØNT FLaG – GrØN GYMNaSIESKOLE.

Globalt  medborGerskab
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nordjysk naturtalent 2018
Nordjysk Naturtalent er en talentkonkurrence, som hvert år præmierer de bedste na-
turvidenskabelige studieretningsprojekter skrevet af nordjyske gymnasieelever i 3g 
inden for kategorierne: fysik, kemi, biologi og matematik.

VHG er så heldige at have Ebbe Michelsen fra 3x, som stillede op i konkurrencen inden 
for matematik – og han løb af med 1. pladsen. Han blev derfor hædret sammen med 
de øvrige vindere og fik overrakt præmie og diplom. Stort tillykke!

nordjyske gymnasIers talentakademI 
På det store billede herover ses fra venstre anders Borg andersen (2x), 
Caroline amalie Ployart Wetche (2t), Caroline Højrup Heidemann (2s), 
Caroline Nørskov Budsted Weje (2y) Iben Ledet Ditlev (2t) Sarah Borg an-
dersen (2y), Cathrine Kjeldal Krabsen (2t), som ved en festligt afslutning 
på aalborg Universitet fik overrakt diplom for deres deltagelse i Nordjy-
ske Gymnasiers Talentakademi. 

I løbet af året har de deltaget på seks talentdage inden for deres område: 
Samfund og business eller Sundhed, naturvidenskab og teknologi, hvoraf 
to af dagene er foregået på UCN og aaU. 



63

ta
l

e
n

t
u

d
v

ik
l

in
G

  p
å

  v
h

G

nordjysk naturtalent 2018
Nordjysk Naturtalent er en talentkonkurrence, som hvert år præmierer de bedste na-
turvidenskabelige studieretningsprojekter skrevet af nordjyske gymnasieelever i 3g 
inden for kategorierne: fysik, kemi, biologi og matematik.

VHG er så heldige at have Ebbe Michelsen fra 3x, som stillede op i konkurrencen inden 
for matematik – og han løb af med 1. pladsen. Han blev derfor hædret sammen med 
de øvrige vindere og fik overrakt præmie og diplom. Stort tillykke!

euso: dm I sCIenCe
Tre elever fra 1x stillede op til Den 
Europæiske Unions Science Olym-
piade: DM i Science, hvor 60 hold 
fra hele landet dystede inden for 
fagene biologi, kemi og fysik. Christina Folkerman Vestergård, Mathias 
Høvring andersen og Oliver Winkel Langballe Jensen repræsenterede 
VHG på fornem vis, men kvalificerede sig desværre ikke til at gå videre. 
På en efterfølgende samling fik de overrakt diplom for deres deltagelse.
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Konkurrencemomentet var også vigtigt på samFund og 
sprog. I år handlede det om Brexit-forhandlingerne. De 
mange deltagere var inddelt i grupper, der skulle forestille 
at repræsentere forskellige EU-lande i de svære forhandlin-
ger med englænderne om at komme ud af unionen. Der-
udover var der to grupper, der skulle repræsentere EU og 
pressen. Vinderen af spillet var den aktør, der havde flest 
penge ved konkurrencens afslutning. Der var mange for-
skellige måder at tjene penge på: F.eks. ved at få opfyldt 
missionsmål og ved at være forslagsstiller til vedtagne trak-
tater. Hvert land skulle endvidere lave en Facebook-side og 
et nyhedssite. Desuden skulle den person fra hvert ”land”, 
der var blevet udpeget til statsleder, holde en tale på en-
gelsk. Der blev lagt megen fantasi for dagen i forhandlin-
gerne og vist også bagt rævekager – præcis som i det vir-
kelige liv.

en gang om året bli-

ver der afholdt stu-

dieretningsdag, hvor 

eleverne arbejder 

sammen på tværs 

af årgangene, så de 

møder nogle af de 

elever, som har valgt 

samme studieret-

ning som dem selv. 

Samfund og Sprog

Sprog og Kultur
sprog og kulturs tema var ”EU og global kompetence”. Her var det 
to unge repræsentanter fra organisationen ”Ungglobal.com”, der styre-
de løjerne. Deltagerne havde på forhånd læst artikler med argumenter 
for og imod Tyrkiets optagelse i Unionen og fået en introduktion til EU’s 
institutioner. På selve dagen fik deltagerne – gennem dialog, diskussion 
og interaktion – en indsigt i, hvad det vil sige at være ung borger i et 
globaliseret samfund.
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De godt 80 deltagere på natur og vIden-
skaB blev inddelt i fire grupper, der skulle 
dyste indbyrdes, som i en rigtig olympiade, i 
forskellige discipliner inden for fagene fysik, 
kemi og matematik. Lærerne var dommere. 
Både ude og inde var der hektisk aktivitet. 
Eleverne byggede bl.a. både og fly rundt om 
på gymnasiet, inden konkurrencerne gik i 
gang. Der blev også opsendt vandraketter. I 
kemilokalerne blev der bl.a. produceret sky-
debomuld med inspiration fra Jules Vernes 
”rejsen til Månen”. Den producerede skyde-
bomuld blev anvendt til at sende bordten-
nisbolde afsted fra minikanoner i fællesom-
rådet til stor fornøjelse for tilskuerne.

Natur og Videnskab

Sprog og Kultur
sprog og kulturs tema var ”EU og global kompetence”. Her var det 
to unge repræsentanter fra organisationen ”Ungglobal.com”, der styre-
de løjerne. Deltagerne havde på forhånd læst artikler med argumenter 
for og imod Tyrkiets optagelse i Unionen og fået en introduktion til EU’s 
institutioner. På selve dagen fik deltagerne – gennem dialog, diskussion 
og interaktion – en indsigt i, hvad det vil sige at være ung borger i et 
globaliseret samfund.

Musik og Kreativitet

musIk og kreatIvItet arbejdede hele dagen i 
musikhuset aLFa med begrebet den latinske mes-

se og indøvede 
korværket ”Missa 
rotna”, kompo-
neret af Bent Pe-
der Holbech. Her 

var organist Jan Mygind fra aars Kirke indkaldt 
som ekspert. Stak man hovedet indenfor i musik-
huset, genlød rummet af overjordiske toner tilsat 
ord som ”kyrie eleison”.
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Hf-klasserne

Krop og Sundhed
krop og sundhed var delt i to grupper, der dels ar-
bejdede med ”fodbold og sundhed”, dels med ”kost og 
ernæring”. De havde besøg af forskellige eksperter, som 
hver især kom med deres indspark til dagen. Fodbold-
konsulenterne Jesper Wasilewski Larsen og Nicki Christi-
ansen præsenterede eleverne for hhv. fodboldfitness på 
aars Stadion og futsal i Vesthimmerlandshallen. Tidligere 
VHG-elev fra samme studieretning, Ellie Malou, som i dag 
er indehaver af firmaet En bid af Malou, lavede sunde 
og nærende eftermiddagssnacks og juicer 

sammen med en gruppe elever på Østermarkskolen. Ef-
ter lækre smagsprøver til alle sluttede dagen i alfa med 
et foredrag af forsker Jesper Nielsen, som fremlagde sine 
resultater omkring effekten af motionsfodbold og sports-
drikke på sundhed og præstationsevne.

hf-klasserNe arbejdede med emnet: Forbrydelse og 
straf. Formiddagen startede med tre workshops omkring 
emnet i ks-fagene: Historie, religion og samfundsfag. Her-
efter skulle eleverne agere dommere for en dag i en sag 
omkring et uagtsomt manddrab. Efter frokost holdt politi-

betjenten og tidligere elev på VHG, Sune, et engageret op-
læg omkring emnet set ud fra politiets synsvinkel, som fik 
spørgelysten frem hos eleverne. Sluttelig var der en lektion 
i selvforsvar og frigørelsesgreb, hvilket gav sved på panden, 
inden alle kunne gå veltilfredse hjem.
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Grønt FlaG 
– Grøn Gymnasieskole

På VHG har der igen i år været fokus på 
miljø og bæredygtighed i bestræbelser-
ne på at opnå det grønne flag. Grønt 
Flag Grøn Gymnasieskole er et miljø-
undervisningsprogram for bæredygtig 
udvikling og en certificeringsordning 
for gymnasier.

Som Grønt Flag Grøn Gymnasieskole 
tager VHG vare på miljøet og arbejder 
frem mod at være stadigt mere bære-
dygtig. arbejdet løber i to spor, ét med 
miljørådet på VHG som omdrejnings-
punkt, og ét med alle gymnasiets lære-
re og elever, som i større eller mindre 
udstrækning integrerer det i den dag-
lige undervisning og i forbindelse med 
fællestimer.

Det store fokus i miljørådet er fortsat 

etablering af ”et grønt klasseværelse”, 
og elever og lærere på VHG ser frem til 
gennemførelsen af projektet. Det grøn-
ne klasseværelse bliver et udendørs-
område med faciliteter, som muliggør 
undervisning i det fri. Tanken er, over 
de kommende år, løbende at udvikle 
området, så det kommer til at rumme 
elementer, der kan understøtte under-
visningen i forskellige aspekter af de 
naturvidenskabelige fag, men som na-
turligvis kan bruges af alle fag på sko-
len.

Borgmesteren i Vesthimmerlands 
Kommune, Per Bach Laursen, 
kiggede forbi en samling i janu-
ar for at overrække det grønne 
flag til miljørådet, som i 2017-
2018 har bestået af aB, He, 
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LH, rL, SC, Thomas (pedel), anna Granfeld (1s), anne El-
gaard Hoff Lassen (3s), asta Hjort Bonnerup (2s), Caroline 
Pedersen (1p), Jakob Brix Grønhøj (2x) og Maria Sørensen 
(3x) .

reportage Fra naturmødet I hIrtshals
Der er sol og sommer, idet vi drejer om hjørnet ned mod 
Hirtshals havn og rammes af en tiltrængt brise.  Snart bli-
ver vi dog ophedet igen, for inde i de hvide telte er en hed 
naturdebat i fuld gang. Her mødes naturentusiaster, poli-
tikere, videnskabsfolk, landmænd og mange andre for at 
debattere fremtiden for den danske natur. De fleste her er 
enige om, at den danske natur skal styrkes, men alligevel er 
interesserne mange. For hvad er natur? Hvilken betydning 
har den for os? Hvad skal vi bruge den til? Har naturen en 
værdi i sig selv? 

Særligt under partidebatten, hvor nogle af de mest frem-
trædende personer i dansk politik debatterer naturens 
fremtid i Danmark, går bølgerne højt. Her er det ikke bare 
politikerne, der er aktive, men publikum spiller også en ak-
tiv rolle med deres hujen og klappen. Og nu, hvor vi er godt 
i gang, hvorfor så ikke slutte af med en god snak om ulven?

Vi havde en spændende dag, og det var fedt at se, hvor 
engagerede folk er i at styrke den danske natur. 

Hilsen VHG’s miljøråd
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mindeord   
thor agerskov 
poulsen, 3y

Thor var en glad og dejlig dreng. Han var især kendt for sin 
store viden om bl.a. aber og andre dyr, hans beige Burber-
ry ”blotterjakke” som ikke gik særlig godt med shorts og 
hans nogle gange skæve kommentarer. Han udbrød f.eks. 
”MOrTEN!” i en religionstime, hvor Catrine spurgte om et 
navn med ’s’, og han troede, at Michael Strunge var forfat-
ter fra Det Moderne Gennembrud. 

Thor var heller ikke bleg for at få andre til at grine på be-
kostning af ham selv. Han troppede f.eks. op i et alt for lille 
havfruekostume til 350 kroner til ’alt godt fra havet’-HEBE, 
men endte dog med at være smukkere end ariel. Han hav-
de desuden udført en rap-sang om Jesus med en høj og 
selvsikker stemme, som var til glæde for både elever og 
lærer. Og selvsikker det var Thor. Til en fest hjemme ved 
Laura besluttede han sig for at bade nøgen i køernes vand-
trug på trods af det store publikum, og han havde et stort 
smil under hele seancen. 

Thor var også en meget positiv dreng. Hans motto var ”ny 
dag, nye tider”, som bevidnede om hans positive syn på 
hverdagen på trods af, at verden kunne være imod ham.

Kære Thor
Vi har nydt dit selskab i klassen, og du vil  

efterlade et stort tomrum, som ikke kan fyldes ud igen. 

Vi kommer til at savne dig, din humor  

og din sjove væremåde. 

Vi ved, at du til tider har haft det hårdt ,  

og håber, at du er et bedre sted nu. 

Du vil altid være i vores hjerter.

–  skrevet af 3y



mindeord   
morten  
tøttrup nielsen

Det var med stor sorg, at gymnasiet i februar modtog den 
triste besked om, at Morten Pedel natten forinden var af-
gået ved døden. Morten havde ikke været ved bevidsthed 
efter den blodprop, han fik tre uger forinden, og han har 
nu fået fred. 

Morten har været pedel på gymnasiet siden 2013, og det 
er ikke for meget at sige, at han var Mr. VHG for både an-
satte i den tekniske afdeling, for eleverne, for lærerne og 
for vores samarbejdspartnere uden for gymnasiets mure. 
Vi holder alle rigtig meget af Morten.

Han efterlader et ubeskriveligt krater på VHG. Hans viden 
om gymnasiet og de mange kompetencer, han havde, er 
allerede stærkt savnede. Det er ufatteligt svært at forestille 
sig et VHG uden Morten.

Ved juleafslutningen fik vi alle syn for sagn: Morten var 
gymnasiets sande leder. Han vandt titlen i en konkurrence 
mod rektor – og selvom udnævnelsen skete på baggrund 
af en musikquiz, var der alligevel elementer af sandhed i 
udnævnelsen. Morten kendte alle gymnasiets små kroge, 
han kendte alle, som havde deres gang på gymnasiet – og 
han kendte lokalsamfundet omkring gymnasiet.

Vi vil mindes Morten som en meget ligefrem og kontant 
mand, som altid var i godt humør. Skulle der roses, blev der 
rost fra scenen til morgensamlingerne – skulle der skældes 
ud, lagde han heller ikke fingrene imellem. Han var let at 
omgås og gjorde altid sine meninger tydelige for alle. En 
spade blev altid kaldt en spade!

Gymnasiets festforening HEBE kan være medunderskriver 
på, at Morten var et af de suverænt mest fleksible men-
nesker, man kan forestille sig. Han havde et kæmpe hjerte 
med plads til alle elever. Han stillede trofast op til alle HE-
BE-fester og hjalp med alverdens små og store problemer 
i hverdagen. Intet problem var umuligt at løse, alt kunne 
lade sig gøre – hvis ellers det var noget han syntes, der skul-
le prioriteres. For man skulle ikke tage fejl: Morten havde 
bestemt også holdninger til, om en opgave skulle klares 
hurtigst muligt, eller om den godt kunne ”syltes” lidt. Han 
var en rigtig drillepind nogle gange – og han elskede, når 
elever og lærere lavede sjov med ham. 

Som leder for den tekniske serviceafdeling var Morten 
yderst vellidt. Han var en leder, som forstod at udnytte de 
kompetencer, afdelingen har i medarbejderne, samtidig 
med at han var i øjenhøjde med sine ansatte.

Morten var blandt meget andet meget engageret i gymna-
siets miljøråd. Faktisk lå det ham utrolig meget på sinde, 
at vi på gymnasiet tænkte på miljøet og ikke fråsede med 
hverken vand, varme eller el. Han arbejdede målrettet på 
at nedbringe vores samlede energiforbrug og havde rigtig 
stor succes med det. Han var yderst engageret i opbyg-
ningen af et grønt klasselokale i anlægget bag gymnasiet. 
Det er ekstra sørgeligt, at han ikke får lov at se det gjort 
færdigt.

Både elever og personale er dybt berørte af dødsfaldet, og 
vi kommer alle sammen til at savne Mortens væsen, hjælp-
somhed og skæve smil. Samtidig sendes varme tanker og 
dybeste kondolence til Mortens efterladte familie.

Æret være Mortens minde!
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