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at uddanne og danne unge både fagligt og personligt er en opgave, vesthimmerlands Gymnasium og hF tager meget 
alvorligt. det handler om den enkelte unges frihed til at vælge, men det handler også om, at de unge, vi i gymnasiet ud-
danner i dag, er beslutningstagere i morgen. Uddannelse er derfor noget, der angår os alle sammen.
 Jette Rygaard, rektor
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Gymnasiet er det fremtidssikre valg! med en almen studentereksamen
i bagagen er der alle muligheder i en foranderlig verden, og unge får på 
gymnasiet skabt et fundament for deres fremtid. Uddannelse giver en 
personlig frihed til at vælge egen retning i livet, og ifølge lykkeforsker 
christian Bjørnskov, aarhus Universitet, skal nøglen til lykke findes i den 
personlige frihed. set i det perspektiv hænger uddannelse og lykke sammen. 
det underbygges af, at der er et stort sammenfald mellem de mest lykkelige 
lande i verden og de mest veluddannede lande.

i øjenhøjde og med poesi kan gymnasiets kerne beskrives således:

det almene gymnasium er selvstændighed og 
samarbejde,  
meninger og medansvar,  
dannelse og demokrati,  
udsyn og indsigt. 
 
det almene gymnasium er forundring, fordybelse  
– forelskelse –  
og en helt ny forståelse. 
 
det almene gymnasium åbner dine øjne for verden.  
Og døren til en verden af muligheder. For dig. 
så du er klædt bedst muligt på til en fremtid, 
hvor den eneste konstant er forandring. 
 
du lærer at se muligheder.  
Gribe dem. Og skabe nye.  
så du selv bidrager til forandringen. 
du lærer i bredden og i dybden. 

med faldhøjde nok til at fejle. 
Og frihed nok til at finde ud af, hvad du brænder for. 
 
du lærer noget om andre mennesker.  
Og en helt masse om dig selv. 
så du er bedst muligt rustet,  
til at vælge præcis den vej videre i livet,  
der giver mening for dig. 
 
det almene gymnasium giver dig stor frihed  
i dit næste valg. 
Frihed til at gå efter dine drømme. 
Frihed til at tænke dig om. 
Frihed til at være dig. 
 
det vigtigste er ikke, at du lærer alt muligt. 
men at du lærer, at alt er muligt!
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ved indgangen til vhG står der en drengestatue i bronze, 
udført af kunstneren Knud nellemose i 1968. statuen hed-
der ”ib”, og det er kunstnerens egen søn, der har været 
model for værket. i gymnasiets årsskrift for 1968 retter rek-
tor Ussing-jepsen i sin beretning for det forløbne skoleår 
en varm tak til aars sogneråd for en bevilling på 33.000 
kr. til anskaffelse af en skulptur til grønnegården, og valget 
faldt på værket af billedhugger Knud nellemose.

siden 1968 har ”ib” altså ”taget imod”, når man nærmer sig 
gymnasiet. til vores 50 års-jubilæum sluttede koncernchef 
for Falck, allan søgaard larsen, student fra vhG i 1974, sin 
festtale af således: ”Og når man går ud ad glasdøren, forbi 
Grønnegården, kommer man til ib, Og hvis man går lang-
somt forbi, kan man høre ham hviske med en insisterende 
og trøstende stemme, som han har gjort i generationer og 
til generationer: ”det skal nok gå. du skal nok klare det. 
du er kommet langt – og du har langt igen. ret ryggen, se 
fremad, og lyt ikke til dem, der siger, du ikke kan. slå dem 
ned, der vil holde dig tilbage. tag hvad du kan få her, og når 
du går forbi mig for sidste gang, så tro på, at du når det, 
du drømmer om. Flyv selv. For jeg siger til dig fra den ene 
tironianer til den anden. du skal altid være på vej. semper 
tiro””.

i år startede således ca. 180 nye vhG-elever, fordelt på 5 
stx-klasser og 2 hf-klasser, der dagligt skal gå forbi ”ib” på 
deres vej til og fra gymnasiet.

Både ”IB” og vores gamle elever hIlste på
Og så kom de: de 180 nye ansigter, der med nervøsitetens 
sved på panderne trissede forbi ”ib” og ind til det ukendte 
land bag de gule murstensmure. det er altid en utryg, men 
også spændende situation at møde både kommende klas-
sekammerater og gamle elever, og have tanker om, hvor-
dan man bliver modtaget?

her kan man konkludere, at vores gamle elever virke-
lig forsøgte at skabe en yderst nærværende og ven-
lig stemning. Efter en kort fællesintroduktion blev 
klasserne inddelt i grupper, som hver for sig skulle 
rundt på hele gymnasiet for at løse en tipskupon. 
derefter samledes alle i hallen, hvor elevambassa-
dørerne stod for diverse lege, ligesom vindergrup-
perne blev fundet.

Efter frokost var der et forløb i de forskellige klasser, 
inden alle de nye elever samledes i hallen, hvor hen-
holdsvis anden og tredje årgang kom forbi og hilste 
på, inden den afslutningsvis stod på kage og et gruppe-
billede taget med drone.
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vellykket  introtUr  til  livø
På forhånd havde de nye 1g’ere på vhG og de medføl-
gende lærere lidt skeptiske miner på, da de i slutningen 
af august drog til livø for at afvikle den traditionelle ry-
ste-sammen-tur dér. meteorologerne havde nemlig varslet 
regn. det kom der ikke noget af, så deltagerne kunne ved 
hjemkomsten melde om en strålende tur på limfjordsøen.

størstedelen af turens program var en del af nv-under-
visningen, så det var hovedsageligt naturvidenskabelige 
lærere, der var med. det overordnede emne for de øvel-
ser, eleverne i de fem klasser skulle lave, var ”bæredygtig 
energi på livø”. i fysik handlede det om solceller, i geografi 
om strålingsbalance, og i kemi om forbrændingsreaktioner. 
Biologilærerne tog sig af biomasseundersøgelse, fotosyn-
tese og respiration.

derudover var der en masse sociale aktiviteter. den ene 
dag kom vores elevambassadører fra 2. og 3. årgang og af-
holdt ”livø Games”. Bag dette navn gemte der sig en mas-
se sjove ryste-sammen-aktiviteter. På et tidspunkt kom 
musiklæreren lisbeth Bæk Eriksen også over på øen og 
afholdt en sangtime med eleverne. Endelig havde geogra-
filæreren jakob dyrman og fysiklæreren Frederik Faarvang 
hansen sørget for bålhygge om aftenen, og der blev bagt 
masser af snobrød. Og så var der naturligvis også mulighed 
for boldspil og badning i fritiden.
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229 elever og lærere fra vhG var 
tilmeldt Kimbrerfestløbet i sep-
tember, så vi fik– traditionen tro 
– pokalen for det største hold.

Bedst placerede elev i den sam-
lede stilling på 5 km ruten var 
casper Kristensen Pedersen (3k), 
som fik en flot 8. plads med tiden 
19:09. 

hannah Gass sibbesen (1s) løb 
med 1. pladsen for kvinderne 
med tiden 19:36, skarpt forfulgt 
af anne Glerup nielsen (3x) på 3. 
pladsen og rektor jette rygaard 
på 6. pladsen.

På 10 km ruten kunne lærke ca-
røe Klitgaard Petersen (2x) indta-
ge 3. pladsen blandt kvinderne 
OG 1. pladsen for aldersgruppen 
14-19 år med tiden 47:11.

tillykke til alle som gennemførte 
og tak for en dejlig aften!

sikke  en   løbefest!
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regnvejret blev totalt ignoreret, da alle elever og lærere 
traditionen tro afholdt aktivitetsdag og dystede i en lang 
række idrætsgrene samt i billedkunst. målet var jo først 
og fremmest at have en sjov og sundhedsfremmende dag, 
men også at finde frem til en vinderklasse.

allerede fra morgenstunden var aktivitetsniveauet i top, 
hvilket bl.a. kunne registreres i fodbold, ultimate, floor-
ball, roning, volley og rullebrætsbold, ligesom i det store 
stafetløb, hvor hver klasse skulle løbe 20 gange rundt om 
gymnasiet på de tilstødende veje. i alle discipliner blev alle 
lærerne godt brugt, da hver klasse kunne score flere points 
ved at have lærere på banen.

i stafetløbet anede man allerede, hvordan 3k var indstillet 
på at give sig fuldt ud og tage revanche for nederlaget til en 
1g-klasse året før. Klassens løbere piskede afsted, som var 
det klassens ære, der stod på spil.

det samme kan man ikke sige om det unge lærerhold, dyr-
mans tropper, i fodbold. måske havde flere af de mere ru-
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tinerede fodboldstjerner 
allerede læst skriften på 
væggen og skyndt sig at 
blive engageret til diver-
se elevhold i floorball, 
volley og roning, mens 
lærerne skulle på fodbold-
banen? Og måske var det 
netop derfor, at holdets mana-
ger, dyrman, valgte dommerfløjten i 
stedet for at betræde kunstgræsbanen som spiller? dom-
merfløjtehvervet slap han, ifølge det unge lærerhold, nu 
ikke videre heldigt fra, for de undskyldte det klare og yd-
mygende nederlag til en 1g-klasse med overhovedet ikke 
at have dommertække.

i kælderen var fysisk udfoldelse afløst af modemæssig ide-
rigdom. her skulle klasserne dyste i at skabe bæredygtig 
mode, og de innovative kreeringer var ganske imponeren-
de. mange gode forslag, hvor hf-klassen 1q dog var skar-
pest og fortjent kåret som modevinder.
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rundt om på gymnasiet var der gang i udfordringer, som 
krævede, at tre elever fra én klasse udfordrede tre andre 
unge fra en anden klasse. Og det blev der i den grad: - alt 
fra dyster i traktormærker til stående længdespring.

det skulle vise sig, at dagen var langt mere international 
end den lokale vhG-dyst, som man havde forventet. For 
midt blandt de ca. 550 unge dukkede tim fra Belgien plud-
selig op. tim, en tidligere udvekslingselev, havde besluttet 
sig for at tage turen fra Gent i Belgien til aars i det nordjy-
ske for at støtte 3t i bestræbelserne på at vinde aktivitets-
dagen.

Og selv om tim løb som en professionel og viste, at han 
ikke havde glemt, hvad en floorballstav skal bruges til, så 
var det dog ikke nok. da vinderklassen blev udråbt, var det 
eleverne fra 3k, som kunne juble. de fik stor applaus, hvil-
ket allerede vidnede om, at de nok ville kunne føre sig frem 
som populære vindere ved den senere hebe-fest samme 
aften.
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Overgangen fra grundforløb til de nye studieretningsklas-
ser blev på vhG lettet med tre forrygende kreative dage 
for 1g’erne, hvor fagene mediefag, billedkunst og musik 
gik sammen om at producere nogle film. lærerne i fagene, 
Ulla andreasen, Kirsten sørensen, margit hansen og trine 
madsbøll fik dog professionel hjælp i dagene af skuespil-
ler marie louise Wille, stage-designer liselotte justesen og 
musiker anders Birk.

de tre dages intense arbejde i de kreative fag, der havde 
overskriften ”du forrykker min eksistens!”, kulminerede 
fredag eftermiddag med filmfremvisning i musikhuset 
alFa, hvor de fem nye 1g-klasser præsenterede deres for-
tolkninger af temaerne:

1k - lavt selvværd  
1s - meningen med livet  
1t - tomhed  
1u - ensomhed  
1x - kropsidealer

her gik den ene klasse efter den anden op på scenen til Ulla 
andreasen med mikrofonen, hvorefter hver enkelt elev 

dU  forrykker 
 min  eksistens!
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sagde et ord, der skulle karakterisere hans eller hendes 
oplevelse af dagene. langt de fleste positive ord, iblandet 
konstaterende ord som ”kaotisk” og ”udfordrende”. derpå 
introducerede klassens ”producer” filmen, inden den blev 
vist.

Efter filmforevisningen var også de tre huskunstnere på 
scenen for at give deres evaluering af forløbet. marie-lou-
ise Wille sagde, at der var blevet arbejdet ekstremt inten-
sivt de tre dage, og at resultatet var imponerende, når man 
tænker på, at det var input fra tre forskellige fag og om sto-
re emner, der skulle blive til en film. hun sluttede af med at 
sige: ”i har rykket jer!”

det samme sagde musikeren anders Birk, der havde guidet 
eleverne i at lave musik til filmene, og han sluttede af med 
et citat fra jokeren: ”Klap jer selv på skulderen!” 

stage-designeren sagde, at det havde været sjovt, udfor-
drende og forvirrende. ”hendes” elever havde arbejdet 
med at lave nogle rum, som handlingen i de fortællinger, 
eleverne havde lavet i mediefag, skulle foregå i, og det var 
lykkedes fint i de fleste af filmene.

Undervejs var der også blevet lavet en masse delproduk-
ter. F.eks. blev gymnasiets Kirkeby-observatorium pakket 
ind under en kunsthappening. det hele var med til at ryste 
de nye klasser sammen, samtidig med at eleverne fik noget 
ud af det rent fagligt. som alberte Brøner Kidmose fra 1s 
udtrykte det: ”Efter den hårde afslutning på grundforlø-
bet var det fedt at have nogle dage uden lektier, hvor man 
bare kunne være kreativ og komme med sine inputs til det 
overordnede tema (for hendes vedkommende ”meningen 
med livet”). samtidig var det rart at have en professionel (i 
hendes gruppe musikeren anders Birk) at støtte sig op ad”.

ifølge musiklæreren trine madsbøll havde eleverne også 
haft godt af at opleve, hvordan lydsiden til en film og musik 
i det hele taget består af gentagelser af et par temaer med 
variationer.

i mediefag fremhævede en af ”skuespillerne”, leon Ber-
bati, hvor godt det var at lære ”master shot”-teknikken af 
marie louise Wille. resultatet så man i 1k’s humoristiske 
film om lavt selvværd med fokus på at fremvise følelser 
gennem ansigtsmimik.

dU  forrykker 
 min  eksistens!
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det var ikke ligefrem julegaver jesper theilgaard 
havde med til tilhørerne, da han i december 

holdt foredrag om klimaet. han startede fæl-
lestimen med at sige til eleverne: ”the world 
needs you!”, idet han understregede, at kli-
maet er de unges problem, selvom det er 
hans generation, der har skabt det. ”der er 
ingen navlestreng”, sagde han. ”vi har ikke 
mere end det, vi har”. men vi kan skubbe til 
udviklingen ved vores måde at leve på.

derefter fremlagde han en række overbevi-
sende slides, der viste jordklodens klimatiske 

tilstand. En del af tilhørerne, nemlig 1g’erne, 
var godt forberedte, da de for ca. en måned 

siden så jesper theilgaards klimafilm i forbin-
delse med undervisningen i det naturvidenska-

belige grundforløb. selvom det var komplicerede 
sammenhænge, han talte om, som f.eks. cO2-ud-

ledning, drivhusgasser og polare jet streams, for-
måede han hele tiden at gøre stoffet forståeligt ved 
hjælp af sigende billeder. Bl.a. brugte han en teg-
ning af et balancenummer i en cirkusmanege til at 
illustrere, hvor galt det kan gå, hvis vi ikke får vendt 
udviklingen. Eller forskellen på en kold øl, lige hen-
tet i køleskabet, over for en doven øl, der har stået 
for længe, til at forklare cyklussen med istider, veks-
lende med mellemistider.

opfordrede  Gymnasieelever  
til  et  nyt  UnGdomsoprør
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det var ikke ligefrem julegaver jesper theilgaard 
havde med til tilhørerne, da han i december 

holdt foredrag om klimaet. han startede fæl-
lestimen med at sige til eleverne: ”the world 
needs you!”, idet han understregede, at kli-
maet er de unges problem, selvom det er 
hans generation, der har skabt det. ”der er 
ingen navlestreng”, sagde han. ”vi har ikke 
mere end det, vi har”. men vi kan skubbe til 
udviklingen ved vores måde at leve på.

derefter fremlagde han en række overbevi-
sende slides, der viste jordklodens klimatiske 

tilstand. En del af tilhørerne, nemlig 1g’erne, 
var godt forberedte, da de for ca. en måned 

siden så jesper theilgaards klimafilm i forbin-
delse med undervisningen i det naturvidenska-

belige grundforløb. selvom det var komplicerede 
sammenhænge, han talte om, som f.eks. cO2-ud-

ledning, drivhusgasser og polare jet streams, for-
måede han hele tiden at gøre stoffet forståeligt ved 
hjælp af sigende billeder. Bl.a. brugte han en teg-
ning af et balancenummer i en cirkusmanege til at 
illustrere, hvor galt det kan gå, hvis vi ikke får vendt 
udviklingen. Eller forskellen på en kold øl, lige hen-
tet i køleskabet, over for en doven øl, der har stået 
for længe, til at forklare cyklussen med istider, veks-
lende med mellemistider.

hvad vil i byde ind med?
Jesper theilgaard forklarede nogle af springene 
på de viste kurver med bl.a. vestens udflytning af 
virksomheder omkring år 2000 til Kina, der jo er et 
kulland. derved fik den globale opvarmning endnu 
en tand, så vestens forbrugere kan få billigere varer. 
det går ud over biodiversiteten og dermed os selv. 
der bliver mangel på ressourcer, bl.a. fosfor. han var 
også inde på problemet med svovlsyre og syreregn 
som et resultat af forbrænding af svovlholdig olie i 
opgangsårene efter anden verdenskrig.

direkte henvendt til tilhørerne spurgte han, hvad de 
ville byde ind med. vil i tage offentlig transport el-
ler hoppe på cyklen i stedet for den private bil? vil 
i købe mindre tøj og genbruge? vil i give afkald på 
den sidste nye iPhone? skal jeres næste ferie gå til 
holstebro i stedet for thailand?

her kunne jesper theilgaard ikke vide, at vhG-ele-
verne netop har deltaget i det landsdækkende Ung 
Energi tiltag ”Fem Fede dage”, organiseret af det 
meget aktive miljøråd for at bevidstgøre eleverne 
om, hvor betydningsfuld en ændret livsstil er for 
miljøet.

han opfordrede de unge til at stille spørgsmål til po-
litikerne, når de møder dem til det kommende folke-

tingsvalg, og ikke lade sig spise af med forklaringer 
om, at teknologien nok skal løse klimaproblemet. 
med jesper theilgaards ord: ”vi kan ikke bare sidde 
i lænestolen og vente på, at Ole Opfinder kommer 
med en dims, der kan klare det hele”.

man kan håbe på nye teknologiske landvindinger, og 
foredragsholderen gav eksempler på nogle af dem, 
men det er ikke nok. det var i den forbindelse, at 
han opfordrede eleverne til at gå på barrikaderne og 
lave et nyt ungdomsoprør.

til sidst i fællestimen gav den kendte meteorolog 
eleverne lejlighed til at stille spørgsmål. her havde 
han nok på forhånd den fordom, at i vesthimmer-
land taler man ikke så meget. men han blev posi-
tivt overrasket. der blev både spurgt til theilgaards 
bud på, hvornår ”point of no return” indtræffer, til 
udviklingslandenes brug af fossile brændstoffer, 
og til, hvordan økologien ser ud i en klimamæssig 
sammenhæng. til det sidste svarede meteorologen, 
at der ikke nødvendigvis er lighedstegn mellem de 
to størrelser. han blev således nødt til et par gan-
ge at komplimentere spørgerne med et ”skidegodt 
spørgsmål”. Elevernes bifald ved afskeden med jes-
per theilgaard indikerede, at de også havde forstået 
alvoren i hans budskab.

opfordrede  Gymnasieelever  
til  et  nyt  UnGdomsoprør
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Skuespilleren med de lyseste lokker er Jakob Svensmark

alle fotos: Opgang2 turnéteater/Fotograf: ditte chemnitz
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som tilskuer til Opgang 2’s opsætning af teaterforestillin-
gen ”OmG – Om kærlighed og andre katastrofer” kunne 
man fristes til at komme med ovenstående udbrud, for det 
var virkelig flot skuespilkunst, man var vidne til. til venstre 
på scenen sad komponisten, musikeren og sangeren hen-
rik andersen med sin guitar og lavede små mirakler med 
lydsiden, og de tre andre skuespillere i ensemblet, stinne 
henriksen, sami idrissi hvidtfeldt og jakob svensmark, 
fulgte fint trop og fik ved fælles hjælp levendegjort en ræk-
ke figurer fra miljøet omkring aarhus å, så de stod levende 
for de unge tilskuere.

Bl.a. en ung far og hans søn, adam, der har fået en gul pip-
fugl i bur, en ung pige, der starter som kassedame i netto 
for at rette op på et tyveri fra sin mormor, et par eftersko-
leelever, der efter en fest er på biltur til magasin for bl.a. at 
købe et par røde bukser. For slet ikke at tale om de optrin, 
hvor de spiller måger og fisk. alt sammen til en eventyrlig 
lydside, som de alle sammen bidrager til med deres gen-
nemførte musikalitet.

som det anes, er det ret umuligt at genfortælle handlin-
gen, så det giver mening, men på scenen hænger det hele 
sammen. dialogen er også ret vittig, og samtidig giver den 
anledning til filosofiske overvejelser hos tilskueren. ”Oh 
my God”-replikken (i sms-sprog forkortet til OmG) bliver 
i løbet af forestillingen sagt med mange forskellige beto-
ninger og om både stort og småt. i nogle sammenhænge 
bliver den rettet opad, og spørgsmålet melder sig, om der 
virkelig er en gud. i flere sammenhænge blev der snarere 
svaret med en forkølet hosten eller en rusten replik nede 
i gulvhøjde fra den hjemløse foran magasin du nord, som 
henrik andersen også giver stemme til.

de typer, vi møder på scenen, har mange drømme, bl.a. 
om kærligheden, men ofte ender det katastrofalt, fordi vi 
påvirker hinanden og er ofre for sociale faktorer. F.eks. er 
kassedamen i netto opsat på at yde sit bedste og virkelig 
være venlig, når hun siger ”hav en god dag” til kunderne, 
men når butikschefen har hende under kraftigt opsyn, 
bliver det i stedet til en intetsigende grimasse.

Omgivelsernes indvirkning på personerne illustreres 
også gennem scenerne, hvor skuespillerne spiller fugle, 
ja endog en fisk, der ender i næbbet på en måge, lige in-
den den skal til at sluge en kebab-rulle, der flyder rundt i 
aarhus å blandt efterladte cykler og indkøbsvogne! sam-
fundets vrangside er bestemt ikke gemt væk i stykket, 
skrevet af dramaturgen Pia markussen, der tidligere har 
fået priser for sine manuskripter.

en skuespiller krydser sit spor
vesthimmerlands teaterforening, der var arrangør af 
forestillingen, havde altså gjort et godt valg her ved årets 
start. i første omgang havde de endda ikke bemærket, 
at en af aktørerne, jakob svensmark, er fra egnen. For 
godt ti år siden blev han student fra vhG, og for ham 
var det ekstra spændende bl.a. at spille for 1g-eleverne 
fra sit gamle gymnasium efter at have turneret rundt i 
hele landet det sidste års tid. allerede på vilsted Friskole 
og i sin gymnasietid var han optaget af teater og musik. 
han spillede med nogle gymnasiekammerater (bl.a. hans 
Peter auken Beck og lars imer Kyndesen) i et band, de 
kaldte ”hip”, og siden har han medvirket i adskillige mu-
sicals. ham kommer vi til at se mere til som skuespiller. 
han kunne desuden fortælle, at der er flere fra vhG, der 
har succes i teaterverdenen. således er Karla rosendahl 
rasmussen fra haubro lige blevet dimitteret fra teater-
skolen i København.
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black in the Usa
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det var bare en af mange racistiske udtalelser, musike-
ren gregory boyd måtte lægge øre til i sin barndom i mil-
waukee, Wisconsin, hvor han blev født i 1967. det fortal-
te han om i en fællestime med overskriften ”black in the 
usa”.

udtalelsen faldt i en bus, hvor den lille greg gjorde alt for 
at gøre sig usynlig. gennem sådanne små hverdagsscener 
i kød og blod fik han hurtigt tilhørerne til at forstå, hvor 
hårdt det havde været at vokse op som sort i den fattig-
ste del af arbejderklassen. Faderen var ansat på en fabrik, 
hvor man fyldte Coca-Cola på flasker. på et tidspunkt, ef-
ter et sygdomsforløb, blev han tilmed alkoholiseret. 

det var den ene pol i gregory boyds fortælling. den an-
den var musikken, som var forbundet med moderen. hun 
sang for børnene, og greg havde indtrykket af, at han al-
tid lyttede til musik, da han var mellem 4 og 6 år. bl.a. i 
”kirken”, som tidligere havde tjent som slagteri eller lig-
nende.

den musik, der mødte ham her, fremstod i hans erindring 
som fantastisk. en par gange undervejs i fællestimen 

sprang boyd til klaveret, der stod på scenen, eller til olie-
tønderne ved siden af for at give eksempler på denne mu-
sik. bl.a. fik han nærmest opbygget en gospelstemning på 
et tidspunkt, hvor tilhørerne interagerede.

det var denne arv fra moderen om, at alt nok skal bli-
ve godt, der til sidst fik overtaget i gregory boyds liv. en 
skønne dag fik han mod til at stille sig op og dirigere ma-
rineorkestret, som han var blevet optaget i, og fra at have 
været en dreng, der ingenting var og som skammede sig 
over sin påklædning, var han nu noget og dannede lige-
frem skole for, hvordan de andre gik klædt.

selvom næsten hele fællestimen foregik på engelsk (med 
undtagelse af ordet ”bindingsværkslejlighed” og et par 
andre danske gloser), havde eleverne ikke svært ved at 
forstå boyd. han var flink til at gentage sine sætninger, 
og samtidig gjorde han sig de største anstrengelser med 
kroppen for at få budskabet frem. det lykkedes ham også 
til sidst at få en dialog i gang med eleverne. bifaldet ved 
fællestimens afslutning tydede på, at eleverne nu har fået 
sat billeder på den institutionaliserede og kulturelt betin-
gede racisme, de i teorien godt vidste eksisterer i usa.
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sprang boyd til klaveret, der stod på scenen, eller til olie-
tønderne ved siden af for at give eksempler på denne mu-
sik. bl.a. fik han nærmest opbygget en gospelstemning på 
et tidspunkt, hvor tilhørerne interagerede.

det var denne arv fra moderen om, at alt nok skal bli-
ve godt, der til sidst fik overtaget i gregory boyds liv. en 
skønne dag fik han mod til at stille sig op og dirigere ma-
rineorkestret, som han var blevet optaget i, og fra at have 
været en dreng, der ingenting var og som skammede sig 
over sin påklædning, var han nu noget og dannede lige-
frem skole for, hvordan de andre gik klædt.

selvom næsten hele fællestimen foregik på engelsk (med 
undtagelse af ordet ”bindingsværkslejlighed” og et par 
andre danske gloser), havde eleverne ikke svært ved at 
forstå boyd. han var flink til at gentage sine sætninger, 
og samtidig gjorde han sig de største anstrengelser med 
kroppen for at få budskabet frem. det lykkedes ham også 
til sidst at få en dialog i gang med eleverne. bifaldet ved 
fællestimens afslutning tydede på, at eleverne nu har fået 
sat billeder på den institutionaliserede og kulturelt betin-
gede racisme, de i teorien godt vidste eksisterer i usa. selvom den 65-årge fotograf henrik saxgren havde haft 

problemer med vinduesviskerne på sin bil under køretu-
ren til vhG, var det dog for intet at regne imod de fysiske 
strabadser og udfordringer, der havde mødt ham på hans 
rejser med hundeslæde i ”det yderste thule” som forarbej-
de til bl.a. de otte fotografiske værker, der pryder vægge-
ne på gymnasiets første-etage. dem fortalte han om i sit 
foredrag på vhG, der også indgik som en del af Kulturugen 
aha i vesthimmerland.

tilhørerne fik en nøgtern og usminket beretning om hans 
månedlange ophold blandt grønlandske fangere på hav-
isen 1.200 km fra nordpolen i perioden 2014-2016, imens 
hans flotte billeder fra bogen ”Ultima thule” blev projice-
ret op på lærredet i gymnasiets fællesområde. vi var såle-
des med i den 20 km2 store fangerhytte, hvor syv voksne 
mænd skulle overnatte, og kunne nærmest på egen krop 
fornemme lugten og klaustrofobien. vi fik også et levende 
indtryk af, hvad det vil sige at være på hvalrosjagt med en 
fanger, der kun har otte hunde i sit hundeforspand, og hvor 
udrejsen tog 12 timer, hjemturen 15 timer, da de havde 
350 kg kød med på slæden. En hvalros vejer 800 kg, så no-
get af kødet måtte efterlades på stedet til senere afhent-
ning. det var imidlertid ikke et problem, da området er ”en 
stor dybfryser”. vi fik også lært det grønlandske udtryk for 
”nu bliver i eddermame liggende”, som saxgren benyttede 
sig af, når han var blevet sat til at passe på hundene.

vi var desuden med på en dramatisk isbjørnejagt, hvor 
farten på hundeslæden blev sat op fra den traditionelle 
march hastighed på 15 km i timen til 30 km, da hundene fik 
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færten af friske isbjørnespor og nærmest forvandlede sig 
til et ulvekobbel.

højdepunktet i saxgrens beretning fra thuleområdet var 
måske fortællingen om en hvaljagt: Efter at de sidst i april 
måned ikke havde set én eneste hval, pisker der pludselig 
300-400 stk. forbi. Fotografen sammenlignede det lidt med 
at sidde og kigge på et tour de France-felt i fjernsynet om 
sommeren. det lykkedes kun fangerne at få fangstblæren 
plantet i ”rumpetten i løbet”, men da en hval vejer omkring 
et ton, er det stadig et voveligt foretagende at få det gjort 
af med pattedyret og få det op på isen. 

men først og sidst var saxgrens foredrag en fortælling om 
hans kærlighed til en 700 år gammel fangerkultur, der om 
25 år vil være uddød. disse mennesker, som han ikke hav-
de fælles sprog med, men som alligevel kunne kommuni-
kere rent umiddelbart, havde lært ham at være tålmodig, 
ikke stille krav, skønt tilværelsen kan være barsk, og leve 
på naturens præmisser. vi fik nogle eksempler på deres 
animistiske religion. F.eks. myten om ”havets moder”, som 
kendes ved alle arktiske kyster og som gives som forklaring 
på, at der ikke kommer hvaler. så åndemaneren må sendes 
ud for at gøre hende god igen.

især i slutningen af foredraget kom saxgrens holdninger 
tydeligt frem. han opfordrede dem, der ikke helt troede 
på den globale opvarmning, til at tage til Grønland og se, 
hvordan der nu kun er 25 km til iskanten, hvor der, for 25 
år siden, var 100 km. han har heller ikke meget til overs for 
storbyens dyreaktivister, der selv via overforbrug udleder 
masser af Co2, samtidig med at de falder i svime over, at 
nogle få fangere i en fjern bygd lever på et eksistensmini-
mum og skyder 20 isbjørne om året, som de må, da isbjør-
nen ikke er en truet dyreart.

20

fæ
l

l
e

s
t

im
e



21

fæ
l

l
e

s
t

im
e

politisk  debat  med  
folketinGskandidater

valgFlæsk på menuen
vhG havde både rent bogstaveligt og i overført betydning 
sat valgflæsk på menuen den 6. maj. i lektionen op til spi-
sepausen havde samfundsfagslærere arrangeret en fælle-
stime med kandidater til det forestående folketingsvalg. 
Konceptet var, at repræsentanterne fra partierne skulle 
være førstegangskandidater til Folketinget, så det var ”før-
ste gang” for både panelet og tilhørerne.

Fællestimen startede med, at de 7 kandidater præsente-
rede sig. Yderst til venstre på scenen sad Enhedslistens si-
nem demir, der vat stået op kl. 03.40 i København for at 
være på plads i aars til tiden. hun fortalte, at hun først var 
blevet dansk statsborger sidste år. ved siden af hende sad 
partiforeningsformanden for sF i aalborg, line Petersen, 
der var blevet nødt til at erstatte kandidaten jacob Kliva-
ger vestergaard, der var blevet forhindret i sidste øjeblik. 
alternativet var repræsenteret ved skuespilleren christi-
an Gade Bjerrum og socialdemokratiet ved lægen søren 
valgreen Knudsen. til højre for ham sad casper hedegaard 
fra radikale venstre. så fulgte marie Bjerre fra venstre, og 
yderst til højre sad martin K. madsen fra liberal alliance. 
han var ganske vist ikke førstegangskandidat, kunne han 
oplyse, men da han kun fik fem stemmer i aarskredsen sid-
ste gang, skulle han have taget revanche.

slagets gang blev styret af lærerne cathrine vad nørmark 

og marie skou, og de holdt politikerne i kort snor, så tale-
tiden nogenlunde blev overholdt, og eleverne i salen fik 
lejlighed til at stille spørgsmål. dem var der faktisk mange 
af undervejs. Også nogle af de mere finurlige, der viste, at 
spørgerne var godt inde i sagerne.

uddannelsespolitikken
Ordstyrerne havde valgt en 3-4 specifikke emner, som de 
gerne ville have panelets synspunkter på. det første var, 
meget naturligt på et gymnasium, uddannelsespolitikken, 
hvor omfordelingsbidraget kom i fokus. her ville de par-
tier, der ikke er i regering, ikke uventet have det fjernet, 
mens de andre var lidt mere fleksible. line Petersen kræ-
vede uddannelsesloftet fjernet, mens alternativets mand 
havde et mere utraditionelt forslag, inspireret af klimade-
monstrationen d. 15. marts: det skulle gøres lovligt for de 
studerende at have op til 10 dages fravær om året til at fin-
de deres egen vej at studere på. søren valgreen Knudsen 
understregede, at uddannelse er den vigtigste ressource, 
vi har, mens casper hedegaard talte varmt for de svage-
ste i uddannelsessystemet. marie Bjerre gik ind for mere 
frihed og fleksibilitet, kombineret med sunde offentlige fi-
nanser. martin K. madsen, der er gymnasielærer, gav et par 
eksempler fra sin skole på, at der godt kan laves ansvarlige 
besparelser. ifølge ham er der en masse spild i den offentli-
ge sektor, og man kan godt ”trimme” systemet.
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der var af gode grunde ikke så meget tid til at komme ind 
på reelle tal i debatten, så her og også senere i debatten 
lovede flere af kandidaterne at sende partiets ”fuldt finan-
sierede plan”, når nogle tilhørere fra salen stillede spørgs-
mål til sammenhængen mellem det, der blev lovet, og fi-
nansieringen af det.

velFærdssamFundets udFordringer
det næste tema i debatten var, hvilke udfordringer for 
fremtidens velfærdssamfund kandidaterne så. 

her udspandt der sig en længere debat om pensionsalde-
ren, fremprovokeret af martin K. madsen, der mente, at 
vi altid har et valg i tilværelsen. som ung kan man måske 
have et job som turistguide på mallorca, men vi har altid 
mulighed for at skifte job eller uddannelse, og har man så 
et nedslidende job, må man selv sørge for at spare op, så 
man kan forlade arbejdsmarkedet i tide. til det replicerede 
sinem demir, at valget for en murer eller en pædagog er 
ret illusorisk. Fra rød side blev det i øvrigt bemærket, at der 

var foretaget en række besparelser, der havde forringet ar-
bejdsmiljøet. det afviste marie Bjerre, og hun foreslog, at 
man afskaffede unødvendigt administrativt ”bøvl” til fordel 
for velfærdssamfundet. hun slog fast, at det skal kunne be-
tale sig at arbejde.

som ved de andre emner stak christian Gade Bjerrums ind-
læg lidt af fra de andres, idet han gik ind for en 30 timers 
arbejdsuge. vi skal ikke arbejde os selv ihjel, sagde han. 
det skal så finansieres ved at beskatte de store firmaer, der 
kommer til danmark, og spare på kampfly. ”robotterne 
kommer”, sagde han også, så der vil ikke være lige så man-
ge jobs som nu.

KlImaområdet
Også ved det næste emne, klimaområdet, var hans svar 
kort og kontant: ”leave no trash!” (ryd op efter jer selv!). 
han kom også ind på dagens ”nyhed” i medierne, om at 
biodiversiteten var truet, idet en million dyrearter risikerer 
at forsvinde. vi vil den grønne omstilling mest, sagde han. 
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det viste sig dog, at alle partierne havde en mening om, 
hvad der skulle gøres. de var blot ikke helt enige om mid-
lerne og tempoet. 

sæt tre ord på
i den forbindelse var der et fiffigt spørgsmål fra salen til 
christian Gade Bjerrum. spørgeren ville vide, hvad han 
mente om de andres partiers forbrug af ressourcer til flot-
te flyers og plakater. det var dog blevet tid til politikerne at 
spare på ordene, idet ordstyrerne bad dem om ”at sætte 
tre ord på”, hvad de ville, hvis de blev vagt. martin K. mad-
sen tog det helt bogstaveligt og foreslog ”hold på tegne-
bogen!”. der kom dog lidt flere ord på hen ad vejen. sinem 
demir sluttede af med at sige noget om bedre behandling 
af flygtninge og anti-racisme. det var ellers et emne, der 
slet ikke havde været oppe i den timelange debat. 

til sidst stod den så på valgflæsk, også til førstegangskandi-
daterne. det foregik i god ro og orden, hvor de bl.a. sludre-
de om den tredje limfjordsforbindelse og Egholm.
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som sædvanligt var en stor del af eleverne fra vhG sam-
men med nogle lærere på skitur i starten af det nye år (2/1 
- 8/1). turen gik denne gang til st. johann i østrig. siden 
er der blevet evalueret på turen, og da der kun har været 
lovord om arrangementet, arbejdes der nu på at gentage 
succesen samme sted til næste år. På næsten alle parame-
tre har turen været vellykket.

nu overlader arrangørerne heller ikke noget til tilfældig-
hederne. allerede før juleferien var de deltagende lære-
re, jakob dyrman, Wiktor nowakowski og solveig Bigum, 
nogle dage på stedet for at prøvekøre pisterne og sikre sig, 
at alt var, som det skulle være. Og på selve turen havde 
de suppleret sig med nærtstående personer, stine (syge-
plejerske), jens (tryghedsGruppen) og mie (professionel 
skiinstruktør), så man var godt dækket ind.

vejret kan man trods alt ikke forudse, og som det huskes, 
var medierne herhjemme netop i de dage, hvor de 106 ele-
ver fra vhG var afsted, fulde af beretninger om store sne-
mængder og lavineskred i østrig. mange elever fortalte da 
også om forældre, der var nervøse pga. det, men der var 
ingen fare på færde i st. johann, når blot man blev på de 
afmærkede pister. 

det var et godt område, der var styr på det hele og ikke 
mindst styr på sikkerheden. nogle dage var nogle pister 
lukkede pga. lavinefare, og nogle dage var sigtbarheden 
ringe. sidste dag kom gruppen slet ikke på ski, da åbnin-
gen af en gondol konstant blev udsat for at eliminere la-
vinefare. i stedet fandt de meget venlige og hjælpsomme 
guider fra højmark rejser en restaurant, så alle kunne få 
varmen og få sulten stillet. de skaffede tilmed busser, så 
vhG-gruppen kunne komme hjem og pakke på hotellet, 
jugendgästehaus schlosshof, hvor de var indkvarteret 
med helpension (morgenmad, madpakke og aftensmad). 
Eleverne var eksemplariske og tog alle udfordringer med 
godt humør. alle modtog undervisning, og de stod på ski 

vi  ses  på  de  samme  pister  til  næste  år
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efter forholdene. samtidig var de gode til at passe på hin-
anden, så både nybegyndere og øvede fik noget ud af stra-
badserne på brædderne rent sportsligt.

Endelig var det en meget social tur, hvor ”familien vhG” 
rigtig hyggede sig. En aften i starten af turen var der så-
ledes lær-hinanden-at-kende aktiviteter. andre aftener var 
der musikquiz eller pakkespil.

En af deltagerne, nadia Zytphen-adler fra 3t, udtaler føl-
gende om turen: ”det fede ved at være på skitur er selvføl-
gelig, at de fleste af os elsker at stå på ski, så at få ”givet” 
en uge, hvor det er hovedformålet, er jo helt fantastisk i 
sig selv. 
derudover er man også så mange afsted på tværs af årgan-
ge og klasser. det gør for det første, at man lærer nye men-
nesker at kende, som man måske ellers aldrig ville have 
snakket med. For det andet er man også sammen på en 
helt anden måde. jeg stod de fleste dage på ski fra tidlig 
morgen til senest muligt. når jeg så kom hjem, tilbragte jeg 
tiden sammen med gamle og nye bekendtskaber, mens vi 
spillede diverse spil eller bare hyggede.
det er altså en lille uge, fyldt med ren hygge og ski!”

vi  ses  på  de  samme  pister  til  næste  år
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For de udefrakommende gæster til gallafesten, f.eks. forældrene, 
var der magi i luften lige fra ankomsten til det, der officielt beteg-
nes som vesthimmerlands Gymnasium og hF. var de mon gået for-
kert og i stedet havnet i en fortryllet skov med eksotiske træer og 
blomster i fuldt flor? nej, den var god nok. Og da de senere var 
blevet anbragt ved et klassebord i hallen for at deltage i fællesspis-
ningen, kunne de godt – med lidt god vilje – genkende deres børns 
klassekammerater. men de var godt nok blevet shinet up: Glitren-
de glimmer og gallakjoler, strålende stjerner og smokings overalt.

Under spisningen blev der i øvrigt sunget fællessange fra det tra-
ditionelle vhG-repertoire, og både nuværende og tidligere elever 
var oppe at stå på stolene for at råbe ”skål!” til andre borde. alt 
var, som det skulle være.

Efter spisningen kom aftenens højdepunkt: vhGs rektor i grøn 

–  en  nat  i  den  fortryllede  skov
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kjole og idrætslærernes nestor, Wiktor nowakowski, i smoking 
førte afgangseleverne op til lanciers. En dans, der lyder meget 
fransk, men som i nutiden kun danses i danmark. specielt ved 
gymnasiernes gallafest. Og det var tydeligt, at alle nød det.

dem, der til dagligt færdes på gymnasiet, eleverne og de ansatte, 
gennemskuede magien ved ”En nat i den fortryllede skov”. de 
var klar over, at det ikke var noget, der var kommet op at stå bare 
ved et fingerknips. de havde selv været med til forberedelserne 
igennem flere uger med møder i festudvalget, opstilling af borde, 
fremstilling af udsmykning i billedkunstlokalet, indøvelse af lan-
ciers i idrætstimerne osv. 

de var også selv involveret i oprydningen dagen efter gallafesten, 
så vhG mandag morgen igen lignede en helt almindelig gymna-
sieskole.

–  en  nat  i  den  fortryllede  skov
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igen i dette skoleår har vhG-holdene i 

en række boldspil udmærket sig og vist, 

at vi formår at dominere boldbanerne.

nordjysk  
Gymnasiemesterskab

Første styrkeprøve i skoleåret var de nordjyske gymnasiemesterskaber i fodbold 
og volleyball, som traditionen tro blev afholdt på nordjyllands idrætshøjskole. 
her var vi helt fremme med deltagelse i tre af de fire finaler. igen i år blev vores 
volleydrenge nordjysk gymnasiemester, mens pigevolley og pigefodbold begge 
tabte deres finalekampe knebent. Fodbolddrengene viste også gode takter, men 
smed finalemulighederne, da de tabte den sidste puljekamp.

Både drengene og pigerne var i dette skoleår rykket til 
aarhus, da vi – grundet et sammenfald med det nordjyske 
gymnasiemesterskab – ikke kunne deltage i vores traditi-
onelle regionsstævner. det betød meget stærk modstand 
mod alle aarhusgymnasierne samt deltagelse fra viborg 
Katedralskole og gymnasier fra bl.a. silkeborg og horsens.

det lod især drengene sig dog ikke påvirke af. med fanta-
stisk flot spil og en målrettet indsats spillede vi alle andre 
gymnasier i puljen af banen, og som puljevindere stod vi 
pludselig i finalen mod viborg Katedralskole om den efter-
tragtede plads til dm-stævnet. det blev en intens kamp, 
hvor viborg ganske vist havde bolden mest, men vi til gen-
gæld havde kampens chancer. to friløbere mod viborgs 
mål gav desværre ikke gevinst, og så endte kampen 0-0. 
derefter var der forlænget spilletid, men også her tydede 
det ikke på mål, og bedst som holdets lærer begyndte at 
fundere over, hvem der skulle sparke i den efterfølgende 
straffekonkurrence, skete det, der ikke måtte ske. En helt 
ufarlig situation, men også et sovende vhG-forsvar, og så 
var vi bagud med 0-1, hvilket også blev kampens resultat. 
stor skuffelse, for drengene viste, at de igen har et fod-
boldhold, som ville have gjort ære ved dm.

Pigerne var havnet i en stor og svær pulje, og derfor skulle 
der nærmest et mirakel til, hvis vi skulle gentage tidligere 
bedrifter og kvalificere os til dm. miraklet udeblev, for selv 
om vi vandt en række kampe, så tabte vi to kampe til de 
helt store favoritter, og vi måtte slukøret stille os tilfredse 
med en midterplacering.

dm-stævne  i  fodbold
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Både drengene og pigerne var i dette skoleår rykket til 
aarhus, da vi – grundet et sammenfald med det nordjyske 
gymnasiemesterskab – ikke kunne deltage i vores traditi-
onelle regionsstævner. det betød meget stærk modstand 
mod alle aarhusgymnasierne samt deltagelse fra viborg 
Katedralskole og gymnasier fra bl.a. silkeborg og horsens.

det lod især drengene sig dog ikke påvirke af. med fanta-
stisk flot spil og en målrettet indsats spillede vi alle andre 
gymnasier i puljen af banen, og som puljevindere stod vi 
pludselig i finalen mod viborg Katedralskole om den efter-
tragtede plads til dm-stævnet. det blev en intens kamp, 
hvor viborg ganske vist havde bolden mest, men vi til gen-
gæld havde kampens chancer. to friløbere mod viborgs 
mål gav desværre ikke gevinst, og så endte kampen 0-0. 
derefter var der forlænget spilletid, men også her tydede 
det ikke på mål, og bedst som holdets lærer begyndte at 
fundere over, hvem der skulle sparke i den efterfølgende 
straffekonkurrence, skete det, der ikke måtte ske. En helt 
ufarlig situation, men også et sovende vhG-forsvar, og så 
var vi bagud med 0-1, hvilket også blev kampens resultat. 
stor skuffelse, for drengene viste, at de igen har et fod-
boldhold, som ville have gjort ære ved dm.

Pigerne var havnet i en stor og svær pulje, og derfor skulle 
der nærmest et mirakel til, hvis vi skulle gentage tidligere 
bedrifter og kvalificere os til dm. miraklet udeblev, for selv 
om vi vandt en række kampe, så tabte vi to kampe til de 
helt store favoritter, og vi måtte slukøret stille os tilfredse 
med en midterplacering.

dm-stævne  i  fodbold
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På forhånd var optimismen ikke så sprud-
lende, idet flere af holdets tidligere stam-
spillere var blevet studenter, og derfor 
ikke længere kunne deltage. desuden var 
vi havnet i et regionalstævne, som dække-
de både nord- og midtjylland, hvilket bl.a. 
indebar kampe mod sidste års danmarks-
mester. tillige var vi ramt af nogle uheldige 
afbud, hvorfor vi stillede op i skanderborg 
med to hold, der virkelig skulle overraske, 
hvis det skulle blive til noget.

indstillingen og viljen fejlede bestemt ikke 
noget hos spillerne på både drenge- og pi-
geholdet, og begge hold var bestemt ved 
at overraske og spille sig i finalen, men de 
sidste marginaler manglede lige.

vores store håb og høje forvent-
ninger hvilede derfor på vol-
leyholdene, hvis vi også i dette 
skoleår skulle drømme om vest-
himmerlandsk deltagelse ved 
dm. Og sørme så; – drengene 
fejede al modstand til side ved 
regionalstævnet og spillede sig 
til dm for andet år i træk. Piger-
ne var tæt på, men nerverne 
svigtede mod lemvig, og derfor 
var det kun drengene, som skul-
le til dm i Odense.

igen var vi tæt på mod de bed-
ste, men at vinde et sæt er ikke 
nok, hvis man skal vinde kam-
pene, hvorfor drengene igen 
blev placeret som 8. bedste vol-
leygymnasium i landet. Flot var 
det alligevel; – især da holdet 
til dm var ramt af et par meget 
uheldige spillerafbud til stæv-
net.

volleydrenGene  Gjorde  det  iGen

dm-stævne 
i  håndbold

basket  er  kommet  med

En gruppe vhG-drenge har kastet sig over basketball 
og har trænet regelmæssigt i hallen en gang om ugen. 
derfor deltog vi også med et baskethold ved regional-
stævnet; – dog kun i B-rækken til en start, hvor man 
ikke kan kvalificere sig til dm. her klarede vhG sig flot 
og hentede en fin andenplads hjem.
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volleydrenGene  Gjorde  det  iGen

basket  er  kommet  med al  
den  

anden  
idræt

Ud over skoleholdene har der væ-
ret yderligere gang i idrætten på 
gymnasiet. traditionen tro mødes 
elever og lærere ugentligt til en 
gang floorball, ligesom der har 
været klassemesterskaber og ak-
tivitetsdag. vi deltog med største 
hold i Kimbrerløbet, ligesom gym-
nasiet igen har stået for en popu-
lær og efterspurgt skitur til østrig.

jo, det summer af bevægelse på 
vHg 

En gruppe vhG-drenge har kastet sig over basketball 
og har trænet regelmæssigt i hallen en gang om ugen. 
derfor deltog vi også med et baskethold ved regional-
stævnet; – dog kun i B-rækken til en start, hvor man 
ikke kan kvalificere sig til dm. her klarede vhG sig flot 
og hentede en fin andenplads hjem.



vhG er med i Grønt Flag – Grøn Gymnasieskole, som er et 
miljø- og undervisningsprogram for bæredygtig udvikling og 
en certificeringsordning, hvor man opnår det grønne flag. 
det grønne flag vajrer i gymnasiets flagstang som et synligt 
bevis på, at vi arbejder med miljø- og bæredygtighed. 

i forbindelse med Grønt Flag – Grøn Gymnasieskole er der 
igen i år nedsat et miljøråd på vhG, og i år har 10 elever 
deltaget i dette arbejde. miljørådets medlemmer 2018-
1019 er: tue 1x, signe 1s, alexander 1p, andreas 3s, jakob 
3t, mathilde 2t, anna 2s, rasmus 2k, iben 3t og Katrine 3x, 
samt thomas pedel, ralf og lærerne lh, he, sc og aB.

det grønne klasseværelse er ved at tage form for alvor. det 
er et udendørsområde, som skal muliggøre undervisning 
i det fri. det er samtidig meningen, at klasseværelset skal 
øge biodiversiteten på gymnasiets udendørs arealer ved at 
plante træer og vilde blomster, samt opsætte fuglekasser 
og insekthoteller. 

mange af gymnasiets elever har deltaget i undervisning 
i miljø- og bæredygtighed. alle 1.g'erne har blandt an-
det arbejdet med emnet bæredygtig energi på livø, som 
en del af undervisningen i faget nv (naturvidenskabeligt 
grundforløb). 1.hf’erne har i faget nF (naturvidenskabelig 
fagpakke) arbejdet med aktuelle temaer som klima, bære-
dygtig energi, arktisk og vandmiljø. 

alt i alt giver Grønt Flag – Grøn Gymnasieskole gode ram-
mer for at have fokus på miljø- og bæredygtighed i under-
visningen og i gymnasiets hverdag.

reportage Fra naturmødet i hirtshals
i maj måned tog miljørådet på en lille udflugt til naturmø-
det i hirtshals. naturmødet blev holdt for fjerde gang i år, 
og der er allerede kommet datoer for næste års møde. da 
vi, miljørådet, var til dette vidunderlige naturmøde, ople-
vede vi en masse spændende ting. vi så en masse forskel-
lige stande med alt fra små huse til bier til stegte vildsvin. 
der var utrolig mange mennesker, hvilket jo er fantastisk, 
og flere nyhedskanaler kom og filmede, tog billeder, lavede 
interviews osv. 

vi mødtes på et tidspunkt med miljørådet fra støvring 
Gymnasium, hvor vi udvekslede idéer og fremskridt på 
det grønne område. senere på dagen var vi til den meget 
spændende partilederrunde, hvor de forskellige partier 
debatterer om forskellige grønne emner. vi havde inden da 
snakket om, hvad der mon ville blive sagt, og af hvem. vi 
sluttede dagen af med noget lækkert at spise, og derefter 
en dejlig køretur tilbage til aars. vi havde en super skøn, 
lærerig og inspirerende dag sammen med en masse andre 
miljøentusiaster. 
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Grønt  flaG – Grøn 
    Gymnasieskole

tøj-tirsdag skulle skabe bevidst-hed om, at produktionen af tøj udleder meget Co2. miljørådet udskrev en billed-konkurrence, hvor bedste genbrugsguldfund vandt et gavekort til den lokale genbrugsbutik.

Festival-Fredag 

var ”fadøl fremfor 

flasker”, da 2/3  af Co2-ud-

ledningen fra en øl kommer 

fra transport og emballage. 

miljørådet sluttede derfor 

ugen af med en miljørigtig 

fredagscafé med øko-øl, 

øko-kaffe, øko-te og 

øko-kage.

transport-torsdag havde fokus på at bruge den grønne transport; bussen fremfor bilen eller måske cyklen fremfor bussen! miljørådet uddelte rundstykker til de elever, der havde valgt at hoppe på cyklen. Cykel-skuret var pyntet med lyskæder, og de friske cyklister kunne nyde et velfortjent rundstykke 

mad-mandag 
havde fokus på at 

spise kål frem for kød, el-
ler andre former for grønt-
sager frem for rødt kød, så 
eleverne havde allieret sig 

med kantinen, der ser-
verede en vegetarisk 

”dagens ret”.

i november havde miljørådet tilmeldt sig Fem 
Fede dage – en eventuge planlagt af ung energi, 
som er et netværk af unge mellem 15 og 35 år, 
der arbejder for et mere bæredygtigt samfund. oFF-onsdag 

handlede om at 
spare på strømmen, 

så der var fokus på at 
huske at slukke på kon-

takten og ikke bruge 
en masse stand-

by-strøm.
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jUlekoncert

kirkerummet i aars kirke var fyldt med julestemte 
mennesker og smukke toner, da vhg koret leverede 
en flot, afvekslende og stemningsfuld julekoncert på 
den første adventssøndag.

allerede en halv time før koncerten var der lang kø 
udenfor kirken. men stille og roligt fandt tilhørerne 
på plads, og korleder anne verdelin kunne byde vel-
kommen til en lille jubilæumskoncert, da det er tien-
de gang koret stiller op til kirkekoncert i aars.

den forestående højtid satte naturligvis sit præg på 
programmet, men da koret til foråret skal på tur til 
london, benyttede man lejligheden til også at frem-
føre et af de numre, aicha, som koret forventer at op-
føre i den engelske metropol.

det afvekslende program bød på store korværker, 
små ensemblenumre og fællessalmer. de to sidste 
numre var klassiske vhg-julesange, og her blev tid-
ligere vhg’ere budt op for at synge sammen med 
det nuværende kor. mange benyttede chancen for at 
genopleve suset og smuttede op og blandede sig med 
korsangerne.

koncerten bød på mange flotte solopræstationer 
både i form af sang og instrumentalspil – og trods 
tekniske problemer med en guitar, stod alberte brø-
ner kidmose og anna amalie schou jensens fortolk-
ning af “plantelys” stærkt med to smukke, nærmest 
skrøbelige vokaler og et flot guitarakkompagnement.

m
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blev  fUndet  for  enden  af  reGnbUerne
”Jeg ser dem komme/ Ser dem gå/ Et øjeblik” hedder det i 
begyndelseslinjerne i en af de mest elskede sebastian-san-
ge fra ”skatteøen”, ”Fuld af nattens stjerner”, som især er 
kendt i lis sørensens fortolkning. disse linjer tænkte jeg 
på, da jeg forleden oplevede vhG’s opførelse af den kend-
te sørøvermusical. som en, der jævnligt har sin gang på 
gymnasiet, var det sjovt at se elever, man normalt forbin-
der med helt andre ting, pludselig folde sig ud som skue-
spillere. det gælder f.eks. tue Bislev thomsen (fra 1x), som 
jeg sidst så i en hvid kittel som kemi-nørd på vhG’s hold til 
dm i science. nu var han så en aristokratisk godsejer, tre-
lawney, der forsvarede de engelske dyder i kampen mod 
sørøverne og tilmed kunne synge. Eller de elever, som jeg 
ofte oplever på deres fritidsjob ved kassen i Kvickly. nu var 
de så blevet til skibskaptajn, ”sorte hund” eller andet godt-
folk. For slet ikke at tale om gymnasiets ”pæne piger”, der, 
anført af jane silver i julie svensmarks skikkelse, var blevet 
til blodtørstige sørøvere. Eller astrid Becher, der var blevet 
til drengen jim hawkins, der som den gennemgående figur 
gik så grueligt meget igennem, inden han blev genforenet 
med sin moder hjemme i England.

men først og fremmest tænkte jeg på linjerne på grund af 
den skærv, hver og en af de optrædende gav til det færdige 
resultat. de gik ind og ud af deres roller. i det ene øjeblik 
var de solister for i det næste at glide ind som en del af en-
semblet. jo, man kunne godt mærke, at den professionelle 
instruktør lilje Windbirk havde herset med dem den sidste 
uges tid. det var ensemblespil af højeste klasse. Og hendes 
løsning med de kvindelige sørøvere kom der en del sjov 
ud af. Kontroverserne mellem ”de gode englændere” og 
sørøverne var også flot sat i scene og med inddragelse af 
hele rummet i musikhuset alFa. Biblioteket på det engel-

”skatten” 
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Og så er der lige poesien i f.eks. ”Fuld af nattens stjerner”, 
der går lidt dybere, så at ”skatteøen” ikke blot er drenge-
bogens sørøverhistorie: 

”Ud hvor lykken vender / Regnbuerne ender 
/ Til du endelig holder skatten / Mellem dine 
hænder / I en kiste fuld / Fuld af guld som 
hver en dåre blænder / Fuld af nattens stjer-
ner / Fuld af nattens stjerner / Fuld af alle 
himlens stjerneskud”. 

ligesom jim hawkins udvikler sig gennem alle de udfor-
dringer, han bliver udsat for, handler det vel om at finde 
sin vej gennem livet og meningen med tilværelsen. derfor 
er det ikke så underligt, at lærerkorpset engang sang se-
bastians ”Fuld af nattens stjerner” som en hyldest til stu-
denterne ved en dimission. måske har sebastian med sit 
billedsprog også tænkt på hele den kunstneriske proces, 
som ”sejlersindet” i ham må forløse. hvorom alting er, må 
det fastslås, at ”skatten” under alle omstændigheder blev 
fundet for enden af regnbuerne i vhG-elevernes version af 
”skatteøen”. Jørgen Jørgensen

ske gods var således anbragt på reposen på koncertsalens 
venstre væg, mens musicalorkestret sad på den tilsvaren-
de højre side. Og scenografien var perfekt, hvad enten vi 
var i en engelsk krostue, på skonnerten hispaniola eller i 
skatteøens vildnis.

men først og fremmest lever ”skatteøen” jo på grund af 
sebastians fremragende musik. han bevæger sig i mange 
forskellige genrer. i det ene øjeblik er det morsomt, som 
f.eks. i mark Emil jespersens fortolkning af Ben Gun, der 
ikke har fået ost i tre år. i det næste er det mere calypso-
agtigt med olietønder og det hele. Og bandet klarede alle 
genrer med bravur. den ansvarlige for regi, lys og lyd var i 
øvrigt steen hjerrild, mens trine madsbøll var ansvarlig for 
kor og orkester.
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vhG har et af landets største gymnasiekor, og det nyder 
mange musikinteresserede i området godt af. F.eks. når ko-
ret giver kirkekoncerter op til jul. de sidste par år har gym-
nasiet ”belønnet” de dygtige unge sangere ved at arrangere 
en rejse til udlandet for dem. sidste år var rejsemålet Bar-
celona, og lige før påskeferien i år rev koret et par dage ud 
af kalenderen for at tage til london sammen med lærerne 
steen hjerrild, mads ilsøe og jonna Fransgård.

det største problem ved en rejse med 68 kor-
medlemmer er sådan set logistikken: der skal  
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Gymnasiekoret  
sanG  i  kirke  i  london
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vhG har et af landets største gymnasiekor, og det nyder 
mange musikinteresserede i området godt af. F.eks. når ko-
ret giver kirkekoncerter op til jul. de sidste par år har gym-
nasiet ”belønnet” de dygtige unge sangere ved at arrangere 
en rejse til udlandet for dem. sidste år var rejsemålet Bar-
celona, og lige før påskeferien i år rev koret et par dage ud 
af kalenderen for at tage til london sammen med lærerne 
steen hjerrild, mads ilsøe og jonna Fransgård.

det største problem ved en rejse med 68 kor-
medlemmer er sådan set logistikken: der skal  

bookes ind på forskellige fly, og lufthavnene i london, som de 
forskellige grupper ankom til, var heller ikke nødvendigvis de 
samme, men det lykkedes de medfølgende lærere at få det 
hele til at gå op i en højere enhed, så turen blev vellykket.

hvad laver sådan et kor så i london? ja, ud over et fælles 
besøg på British museum stod der naturligvis musik på pro-
grammet. Og her var begrebet ”evensong” i centrum. det er 

en smart måde for turister at opleve nogle af de sto-
re religiøse monumenter i london på uden at 

belaste pengepungen, og samtidig får man 

et indtryk af byens almindelige borgere, der måske efter en 
travl arbejdsdag bruger lidt tid på at slappe af og samle sig 
spirituelt ved at lytte til ord, sat i musik og fremført af et 
kirkekor. På den måde besøgte de unge vesthimmerlændin-
ge Westminster abbey, st Bride’s church i Fleetstreet og st 
Paul’s cathedral. i st Bride’s church fik de sågar lov til at give 
et par numre selv.

derudover var gruppen en aften i teateret for at se og høre 
musicalen ”Wicked”, og der blev også lige tid til lidt sigt-
seeing og shopping på egen hånd.

Gymnasiekoret  
sanG  i  kirke  i  london
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alt var, som det skulle være til en traditionel forårskon-
cert på vhG: musiklærerne havde travlt med at dirigere 
eleverne på plads på scenen og med at få lys og lyd til at 
fungere optimalt. de musikelever, der skulle på scenen for 
første gang, havde lidt kriller i maven. det så man mest i 
første afdeling, for efter pausen var det mere de garvede 
kræfter, der var på programmet, som havde prøvet det her 
før eller måske havde medvirket i gymnasiets musical eller 
teaterkoncert.

Koncerten startede og sluttede med sangen ”Feeling 
Good”, der er et eksamensnummer for 3tmU. derefter 
præsenterede musiklærer trine madsbøll de 26 musikele-
ver fra første årgang, der var delt op i 3-4 grupper ved kon-
certen. Først fik vi ”Fight song” af rachel Platten. derefter 
et par fine dansksprogede sange for mindre grupper (Pils 

”nattely” og ”Fuld af fejl” af angående mig), inden man 
sluttede af med coldplays ”the scientist”. her bliver man 
nødt til at fremhæve vokalen, gæsteeleven Bhurin mung-
meesup fra thailand, hvis stemme var helt uimodståelig. 
heldigvis blev det til et genhør med ham i husorkestrets 
udgave af Bublés ”Feeling Good” i koncertens slutnummer.
 
derefter var det 2tmU’s tur til at underholde med ”magisk 
medley” (halberg/larsen + nik & jay”). her var der også 
noget for øjet, da de hvidklædte ”nik & jay” annoncerede 
nummeret, inden pigerne, også i hvidt, entrede scenen.

inden pausen var det så ”veteranerne” Kristoffer, jakob, 
Benjamin og sune, der brillerede med et par jazz-numre. 
Først standarden ”saga of harrison crabfeathers”, og der-
efter ibrahim maaloufs ”true sorry”. med deres egne ord 
var de kommet til at ”øve lidt”, og det kan da nok være, det 
havde givet pote!

Første del af anden afdeling var i gymnasiekorets regi,  

dirigeret af anne verdelin og for det meste med den tredje 
musiklærer, steen hjerrild, på flyglet. det var et impone-
rede syn, da kormedlemmerne enkeltvis kom ind på sce-
nen, mens musikken til den første sang intonerede, for så 
alle sammen at være på plads, lige da sangen (”vem kan  
segla”) begyndte. derefter gav de ”selmas sang” af Eva 
Weel skram/thomas stenersen, inden de sluttede af med 
mads langers ”Overgi’r mig langsomt”.

derefter blev scenen næsten helt tømt. tilbage stod kun 
en spinkel pige, Birgitte, med sin guitar og sang utrolig flot 
sangen ”not today” af imagine dragons.

så kom 2tmU tilbage og gav nik og jays ”Boing”. ”det skal i 
bare nyde!” sagde pigen, der annoncerede nummeret. det 
gjorde vi så. det var bare sjovt.

til sidst fik vi et forrygende funknummer af 3tmU (”Well 
run dry” af Phat Phunktion), inden husorkesteret lukkede 
og slukkede effektfuldt.

flot  forårskoncert



39

m
U

s
ik

dirigeret af anne verdelin og for det meste med den tredje 
musiklærer, steen hjerrild, på flyglet. det var et impone-
rede syn, da kormedlemmerne enkeltvis kom ind på sce-
nen, mens musikken til den første sang intonerede, for så 
alle sammen at være på plads, lige da sangen (”vem kan  
segla”) begyndte. derefter gav de ”selmas sang” af Eva 
Weel skram/thomas stenersen, inden de sluttede af med 
mads langers ”Overgi’r mig langsomt”.

derefter blev scenen næsten helt tømt. tilbage stod kun 
en spinkel pige, Birgitte, med sin guitar og sang utrolig flot 
sangen ”not today” af imagine dragons.

så kom 2tmU tilbage og gav nik og jays ”Boing”. ”det skal i 
bare nyde!” sagde pigen, der annoncerede nummeret. det 
gjorde vi så. det var bare sjovt.

til sidst fik vi et forrygende funknummer af 3tmU (”Well 
run dry” af Phat Phunktion), inden husorkesteret lukkede 
og slukkede effektfuldt.

flot  forårskoncert
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med jævne mellemrum kan man opleve maleriudstillinger 
på vhG. i februar havde vi en kort specialudstilling med 
elevarbejder af to talenter, der kan noget ud over det al-
mindelige.

det drejer sig om martin hosbond fra 1p og elena borup 
fra 1u. adspurgt om, hvornår de startede med at tegne, 
kommer det frem, at det for begges vedkommende er af 
nyere dato. de har selvfølgelig begge en masse tegninger 
liggende fra barndommen, der dokumenterer, at interes-
sen altid har været der, men det var først en nytårsaften for 
to år siden, at martin bestemte, at han nu ville tegne rig-
tigt. Finde sin egen stil og se, hvor langt talentet kan række. 
til billedkunsteksamen fik martin et flot 12-tal, og valgte at 
søge ind på en 3-årig visuel hf i viborg, hvor han blev opta-
get. han skiftede derfor skole efter påskeferien.

inden Elena startede på vhG, var hun på efterskole. det 
gik ikke så godt, og i den forbindelse begyndte hun for 
lidt over et år siden at tegne. som en måde at meditere 
på. denne afslappende virkning ved tegnekunsten kender 
martin også til. På efterskolen arbejdede hun i øvrigt også 
med film.

to  teGnetalenter  Udstiller  på  vhG
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to  teGnetalenter  Udstiller  på  vhG

de to unge kunstnere er desuden enige om, at de teg-
ner, for at nogle skal se det. det giver et kick at tænke 
på, hvad andre måske vil få ud af det. da intervieweren 
kommer til at nævne, at martins stil får ham til at tæn-
ke på den franske tegneseriekunstner mœbius, bliver 
han tydeligvis glad, da det netop er et af hans idoler. 
Popkunsten er også noget, der har inspireret ham. i 
sit eksamensprojekt arbejdede han med en tegnese-
rie, hvor man følger to modstandere i en boksering. 
han vil gerne se, hvor ekstremt man kan gøre det. som 
i den afbildede tegning af en mand, der går igennem 
en glasrude. På udstillingen på vhG viser martin i øv-
rigt en tegning af Kim larsen, som han har lavet efter 
et pladecover. sin egen metode kalder han ”kyllin-
ge-kradse-metoden”. det får portrættet til at fremstå 
mere rustikt, synes han.

Elena vil derimod gerne give beskueren noget beha-
geligt. det kan man f.eks. se i hendes utrolig smukke 
tegning af solsystemet. samtidig vil hun gerne sætte 
nogle tanker i gang hos dem, der kigger på. ligesom 

hun gør ved sig selv, når hun begynder at 
tegne. F.eks. spørgsmålet, om der er noget 
større end os selv. Kortet med titlen ”Euro-
pa” havde hun oprindelig tænkt skulle hed-
de ”verden uden grænser”, men så sker der 
som regel noget undervejs, noget hun vil fin-
de ud af. som f.eks., hvad der karakteriserer 
det enkelte land i Europa, så beskueren kan 
finde en masse sjove detaljer i hendes værk.



i foråret var 2k på studietur i amsterdam i holland. der 
blev tilbragt fem dejlige forårsdage i den flotte by, og stem-
ning var rigtig god. På trods af en lang bustur derned så var 
der godt humør den første aften, og alle var med ude og 
udforske byen. 

På dag nr. 2 besøgte vi anne Franks hus og hørte et spæn-
dende foredrag om aktiv dødshjælp. Om aftenen var vi til 
rijstaffel på restaurant Purimas. maden var meget ud-
fordrende, men trods det var stemningen høj, og det var 
meget sjovt at prøve noget anderledes mad. Om aftenen 
tog vi alle på karaokebar. alle var i godt humør, og der gik 
noget tid, inden alle var i seng. 

På dag nr. 3 var vi tidligt oppe, og dagens første aktivitet var 
et foredrag om legalisering af hash og besøg på hash-muse-
et. derefter var der tid til mad, og vi kunne udforske byen. 
dag nr. 4 begyndte med et besøg på det flotte tulipanmu-
seum, så en tur på søfartsmuseet og derefter ind og se 
Body Worlds. det var en god dag, og aftenen blev brugt på 
at nyde den sidste tid. Fredag var afrejsedag, og vi ankom 
til vhG kl 23:30 efter en lang tur.

vi fik en masse nye bekendtskaber fra en masse andre lan-
de, og turen har bragt os alle tættere sammen og givet os 
en masse minder. 2k

2k  i  amsterdam
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ikke så snart var den samfundsfaglige klasse 2s vendt hjem 
fra en ugelang studierejse til ”det europæiske akademi” i 
Otzenhausen, før emnet for deres tur, efter skyderierne i 
strasbourg, desværre blev aktualiseret igen. 

Overskriften for seminaret, hvori der også deltog elever 
fra tyske, italienske og franske gymnasier, var nemlig ”Fri-
hed over for sikkerhed” i det europæiske samarbejde, og 
på programmet under opholdet på akademiet, der ligger 
i tyskland på grænsen til Frankrig og luxembourg, var der 
bl.a. en ekskursion til strasbourg, hvor eleverne besøgte 
Europa-Parlamentet og Europarådet samt gik tur på jule-
markedet i byen. som optakt til gruppearbejdet i Otzen-
hausen var eleverne også på julemarked i tysklands ældste 
by, trier.

Klassen var ledsaget af deres tysklærer, Pia hauge, og de-
res samfundsfagslærer, cathrine vad nørmark. selv om 
gruppearbejdet mest foregik på engelsk, fik klassen, hvis 
andet fremmedsprog er enten tysk eller fransk, også lej-
lighed til at snakke på tomandshånd (”walk and talk”) med 
kammerater fra de andre lande og dermed få et indtryk af, 
hvordan man dér stiller sig til spørgsmål som flygtninge, 
terrorisme og overvågning af databaser, video og internet. 
der var også indlagt diverse dilemmaspil i programmet, og 
som afslutning på gruppearbejdet skulle eleverne aflevere 
et kreativt produkt. heraf fremgik det, at de unge var pa-
rate til at opgive nogle frihedsgrader mod til gengæld at få 
mere sikkerhed i deres tilværelse.

det hele var dog ikke alene alvorlige politiske diskussio-
ner. På akademiet i Otzenhausen er der nogle gode fysiske 
rammer for opholdet og også muligheder for fritidsaktivi-
teter. det benyttede eleverne sig af uden for det officielle 
program. En aften var der også indlagt en interkulturel af-
ten, hvor eleverne skulle præsentere deres hjemlands kul-
tur for hinanden. i den anledning havde de danske elever 
medbragt chokolade og lakrids! der blev således knyttet 
nogle uformelle venskaber på tværs af landegrænser.

”frihed  over  for  sikkerhed”
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2t  i  brUxelles: 
”et   fælles  eUropa  
–  hvordan?”

vhG’s studierejser er én af komponenterne i de ”flerfaglige 
forløb”, som eleverne har i løbet af deres studietid.  målet 
med rejsen er bl.a. at give eleverne globale kompetencer og 
interkulturelle kulturmøder. 

temaet for 2t’s studietur til Bruxelles var ”Et fælles Europa – 
hvordan?”, og produktkravet var en film, som eleverne i grup-
per skulle lave, hvori forskellige problemstillinger skulle be-
svares. det var fagene historie og samfundsfag, der holdt for, 
og tovholdere på turen var derfor samfundsfagslærer hanne 
irene sørensen og historielærer jakob dyrman.

dag 1: eU
Besøg i Europa-Parlamentet, hvor eleverne udviste meget 
stor spørgelyst i forbindelse med opbygningen af EU, og især 
hvad der vil ske i forhold til Brexit. derudover blev klassen vist 
rundt i bygningen, specielt parlamentssalen, så de kunne se, 
hvem der sad på de forskellige pladser. det gav også en ind-
sigt i, hvilke europæiske partier de danske parlamentarikere 
er medlemmer af.

Efterfølgende var klassen i besøgscentret Parlamentarium for 
at se en innovativ udstilling om EU’s tilblivelse og historie. 
i samme Parlamentarium kunne eleverne få lov til at spille 
et rollespil som parlamentarikere, der skulle tage stilling til 
to ting: rent drikkevand og spørgsmålet om, hvorvidt mi-
krochips skal implementeres i alle EU-borgere som en slags 
identitetschip.

dag 2: Waterloo
Besøg på slagmarken af samme navn. På lokaliteten er der 
opført et stort underjordisk museum, der blandt andet for-
tæller om napoleons visioner for et samlet Europa. rent fak-
tisk er der mange lighedspunkter mellem den ensartethed, 
som napoleon fik indført, og den, man i nutidens EU arbejder 
for at få indført. Forskellen mellem napoleons visioner for et 
samlet Europa og nutidens EU er selvfølgelig, at EU i dag er 
demokratisk, mens napoleon ville være kejser over et samlet 
Europa. museet og slagmarken, der bragte napoleons visi-
oner til fald, så eleverne også. de fik her en forståelse af, at 
manglende kommunikation mellem napoleons egne genera-
ler blev udslagsgivende for, at han endegyldigt tabte slaget.
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dag 3: aFrika
Eleverne har i historie arbejdet med Belgien som koloni-
herre i congo, og derfor var det nærliggende, at man tog 
ud til det genopførte afrikamuseum, der stod færdig i 
2018. her fik eleverne i den grad nærstuderet Belgiens tid 
som koloniherre. men museet rummede meget mere end 
den historie. Blandt andet kunne eleverne se den biodiver-
sitet, afrika som kontinent råder over, ligesom også nutidi-
ge udfordringer i afrika er udstillet på museet.

Efter museumsbesøget tog de til triumfbuen, der befinder 
sig i 50-års jubilæumsparken i Bruxelles. her fortalte hi-
storielæreren om Belgiens historie og om, hvordan landet 
først i 1830, ca. 15 år efter slaget ved Waterloo, blev en 
selvstændig nationalstat. tidligere havde forskellige om-
kringliggende lande haft det, vi i dag kalder for Belgien, 
således både Frankrig og nederlandene.

derefter tog klassen til matongue, som er en bydel i Bru-
xelles der huser forskellige afrikanske butikker, restauran-
ter, basarer og meget mere. det er en bydel, hvor efter-
kommere af slaver fra congo sætter deres tydelige præg 
på bybilledet.

Eleverne skulle her lave interviews, 
som deres samfundsfagslærer havde 
forberedt dem på hjemmefra. Bl.a. 
havde de lært at arbejde med et dis-
play som arbejdsredskab, ligesom de 
havde lært, hvordan man laver et godt 
interview. interviewene skulle indgå i 
den samlede afleveringsopgave.

dag 4: european eConomiC 
and soCial Committee” (eesC)
Klassen fik et oplæg fra en dansk re-
præsentant, der arbejder for at frem-
me forskellige brancheorganisationers 
synspunkter i EU.
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2x  i  Wien
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På vhG har vi tradition for, at 2g-klasser-
ne tager på en udvekslingsrejse. Ud over 
de åbenlyse værdifulde sociale aspekter 
ved en studierejse er formålet overordnet 
set at give de unge mennesker viden om, 
kvalificerede holdninger til og mulighed 
for at handle i forhold til andre kulturer og 
samfund. 2x var udvalgt til en udveksling 
med vores venskabsskole vienna Business 
school i april måned 2019. her har vi tra-
dition for en tilsvarende indveksling, hvor 
elever fra venskabsskolen gæstede os i ok-
tober 2018. 

i løbet af de to uger nævnte flere elever, at 
det var en positiv oplevelse at finde ud af, 
at danskerne dels er ret gode til engelsk, 
dels er meget bedre til at kommunikere på 

tysk end frygtet. 

2x var dog enige om, at det var en ud-
fordring at forlade de trygge rammer 

i deres egne familier og bo hos en 
fremmed familie i et andet land. 
her skulle eleverne spise den mad, 

der blev serveret, overholde værts-
familiens regler osv. som rejselærere 

er det vores fornemmelse, at udveks-
lingen var en øjenåbner. det perspektiv, 

som de danske elever har, er på den ene 
side ikke selvfølgelige holdninger, vaner og 
meninger, som alle andre unge mennesker 
har. På den anden side var det fantastisk 
at opleve ligheden. at man kan komme fra 
en storby som Wien og lille vesthimmer-
land og alligevel forstå hinanden, synes det 
samme og trives i hinandens selskab. 

ved afskeden i Wiens lufthavn var det rø-
rende at opleve, hvor påvirket alle var af to 
ugers intenst samvær, hvor kommunikati-
on, fordomme og personlige grænser blev 
afprøvet. 

tak til 2x for nogle gode oplevelser 
Malte (MG) og Pernille (PO)

2x  i  Wien



i skoleåret 18-19 har der været en udveksling mel-
lem 2y på vhG og en klasse fra venskabsgymnasiet 
liceo scientifico ”v. Fardella” i trapani på siciliens 
vestkyst. de to gymnasier ligger i hver sin ende af 
E45, så egentlig er det ret nemt at komme til trapani: det 
er blot at køre til haverslev og så fortsætte sydpå ca. 4.000 
km. det var nu ikke, hvad 2y havde planlagt for deres rej-
se i oktober måned. de skulle i første omgang til Billund 
sammen med deres lærere rasmus jacobsen og marianne 
haugaard og derefter med fly Billund-Bergamo og Berga-
mo-Palermo, men da ryan air var forsinket fem timer fra 
Billund, måtte der findes en alternativ transportmåde fra 
Bergamo til trapani. det lykkedes: Klassen tilbagelagde de 
resterende 1.600 km i bus. Og hjemturen vil vi slet ikke 
beskrive, for så bliver denne artikel blot en rejse-odyssé.

ikke desto mindre var humøret højt, da de – med nogen 
forsinkelse – nåede til destinationen og blev indlogeret hos 
deres sicilianske kammerater fra venskabsgymnasiet. den 

2y – UdvekslinG  mellem  to  Gymnasier  
fra  hver  sin  ende  af                  eUropa
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første studietur til trapani blev gennemført i 2007, og det 
var nogle af de samme programpunkter, 2y blev præsente-
ret for. saltproduktion er noget, der karakteriserer siciliens 
vestkyst, og det er helt spektakulært at se de flotte saltbjer-
ge, der glitrer i solen på turen ned til marsala. men der var 
så meget andet, som f.eks. det græske tempel i segesta, de 
gæstfrie værter viste frem.

i maj måned var det så sicilianernes tur til at gæste 2y i 
aars, og deres rejse var heldigvis mindre kompliceret. På 
vhG gjorde værterne gengæld med en historisk ekskursion 
til bl.a. Borremose fæstningen, borgruinen hald Ege, vikin-
gecenter Fyrkat – og et nyere islæt på aalborg havnefront. 
der blev også spillet volley, lavet grillmad og hygget på gym-
nasiet.

kulturmødet mellem dansk og siCiliansk? 
Under sådan en udveksling gør man sig nogle iagttagelser 
om kulturforskelle. det har vi bl.a. talt med tvillingerne ca-
roline og mathilde l. justesen fra klassen om:

”den første synlige forskel, vi stiftede bekendtskab med, var 
måden, hvorpå italienerne hilser. i danmark giver vi hånd i 
modsætning til i trapani, hvor der gives kindkys. det var en 
smule grænseoverskridende de første par gange. En anden 
forskel, måske den største og mest bemærkelsesværdige, er 
den sicilianske tilgang til tid og aftaler. hverdagen på sicilien 
foregår i et tempo, som passer den enkelte person. med 
dette mener vi, at det ikke er ualmindeligt at møde op 15 
minutter efter den aftalte tid. Ydermere er der forskel på 
mængden af affald på gader i hhv. trapani og i danmark. 
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i danmark er bygninger og fortove mere vedligeholdte og 
rengjorte, hvilket er en kontrast til det generelle bybillede i 
trapani. som én af de sicilianske udvekslingsstudenter sag-
de: “denmark is very organized”. 

andre forskelle er eksempelvis den storslåede natur på si-
cilien samt deres madkultur, der hovedsageligt består af 
simple men yderst veltilberedte retter med pasta, kød, brød 
og søde kager med minimale mængder af fibre og grønt-
sager. dette adskiller sig meget fra de danske madvarer. 
desuden vægter sicilianerne religionen højere, end vi unge 
danskere gør.   

vi oplevede eksempelvis, at mathildes værtsfamilie havde 
en glaskiste i stuen, hvori jesusbarnet lå. ligeledes var jom-

fru maria afbilledet flere steder i hjemmene, da sicilianerne 
er katolikker, og hos mathildes værtsfamilie skulle man til-
med bede bordbøn flere gange dagligt”.

Pigerne er enige om, at mødet med en anden kultur gør, at 
man bliver mere bevidst om sine danske værdier, som vi som-
metider tager for givet – f.eks. vores tilgang til aftaler til tiden. 
de giver også udtryk for, at mødet med sicilianerne og den 
sicilianske kultur var meget lærerigt på flere måder: ”Eksem-
pelvis det at indgå i en hverdag med en fremmed familie var 
noget helt særligt. Ydermere har turen bidraget med mundt-
lige færdigheder i engelskfaget, da man var nødsaget til at 
kommunikere på engelsk. afslutningsvis vil vi nævne, at den 
sicilianske kultur var præget af høflighed og gæstfrihed. alt i 
alt har studierejsen været en positiv oplevelse”.
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vikingetiden er over os. ikke kun i tv-serier og til melodigrand-
prix. der udgraves og forskes som aldrig før. i ribe pågår ”ver-
dens største vikingeudgravning”, og i lejre på midtsjælland er i 
man i gang med at rekonstruere en kongehal, der er det største 
hus, der er fundet i danmark fra oldtid og vikingetid. i lellin-
ge ved vallø gjorde arkæologer for fire år siden et opsigtsvæk-

kende fund af en femte vikingeborg fra 900-tallet, 
Borgring, ud over de allerede kendte: trelleborg 
på sjælland, nonnebakken ved Odense og så de 
lokale Fyrkat og aggersborg. dermed blev spørgs-
målet om, hvem der byggede ringborgene, og hvad 
de skulle bruges til, aktuelt igen. men stadigvæk 
er aggersborg den største ringborg, så der var god 
grund til, at 3y her i efteråret tog mysteriet op igen 
i et at-forløb (almen studieforberedelse) mellem 
fagene historie og matematik og forsøgte at løse 
den snart 90 år gamle gåde. En dag drog de endda, 
sammen med deres lærere i de to fag, rasmus ja-
cobsen og marie antonsen, nordpå for at udforske 
anlægget. det skete i et samarbejde med vesthim-
merlands museumscenter i aars.

en regnvejrsdag i marken
i forbindelse med fundet af den nye ringborg ved 
vallø (Borgring) håbede man, at udgravningen vil-
le afsløre mere end de foregående fire ringborge 

og dermed bidrage til vores forståelse af bygherre og funktion, 
men sådan skulle det ikke gå. tværtimod afslørede udgravnin-
gerne, at selve borgvolden var gjort efter samme skabelon som 

de øvrige fire, men i modsætning til disse blev der ikke fundet 
nogen bebyggelse på Borgring.
Op til ekskursionen studerede eleverne de gamle teorier vedrø-
rende bygherre og funktion og satte sig ind i borgenes geome-
triske struktur samt resultaterne af de arkæologiske udgravnin-
ger. På ekskursionsdagen fortsatte studierne på verdens største 
vikingeborg, aggersborg, hvor geometrien blev efterprøvet i 
praksis, og hvor den dygtige arkæolog simon Kjær fra aars mu-
seum viste rundt og øste ud af sin viden fra sine udgravninger 
på stedet. ifølge historielæreren rasmus jacobsen ænsede ele-
verne end ikke den silende regn og labbede alt i sig, imens de 
funderede over aggersborgs geometriske opbygning. Efter 90 
minutter i regnen måtte eleverne gennes ind i bussen, og der 
blev taget hul på dagens første bradepandekage. 

i højt humør blev eleverne derefter fragtet tilbage til museet, 
hvor simon Kjær udlagde sin teori om ringborgene. Efter en 
time blev kursen sat mod Fyrkat, hvor der skulle måles op til 
en komparativ geometrisk analyse. regnen tog til, jo længere 
sydpå bussen bevægede sig, og vinden gav til tider horisontalt 
rejsende vanddråber under klassens besøg på Fyrkat. igen måt-
te eleverne gennes ind i bussen, og efter en kort tur gjorde bus-
sen holdt ved den lille vikingelandsby, hvor et venligt personale 
sørgede for, at der blev tændt bål i langhuset, så deltagerne i 
ekskursionen kunne varme sig, mens dagens sidste bradepan-
dekage fortæredes, og der blev fortalt vikingesagaer.

elevernes konklusioner
Forløbet afsluttedes med gruppefremlæggelser, hvor der ikke 

Ringborge og andre knudepunkter i Harald Blåtands rige. Kortets 
farver viser tætheden af kirker fra middelalderen, der giver et ind-
tryk af befolkningstætheden kort efter vikingetiden. Vejene på kor-
tet er det gamle netværk af hovedveje, hvoraf mange har eksisteret 
siden vikingetiden. (Søren M. Sindbæk/Aarhus Universitet)

Gåden  om  
”rinGborGenes  herre”  
endnU  ikke  løst
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de øvrige fire, men i modsætning til disse blev der ikke fundet 
nogen bebyggelse på Borgring.
Op til ekskursionen studerede eleverne de gamle teorier vedrø-
rende bygherre og funktion og satte sig ind i borgenes geome-
triske struktur samt resultaterne af de arkæologiske udgravnin-
ger. På ekskursionsdagen fortsatte studierne på verdens største 
vikingeborg, aggersborg, hvor geometrien blev efterprøvet i 
praksis, og hvor den dygtige arkæolog simon Kjær fra aars mu-
seum viste rundt og øste ud af sin viden fra sine udgravninger 
på stedet. ifølge historielæreren rasmus jacobsen ænsede ele-
verne end ikke den silende regn og labbede alt i sig, imens de 
funderede over aggersborgs geometriske opbygning. Efter 90 
minutter i regnen måtte eleverne gennes ind i bussen, og der 
blev taget hul på dagens første bradepandekage. 

i højt humør blev eleverne derefter fragtet tilbage til museet, 
hvor simon Kjær udlagde sin teori om ringborgene. Efter en 
time blev kursen sat mod Fyrkat, hvor der skulle måles op til 
en komparativ geometrisk analyse. regnen tog til, jo længere 
sydpå bussen bevægede sig, og vinden gav til tider horisontalt 
rejsende vanddråber under klassens besøg på Fyrkat. igen måt-
te eleverne gennes ind i bussen, og efter en kort tur gjorde bus-
sen holdt ved den lille vikingelandsby, hvor et venligt personale 
sørgede for, at der blev tændt bål i langhuset, så deltagerne i 
ekskursionen kunne varme sig, mens dagens sidste bradepan-
dekage fortæredes, og der blev fortalt vikingesagaer.

elevernes konklusioner
Forløbet afsluttedes med gruppefremlæggelser, hvor der ikke 

blev opnået konsensus om hverken bygherre eller funktion, 
hvilket er fuldstændigt i tråd med landets fremmeste vikinge-
forskere, der også er uenige. hovedparten af eleverne hældede 
til den teori, at det er harald Blåtand, der er bygherre, og at 
borgene har været tænkt som harald Blåtands tvangsborge, op-
ført for at undertvinge et oprørsk folk. aggersborg har så haft 
det ekstra formål at holde styr på norge.

den nyeste teori
Efter at forløbet i 3y er afsluttet, har rasmus jacobsen og andre 
interesserede i sidste uge haft lejlighed til at høre et foredrag 
om ringborgene ved historieprofessor søren m. sindbæk fra 
aarhus Universitet. det blev holdt på vesthimmerlands muse-
um. han fremlagde en ny teori, der bygger på den udenrigspo-
litiske situation netop i 970’erne. her er den tyske kejser Otto 
den anden en trussel mod harald Blåtand, indtil kejseren døde 
i 983. truslen fra syd gjorde også harald Blåtands rige sårbart 
mod angreb fra vikingehære i norge og sverige, som kunne ud-
nytte den svaghed, kongen stod i. derfor blev ringborgene, iføl-
ge sindbæk, opført i hele riget. de var et kystforsvar – ikke vi-
kingeborge, men i praksis ’anti-vikingeborge’. det var den teori, 
der ledte på sporet af Borgring. den tilsagde, at harald Blåtand 
i den situation burde have forsvaret den udsatte øresundskyst 
med mindst én østvendt borg på sjælland. det viste sig at holde 
stik.

Udgravningerne på Borgring viser en borg, hvis opførelse tilsy-
neladende er startet efter samme skabelon som på de andre 
ringborge. Borgens fæstningsværker er gjort færdig i én hurtig 

Gåden  om  
”rinGborGenes  herre”  
endnU  ikke  løst
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og velplanlagt aktion. landskabet er planeret, og volde-
ne er bygget op efter en præcist udmålt cirkel med jævnt 
skrånende inderside og i regelmæssige sektioner. Fire 
træbyggede porte er placeret med nøjagtig 90 graders 
mellemrum.

For søren m. sindbæk er ringborgene blevet brugt som 
tilflugtssteder: Krigen mod syd gjorde det i en årrække 
nødvendigt for harald Blåtand at samle mange krigere 
ved sit riges sydgrænse. det måtte han gøre ved at ind-
kalde forstærkninger fra alle de stormænd, der støttede 
ham. Og konsekvensen var klar: andre landsdele blev 
imens efterladt uden de krigere, der normalt stod klar til 
at forsvare deres hjemegne. hvis krigen mod syd skulle 
vindes, måtte kongen stille noget andet som garanti for, 
at krigernes hjemegne var sikre. Placeret på toppen af 
en fæstningsvold var det muligt for en dårligt bevæbnet 
og utrænet person – mand eller kvinde – at bekæmpe 
en veludrustet og trænet kriger effektivt. havde tilstræk-

keligt mange mennesker nået at søge tilflugt i borgen, 
havde angriberne dårlige odds for at indtage den. de 
kunne vælge at indlede en belejring, men havde i så fald 
tiden imod sig. Borgene tilbød på den måde et forsvar til 
erstatning for de krigere, som kongen indkaldte til kamp 
andetsteds i riget. de skulle gøre det muligt for den tilba-
geværende befolkning at modstå vikingeangreb og der-
ved sikre kongen en mobil hær.

den sidste teori om ringborgene er sikkert ikke frem-
sat endnu, her hvor bl.a. de to lokale borge, Fyrkat og 
aggersborg, kandiderer til at komme på UnEscO’s liste 
over verdenslulturarv.



55

tyskhold  på  endaGstUr  
til flensborG

50 elever fra tre tyskhold stod tidligt op en onsdag mor-
gen i februar og kørte med bus til Flensborg. helene og 
caroline fra 1u havde muffins med til hele banden, fordi de 
begge fyldte 18 år. 

Eleverne besøgte duborg-skolen med fantastisk udsigt 
over Flensborg Fjord, Flensborg avis og så blev der også tid 
til at se en spændende håndboldkamp; sG Flensburg-han-
dewitt mod hBc nantes i Flensborg arena. Kampen endte 
uafgjort, hvilket netop var nok til, at Flensborg gik videre 
i EhF champions league.
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billedkUnst: 

fra  daGslys  oG  street  art  
                        i  aalborGs  Gader   til  ”møder  i  mørket”  på  kUnsten
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på  opdaGelse  
i  aalborGs  
lys  oG  
mørke

fra  daGslys  oG  street  art  
                        i  aalborGs  Gader   til  ”møder  i  mørket”  på  kUnsten

Elever fra jonna Fransgårds billedkunsthold vandrede en kold febru-
ardag rundt i aalborgs gader på jagt efter street art værker: store og 
flotte murmalerier eller mindre og lidt hemmelige stickers og billeder. 

noget af det spændende ved street art er, at det udfordrer nogle 
grænser – hvad er graffiti og hvad er kunst, for eksempel?

Efterfølgende var der inspirerende rundvisning af museumsguider 
på Kunsten. holdet så blandt andet installation med spejle (af kunst-
neren Pistoletti), udstillingen ’møder i mørket’ med værker af Kurt 
trampedach, der foldede sig ud i et dystert univers af ensomme og 
udsatte figurer. i rundvisningen indgik praktiske øvelser, hvor elever-
ne arbejdede i grupper med at lave deres egne installationer samt 
fortolke og ’optræde’ sammen med trampedachs skulpturer.
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1x  oG  2y  i  vikinGekonGernes  fodspor
når man har en kæmpestor ringborg, der bejler til at kom-
me på UnEscO’s verdensarvsliste, liggende inden for kom-
munegrænsen, er det klart, at vikingerne fylder godt i hi-
storieundervisningen på vhG. mysteriet om, hvorfor den 
ligger lige dér, og hvem der har bygget den, sætter gang i 
en masse teorier, og dem studerer eleverne flittigt i timer-
ne, men når gymnasiet så har sin egen bus, og en del af 
eleverne er gode til at bage, er det oplagt at tage på en 
historieekskursion for at følge i vikingekongernes fodspor.

det gjorde klasserne 1x og 2y, ledsaget af deres historie-
lærere, dorthe nielsen og rasmus abildgaard jacobsen. 
Først gik turen til den mindre ringborg Fyrkat ved hobro, 
hvor museumsinspektøren havde taget sig tid til et off-sea-
son-foredrag og en rundvisning, som i den grad spillede ind 
i det materiale, klasserne havde arbejdet med hjemmefra. 
hermed blev der lagt en interessant brik til teorien om, 
hvad borgene har været brugt til. museumsinspektøren 
lagde meget vægt på, at fundene på Fyrkat var kvalitetsva-
rer, primært anvendt af overklassen. På trods af frysende 
fødder i Fyrkats langhus lyttede eleverne interesseret.

Efter en kagepause, hvor den første bradepandekage blev 
indtaget, fortsatte turen til jelling, hvor klasserne skulle 
se den formodede bygherre harald Blåtands kongsgård. 
her blev de mødt af en dygtig og engageret arkæolog, der 
viste rundt og forklarede med stor faglig indsigt om sam-
menhængen mellem jelling, ringborgene og de europæi-
ske magtstrukturer. Klasserne ville ned til jelling for at se 
kongsgården, men ifølge guiden har man ikke fundet spor 
af denne. Udgravningerne viser for få menneskelige efter-
ladenskaber.

bradepandekaGe  oG  vikinGetUr,  det  er  noGet,  der  dUer
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1x  oG  2y  i  vikinGekonGernes  fodspor

derimod skal jellingeanlægget ses som en magtdemon-
stration fra den harald, ’… som vandt sig hele danmark, 
og norge, og gjorde danerne kristne’. han sendte dermed 
et tydeligt tegn til den store tyske nabo om, at her var den 
mægtigste nordiske kristne fyrstes magt placeret, og der var 
ingen grund til at komme på et kristningstogt til danmark. 

danmarks ”dåbsattest”
Ordet danmark nævnes i øvrigt første gang officielt på jel-
lingestenen.  dette skal ses i lyset af, at hærvejen løber lige 
forbi jellingeanlægget.

det er især historieprofessor søren m. sindbæk fra aar-
hus Universitet, der, i forbindelse med fundet af en femte 
ringborg på sjælland, Borgring, har fremsat en ny teori om 
ringborgenes funktion. den bygger på den udenrigspoliti-
ske situation i 970’erne. her var den tyske kejser Otto den 
anden en trussel mod harald Blåtand, indtil kejseren døde 
i 983. truslen fra syd gjorde også harald Blåtands rige sår-
bart mod angreb fra vikingehære i norge og sverige, som 
kunne udnytte den svaghed, kongen stod i. derfor blev 
ringborgene, ifølge sindbæk, opført i hele riget. de var et 
kystforsvar – ikke vikingeborge, men i praksis ’anti-vikinge-
borge’. det var den teori, der ledte på sporet af Borgring. 
den tilsagde, at harald Blåtand i den situation burde have 
forsvaret den udsatte øresundskyst med mindst én øst-
vendt borg på sjælland. det viste sig at holde stik.

Efter endnu en kagepause vendte de vesthimmerlandske 
elever næsen hjemad, fyldte med dagens mange indtryk 
og nok også lidt stolte af, at den allerstørste af de fem vi-
kingeborge ligger derhjemme i aggersborg.

bradepandekaGe  oG  vikinGetUr,  det  er  noGet,  der  dUer
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Eleverne tog med den første officielle tur i vores nye bus til 
træf på Ucn i aalborg. Pædagogik-holdet tog til lærer- og 
pædagogseminariet, mens krop- og sundhedsholdet tog til 
sundhedsuddannelsen under Ucn.

læreren hanne sørensen, som var med pædagogikholdet, 
fortæller: 

”Eleverne fik et realistisk indblik i, hvordan det er at læse 
til lærer; dagen kulminerede med, at vores elever sad og 
svedte over, at de nu skulle være dansklærere, der sidder 
og forbereder undervisning til en 5. klasse. de skal aktive-
re eleverne og sætte mål for undervisningen. men de har, 
udover dagens input her på lærerseminariet Ucn, deres 
mangeårige erfaringer fra det at være elev at trække på. 
tidligere på dagen fik de inspiration til, hvordan læreren 
skaber god relationskompetence til allE elever og hvor-
dan folkeskolens formålsparagraf har ændret sig løbende 
fra at være tæt forbundet med kirken til at være sekulær 
demokratisk opdragende.

der var korte inspirerende oplæg fra undervisere på lærer-
uddannelsen, men tovholderne gennem hele dagen var to 
engagerede 2. årslærerstuderende, michelle og julie, som 
også indlagde små aktive brain-breaks på tidspunkter, hvor 
det var tiltrængt at komme op af stolen. Endelig var kanti-
nen i høj kurs både mht. udvalg og priser ”

For begge holds vedkommende var dagen en del af 3. prak-
tik-projekt-periode, og for krop- og sundhedseleverne var 
dette kulminationen på flere dages forudgående arbejde 
med temaer omkring KOl samt en tilsendt case. 

dagen startede med boller og kaffe, hvorefter fysiotera-

hf-elever  på  Ucn
som del af 3. praktik-projekt-periode
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peut-underviseren, niels martin Brix, gav et oplæg om-
kring lungernes opbygning og funktion i relation til KOl. 
herefter skulle hf-eleverne selv være aktive. de blev først 
præsenteret for en række test og målingsområder, der kan 
indikere KOl, hvorefter eleverne selv skulle udføre flere af 
disse. 

herefter blev fokus rettet mod behandlingen af KOl-pa-
tienter samt en præcisering af de psykiske konsekvenser 
for mennesker, der er ramt af KOl. i forbindelse hermed 
blev udsendt og gennemgået fagmateriale inddraget.

Efter denne fortrinsvise teoretiske formiddag var der tid til 
en velfortjent frokostpause, inden dagens program i den 
grad blev praktisk.

Først skulle eleverne få en fornemmelse af, hvad det vil 
sige at være ramt af KOl. med tildækkede næsebor og et 
sugerør gik det via trapperne fra stue til øverste etage og 
ned igen. mange elever havde endda et stramt bånd om-
kring brystet, og udmattelsen var stor.

senere fulgte adskillige øvelser omkring, hvordan man 
får et præg omkring KOl. Fra mærkning af brystkassen og 
mulige sekreter heri til diverse pusteøvelser. Engagemen-
tet var højt, og pludselig skred tiden, så man ikke nåede 
de praktiske træningsøvelser. som underviseren niels dog 
konstaterede: ”så ligner træningen enhver anden. det kan 
være styrketræning, bevægelse i det fri eller boldspil, men 
selvfølgelig skal man lige tilpasse til målgruppen.”

En enestående og fagligt proppet dag ebbede ud, og 
det samme gjorde hf´ernes tredje og sidste praktik-pro-
jekt-periode. Første periode var en undersøgelse af muli-

ge fremtidige erhverv, hvor de bl.a. stiftede bekendtskab 
med erhvervsrepræsentanter med en lang række mel-
lemlange videreuddannelser. anden periode bestod af et 
praktikforløb i en mulig fremtidig ønskestilling. tredje pro-
jekt-praktikperiode indeholder bl.a. et besøg på en mulig 
videregående uddannelse, og her drejede det sig så om 
læreruddannelsen og fysioterapeutuddannelsen på Ucn.

dagen på Ucn var en stor succes, hvilket bl.a. kan konsta-
teres ved, at interessen for at videreuddanne sig til fysiote-
rapeut eller lærer bestemt var vakt i løbet af dagen for en 
del af de deltagende elever.
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3t  sa  i  københavn  
inkl.  besøG  på  slotsholmens  ”blå  stUe”
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de samfundsfaglige elever i 3t mødte en række fremtræ-
dende personer fra det politiske liv på deres ekskursion til 
København med deres lærer, jakob dyrman.

besøg hos dansk erhverv på børsen
Første besøg foregik på slotsholmen i den gamle flotte 
bygning, der tidligere indeholdt Børsen. her fik klassen en 
rundvisning, hvor de blandt andet fik lov til at komme op 
i dragetårnet. dansk Erhverv er nu ejer af den gamle byg-
ning, som christian den 4. lod opføre i 1623.

indledningsvist bød Pr-med-
arbejder Kristian Kongens-
gaard velkommen, hvorefter 

han hurtigt gav ordet til jes Brinkman. Brinkman er tidli-
gere personlig politisk rådgiver for Brian mikkelsen fra de 
konservative, og da mikkelsen fratrådte sin stilling som 
justitsminister for at tiltræde en direktørstilling hos dansk 
Erhverv, fulgte Brinkman med. han gav eleverne et indblik 
i den aktuelle og den fremtidige politiske situations betyd-
ning for dansk Erhverv. her kom han blandt andet ind på 
Brexit’s mulige betydning, og hvad et politiske scene-skifte 
i dansk politik kan få af betydning for dansk Erhverv.

besøg hos mads Fuglede i Folketinget
derefter gik turen til Folketinget, hvor mads Fuglede tog 
imod i venstres gruppelokale. Fuglede har tidligere besøgt 
gymnasiet i aars som ekspert i amerikansk politik. nu var 
det livet på Borgen, der var emnet. han startede med at 
fortælle om, hvordan det var at komme ind i Folketinget 
to år efter, alle de andre var valgt ind (han afløste jakob 
Engel-schmidt, da denne nedlagde sit mandat). han fortal-
te, at man typisk får ordførerskaber til at starte med, som 
ikke fylder særlig meget i den offentlige debat, da man som 
nyt medlem i en folketingsgruppe lige skal bevise sit værd. 
når man så har bevist sit værd, får man tildelt andre mere 
vægtige ordførerskaber.

mads Fuglede fortalte desuden om, hvor svært det er at 
sidde i et parti, som har tradition for at tage et politisk an-
svar for den retning, danmark skal bevæge sig i. med an-
svar mente han, at man er villig til at turde gå i regering, 
vel vidende at det er øretævernes holdeplads, og at man 

står langt mere i skudlinjen, når man sidder i en regering.  
her fortalte han, at der efter hans mening kun var to til tre 
partier, der historisk set har tradition for at deltage i alle de 
forhandlinger, man kan komme til, for at være med til at 
sætte den politiske dagsorden.  de tre partier er socialde-
mokratiet, venstre og til dels radikale venstre.

besøg i skatteministeriet
skatteminister Karsten lauritzens personlige rådgiver tho-
mas le dous tog imod klassen i ministeriet. thomas le 
dous fortalte, at når skatteministeren kommer til at hedde 
noget andet end Karsten lauritzen, så er thomas le dous 
den første ansatte, der bliver bedt om at rydde sit kontor 
og forlade bygningen.

le dous kom desuden ind på hele sagen om udbytteskat, 
hvor danmark har mistet omkring 12,5 mia. kroner. af det 
beløb har man nu fået 6 mia. kroner tilbage. det er jo som 
sådan en solstrålehistorie, men bagsiden af medaljen er, at 
det ca. har kostet 3 mia. kroner i internationalt advokatsa-
lær at få indsamlet de 6 mia. kroner. thomas le dous for-
venter desuden, at skat får indsamlet flere af de mistede 
penge, men hvor mange kunne han ikke sige noget om af 
hensyn til den efterforskning, som foregår i øjeblikket.

le dous fortalte også om de udfordringer, han og skatte-
ministeren havde haft fra dag 1, da de tiltrådte stillinger-
ne i skatteministeriet. ministeriet har som bekendt været 
udsat for massive besparelser, og efter deres analyser var 
man simpelthen nødt til at investere flere penge i sKat for 
at få det til at fungere optimalt igen. På det tidspunkt, de 
fremlagde dette synspunkt for Finansministeriet, faldt det 
bestemt ikke i god jord, for det ville jo fordyre udgifterne. 
men efter noget tovtrækkeri gav Finansministeriet sig, og 
dermed blev der tilført ret store beløb til sKat, så de kunne 
begynde at ansætte flere folk igen.

3t  sa  i  københavn  
inkl.  besøG  på  slotsholmens  ”blå  stUe”
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i efteråret var fysik B valgholdet på ekskursion til aarhus 
Universitet på institut for fysik og astronomi.

her fik de først en præsentation af fysikstudiet og hvordan 
livet som studerende kan være. herefter fulgte et oplæg 
om lavtemperaturfysik og superledere.

Efter en hyggelig frokost på 7. sal med en flot udsigt over 
aarhus blev det tid til tre timers forsøg med flydende kvæl-
stor og superledere.

3fy  på  ekskUrsion



som en af de 26 danske unesCo verdensmålsskoler er 
vhG med i netværket globalt medborgerskab. her inden-
for har 1p og deres dansklærer, marie næsby juhl, sam-
arbejdet med en klasse på venskabsskolen ”imam nasser 
Bin murshid school for Boys” i Oman. de har sammen haft 
et projekt, hvor eleverne skulle formidle deres eget lands 
kultur og især historie til eleverne på den anden skole 
(dvs. elever, der intet vidste om emnet i forvejen). Projek-
tet har fungeret som et virtuelt kulturmøde og en øvelse 
i at formidle dansk historie kort og præcist. Eleverne er 
desuden blevet undervist i Oman og den arabiske verden 
blandt andet gennem læsning af arabisk litteratur.

1p har været fascinerede af det materiale, de har modta-
get fra Oman, og overraskede over, hvor meget de egentlig 
havde til fælles med de omanske elever. de to skoler plan-
lægger flere samarbejdsprojekter, bl.a. med fokus på de 
17 verdensmål.

Kontakten mellem de to skoler blev etableret i 2014, da 
marie næsby juhl og hendes kollega Kirsten sørensen var 
på kursus i Oman inden for UnEscO-samarbejdet. her fik 
de den mentale kuffert fyldt op med indtryk fra dette sul-
tanat på den arabiske halvø, der er det nærmeste, man 
kommer 1001 nats eventyr. Et meget smukt og velfunge-
rende land, seks gange større end danmark og med knap 
tre millioner indbyggere. Overalt blev de danske gæster 
dengang modtaget med en overvældende gæstfrihed. ikke 
mindst på drengeskolen ”imam nasser Bin murshid school 
for Boys”. 

i første omgang lavede danske og omanske elever sam-
men en kalender for 2016, hvor temaet var ungdomsliv 
i Oman og danmark. her lavede drengeskolen i Oman 6 
sider, mens elever på vhG sammen med elever fra Egå 
Gymnasium lavede de resterende 6 sider. der foregår alt-
så også et samarbejde 

mellem de danske 
verdensmåls-sko-
ler. Bl.a. om, 
hvad begrebet 
”globalt borger-
skab” indebæ-
rer.

samarbejde  med  
omansk  drenGeskole
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nordjysk naturtalent er en talentkonkurrence, udskrevet 
af aalborg Universitet, som hvert år præmierer de bedste 
naturvidenskabelige studieretningsprojekter, skrevet af 
nordjyske gymnasieelever i 3.g inden for kategorierne fy-
sik, kemi, biologi og matematik.

igen i år er en vhG-elev blandt præmietagerne, idet sofie 
læssøe martin fra 3x fik en flot andenpræmie i matematik.

nordjyske  Gymnasiers 
talentakademi

nordjyske Gymnasiers talentakademi er en fæl-
les koordineret indsats for talentfulde elever i hele 
nordjylland – og alle gymnasier (stx, htx, hhx) del-
tager. talentfulde elever deltager i tre akademidage 
pr. semester, hvor både skolebaserede aktiviteter og 
aktiviteter regionalt i samarbejde med de videregå-
ende uddannelser er på programmet.

strukturen i projektet skal sikre, at indsatserne kan 
fungere som øjenåbner til de videregående uddan-
nelser i nordjylland, og at der etableres et tættere 
samarbejde og et varigt netværk mellem gymna-

et formål med al undervis-

ning er at frigøre den en-

kelte elevs ressourcer op-

timalt. 

derfor har der de senere år i 

gymnasieverdenen været nog-

le tiltag for også at udfordre de 

dygtige elevers potentiale. 

nordjysk 
natUrtalent 2019
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nordjyske  Gymnasiers 
talentakademi

nordjyske Gymnasiers talentakademi er en fæl-
les koordineret indsats for talentfulde elever i hele 
nordjylland – og alle gymnasier (stx, htx, hhx) del-
tager. talentfulde elever deltager i tre akademidage 
pr. semester, hvor både skolebaserede aktiviteter og 
aktiviteter regionalt i samarbejde med de videregå-
ende uddannelser er på programmet.

strukturen i projektet skal sikre, at indsatserne kan 
fungere som øjenåbner til de videregående uddan-
nelser i nordjylland, og at der etableres et tættere 
samarbejde og et varigt netværk mellem gymna-

siale ungdomsuddannelser og de videregående ud-
dannelser. herved er det målet, at alle deltagende 
elever kvalificerer deres videregående uddannelses-
valg.

i år har følgende elever fra vhG deltaget og fik over-
rakt diplom ved afslutning på Ucn i starten af maj:

sundhed, naturvidenskab og teknologi
christina Folkermand vestergård, 2x 
nikolaj Emil mortensen, 2x 
mads hyldgaard henningsen, 2x 

humaniora og sprog:
Emilie trøst hansen, 2s 
Gustav Uhrenholt Bigum, 2s 
caroline liltorp justesen, 2y 
mathilde liltorp justesen, 2y

samfund og business:
Frederik rask madsen, 2t 
henrik haugaard sørensen, 2s 
sascha christensen, 2s

der bliver også jævnligt 

holdt faglige ”olympiader” 

o. lign. for de dygtigste ele-

ver.

på vhG giver vi så ledes nogle 

ekstra ordinære un der   vis nings-

tilbud gen nem nord jyske Gym-

nasiers talentakademi. 
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da vi tidligere har givet eksempler på, hvad man arbejder 
med inden for sundhed, naturvidenskab og teknologi samt 
samfund og business, har vi her valgt at fokusere på hu-
maniora og sprog. vi har snakket lidt med tvillingerne ca-
roline liltorp justesen og mathilde liltorp justesen fra 2y 
om, hvad de har arbejdet med i år, og hvad de synes om at 
være med.

caroline siger: ”jeg synes, at det har været spændende og 
lærerigt at deltage i talentakademiet. det har været en 
fantastisk mulighed for at tilegne sig ny viden inden for 
humaniora og sprog på et højt fagligt niveau, hvilket har 
været virkelig godt, da vi tilmed har arbejdet med emner, 
hvor jeg efterfølgende har brugt min tillærte viden i un-
dervisningen på gymnasiet. desuden har det været et for-
løb, hvor jeg har haft mulighed for at lære en masse nye 
mennesker at kende på tværs af gymnasier, uddannelser 
og studieretninger. det har dermed også været en god mu-
lighed for at opbygge venskaber.

i årets løb har vi arbejdet med to emner. i efteråret be-
skæftigede vi os med emnet ”Fake news”, hvor vi bl.a. hør-
te et foredrag med Erkan Özden fra dr. desuden har vi i 
dette forår arbejdet med ”Kønsidentitet i senmodernite-
ten”, hvor vi har analyseret tekster, og vi har tilmed haft om 
diskurser. det har været super spændende.”

mathilde er lige så begejstret som sin søster og supplerer 
med følgende: ”de emner, vi har arbejdet med, har stor 
relevans for vores samfund og ligeledes vores dagligdag. vi 
har eksempelvis arbejdet med diskursanalyse omhandlende 
kønsroller og identitetsdannelse i det senmoderne samfund. 
i den forbindelse var vi på aalborg Universitet på uddannel-
sen ’anvendt filosofi’. det var været utrolig spændende, og 
netop besøg på en videregående uddannelse har givet mig 
et større overblik over uddannelsesvalg i fremtiden. Gene-
relt set er undervisningen på talentakademiet meget rele-
vant, ikke mindst i forhold til den daglige undervisning på 
gymnasiet, fordi vi har arbejdet med diskursanalyser, medi-
er m.m. svarende til undervisningen i danskfaget. det faglige 
niveau på talentakademiet er dog højere.”

vi har for øvrigt ikke kunnet lade være med at spørge de to 
piger om, hvordan det er at være tvillinger og gå i samme 
klasse. de er enige om, at der er mange fordele ved at være 
tvillinger. Bl.a. at man kan hjælpe hinanden og sparre med 
hinanden. i folkeskolen gik de også i klasse sammen, mens 
de i 10.kl. på privatskolen kom i hver sin klasse. som andre 
søskende kan de dog godt blive uenige. mathilde slutter af 
med at sige: ”dog er det hele ikke rosenrødt, og en ulempe 
er, at der ubevidst skabes sammenligninger fra egen side 
og fra vennerne. dette kan man vælge at opfatte positivt 
eller negativt, men slutteligt kan jeg sige, at hverdagen i 
2y med caroline fra mit perspektiv fungerer super godt.” 
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sidst i januar 2019 lød startskuddet til den indledende run-
de i dm i science. mere end 50 skoler fra hele landet dyste-
de om, hvem der skal gå videre i konkurrencen. i nordjyl-
land var det hasseris Gymnasium, der lagde laboratorier til 

i den indledende runde for nordjyske skoler, og her havde 
vhG et hold med, bestående af anders højmose simoni og 
tue Bislev thomsen og sofie Platz jensen, alle fra 1x.

deltagerne blev valgt blandt gymnasiets 1.g-elever, idet in-
gen deltagere må være fyldt 17 år pr. 1. januar 2019. des-
uden skulle de, der blev prikket på skulderen, vise flair for 
naturvidenskab og helst komplettere hinanden inden for 
fagene fysik, kemi og biologi, da der er tale om en hold-
konkurrence.

de tre fra vhG havde deres styrker inden for fysik og kemi. 
Og så måtte de prøve at hjælpe hinanden med biologien. 

der blev lagt væk på holdenes evne til at anvende 
naturvidenskabelig tankegang og gennemføre eks-
perimenter, og da der kun var tre timer til rådighed 
i konkurrencen, gjaldt det også om at uddelegere 
opgaver til hinanden.

vhG’s hold klarede sig pænt i hasseris, men gik ikke videre. 
de skulle i øvrigt skynde sig hjem til aars efter konkurren-
cen, da to af dem, sofie og tue, også deltog i årets musical, 
skatteøen, der havde premiere kort efter.

dm  i  science

simon højris 
mejdahl og 
anita Borrisholt 
fra 3x var i en 
weekend i ja-
nuar inviteret 
til anden runde 
af Kemi Ol i Kø-
benhavn, idet 
de var mellem 
de 50 elever ud 

af i alt 560 elever fra hele landet, der var sluppet gennem 
første runde. Efter anden rundes konkurrence på KU i Kø-
benhavn var der så kun 14 tilbage, og blandt dem var si-
mon mejdahl.

det var i øvrigt en 
hæsblæsende uge for 
simon. Først de to 
hårde dage i Køben-
havn. derefter var han 
i ugen efter blandt de 

volleydrenge fra vhG, der ved det regionale kvalifikations-
stævne i aalborg kvalificerede sig til den senere dm-finale 
i gymnasievolley i Odense.

Efter konkurrencen i København fulgte der i de følgende 
måneder tre arbejdende kemiweekender med en række 
teoretiske og praktiske prøver, inden man havde fundet de 
fire danske vindere, der går videre til den nordiske og den 
internationale olympiade i kemi. her kunne simon sikkert 
have været med, men i slutningen af marts kom denne be-
sked: ” det er gået sådan, at jeg har meldt fra til resten af 
kemiolympiaden. jeg syntes ikke rigtig, jeg havde tid til at 
forberede mig, og det gik også ud over motivationen. det 
har været en god oplevelse, men ”eventyret” er slut her :)” 

sproGcampen  i  hjørrinG
Endelig deltog et par dygtige sproglige elever fra vhG, 
christina Folkerman vestergård (2x) og sabina maria Boas 
thomsen (3s), i begyndelsen af februar i en sprogcamp i 
hjørring. her arbejdede de i forskellige workshops med 
tysk. Bl.a. skulle de arbejde med forskellige cases for en 
autentisk virksomhed, hvori indgik telefon- og mailkom-
munikation. der var også en workshop i kulturforståelse.

som det er fremgået undervejs, er det typisk for vores ta-
lenter, at de ofte ikke kun udmærker sig inden for ét områ-
de. så for nogles vedkommende har der virkelig været tryk 
på i dette skoleår.

ol  i  kemi



70 Bedste kamera og bedste film

Bedste klip & lyd

Bedste  
skuespiller

Bedste  
manus

Værterne

på bedste hollywood-manér blev der 

traditionen tro uddelt fornemme sta-

tuetter til VHGs filmgalla. De veloplag-

te værter oliver og johan fra 1s styre-

de showet med højt humør. 

 

2019 – årets
filmfestival 

Vinder af publi- 
  kumsprisen

uno

huen

boy gone rouge
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publikumsprisen: 
Publikumsprisen blev af - 
gjort ved afstemning 
blandt alle de 19 delta-
gende film.
Vinderen af publikums-
prisen med 21,3% af 
stemmerne blev filmen:

hele 19 Film konkurrerede 
om at opnå nominering, men 
disse Film klarede Cuttet i 
Følgende 6 kategorier: 

Bedste 
sKUespIller: 

• leon Berbati i Boy Gone rogue
• Kristine hjorth hougaard i  

Erstatningen
• amalie Kastberg i misbruget

Vinder: 
Leon Berbati i Boy Gone Rogue
Juryens kommentarer:

Utroligt varierende og overbevisende skuespil, 
som bringer filmen til et helt nyt niveau.

bedste manus:
• Huen
• uno
• sandheden gør ondt

Vinder: Uno
Juryens kommentarer:

mest originale ide. En historie man vil huske i lang 
tid fremover.

Bedste Kamera: 
• Hvidvask
• Erstatningen
• misbruget

Vinder: Hvidvask
Juryens kommentarer:

man føler at man ser en hollywood film! Filmen er 
fyldt med superflotte og overraskende actionsce-
ner med vildt avancerede kameravinkler.

Bedste KlIp & lyd: 
• Hvidvask
• 364 dage
• sandheden gør ondt
• misbruget

Vinder: Sandheden gør ondt
Juryens kommentarer:

super flot brug af effekter og redigering. Klipnin-
gen og lyden komplementerer og understøtter 
handlingen elegant og skabte gåsehud hos juryen.

bedste Film: 
• Hvidvask
• sandheden gør ondt
• misbruget
• Erstatningen

Vinder: Hvidvask
Juryens kommentarer:

En super politisk aktuel film, hvor alt spiller sam-
men til en højere enhed. Et komisk mesterværk!

se alle de flotte film på vhGs Youtube-kanal HeR.

Nominerede
–––––––––––

–––––––––––

Nominerede
–––––––––––

–––––––––––

Nominerede
–––––––––––

–––––––––––

Nominerede
–––––––––––

–––––––––––

Nominerede
–––––––––––

–––––––––––

kampen på striben

364 dage

mIsBrUget

hvIdvasK

erstatningen

sandheden gør ondt
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når man skal have lidt sarte planter til at udvikle sig optimalt, 
sætter man dem ofte – til en start – i et væksthus. når de så 
er robuste nok, planter man dem ud, og så må det briste eller 
bære. det var sådan nogle tanker, der lå bag, da region nord-
jylland i august 2016 godkendte projektet ”med samarbejde 
skaber vi væksthimmerland”, et samarbejde mellem erhvervs-
livet i vesthimmerland og områdets uddannelsesinstitutioner. 
nu afsluttes det flerårige entreprenørskabsprojekt så, og det 
blev markeret med en afslutningskonference på rc-Betonva-
rer, hvori deltog – ud over de involverede partnere i projektet 
– en række inviterede gæster. Bl.a. holdt innovationsdirektør 
på aaU, dorte stigaard, dansk industris chef for forskning, vi-
deregående uddannelser og mangfoldighed, mette Fjord sø-
rensen, samt designer m.m. jim lyngvild, spændende oplæg 
på dagen.

Undervejs i konferencen kommenterede lederne for de to ud-
dannelsesinstitutioner, der har været med i projektet, vhGs 

rektor jette rygaard, og direktør Ulf Bender fra Erhvervssko-
lerne aars, også forløbet, ligesom lisbeth christensen fra 
”lisbeth c innovation og læring”, der fast har deltaget i styre-
gruppen for projektet, gav et indblik i, hvordan de deltagende 
elever har oplevet samarbejdet med erhvervslivet og offentli-
ge institutioner.

de var enige om, at formålet med projektet er blevet opfyldt. 
nemlig, at styrke og fremtidssikre elevernes kompetencer gen-
nem konkret inddragelse af praksis til at kunne se muligheder 
både i fortsat uddannelsesforløb og fremtidige jobmuligheder. 
det skal være med til at styrke vækst og udvikling i nordjylland 
med særligt fokus på globalisering, velfærd og bæredygtighed 
i vesthimmerland. man har fået etableret og udviklet et lokalt 
samarbejdende netværk, der i et dynamisk samspil skaber og 
anvender ny viden, der bidrager til værdiskabelse for de invol-
verede partnere.
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startede med et Case-katalog
Projektet startede i sin tid med, at uddannelsesinstitutionerne 
og 30 virksomheder i fællesskab udarbejdede et case-katalog, 
som lærerne kunne tage udgangspunkt i. det viste sig imidler-
tid i praksis, at dette ikke blev anvendt i det ønskede omfang. 
det var ikke, fordi der var problemer med at nå målet om at 
have 600 elever involveret i projektet og få mindst 30 lærere 
og 5 ledere til at indgå i kompetenceudviklingsforløb. det gik 
over al forventning. men det var ikke nødvendigvis de oprin-
delige virksomheder i kataloget, der fik elever forbi. når først 
idéerne var skabt, suste lærere og elever ud og hev fat i nye 
virksomheder, der passede bedre i deres fag til netop deres 
opgaver. det var lidt af et problem.

generel tilFredshed med projektet
Ud over dette blev der generelt udtrykt tilfredshed med pro-
jektet. det har været med til at øge uddannelsesinstitutioner-
nes rolle i udvikling og vækst i lokalsamfundet, og eleverne har 

måske fået øje på nogle muligheder for et fremtidigt arbejds-
liv i vesthimmerland. samtidig har de kunnet se forbindelsen 
mellem den lærte teori og praksis på et globaliseret og kom-
plekst arbejdsmarked. Fx kan kortet over Kirkeby-ruten tjene 
som illustration til, hvad sådan et samarbejde (her mellem et 
billedkunsthold på vhG og visitvesthimmerland, aars Kunst-
forening og musikhuset alFa) kan føre til. det foregik i starten 
af dette skoleår.

selvom projekt ”væksthimmerland” nu officielt er afsluttet, 
er lederne på de to uddannelsesinstitutioner og erhvervschef 
dan skovgård enige om, at samarbejdet i praksis vil fortsætte. 
det sker bare nu på ”friland”.
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i al diskretion har to af de fastansatte lærere på vhG, tri-
ne madsbøll og susanne Kærsgaard, ved skoleårets start 
markeret, at de nu har undervist det samme sted i 25 år. 
der kunne ellers være god grund til at kippe med flaget i 
den anledning, for det ser ud til, at det var lidt af en tilfæl-
dighed, at to af gymnasiets mest elskede og engagerede 
lærere valgte at sige ja til et fast job på vhG tilbage i 1993. 
ja, de var egentlig tre piger, der blev ansat det år, men da 
matematik- og historielærer dorthe nielsen senere havde 
orlov et år for at tage på en jordomrejse, vundet gennem 
matematiklærerforeningen, må hun vente endnu et år på 
at lade sig fejre.

Om ansættelsen på vhG fortæller trine: ”da jeg startede 
med at læse musik, var jeg sikker på, at jeg ikke skulle un-
dervise i gymnasiet. men det blev lavet om, da jeg senere 
læste sidefag i matematik og jo godt ville tjene penge og 
bruge min uddannelse. Og jeg havde i mellemtiden, bl.a. 
via musikskole-undervisning både på rytmisk aftenskole 
og på skørping musikskole fundet ud af, at jeg godt kun-
ne lide at undervise. jeg har også fra ret ung alder været 
gymnastikinstruktør, så det med at styre en flok børn var 
også noget, jeg havde erfaring med. her på vhG var der 
jo så utrolig søde kolleger, at jeg ikke senere har tænkt at 
skifte job”.

Om sin ansættelse fortæller sussi: ”jeg startede i 1992 som 
vikar for henning sørensen i italiensk i alle tre årgange. det 
skulle vare indtil jul, men det blev forlænget til sommerfe-
rien. det var Kirsten holmgaard (daværende rektor), der 
kontaktede mig, da det var svært at finde folk med itali-
ensk. jeg var meget uforberedt ved hendes opkald, og min 
indstilling var, at jeg mht. til mit fremtidige virke i hvert 
fald iKKE skulle være gymnasielærer. jeg blev dog glad for 
det og fortsatte som vikar indtil fastansættelsen. desuden 
kommer jeg jo fra området, så det var også praktisk i for-
hold til børn og bedsteforældre. det var således et tilfælde, 
at jeg blev lærer”.

det ser ud til, at Kirsten holmgaard, der var blevet ansat 
som rektor året før, gerne ville have sine lærere forankret 
lokalt. trine nævner således, at hun også blev spurgt, om 
hun ikke havde lyst at flytte til aars, men da trines mand 
på det tidspunkt var folkeskolelærer i øster hornum, hvor 
de havde et dejligt hus, blev dette forslag ikke overvejet.
hvordan så vhG ud i 93?

På det tidspunkt så vhG næsten ud som i dag. Per Kirkebys 
bronzeskulptur herakles var blevet stillet op på sin plads 
ud mod jyllandsgade i 92, og hans murstensskulpturer bag 
skolen var allerede blevet etableret. dog så indgangspar-
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tiet ikke ud som nu. der var imidlertid ved at ske noget. 
Billedkunstlærer Palle rønde møller og kunstneren selv 
korresponderede flittigt om projektet, og i januar 94 blev 
”Propylæerne” taget i brug.

Også rent aktivitets-
mæssigt mindede 
skoleåret om det, vi 
har i dag. der var også 
dengang introforløb. 
Undertegnede var 
dengang med lone 
hindsgaul og 1a til ska-
gen, hvor vi boede på 
en campingplads. det 
regnede en del, kan jeg 
huske, men det slog 
ikke eleverne ud af kurs. de satte sig ind i informationsbyg-
ningen, når det var værst, og sang. F.eks. ”æblemand”. På 
turens program stod bl.a. en spadseretur i råbjerg mile, 
da vi havde læst et digt af Klaus rifbjerg om milen. i øvrigt 
havde hele lærerkollegiet kort inde i skoleåret fornøjelsen 
af et arrangement med digteren selv som belønning fra 
copydan, fordi vi havde deltaget i en registrering af vores 
kopiforbrug.

eleverne 
dengang og nu?

jeg har spurgt de to 25-års jubilarer om, 
hvordan det er at undervise nu i forhold til 
dengang. 

tIl dette svarer sUssI: 
”Jeg synes, det både er blevet nemmere og 
sværere. Nemmere, fordi jeg nu har en vis er-
faring, som gør, at jeg ikke bliver slået ud af 
alting og kan grine af mine egne fejl.

Sværere, fordi elevgruppen ikke længere er 
så homogen, hvilket stiller krav til mange an-
dre kompetencer, som jeg ikke umiddelbart 
har lært. Jeg er dog stadig glad for mit arbej-
de, selv om sprog har det svært blandt tidens 
gymnasieelever”.

trine svarer Følgende 
på spørgsmålet:  
”Ja, det er vel anderledes på nogle punkter. 
Specielt PC, mobiltelefon og alt det tekniske 
er anderledes. Det kan også nogle gange 
være svært at følge med i de unges musik-
smag, men de er heldigvis gode til at holde 
mig nogenlunde opdateret”. 

Der skete også et skred på et tidspunkt mht. 
elevernes opfattelse af mig. Jeg syntes plud-
selig, de blev lidt mere høflige – og jeg reg-
nede ud, at det var, fordi jeg var kommet til 
at se gammel ud. Så derfor reagerede de an-
derledes. Jeg ved ikke, om det passer, eller 
det var tilfældigt…”

jeg tror, det er tilfældigt. Eller måske er ele-
verne høflige over for de to garvede lærere, 
fordi de mærker, de vil gøre det så godt som 
muligt for dem. de har begge deres kæphe-
ste. 

sussi blev så optaget af elevernes læse- og 
staveproblemer, at hun supplerede sine fag, 
engelsk og italiensk, med en læsepæda-
goguddannelse, og hun står på hovedet for 
elever med de problemer. trine underviser 
i matematik og musik, men hendes hjerte-
barn er vistnok vhGs husorkester, som man 
kan opleve ved forskellige festlige lejligheder 
på gymnasiet, fx forårskoncerten, musicals 
og teaterkoncerter.

Jørgen Jørgensen
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Eleverne i 3x havde i foråret en dobbeltlektion i matematik 
med et lidt anderledes indhold end sædvanligt. i stedet for 
deres sædvanlige undervisere, fysiklæreren carsten svej-
strup sørensen og matematiklæreren Frederik Faarvang 
hansen, var det to ingeniørstuderende fra aaU, robert 
nielsen og daniel Britzel, der indtog podiet for at give de 
vesthimmerlandske elever et indtryk af, hvad man beskæf-
tiger sig med på 3. semester af studiet computerteknologi.

sjovt nok startede de timen med at bede gymnasieelever-
ne om at lægge computerne væk, og så bombarderede de 
dem ellers med spørgsmål om deres brug af passwords og 
besøg på diverse hjemmesider. F.eks. når de er på café eller 
mcdonalds. som tilhører fik man hurtigt en foruroligende 
følelse af, at man som bruger af computere og mobiltele-
foner bevæger sig i en slags krigszone, hvor man hele tiden 
kan blive udsat for angreb fra ”fjenden”.

de to undervisere gav også overbevisende eksempler på, 
hvordan både private og offentlige institutioner er blevet 
”lagt ned” med kæmpestore tab til følge, f.eks. mærsk-kon-
cernen. de omtalte endvidere de hacking-angreb, der har 
haft indflydelse på diverse valgkampe. Bl.a. det seneste 
amerikanske præsidentvalg. så man kunne forstå på de to 
ingeniørstuderende, at samfundet i fremtiden vil få brug 
for mange mennesker med netop deres uddannelse. Beg-
ge stammede for øvrigt fra helt andre egne af landet end 
nordjylland, men var søgt til ingeniørstudiet på aaU på 
grund af dets gode ry.

derefter var det blevet gymnasieelevernes tur til selv at 
prøve sig af som hackere. Efter en introduktion til diver-

se redskabsprogrammer som nmap, network sniffing og 
Wireshark fik de som opgave i grupper at hacke sig ind 
på en database på aaU og finde flag, der gav forskellige 
points. som bonusopgave skulle de finde forskellen på en 
krypteret og en ikke-krypteret hjemmeside. vinderholde-
ne ville få præmier ved afslutningen af lektionerne.

Klassen var begejstret for dobbeltlektionen med gæsterne 
udefra. således udtalte hans thoft rasmussen efterfølgen-

lynkUrsUs  i  hackinG

Ingeniørstuderende Robert Nielsen i gang med at instruere et hold 
elever fra 3x
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Daniel Britzel instruerer et hold af drenge, der senere skulle vise 
sig at blive vindere af den indlagte konkurrence i hacking. Den in-
geniørstuderende er til venstre flankeret af Hans Thoft Rasmussen 
og til højre af Anders Møller Eriksen

Ingeniørstuderende Daniel Britzel instruerer, mens klassens fy-
siklærer, Carsten Svejstrup Sørensen, ser til

de: ”det var super fedt, når man har lidt 
kendskab til computer- og netværksviden 
i forvejen. men der var også en masse ny 
viden, man fik. alt i alt et super fedt forløb. 
desuden kunne pigerne indhente os, så lidt 
lærdom har der været”. Kammeraten an-
ders møller Eriksen tilsluttede sig: ”det var 
mega fedt. det var sejt at lære at hacke, li-
gesom man ser det på film. det var en rigtig 
drengedrøm at prøve det. det var også fedt 
at kunne forstå, hvad der sker bag det hele. 
Endvidere har vi fået en bedre forståelse 
for, hvad der får det hele til at fungere på 
en computer."

Creative sCienCe lab
som de to ingeniørstuderende lod forstå, 
skriger arbejdsmarkedet på medarbejde-
re med både generelle og specialiserede 
it-kompetencer. derfor har region nordjyl-
land også givet økonomisk støtte til udvik-

ling af nye projekter inden for dette område i uddannelses-
sektoren. de to allerede nævnte undervisere i 3x deltager 
sammen med en tredje kollega fra vhG, anne Becher, i et 
forløb over to år med overskriften ”creative science lab”. 
her er tre gymnasier gået sammen om at udvikle under-
visningsforløb.

i løbet af projektet udvikles og ”pilotafprøves” en række 
undervisningsforløb, der fokuserer på at anvende digitale 
teknologier til problemløsning i de naturvidenskabelige 
fag. På den måde får eleverne et naturfagligt udbytte, sam-

tidig med at de får indsigt i ’computational thinking’. da der 
deltager tre lærere fra hver af de tre gymnasier, og de hver 
udvikler et undervisningsforløb pr. år, vil der frem til som-
merferien 2020 blive udviklet 18 undervisningsforløb. her-
under anvendelse af micro-controllere til dataindsamling, 
3d-printere mm. sammen med programmering og design 
af teknologiske emner.

Undervisningsforløbene vil blive samlet i en databank, der 
gøres tilgængelig for alle nordjyske gymnasier. man anta-
ger, at de digitale teknologier kan være medvirkende til, 
at eleverne bliver mere motiverede, kreative og innovati-
ve i arbejdet med det faglige kernestof i fagene. Projektet 
vil derfor koble digitale teknologier og it i de naturviden-
skabelige fag tættere på den daglige undervisning. det er 
samtidig de naturvidenskabelige fags bidrag til almen dan-
nelse.

inFormatik som valgFag på vhg
i øvrigt får elever på vhG med interesse for informati-
onsteknologi yderligere muligheder fra starten af næste 
skoleår, hvor gymnasiet udbyder informatik som valgfag 
på c-niveau. informatik er et almendannende it-fag, hvori 
der indgår elementer af innovation og digital dannelse. Ud 
over kendskab til konstruktion af it-systemer og systemer-
nes påvirkning af menneskelige aktiviteter, skal eleverne 
også lære basal programmering og interaktionsdesign.
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årets  første 
stUdent
mandag morgen kl. 8.48 sprang den første student fra vesthimmer-
lands Gymnasium og hF ud. det var nurbaiti jufri fra 3x, den natur-
videnskabelige klasse. sidste fag var religion. nurbaiti var på forhånd 
ret spændt på, hvilket af de fire mulige emner hun trak: Kristendom, 
islam, buddhisme eller asatro? det blev til et spørgsmål i buddhisme. 
islam var favoritspørgsmålet, for det er den religion, hun selv tilhø-
rer, men generelt er hun åben og interesseret i andre kulturer.

næstsidste fag i eksamensrækken var i øvrigt dansk, hvor hun lavede 
en sproglig sammenligning mellem rapsangeren natasjas sang ”Gi’ 
mig danmark tilbage” og en grundlovstale af Pia Kjærsgaard med 
næsten samme overskrift. det var en imponerende præstation, når 
man tænker på, at nurbaiti først kom til danmark i december 2006 
sammen med moderen og nogle søskende for at blive sammenført 
med faderen. hun er for tiden ved at tage dansk statsborgerskab, 
men mon det ikke også går, når man kan klare en opgave med over-
skriften ”danskhed” til en sådan karakter?

nurbaiti kom hurtigt efter at tale dansk efter ankomsten til danmark. 
Efter et halvt år i en sprogklasse er resten af hendes skolegang foregået 
i en normalklasse, og ingen kan høre på hendes danske, at hun kun har 
talt det et dusin år. dog holder hun fast i det indonesiske derhjemme 
af hensyn til sine indonesiske rødder. det nød hun godt af i 2015, den 
eneste gang hun har besøgt indonesien efter ankomsten til danmark. 
i det hele taget kan hun godt lide sprog og har engelsk på a-niveau.

i 10. kl. begyndte nurbaiti at gå med tørklæde. det var et personligt 
valg fra hendes side, et tegn på at hun var ved at være voksen og 
gerne ville afprøve sin egen identitet. Forældrene spurgte bekym-
ret, om det ikke kunne skade hendes skolegang og forholdet til kam-
meraterne, men det har nurbaiti aldrig været udsat for. hun bliver 
accepteret som den hun er, ligesom hun selv er meget åben over 
for andre mennesker og kulturer. det næste års tid skal bruges på at 
arbejde og forhåbentligt også en rundrejse i andre lande. herefter vil 
hun måske studere handel, selvom ambitionen på et tidspunkt var at 
blive læge. den tanke har hun imidlertid opgivet, da hun gjorde den 
erfaring, at hun ikke kan tåle at se blod. men hun lader foreløbig alle 
muligheder stå åbne. i den naturvidenskabelige klasse har hun haft 
kemi på a-niveau.

#altermUlIgt
som den første student fik nurbaiti i øvrigt en t-shirt med teksten 
”alt er muligt”, ligesom den første student i hver af afgangsklasserne 
vil få en sådan t-shirt. de almene gymnasier i hele landet er nemlig 
gået sammen om en fælles kampagne med denne overskrift, der skal 
vare det næste års tid. ikke så meget for at hverve flere elever, men 
for at præcisere, hvad uddannelsen går ud på, og at gymnasiet er det 
fremtidssikre valg, der giver flest muligheder i en foranderlig verden.  
Kernen i denne fortælling er: 

”det vigtigste er ikke, at du lærer alt muligt.
men at du lærer, at alt er muligt!”




