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Det har været det mest mærkværdige forår i mands min-
de. Samfundet har været lukket ned og vi har gennem fle-
re måneder alene mødt hinanden digitalt. også undervis-
ningen på gymnasiet har været virtuel. Det har givet nogle 
meget stejle læringskurver, men både elever og lærere 
har arbejdet på et fagligt højt niveau, og gruppearbejde, 
klasseundervisning og sågar idræt har kunne gennemføres 
næsten som planlagt. 

Det er vildt imponerende at følge fra sidelinjen, hvordan 
erfaringen med at arbejde i digitale læringsrum er vokset 
dag for dag. men det er endnu mere imponerende at op-
leve eleverne samarbejde og tage ansvar for hinanden på 
afstand. Én ting er selv at komme ud af dynen, men noget 
helt andet er, at have overskud til at hjælpe kammerater, 
som måske har følt ensomhed og magtesløshed under 
samfundets nedlukning.

Den væsentlige pointe er nemlig ikke, at hver elev tager 
ansvar for sig selv og sin egen læring. Det er derimod, at 
eleverne på vesthimmerlands gymnasium og Hf tager 
ansvar for deres omgivelser, for kammeraterne og for 
samfundet. Det handler i langt højere grad om WE og ikke 
ME. Netop derfor har gymnasiet et neonskilt med lys i WE 
og ikke me.

På gymnasiet lærer eleverne, at 
der er noget udover for dem selv. 
Uddannelse betyder nemlig, at unge 
har en forpligtelse til at være nysgerrige 
på og engagere sig i det noget. Grundlæg-
gende er det hvad vi kalder almendannelse at 
kunne kombinere viden og ansvar. og det er netop 
dét vi uddanner unge mennesker til at løfte på Vesthim-
merlands gymnasium og Hf. 

Det er en fornøjelse hvert år at dimittere unge mennesker, 
som fagligt har rykket sig fra de startede på gymnasiet til 
de med huen på hovedet går ud ad døren for sidste gang. 
Det er med glæde at jeg ser unge mennesker, som har en 
bevidsthed om, at der er en forpligtelse overfor omgivel-
serne, der rækker ud over dem selv. 

Derfor er det også en stor dag, når vi efter sommerferien 
slår dørene op for en ny årgang, som kan se frem til gode 
år i fællesskabet på gymnasiet, hvor indlæring af ny viden 
går hånd i hånd med kammeratskab, og hvor fagligheden 
hele tiden får nye lag på. 

Jette Rygaard, rektor

til Vesthimmerlands 
Gymnasium  oG  hF

teGninG aF elena Borup, 2u

Velkommen
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mandag den 12. august slog vHg dørene op for både nye 
og gamle elever, der mødte friske og veloplagte efter en 
dejlig lang sommerferie.

De nye elever i 1g og 1hf mødte kl. 9, hvor de efter en kort 
velkomst ved rektor Jette Rygaard blev guidet ud i klas-
serne af deres elevambassadører. der ventede dem en 
hyggelig formiddag med bl.a. et lille orienteringsløb rundt 
på skolen, fotografering og hilse-på-hinanden-aktiviteter. 
Efter frokost var der fællessang med 2. og 3. årgang i ba-
dekarret, hvorefter alle elever og lærere gik udenfor til en 
runde ”Alt det vi deler”, hvor man samles i midten, hvis 
man har noget til fælles, fx ”Alle os, der har søskende, som 
går – eller har gået – på VHG” eller ”Alle os, der var lidt 
nervøse for at starte på gymnasiet”.

til sidst blev der taget et stort gruppebillede fra gymna-
siets tag, og dagen sluttede med en kort picnic, som des-
værre blev afbrudt af regnvejret.

alt  det  Vi  deler
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Da de nye 1.g’ere på VHG i august var på intro-tur til Livø, 
var størstedelen af turens program en del af Nv-undervis-
ningen, så det var hovedsageligt naturvidenskabelige læ-
rere, der ledsagede dem. Det overordnede emne for de 
øvelser, eleverne i de fire klasser skulle lave, var ”energi og 
bæredygtighed på Livø”. I fysik handlede det om solceller, 
i geografi om strålingsbalance, og i kemi om forbrændings-
reaktioner. Biologilærerne tog sig af biomasseundersøgel-
se, fotosyntese og respiration. 

Derudover blev der afholdt en masse sociale aktiviteter.  
om torsdagen kom gymnasiets elevambassadører fra 2. 
og 3.årgang og afholdt ”Livø Games”. Bag dette navn gem-
mer der sig en masse sjove ryste-sammen-aktiviteter. På 
et tidspunkt kom musiklæreren Lisbeth Bæk Eriksen også 
over på øen og afholdt en sangtime med eleverne. Ende-
lig sørgede nogle af lærerne for bålhygge om aftenen, og 
der blev bagt masser af snobrød og en lidt speciel dessert: 
”Ristede skumfiduser”, der lægges mellem to kiks. Og så 
var der naturligvis også mulighed for boldspil og badning 
i fritiden.

Det var en flok glade elever, der fredag ved middagstid re-
turnerede til gymnasiet i Aars efter en vellykket ø-tur.

ristede  skumFiduser  på  menuen
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Vejret og humøret viste sig fra sin bedste side, da 1p og 
1q onsdag før efterårsferien tog på introtur til København 
sammen med lærerne Karen Marie Klemmensen, Christo-
pher Buur, Karsten Hessellund og Anne Falkesen. 

Højdepunkterne på turen var ifølge flere af eleverne at se 
de nye kinesiske pandaer, Xing Er og Mao Sun, i Køben-
havns Zoo samt forestillingen SKAM 3 på Aveny-T teatret, 
men der blev også tid til at se Jim Lyngvilds vikingeudstil-
ling på Nationalmuseet, besøg og rundvisning på Christia-
nia, tv-optagelse på Quizzen med Signe Molde i DR Byen 
samt en lille tur i hovedstaden på egen hånd. 

Trods problemer med togtrafikken lykkedes det alle at 
komme tilbage til Jylland i tide til at holde en velfortjent 
efterårsferie med bagagen fuld af nye indtryk og oplevelser 
efter tre dage sammen med de nye klassekammerater.

in
t

r
o

t
u

r
  t

il
  k

ø
B

e
n

h
a

V
n

1pq  indtaGer  
hoVedstaden 

8



m
a

s
s

e
e

k
s

p
e

r
im

e
n

t
e

t

Uge 39 blev i høj grad præget af naturvidenskab på VHG, 
idet gymnasiet var meldt til Naturvidenskabsfestivalen. 

Det betød bl.a., at valghold i geografi og kemi i løbet af 

ugen skulle undersøge plastforureningen i Vesthimmer-
lands Kommune, som en del af Masseeksperimentet, hvor 
57.000 elever i hele Danmark er med til at kortlægge pla-
stikforureningen. 

Eleverne skulle bl.a. identificere forskellige plasttyper og 
undersøge polymerernes egenskaber. Mandag eftermid-
dag var Jakob Dyrmans 3.g-elever i naturgeografi ude at 
samle plastik på en grøftekant langs vej. Bagefter skulle det 
indsamlede kategoriseres i et skema.

En anden del af Naturvidenskabsfestivalen foregik fredag 
27. september, hvor alle 1.g elever deltog i fællestimen 
med overskriften ”Danmarks befolkning gennem 1000 år”.  
(se side 24).

Målet med Naturvidenskabsfestivalen er at gøre science 
vedkommende og anvendelig for danmarks børn og unge. 
Festivalen skal give eleverne engagerende oplevelser, som 
de kan huske, og som kan være med til at påvirke deres 
valg og handlinger resten af livet.

en  uGe  i  natur- 
VidenskaBens  teGn

9
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VhG  er  stadiG  det  
største  skolehold

11

187 elever og lærere var tilmeldt årets Kimbrer-
festløb onsdag den 4. september.

138 stillede til start... måske var det den truen-
de vejrudsigt, som gjorde at nogle valgte at blive 
hjemme.

Trods afbud lykkedes det alligevel VHG at sikre sig 
pokalen for største skolehold - en pokal som vi 
har stolte traditioner for at vinde HVERT år!

På 5 km distancen blev bedst placerede vHg elev 
Hannah Gass Sibbesen fra 2s, der med tiden 21 
min. 20 sek. fik en flot samlet 10. plads og hun 
blev nr. 1 i sin aldersgruppe (14-19 år).
Bedst placerede dreng blev Bastian Bislev fra 1d 
på 12. pladsen med tiden 21 min. 31 sek. Han 
blev nr. 5 i sin aldersgruppe (14-19 år)

På 10 km distancen løb mads Hyldgaard Henning-
sen fra 3x i tiden 48 min. 9 sek. ind på en samlet 
27. plads og en 10. plads for 14-19 års gruppen 
(herrer). På præcis samme tid kom Lærke Carøe 
Klitgaard Petersen (også 3x) også over målstre-
gen og sikrede sig førstepladsen i aldersgruppen 
14-19 år (kvinder).

I år kunne man som noget nyt tilmelde sig di-
stancen ”1 mile” og de to piger signe Rynkeby 
Kristensen, 1e og Kristine Garsdal Adamsen, 1c 
kom ind i tiden 8 min. 38 sek. hvilket udløste en 
fin 2. plads.
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Straks fra morgenstunden d. 13/9 kunne man mærke, at 
det var en ganske særlig dag på VHG: Den årlige traditi-
onsrige aktivitetsdag skulle afholdes. De billedkunst- og 
idrætslærere, der havde stået for det store planlægnings-
arbejde i ugerne forud, gik rundt og strålede som små sole: 
Det grå og triste vejr med hyppige regnbyger var blevet 
afløst af solskin, så man kunne konstatere rigtigheden af 
udsagnet: ”septembers himmel er så blå”. Alle, både elever 
og ansatte, var helt oppe på dupperne og forventningsful-
de. Og sekretærer og pedeller havde ekstra travlt.

Fra billedkunstlokalet i kælderetagen lød det meget tidligt: 
”Hvor er thomas?” og pedellen thomas filbert dukkede 
kort tid efter op for at hjælpe med at sætte nogle hæfte-
klammer fast på nogle rammer, deltagerne i billedkunst-
aktiviteten skulle gå rundt med. Deres tema var nemlig 
”walking art”.

Hver klasse skulle lave et levende portræt, inspireret af 
udvalgte værker fra kunsthistorien mv. På skift stillede 
klassen med 3-4 mand til at producere deres eget værk, 
som skulle præsenteres som indrammede, gående por-
trætter i rammer på scenen først på eftermiddagen. Klas-
serne havde hjemmefra medbragt rekvisitter og kostumer 



13

alsidiG  oG  anderledes  kamp  om  pointene
a

k
t

iV
it

e
t

s
d

a
G

 

– T-shirts, hatte, smykker, tørklæder osv. – og 
om morgenen fik de adgang til rammer, an-
sigtsmaling, masker og maling. Det kom der 
en masse både flotte og sjove resultater ud af. 
Fx 1q’s fortolkning af Frida Kahlos maleri Self 
Portrait with Necklace of Thorns, og 3t lave-
de et flot portræt af USAs præsident Trump. 

Der blev plantet træer
En anden pedel, der havde meget travlt denne 
dag, var ejendomsserviceteknikerelev Miguel 
Hansen. Han skulle i gang med sit svendestyk-
ke, der bl.a. indebærer en større skriftlig op-
gave. da vHg er en del af ”grønt flag – grøn 
Gymnasieskole”, har Miguel med ildhu kastet sig over op-
gaven med at beskrive, hvordan man etablerer og vedlige-
holder et ”grønt klasseværelse” på udendørsarealerne, og i 
dette område skete der også en masse på aktivitetsdagen.
Biologilærerne Anne Becher og Karsten Hessellund stod 
klar for at instruere klasserne i at plante et træ, idet gym-
nasiets miljøråd i dagens anledning havde tilsluttet sig 
eventen ”Plant et træ”. Her blev resultatet af dagens ar-
bejde 18 nye træer, som man håber den enkelte klasse vil 
have et tilhørsforhold til.

Billedet herover: Anne Becher ses til venstre. I baggrun-
den Miguel, som arbejder på ”det grønne klasseværelse". 
Blomsterne i kummerne er resultatet af de frø, som VHG’s 
delegation til Naturmødet i Hirtshals hjembragte.

De anDre aktiviteter
Ved at deltage i de ovennævnte aktiviteter kunne klasserne 
optjene points efter et sindrigt system. Derudover kunne 
de få points ved at deltage i nogle fysiske aktiviteter. F.eks. 
hvis klassen gennemførte at løbe et stafetløb à 20 omgan-
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ge på fortovet rundt om gymnasiet. der var også turne-
ringer i fodbold, ultimate, beachvolley, floorball, ro-stafet, 
rullebrætspil og e-sport. Endelig kunne man yderligere ak-
tivere hjernecellerne ved at spille skak og backgammon. 
Ved at kapre en lærer til at deltage på sit hold kunne man 
optjene flere points, ligesom man kunne udfordre andre 
klasser til at dyste i alternative aktiviteter. 

Ved dagens afslutning viste det sig, at 3k havde opnået 
flest points og dermed ret suverænt vundet en gang ”Bøf 
& Bowl”. På de næste pladser fulgte 3y og 2u. Bedste klas-

se på 1. årgang var 1b. 
Men vigtigst af alt: Alle 
havde haft det sjovt, og 
sammenholdet var ble-
vet styrket, og undervejs 
kunne deltagerne stille 
sulten med burgere ved 

den lærerbe-
tjente uden-
dørs gasgrill. 
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VHG var torsdag 19. september en af de fire lokaliteter, 
hvor der blev holdt workshops for de ældste klasser i Vest-
himmerlands folkeskoler og ungdomsuddannelsers 1. år-
gang. Så der var livligt gennemtræk dagen lang og vældig 
aktivitet.

Vi fulgte stx-klassen 1b for at få et overblik over, hvad da-
gen egentlig gik ud på.

1b var på forhånd inddelt i fire grupper, der på skift skulle 
passe ”butikken” derhjemme, dvs. selv afholde en works-
hop, og deltage som gæster i tre andre workshops. Hold 1 
startede således med at være værter for 9c fra Farsø skole, 
ledsaget af lærerne Anders Larsen og Kristina Legarth.

gymnasieeleverne skulle gennem et forsøg med vandra-
ketter formidle noget af det stof, de selv har været udsat 
for i nv-undervisningen i starten af gymnasiet. Inspireret 
af deres fysiklærer, Frederik Faarvang Hansen, havde de 
valgt at starte eksperimentelt. Dvs. lade gæsterne forsøge 
sig frem med blandingen af vand og luft i ”raketten” for at 
opnå det bedste resultat.

Efter raketopsendelserne på boldbanen vendte flokken til-
bage til undervisningslokalet, hvor gymnasieeleverne gen-
nemgik det teoretiske stof. 

hVad  1B  Fik  ud  aF  

”Folkemødet  For  unGe”
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Hold 1 viste sig her meget pædagogiske, idet de til en start spurg-
te ud i lokalet, om gæsterne vidste, hvilken lov der gjorde sig gæl-
dende ved raketforsøget. Her svarede en Farsø-elev rigtigt ved at 
sige ”Newtons tredje lov”. Han afstod dog fra at forklare loven om 
”aktion lig reaktion” nærmere, så her fik 1b-eleverne lejlighed til 
at brillere. De gav bagefter udtryk for, at det havde været sjovt at 
undervise eleverne fra Farsø. Der var også nogle fra de to hold, der 
i forvejen kendte hinanden, så her blev forbindelsen mellem de to 
skoleformer udbygget.

Mens hold 1 underviste derhjemme, var deres klassekammerater 
nede i anlægget for at deltage i et rollespil i advokatfirmaet Him-
merlands workshop. Senere var det hold 1’s tur til sammen med 
deres klassekammerater at gå i anlægget for at besøge Lyngsøe Sy-
stems’ workshop.

Virksomheden havde valgt at opstille fire forskellige arbejdsstatio-
ner for at demonstrere deres kontrol- og “track-and-trace”-syste-

mer på grundlag af RfId-teknologi (en forkortelse for Radi-
oFrekvens Identifikation): En port, som eleverne kunne 
kaste bolde ind og ud ad, en Rema-kurv, der skulle scan-

nes, en lego-model af tre hospitalssektioner, hvor syste-
met holdt styr på, hvor diverse effekter befandt sig, og et 
system til at forsegle containere med ved fragtforsendel-
ser. Eleverne kendte i forvejen ikke så meget til Lyngsøe 
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Systems og blev fascinerede af de fremtidsmuligheder, der blev rul-
let op for dem. de kunne måske endda skimte en karrieremulighed 
efter endt universitetsuddannelse. Og det var jo også et af målene 
med folkemødet for de unge.

Så var der dømt frokost i anlægget sammen med de mange andre 
unge inden deltagelsen i de to sidste workshops. De foregik hjemme 
på VHG, men med studerende fra AAU som undervisere. Den første 
handlede om antibiotika-resistens, og den sidste havde overskriften 
”The prick over the eye”. Her beskrev Asger fra engelskstudiet, med 
udgangspunkt i en dårlig oversættelse, hvor svært det egentlig er at 
oversætte, f.eks. til underteksterne på Netflix. Målet med oplægget 
var at præsentere eleverne for den praktiske side af sprog, med fo-
kus på anvendelighed i hverdagen og i arbejdslivet.

Eleverne fra 1b havde således fået en række 
spændende inputs i løbet af dagen, inden 
arrangementet med de knap 2000 unge 
deltagere sluttede i anlægget med optræ-
den af stand-up komikeren Jakob thrane.
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eleVer  BleV  rystet  sammen  
i  studieretninGsklasser
med den stadig forholdsvise nye reform blev 
det bestemt, at alle danske elever i den treårige 
stx-uddannelse først skal igennem et grundfor-
løb, inden de midlertidige klasser brydes op efter 
elevernes valg af studieretninger.

Dermed skal eleverne i nye klasser, og for at give 
dem den bedste overgang hertil, havde gymnasi-
et bl.a. allieret sig med Nordjyllands Idrætshøj-
skole i Brønderslev og deres teambuilding-eks-
perter om at give vores elever en rigtig god dag, 
hvor man bliver rystet sammen.

Så tidlig morgen drog to store busser mod nord 
med alle VHG’s 1g’ere og udpegede lærere af-
sted for at besøge idrætshøjskolen i Brønderslev 
og mødet med en indholdsrig dag, hvor alle de 
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løb, inden de midlertidige klasser brydes op efter 
elevernes valg af studieretninger.

Dermed skal eleverne i nye klasser, og for at give 
dem den bedste overgang hertil, havde gymnasi-
et bl.a. allieret sig med Nordjyllands Idrætshøj-
skole i Brønderslev og deres teambuilding-eks-
perter om at give vores elever en rigtig god dag, 
hvor man bliver rystet sammen.

Så tidlig morgen drog to store busser mod nord 
med alle VHG’s 1g’ere og udpegede lærere af-
sted for at besøge idrætshøjskolen i Brønderslev 
og mødet med en indholdsrig dag, hvor alle de 

unge mennesker blev udfordret på mod, fysisk 
anstrengelse og ikke mindst evnen til at samar-
bejde. 

Det blev en særlig indholdsrig dag, hvor de nye 
gymnasieklasser blev stillet over for udfordrin-
ger som støvlekast, samarbejds-crossfit samt en 
tur op i det blå i skolens fine klatrecenter og for 
mange en lang hængetur med sikkert håndgreb i 
linerne langs fodboldbanen.

Idrætshøjskolens teambuilding-elever var meget 
entusiastiske, og i det hele taget blev VHG be-
værtet i top, og på hjemturen fornemmede man, 
at lydniveauet for elevernes indbyrdes talen var 
steget betragteligt, hvilket jo er et tegn på, at da-
gen har levet op til sin hensigt.



Fra gammel tid er der tradition for, at musik-en-
tusiaster eller sportsinteresserede elever dyrker 
korsang eller fri-idræt mm. efter skoletid. De se-
nere år er billedkunst også kommet med som et 
tilbud i fritiden. Så da gymnasiet satte et opslag 
op om, at elever, der er interesserede i naturvi-
denskab, kunne mødes et antal eftermiddage i 
efteråret for, under kyndig vejledning, at lave en 
række forsøg, var man spændt på, hvordan det 
ville blive modtaget.

Her blev initiativtagerne positivt overrasket: In-
den længe var tilmeldingslisten fuldtegnet, og 
første gang mødtes en snes elever med tre af 
gymnasiets naturfagslærere, Finn Steenberg Nor-
re, Anne Becher og Frederik Faarvang Hansen, for 
at lave forsøg med overskriften ”Eksplosioner”.
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Fra gammel tid er der tradition for, at musik-en-
tusiaster eller sportsinteresserede elever dyrker 
korsang eller fri-idræt mm. efter skoletid. De se-
nere år er billedkunst også kommet med som et 
tilbud i fritiden. Så da gymnasiet satte et opslag 
op om, at elever, der er interesserede i naturvi-
denskab, kunne mødes et antal eftermiddage i 
efteråret for, under kyndig vejledning, at lave en 
række forsøg, var man spændt på, hvordan det 
ville blive modtaget.

Her blev initiativtagerne positivt overrasket: In-
den længe var tilmeldingslisten fuldtegnet, og 
første gang mødtes en snes elever med tre af 
gymnasiets naturfagslærere, Finn Steenberg Nor-
re, Anne Becher og Frederik Faarvang Hansen, for 
at lave forsøg med overskriften ”Eksplosioner”.

Først blev de sat til at lave skydebomuld (nitro-
cellulose), et stof, som blev opdaget af den 
tysk-schweiziske kemiker schönbein i 1846 ved et 
uheld. Derefter lavede kemilærer Finn Steenberg 
Norre, der havde ansvaret for denne eftermid-
dags program, nogle demonstrationsforsøg med 
gaseksplosioner, inden eleverne i grupper blev 
sat til at fremstille krudt, fontæne og stjernesats, 
røgbombe, raketbrændstof og knaldpulver. Re-
sultatet af forsøgene blev ved dagens afslutning 
affyret.

Efter den første dag i ”Open Science Lab” (åbent 
videnskabslaboratorium) udtalte eleverne sam-
stemmende, at det havde været en udbytterig 
eftermiddag, bl.a. på grund af den praktiske til-
gang til emnet. Lærerne gik rundt som ældre 

kammerater og gav gode råd, når der var behov 
for det. Samtidig fik kemilæreren sneget lidt teo-
ri ind under sine demonstrationsforsøg og oplyst 
om, hvor farligt emnet er. Bl.a. kom han ind på et 
par brande i en lokal træpillefabrik, fremkaldt af 
støveksplosioner.

En del af de deltagende elever kom, naturligt nok, 
fra den naturvidenskabelige klasse 3x, men der 
var også forbavsende mange deltagere fra 1.g. I 
den forbindelse udtalte Steen fra 3x, at sådan en 
eftermiddag var med til at skabe et godt fælles-
skab på gymnasiet, idet man bl.a. fik mulighed for 
at få et godt grin sammen, når man havde dum-
met sig lidt.

Følgende gang var det kemi- og biologilærer Anne 
Bechers tur til at stå for programmet. Med hen-
des egne ord stod hun for ”tøsekemien”, dvs. 
ølbrygning, chokoladefremstilling og molekylær 
gastronomi. Fysiklæreren Frederik Faarvang Han-
sen kom bl.a. på banen, når emnet var ”Kanoner”. 
Andre overskrifter for dagene i ”Open Science 
Lab” varr ”Flydende nitrogen”, ”Farver” og ”Tå-
gekammer”, inden man sluttede af inden jul med 
”Showtime”.
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nasa-amBassadør  Fortæller  om  innoVation
Der var fart over feltet, da tidligere chefingeniør 
og nu rejsende ”ambassadør” for den amerikan-
ske rumfartsorganisation NASA, Dr. Ravi N. Mar-
gasahayam, besøgte VHG for at give inspiration 
til ca. 300 elever fra vores egne ældste årgange 
og Erhvervsskolernes htx-afdeling. 

De mange slides føg hen over storskærmen, garneret med 
flotte videoer fra NASA’s missioner i rummet. Det var nok 
især de sidste, der fangede elevernes opmærksomhed, 
mens de mere teoretiske udredninger på engelsk måske 
fløj hen over hovederne på nogle.

Essensen i foredraget, der havde overskriften ”Trædesten 
for innovation”, var dog klar nok: Mislykkede forsøg er 
baggrunden for fremskridt og innovation, idet fejl bliver til 
feedback. Succesfulde tests er derimod ikke bemærkelses-
værdige. 

Som eksempel på en mislykket tur i rummet, gav han Apol-
lo 13, der skulle have været den tredje månelanding, men 
som i stedet, efter en eksplosion i servicemodulet, blev til 
en nervepirrende tur tilbage til jorden for mandskabet. 
Men netop det gjorde det til en succesfyldt fiasko, som 
man kunne lære af. 

Frygt for at fejle, frygt for det ukendte, og frygt for at noget 
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nasa-amBassadør  Fortæller  om  innoVation
skal gå galt vil altid være der, men ved at løbe en risiko har 
NASA netop skabt en kreativ og innovativ kultur, som kan 
overføres til andre livsområder. Her sammenlignede han 
f.eks. med en ishockeykamp: I denne sport drejer det sig 
ikke om at fastslå, hvor pucken er, men at se, hvor den er 
på vej hen. Innovation skelner mellem ledere og følgere, 
sagde Ravi, som han populært kaldes. Og NASA er ifølge 
ham en global leder i udforskningen af rummet. 

Selv om de fleste af eksemplerne til at underbygge te-
orien om, hvad der fremmer den innovative proces, var 
hentet fra rumforskningen, indeholdt Ravis foredrag dog 
også henvisninger til Michelangelo, David, Beethoven og 
einstein. 

Og hvis NASA-ambassadørens smittende engagement 
ikke nødvendigvis har fået eleverne til at satse på at kom-
me ind på NASA John F. Kennedy Space Center i Florida, 
kunne mange af hans pointer om hele tiden at stille nye 
spørgsmål, lære af sin fejl og vise udholdenhed snildt 
overføres til tilhørernes fremtidige karriere. Ikke mindst 
hans teorier om samarbejde og kollektiv intelligens. Sam-
tidig fik de et spændende kik ind i fremtidens udfordrin-
ger i rummet.

Foredraget var kommet i stand på initiativ af Ungdom-
mens Naturvidenskabelige forening i aalborg.
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Det skortede ikke på skeletter, da professor Jesper Lier 
Boldsen holdt foredrag for alle 1.g-elever med overskrif-
ten ”danmarks befolkning gennem 1000 år”. forskeren fra 
syddansk Universitet havde medbragt nogle kasser med 
knogler, kranier m.m. fra instituttets store samling til at 
illustrere, hvad man kan finde ud af ved at undersøge men-
neskers skeletter - både om sundhed og sygdom i tidligere 
tider, men også i forhold til ”moderne” mord og andre for-
brydelser.

Ud fra koncentrationen i knoglerne af forskellige sporstof-
fer og isotoper er det muligt at sige noget kvalificeret om 
personens livshistorie. F.eks. om, hvor personen har været 
gennem livet, hvad vedkommende har spist, og om der er 
blevet brugt medicin.

Ud fra de ældste skeletter i samlingen kunne han således 
oplyse, at vi danskere oprindeligt lignede nutidens samer 
i Nordskandinavien, men at vi så efterfølgende alle er ind-
vandrere, stort set.

Hvad befolkningsudviklingen angår, er der få og korte pe-
rioder før år 1600, hvor befolkningen bestod af mere end 
en halv million mennesker. I midten af 1300-tallet blev hele 
Europa ramt af Den Sorte Død. Og flere epidemiske udbrud 

hVad  kasserne  kunne  Fortælle



fæ
l

l
e

s
t

im
e

25

d
a

n
m

a
rks  b

e
fo

lkn
in

g
  g

e
n

n
e

m
  1

0
0

  å
r

hVad  kasserne  kunne  Fortælle
af pesten reducerede befolkningen til i år 1400 at være un-
der det halve af, hvad den var i år 1300. Den befolknings-
tilvækst, som har gjort, at vi i dag er 5½ million danskere, 
satte først for alvor ind i midten af 1700-tallet. 

lanD og by
I middelalderen boede den dominerende hovedpart af den 
danske befolkning på landet, rundt omkring i de mange 
tusinde små landsbyer. landbrugssamfundet var landets 
fundament, og bønderne klarede sig i hverdagen med de 
produkter, de selv fremstillede. Det var ikke så tit, man 
kom til byen for at handle, men det skete dog nok et par 
gange om året. 

De byer, hvor man kom til marked, var slet ikke byer i mo-
derne forstand: de var beboet af nogle få hundrede men-
nesker, som for det meste ernærede sig ved landbrug sup-
pleret med handel og håndværk. Men byerne var centre 
for egnens befolkning og ligesom knuder i et handelsnet-
værk, der gennem 1100 og 1200-tallet havde bredt sig ud 
over hele europa. 

Gennem det netværk fordeltes de varer, som bønderne be-
høvede. Men det var ikke kun varer, der blev fordelt gen-
nem netværket. Også sygdomme spredte sig gennem det. 

Bøndernes kontakt med det internationale handelsnet-
værk var så sjælden, at man ikke fik samlet alle de epide-
mier, der kom gennem netværket, op. Den enkelte sygdom 
kom kun tilbage til landsbyen med store, uregelmæssige 
mellemrum.

Når den så kom, var der næsten ingen, der var immune, så 
den kunne ramme mennesker i alle aldre og ikke kun de 
små børn, som de fleste af nutidens smitsomme sygdom-
me gør. Denne befolkningsstruktur med et stort netværk, 
som hovedparten af befolkningen kun havde en løs kontakt 
med, og en masse lokalt ret isolerede små landsbyer, be-
tød, at dødsrisikoen blev spredt ud over alle aldersgrupper 
og ikke koncentreret blandt småbørn og gamle mennesker, 
som den ellers er i alle verdens lande i dag.

tre inDiviDuelle sager
til sidst gennemgik Boldsen tre forskellige sager for elever-
ne: En fra 1100-tallet, der sandsynligvis handlede om en 
træl, en fra 1600-tallet om en arbejdsulykke og en rigtig 
rets-antropologisk sag fra sidste århundrede. således in-
spireret af en ekspert inden for området var 1.g-elever-
ne klar til at fortsætte forløbet i nv (naturvidenskabeligt 
grundforløb) om bl.a. DNA-spor med deres egne lærere.
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VHGs 1.g elever mødte tirsdag den 8. oktober SprogSøren 
fra Sprogzonen i Aarhus, der delte ud af sin viden og be-
gejstring for sprog. Fællestimen er en fast del af forløbet 
almen sprogforståelse (aP) i grundforløbet.

Emnet for timen var sprogets mange -lekter fra de klassiske 
dialekter, der blev behandlet i en quiz, til etnolekter og idi-
olekter. En kort rundtur fra den klassiske sprogvidenskab til 
den meget moderne, hvor kun enkelte elever vidste, hvad 
vendingen ”Eow! Prøv li’ og shuf hendes göt, shebab” betød. 

Sprogmanden gav sjove prøver på diverse sprog og dialek-
ter, og han var god til at inddrage eleverne i løbet af lektio-

nen. Fx med at afkode eksempler på multietnolekt (wallah 
osv.), en sproglig varietet, som mange unge i København 
og i Aarhus kender til og selv bruger, fordi de er vokset op i 
blandede miljøer, hvor sprogbrugerne har forskellige etni-
ske baggrunde og dansk som fællessprog.

Søren kom vidt omkring, bl.a. berørte han amerikansk gan-
sterrap, dansk 70’er nostalgi og Disney filmen Bjørnebrød-
re. Efter timen ved alle 1.g elever på VHG, at man sagtens 
både kan være klog, begavet og ung, selv om man taler 
jysk.

anderledes 
ap-time  med 
  passion, 
       humor 
            oG ild!
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Det var stærke sager, der udfoldede sig for øjnene af et 
ungdommeligt publikum, bestående af førsteårselever, da 
teatergruppen ”Det Olske Orkester” spillede forestillingen 
salt med vesthimmerlands teaterforening som arrangør. 

Ved hjælp af enkle rekvisitter og en ekspressiv lyd- og lys-
sætning lykkedes det de seks skuespillere og dansere på 
et simpelt halgulv, afgrænset af tilskuernes stole, at leven-
degøre det drama, der udspillede sig i 1893, da 26 fattige 
fiskere druknede under en storm i Harboøre på den jyske 
vestkyst. 

I det ene øjeblik havde publikum illusionen af at være ude 
i et voldsomt naturdrama, for i det næste at lytte til kære-
steparret Frederik og Johannes sorgløse konversation om 
overfladiske emner. Journalisten Frederik var nemlig sendt 
ud fra hovedstaden for at dække katastrofen for sin avis 
Socialdemokraten, og så sluttede kæresten Johanne, der 
ellers opholdt sig i kunstnerkolonien i Skagen og så ud, 
som om hun var trådt ud af et krøyer-maleri fra søndre 
Strand, sig naturligvis til ham. 

Således skiftede forestillingen hele tiden mellem tableau-

drama  
”udspillede  siG” 
i  østermarkhallen
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er, hvor man fik et levende indtryk af det stærkt indre-
missionske miljø i Harboøre med præsten i centrum, der 
under begravelsen af de druknede fiskere hudflettede sine 
sognebørn for at få de gudløse til at omvende sig, og kæ-
resteparrets mislykkede bestræbelser på at bringe frisind 
og oplysning ind i det for dem at se middelalderlige mørke. 

I løbet af den halvanden time lange forestilling skrælles 
den let overfladiske kulturelle fernis dog af de to kærester, 
og de ender med at forlade hinanden. den sociale forskel 
er for stor, og stykket slutter med et vælgermøde, hvor Fre-
derik prøver at overbevise de socialdemokratiske vælgere 
om, at han skal være deres kandidat. 

De forskellige standpunkter og livsholdninger, der kommer 

til orde i SALT, bliver imidlertid hele tiden udhulet og kor-
rigeret af en neutral kommentatorstemme, der alviden-
de fortæller bredt om, hvad der ellers sker i det danske 
samfund i slutningen af det 19. århundrede. Bl.a. i dansk 
Vestindien og blandt danskere i Belgisk Congo. Overgreb, 
som først senere er blevet alment kendt. enkelte steder 
i forestillingen får denne anonyme kommentatorstemme 
også publikum til at tænke på nutidige eksempler på religi-
øs fundamentalisme.

Således egnede SALT sig til at pirre de unge tilhøreres nys-
gerrighed, og det er oplagt, at man kan bygge oven på flere 
af elementerne i stykket i undervisningen senere i gymna-
siet. I dansk fx kan man læse de autentiske avisartikler og 
den autentiske tale, som præsten holdt ved begravelsen, 
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eller læse Kirks ”Fiskerne”. Og i billedkunst kan man arbej-
de med de impressionistiske malerier, som Johanne-figu-
ren illustrerede. for slet ikke at tale om fagene religion og 
historie. 
Hvorfor så titlen SALT? Selvfølgelig er der salt i det hav, 
fiskerne druknede i, men det er først i det Jesus-citat fra 
bjergprædikenen til disciplene, som præsten bruger i sin 
tale til menigheden, at titlen bliver relevant: ”I er jordens 
salt!” Senere får Johanne og Frederik salt i kaffen i stedet 
for sukker i fiskersamfundet i Harboøre, og Frederik ender 
med at bruge det religiøse symbol i sin politiske tale til 
sidst: ”salt mod råddenskab”.

fotos: © det olske orkester
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I november måned var der arrangeret fællestime, der 
kunne give en almindelig førsteårsstuderende, stx eller 
hf, noget at tænke over. Førsteårseleverne havde forinden 
deltaget i en spørgeskemaundersøgelse, udarbejdet af vi-
denskabsjournalisten Søren Hebsgaard, og som opfølgning 
på den kom han forbi og holdt en fællestime for de samme 
elever.

Søren Hebsgaard krydrede foredraget med sjove videoer 
og interaktive øvelser, hvor eleverne deltog på deres mobi-
ler. Derudover talte han om det spørgeskema, som elever-
ne havde udfyldt om deres IT-vaner. Fællestimen var ikke 
præget af bedrevidenhed og løftede pegefingre, men blev 
holdt i øjenhøjde med de unge. Med udgangspunkt i de 
data, som eleverne selv havde leveret, kunne Hebsgaard 
droppe udtalelser som “jeg synes” og “I burde” og i stedet 
spørge: “Når nu så mange synes sådan og sådan, hvad gør 
vi så?”

Foredragsholder og tilhørere kunne hurtigt blive enige om, 
at ny teknologi som smartphones på mange måder er nyt-
tig, men gør den os også lykkeligere? Hele vejen gennem 
fællestimen blev der stillet dilemmaspørgsmål til vores 
brug af de sociale medier. Hvad vil det f.eks. sige at have 
mange snap-streaks? Snap-streaks får man, hvis man sen-
der og modtager mindst én snap med den samme person 
en gang i døgnet. så hvis nogen er oppe på 80 streaks om 
dagen, siger det bare noget om en indholdsløs kommuni-
kation, hvilket nogle tjener penge på.

Konklusionen var, at al den kommunikation med likes og 
smileys bare er med til at stresse os. Hellere kvalitet frem 

for kvantitet, og der findes bedre måder at være sammen 
på. Søren Hebsgaard udfordrede tillige udsagnet om, at 
alle kan multitaske og f.eks. både følge med i undervisnin-
gen og være på Facebook samtidig.
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”miG  &  min  smarte  teleFon”

Fra  
ForBuds-
kultur 

til  
påBuds-
kultur Fokus 

pÅ Digital Dannelse 
søren Hebsgaards fore-
drag “mig & min smaRte 
telefon” er tempofyldt, 
underholdende og tanke-
vækkende, og tager fat om 
roden i den digitale udfor-
dringer: Nemlig, hvordan vi 
vælger, hvad vi skal, når vi 
pludselig kan alting – hele 
tiden. Men det er svært for 
rigtig mange af os. Uanset 
om vi er unge eller voksne! 
For det meste betyder det, 
at vi kommer til at “fucke 
flere ting op på én gang” – 
og det betyder, at vi bliver 
dårligere til at koncentrere 
os, at vi bliver stressede, 
og så har det betydning for 
vores sociale liv.
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Christian Hjortkær, der i dag underviser i eksistensfag på 
Silkeborg Højskole efter at have studeret teologi og religi-
onsvidenskab på københavns Universitet og lavet en ph.d. 
om Søren Kirkegaards filosofi, var for en stund vendt tilba-
ge til VHG, som han forlod som student i år 2000. Fælles-
timen var for elever på religions- og psykologihold. Emnet 
var ”Fra forbudskultur til påbudskultur - Hvorfor den nye 
moral gør de unge psykisk syge”.

Overgangen fra forbudskultur til påbudskultur har han skil-
dret i en del artikler, bl.a. i Information, og i mange fore-
drag rundt om i landet, men på VHG var indledningen gjort 
mere lokal. Her brugte han sine egne familieforhold til at il-
lustrere med. Han sammenlignede Hjortkær-familien med 
familien Skjern i Matador: Det starter godt, men så går det 
nedad.

Forbudskulturen illustrerede han med sin mormor, der 
stod i en cirkel af forbud og regler, bestemt af staten, fami-
lien og skolen. Blev man inden for rammen, gik alting nemt 



fæ
l

l
e

s
t

im
e

32

C
h

ristia
n

  h
jo

rtkæ
r 

nok. Senere kom der et oprør fra tresserne og frem i tiden, 
hvor man overskred reglerne, og det kan give skyldfølelse. 
men det er så det.

For tilhørernes generation er sagen imidlertid helt anderle-
des: ”Der er ikke så meget, I ikke må, men I skal så meget”, 
sagde Christian Hjortkær henvendt til de unge. ”I har et 
sæt af idealer, som I skal leve op til”. Sammen med tilhører-
ne listede han så op, hvad de unge i dag skal. F.eks. i skolen, 
på fritidsarbejdet og i fritiden (motionere, pleje de sociale 
medier osv.).

Når Christian Hjortkær tænkte tilbage på sin egen gymna-
sietid og sammenlignede den med de unges tilværelse i 
dag, nåede han frem til, at nutidens unge drikker mindre, 
ryger mindre, er mere pligtopfyldende og vil gøre det godt. 
Han henviste også til et tv-program fra 2015, ”De perfekte 
piger”, hvor netop en pige fra VHG havde et opslag på sit 
værelse, formuleret af hende selv, der sagde: ”Hvis bedre 
er muligt, så er godt ikke godt nok”.

Idealer er gode at have, men de kan ikke opnås, mente 
Hjortkær. Og når vi ikke kan leve op til idealerne, føler vi 
skam. Han præsenterede en del eksempler fra reklamer, 
der omgiver os, eller som vi har på tøj, ure og andre gen-
stande. Bl.a. fra en google-kalender: ”få mest muligt ud af 
hver dag!” Men hvordan skal man komme i mål med det? 
spurgte foredragsholderen. dvs. at de unge aldrig får lov at 
stå stille og vælge sig selv i kirkegaardsk betydning.

Derimod hører de hele tiden en stemme i sig selv, der for-
tæller dem, f.eks. hvordan den ideelle gymnasieelev skal 
være: Glad, social, ikke for meget fravær, selvstændig, am-
bitiøs, gode karakterer, hjælpsom, målrettet, udadvendt 
og interessant f.eks. Denne person findes imidlertid ikke, 
sagde Christian Hjortkær, og dermed får man en følelse af 
utilstrækkelighed.

Som man kan forstå, fik til-
hørerne lidt at tænke over 
i løbet af den times tid, 
fællestimen varede. Det 
var også tydeligt, at Chri-
stian Hjortkær er vant til 
at tale til unge menne-
sker i sit daglige virke.



fæ
l

l
e

s
t

im
e

33

C
h

ristia
n

  h
jo

rtkæ
r 



fæ
l

l
e

s
t

im
e

34

F
ysiksh

o
w

 

I starten af marts lagde studerende fra Insti-
tut for fysik og astronomi ved aarhus Uni-
versitet et besøg forbi vHg. først lavede de 
et spektakulært fysikshow for alle gymnasiets 
elever. På billederne ser man, hvordan de to stu-
derende ”leger” med sæbebobler, efter først at have 
blandet metangas i en sæbeblanding. Derefter sætter den 
ene ild til sæbeboblerne på sin hånd, hvorefter de slutter 
af med at give hinanden ”burning high-fives”. 

I det hele taget var de ekvilibrister med lys- og lydeffek-
ter. Senere spillede de således musik på en tesla-spole, 
der samtidig udsendte diverse lyn i forhold til tonernes 
frekvens.

Efter fællestimen fik 26 elever på astronomi-valgholdet og 
deres lærer, Sara Mia Christiansen, fornøjelsen af et mere 
intimt fysikshow, hvor eleverne blandt andet lærte om 
elektromagnetisme. I den forbindelse blev katederet lavet 
til en højtaler, og kraniet på en af eleverne blev lavet til en 
”indre højtaler”, så kun eleven kunne høre musikken. 

Derudover blev eleverne introduceret til lyd som bølger, 
hvor der blandt andet blev brugt et såkaldt ”Rubens rør”, 
et aluminiumsrør med en masse små huller foroven, som 
bliver fyldt med flaskegas. Når der sættes en højtaler i den 
ene ende, og der sættes ild til gassen, er det meget tyde-
ligt, at lyd er trykbølger. 

”sæBeBoBle-hiGh-FiVe” 
med ild i



Inden skolesystemet blev lukket ned på grund af smittefaren fra Covid-19, 
nåede VHG at afholde en vellykket demokratidag for de ca. 175 samfunds-
fagslæsende elever og deres lærere, der brugte en hel eftermiddag på at 
diskutere kommunalpolitik. 

Eftermiddagen blev skudt i gang af Vesthimmerlands borgmester, Per 

Vellykket 
demokratidaG 
på  Gymnasiet
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Bach Laursen, og kommunaldirektør Henrik Kruuse. I de-
res oplæg var de inde på, hvilke udfordringer kommunen 
står overfor som udkantsområde; bl.a. demografien. Efter 
at have omtalt alle vanskelighederne sagde Henrik kruu-
se imidlertid, at der er en god grund til, at vikingerne og 
Kimbrerne slog sig ned her: den pragtfulde natur, og han 
lagde ikke skjul på, at kommunen gerne ser, at f.eks. gym-
nasieeleverne vender tilbage til deres udgangspunkt, når 
de engang er færdige med deres studier.

Efter denne charmeoffensiv fra kommunens side tog et 
par samfundsfagslærere over for at gennemgå noget lære-
bogsstof om det kommunale niveau og skitsere de mulig-
heder og begrænsninger, kommunen har i forhold til lov-
givningen. Derefter blev eleverne præsenteret for et kort 
uddrag fra DR2 Debatten om den kommunale udlignings-
ordning, som der var så meget debat om, inden Corona-vi-
russet kom ind i billedet. 

Derefter ventede der et gruppearbejde, hvor deltagerne, 
ud fra et bilag med kommunens budget, skulle lave en vel-
færdsprioritering, idet de skulle forestille sig, at kommu-
nen som følge af den nye udligningsreform havde fået til-
delt 65 millioner ekstra. Her skulle gruppen meget konkret 
begrunde over for en opponentgruppe, hvorfor de netop 
ville bruge pengene på dén måde (f.eks. ansætte flere pæ-
dagoger, give muligheder for flere ugentlige bade til de æl-
dre, færre elever i klasserne, flere cykelstier, sænke skatten 
eller andet).

Efter denne øvelse begyndte eftermiddagens højdepunkt 
at nærme sig: Grupperne fik hver tildelt en case fra det 
kommunale liv, som de skulle lave et oplæg til. Der var fem 
emner i spil: Hotspot, kollektiv trafik, pressede skoler, bæ-
redygtig udvikling og liv på landet. For hvert af emnerne 
skulle det diskuteres, hvad der ifølge gruppens medlem-
mer var vigtigt, og der skulle konkretiseres, både hvad 
kommunen kan gøre, og hvad eleverne selv som aktive 
borgere kan gøre.

Mens dette gruppearbejde foregik, begyndte det at strøm-
me ind med prominente gæster, nemlig en lang række af 
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byrådets medlemmer. Efter at de kort var blevet briefet af 
gymnasiets samfundsfagslærere, var det blevet tid til, at 

grupperne skulle præsentere deres idéer for politiker-
ne, bl.a. på grundlag af plancher, de havde udarbej-

det.

Dette sidste punkt på dagens program var svært 
at stoppe igen. dels fordi gymnasieeleverne hav-
de mange spændende tanker om punkterne, og 
dels fordi spørge- og diskussionslysten blandt 
byrødderne var stor. men omkring kl. 18 var ele-
verne nødt til at bryde op for at komme med en 

bus hjem. Dermed blev et af dagens emner, den 
kollektive trafik, konkretiseret. I øvrigt kunne delta-

gerne i arrangementet tage det som en kompliment 
og som en understregning af, at dialogen havde været 

frugtbar, at politikerne ytrede ønske om at få en kopi af de 
mange spændende plancher.
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Programmet for årets juleafslutning indeholdt alle de 
ingredienser, der gør sådan et arrangement vellykket: 
Dygtige musikhold og solister, der på skift underholdt 
med nogle af klassikerne i julerepertoiret: ”Do they 
know it’s Christmas”, ”Mistletoe”, ”Let love be love”, 
”Jul i Valhal” og ”Jul på Vesterbro” – sidstnævnte sang 
fik et lille twist til sidst med linjen ”Nu’ det jul på VHG”. 
Der var VHG-julekahoot og et medley af elevproduce-
rede julefilm – så alt i alt MASSER af hyggelig julestem-
ning.

Alligevel var der en overraskelse, som man ikke kun-
ne læse om på det uddelte program. Gymnasiet fik 
nemlig besøg af en politiker fra byrådet. Borgmeste-
ren kunne ikke selv være til stede på grund af travlhed, 
men havde sendt sin 2. viceborgmester, Signe Nøhr, 
for at overrække Det Grønne Flag til Det Grønne Råd.

Signe, der selv blev student fra VHG i 2014, havde  
googlet, hvad gymnasiet har præsteret i forbindelse 
med visioner for miljøet, og havde bl.a. fundet omta-
le af miljørådets afholdelse af ”Fem Fede Dage”. Selv 
havde hun i sin studietid været meget glad for natur-
geografi, og det ville ganske givet have styrket hendes 
interesse endnu mere, udtalte hun, hvis der allerede 
dengang havde været nogle af de initiativer på miljø-
området, som eleverne nu tager. Hun sluttede af med 
at ønske eleverne en god Hebe-fest om aftenen.

Eleverne sang med på en fællessang, der behændigt 
sammenflettede tekster fra alle julens sange på 

melodien ”På loftet sidder nissen med sin ju-
legrød”. Det gamle juleevangelium blev læst 

op af Cathrine Nørmark Christensen (reli-
gionslærer), og HEBE lavede deres helt 
egen alternative version af krybbespillet. 

Kåring af ”Flotteste julepynt”: vinderen 
blev 3y – og ”Bedste snowglobe-billede”: 

vinderen blev 3t. endelig uddelte forenin-
gen VHG’s Venner en pris til ”Årets Humør-

bombe”, som gik til Simon Fjelsted Rasmussen 
fra 2p. Den bestod af en kagemand, som han efter 

juleferien skulle dele med sin klasse.

Til sidst blev der danset om juletræet og sunget ”Nu’ 
det jul igen” rundt på hele gymnasiet – og juletræet 
blev naturligvis væltet til sidst!

     Glædelig jul   

”Grøn”  julestemninG  på  VhG
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Det nye år startede så godt. Fra 2. til 7. januar var 67 
VHG-elever + lærerne Jakob Dyrman, Solveig Bigum, Per-
nille Olesen og Wiktor Nowakowski på skitur til de østrig-
ske alper, nærmere bestemt St. Johann. Vejret var godt, og 
alt ”funkede”, både det sportslige og det sociale. Hør bare, 
hvad en af deltagerne, Tue Bislev Thomsen fra 2x, fik ud af 
sit første møde med skisporten:

Efter 16 timer i bus ankom vi til vores hotel i St. Johann, 
hvor vi hurtigt klædte om og straks tog afsted på den første 
dag på ski. På skisportsstedet blev vi taget godt imod af 
guider, der hjalp os med ski, støvler etc. Da vi endelig kom 
på skiene, blev vi alle delt op i grupper i forhold til vores 
niveau. 

Som begynder skulle man først lære de helt basale skitek-
nikker. Dette blev gjort af dygtige skiinstruktører, som tål-

modigt hjalp os i gang med nogle fantastiske dage på 
ski. For, trods mange fald og hvide jakker, lykkedes det 
samtlige elever, efter to dages sjov og leg på børne-
bakkerne, i det mindste at være i stand på at stå på 
skiene. Dette takket være instruktørernes grundige 
undervisning og legende tilgang til at undervise i ski. 

Efter to dages undervisning var der mulighed for at til-
melde sig hold, styret af lærerne og instruktørerne fra VHG, 

højt  humør  

på  pisterne  i  st. johann
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højt  humør  

på  pisterne  i  st. johann

som var taget med på turen. Her var der noget for alle. der 
var styrt, stunts og sjov til de mest øvede, men også hygge-
ligt og let tilgængeligt skiløb for de mindre øvede. Det var 
her, der for alvor blev lært noget, og takket være den gode 
undervisning fra skiinstruktørerne og senere lærernes op-
muntring og tålmodighed, samt det fantastiske vejr, kom 
alle med ned ad selv halvsvære pister.

En fin anekdote, der beskriver, hvor stejl læringskurven er 
på sådan en skitur, går sådan: To af de elever, der ligesom 
mig var helt begyndere, og jeg tog med en lidt ældre elev, 
som havde en del mere rutine end os, turen hele vejen fra 
toppen og helt ned til bunden. Dette er en tur med flere 
røde og bumlede pister. og ned gik det. vi havde sat målet 
efter en bus, der gik omkring 3,5 - 4 timer senere fra der, 
hvor vi startede. Vejen ned var hård, og vi faldt utallige gan-
ge. Vi nåede kun med nød og næppe ned til bussen i tide. 
Dagen efter tog jeg, efter en lang formiddag med træning 
med lærer og et godt lag tålmodighed, den selvsamme tur. 
Igen var jeg sammen med nogle, der var meget mere øve-
de end jeg selv var, men jeg fulgte trop, og jeg kom ned på 
den halve tid. Dette er blot et eksempel på de utallige små 
sejre og milesten, man opnår på de få dage, man er afsted, 
men også den tålmodighed og vilje til at trække de svage 
med op, der bliver vist af de mere erfarne skiløbere. Det 
kan varmt anbefales.
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temaet for årets 
gallafest på vHg var 
a Night Under the 
Stars, og gymnasiet 
var på fornemste vis 
pyntet op med stjerner 
og planeter i alle størrel-
ser, farver og former.

Traditionen tro var foræl-
dre til 1. årgang og afgangs-
klasserne inviteret med, og 
idrætshallen var således 
forvandlet til en festsal fuld 
af stjerner.

3t løb med førstepladsen i 
bordpyntningskonkurren-
cen, og efter maden led-
te rektor Jette Rygaard og 
idrætslærer Wiktor Nowa-
kowski an i indmarchen til 
afgangselevernes dans les 
Lanciers efterfulgt af en flot 
vals og til sidst udmarch.

Resten af aftenen spillede 
bandet funky monkeys li-
vemusik i hallen, og i fælles-
området kunne man hvile de 
ømme fødder eller tage en 
masse selfies i foto-boksen.
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Først kvaliFikation, sÅ Finale!
I mange år har VHG været lige ved at kvalificere sig til det 
endegyldige DM-stævne og blive et af landets otte bedste 
gymnasieskoler i landet til håndbold. Men indtil videre har 
det været med missede finaler.

Nu er den onde cirkel brudt, da pigeholdet sikrede sig del-
tagelse i DM-kvalifikationsstævnet i Hobro som det første 
hold nogensinde!

Måden, det skete på, var ret så suveræn: Seks kampe og 
seks sejre. Forventningerne var på forhånd nogenlunde, 
men bestemt ikke i top; - dels var enkelte stamspillere sav-
net, og dels fortalte historien, at det altid smutter uanset 
holdets kvaliteter.

Denne gang skulle så være tidspunktet, hvor historien skul-
le omskrives. De gæve piger startede med at slå hjemmeba-
neholdet fra Hobro rimelig sikkert. og så handlede det om 
Favrskov fra Hadsten, som de fleste piger lige havde tabt til 
i ungdomsdivisionsregi dagen før. Men som træneren dog 
sagde: ”Glem den kamp, for nu har vi en ny”, og i denne 

viste pigerne sig ret overlegne og vandt kampen med en 
sejr på plus 5. Herefter fulgte sikre sejre over Hjørring og 
Frederikshavn med ungdoms-landsholdsspillere, og holdet 
kunne hermed titulere sig som vindere af deres pulje. I se-
mifinalen ventede Bjerringbro, som også blev slået klart.

Så skulle vi møde Favrskov igen, da de overraskende hav-
de vundet deres semifinalekamp. På forhånd måtte man 
udpege VHG-pigerne som favoritter, da første kamp jo var 
vundet med plus fem.

om det alligevel var en overdreven respekt for pigerne 
fra Hadsten, som man dagen forinden havde tabt til, skal 
her være usagt, men pigerne startede særdeles nervøst og 
usikkert, og da der manglede 4 minutter af kampen, var pi-
gerne bagud med fire mål... Så viste de pludselig karakter 
og hentede pigerne fra favrskov. 

En straffekonkurrence skulle så afgøre, hvem der skulle til 
DM, og her var pigerne de suverænt mest træfsikre. Sidste 
straffekast behøvede ingen af holdene at kaste, da pigerne 
allerede førte med 3-1.
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Hermed var historien skrevet, da VHG-pigerne for første 
gang er blandt de otte bedste gymnasiehold i landet. Stor 
cadeau til håndboldpigerne, som primært kommer fra 
Aars, Farsø, Løgstør og Aalestrup.

Danmarks FemtebeDste pigeholD i hÅnDbolD
Finalestævnet blev afholdt i Vejlby-Risskov-hallerne, hvor 
de kvalificerede pigehold skulle finde årets danmarksme-
ster. Smukt spil, høj intensitet og dirrende spænding var 
blandt de ingredienser, der prægede pigeholdet, som for 
første gang skulle til DM og møde nogle af de bedste ung-
domsspillere i danmark.

Første modstander var turneringens bedste hold, Viborg 
Katedralskole, som blev ledet af Viborg HK’s dame-liga-
træner, Jakob Vestergaard. Aars-pigerne tabte 17-11, men 
resultatet lyver, da kampen var meget mere lige, end resul-
tatet antyder, og samtidig blev den spillet på højt niveau af 
begge hold i et hæsblæsende tempo.

Pigerne var nu under stort pres, da de skulle vinde de sid-
ste to puljekampe for at komme i semifinalen.

Næste modstander var Svendborg, der har tradition for 
flotte placeringer ved DM. I en fuldstændig lige kamp, som 
bl.a. skyldtes, at pigerne fra Aars spillede under niveau i 
især afslutningerne, tabte pigerne fra gymnasiet i Aars 
knebent med 10-9.

Så var tiden kommet til, at pigerne fik strammet ballerne 
og som hold beviste deres berettigelse ved DM-stævnet. 
Og det gjorde de! Med et forsvar, hvor muskler syntes som 
stål, og ind imellem et angrebsspil, der ikke lod applaus 
vente på sig, vandt pigerne klart med 13-10 over Birkerød, 
og en kamp mod Vestjysk Gymnasium ventede om femte-
pladsen. Den vandt pigerne også klart, hvorfor vi kan kon-
statere, at kun fire danske gymnasier passerede pigerne fra 
VHG i kampen om at være landets bedste gymnasiehold til 
håndbold.

VhG  har  danmarks  Femte  Bedste  piGehold
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Når engle drømmer smukt, så kan det få selveste jorden 
til at skælve i benovelse, og det var i høj grad tilfældet, da 
vHgs fodbolddrenge triumferede på fodboldbanen i en 
sådan grad, at superligafodbold nærmest fremstår som ke-
deligt og trivielt.

På mange måder var man klar over, at gymnasiet har et 
særdeles talentfuldt hold, men kun den største optimist 
kunne forudse, at holdet nu er blandt landets otte bedste 
gymnasier, hvad angår fodbold, – og det er endda, inden 
DM er afholdt.

VHG var sådan set også på hjemmebane, da Aars IK og 
deres centerleder, René Carøe, var værter, hvilken rolle de 
udfyldte til absolut topkarakter. Stævnet dækkede faktisk 
hold fra omkring Vejle og mere vestpå og indtil Aars med 
deltagelse af flere meget store gymnasier så som Herning, 
silkeborg og viborg-gymnasierne.

Gymnasiets drenge var havnet i pulje med Viborg, Tørring 
og Paderup (Randers), og kampene mod disse blev vun-
det med 6-0, 1-0 
og 2-0, hvorefter 
silkeborg blev 
slået 3-0, inden 
drengene vandt 
overlegent med 
5-0 i finalen. 

det kan konsta-
teres, at VHG 
råder over et 
særdeles teknisk 

hold, som formår at dominere spillet på banen med meget 
seværdig fodbold. Holdet har sin stamme fra Aars IK, men 
råder også over spillere fra Farsø, Kvik Simested, Løgstør, 
Vognsild, Viborg og Aalestrup, som samlet gør det til et 
utroligt homogent hold.

Vores fodboldpiger var snublende tæt på at følge drengene 
til DM. De vandt deres puljekampe mod Viborg, Bjerring-
bro og Tørring med 4-0, 3-0 og 7-0 og spillede så 0-0 mod 
Silkeborg, hvilket var nok til at sikre dem førstepladsen i 
puljen. I en afgørende finalekamp skulle de så spille mod 
pigerne fra Herning om en plads til DM, og måske var kræf-
terne sluppet op, for Herning vandt med 2-0.

Opsamlende kan det konkluderes, at stævnet forløb ek-
semplarisk, og VHG endnu engang fik skrevet sig ind på det 
sportslige danmarkskort.

Til finalestævnet senere på måneden spillede drengene 
mod Marselisborg, Sønderborg, Sct. Knud og Gl. Hellerup, 
så de var ”rundt” i hele Danmark. Efter stævnet udtalte 

Coach Pernille 
olesen: ”dren-
gene spillede 
flot, men des-
værre ikke godt 
nok til at gå vi-
dere fra puljen. 
Godt kæmpet!”. 
så det blev des-
værre ikke til 
dm-guld i den-
ne omgang.

FodBolddrenGene
kValiFiCerer  siG  til  dm
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VHGs drenge- og pigehold i volleyball var taget til kva-
lifikationsstævne med en drøm om, at vi igen kunne få 
et volleyhold til gymnasieskolernes DM-finalestævne. 
Dels ville det være en flot fortsættelse af fodbolddren-
gene og håndboldpigernes deltagelse i finalestævner-
ne for de otte bedste gymnasier i Danmark. Og dels 
har vi de seneste år været nærmest en fast kvalificeret 
deltager til volley-DM-finalestævnet.

Imidlertid var der grund til realisme, da både drenge- 
og pigeholdet havde mange nye spillere med i forhold 
til sidste års stævne.

trods de hårde odds imponerede begge hold med 
fornemt spil, og alle kampe, undtaget én for pigerne, 
blev afgjort efter tre sæt. Desværre tabte drengene 
knebent til Hasseris Gymnasium, som dermed snup-
pede billetten til DM-stævnet, mens et stærkt spil-
lende thisted-hold slog vores piger og dermed af-
gjorde, at vi må blive hjemme fra DM-stævnet i år.

De forskellige holds kvaliteter var i år meget høj; 
– specielt hvad angår pigeholdene. derfor var det 
til at leve med, at vi ikke skal til finalestævnet i år. 
VHG-spillernes indsats var generelt i top og gjorde 
flot reklame for volleyspillet.

Flot spil, 
men ikke 

nok...
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Da der i februar blev afholdt regionalstævne i gymnasieba-
sket for drenge i Vesthimmerlandshallen, var værterne fra 
VHG så ubeskedne at vinde de fleste af kampene. De tre 
deltagende hold mødte hinanden to gange, og her vandt 
VHG over Randers 63-14 og 27-19. De måtte imidlertid 
spille op til deres allerbedste for at slå holdet fra Aarhus 
Katedralskole i den første kamp med 28-22, og i den sid-
ste kamp mod dette hold blev de dygtige drenge fra Vest-
himmerland slået med en enkelt pind: 25-26. I de to kam-
pe mellem Randers og Aarhus trak sidstnævnte hold det 
længste strå: 28-20 og 32-26.

Alle var imidlertid glade for arrangementet, og der herske-
de en god stemning hele dagen. Dommer ved stævnet var 
en af legenderne i nordjysk foreningsbasket, Danilo Jen-
sen, og det var ikke mindst hans fortjeneste, at stemningen 
var så god. Man bemærkede som tilskuer, at han hurtigt 
lærte spillernes navne og kom med små opmuntrende til-
råb undervejs.

Han udtrykte også bagefter, at han specielt var glad for at 
se så godt noget basket, som tilfældet var, i en landsdel, 
der for øjeblikket er lidt af en mørk plet på basket-sportens 
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danmarkskort. Han mindedes således med vemod, at Aars 
på et tidspunkt havde en klub, der spillede i 3. division. Og 
på et tidspunkt i 70’erne hjemførte gymnasiedrengene fra 
Aars pokaler, når der blev afholdt DM i basket.

Men måske er der en ændring på vej. VHG har i al fald 
nogle unge talenter, og man har et samarbejde i gang med 
Bakken Bears, hvor tidligere Aars-drenge som Jakob Freil 
og Michael Piloz spiller en vigtig rolle i organisationen – og 
Jutlandia Bank støtter op om samarbejdet som sponsorer.

Som traditionen byder sig, når elever har hentet flotte re-
sultater hjem til gymnasiet, blev drengene efterfølgende 
fejret på en samling og fik en velfortjent is.
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Næsten 50 år efter at Peter A.G. gav den hele armen som 
forsanger til en Hebe-koncert i VHGs kælder (d. 20. janu-
ar 1972 helt præcist), var hans musik og hans 
tekster til en slags serviceeftersyn i gymnasi-
ets gnags-teaterkoncert i musikhuset alfa. 
Og man må sige, at de gik glat igennem synet 
uden nogle påtaler, og Peter A.G. ville garan-
teret have kunnet lide det, hvis han havde 
overværet, hvad de ca. 30 elever og deres tre 
musiklærere havde gjort ved deres hits.

Som nu åbnings- og slutnummeret, der tager 
afsæt i den samme Gnags-klassiker, ”Under 
bøgen”, og med den samme sanger, Emma 
Hoff Mølgaard, som solist, men med to vidt 
forskellige udtryk. I starten vækkes publikums 
forventninger: Der er forårsstemning i luften. 
Vi er til dansk festival. Festivalgæsterne an-
kommer og slår sig ned. der er åbenhed over-
alt og plads til alle på bænken. Alt kan ske. Må-
ske også en lille kærlighedshistorie? Derimod 
sidder alle i slutnummeret, ”Uden bøgen”, for-
stenede og stirrer tomt ud i luften. Jo, ”man 
ser så klart sådan en forårsdag …”

Dog har der været disse magiske øjeblikke undervejs, hvor 
håbet får lov at leve. man glemmer ikke lige med det sam-
me Astrid Kortegaard Bechers version af ”Jeg elsker dig”, 
sunget med en fin, klar ungpigestemme. De var så søde, 
de to unge forelskede, mens de ridsede deres initialer ind 
i et hjerte på træet, og scenefolkene bag dem pustede sæ-
bebobler op og viftede med små hjerter, at man næsten 
havde lyst til at fælde en tåre.

Der var andre lykkelige tableauer. Især ”Den dejligste mor-
gen”, hvor det store ensemble havde spredt sig over hele 
scenen og bare hengav sig til naturen, fællesskabet og nuet. 
Eller ”Pjækkedag”, hvor de tre ungersvende, Marius Skjold 
Knudsen, Oliver Hardy Støve Guldager Pedersen og Anders 
Højmose Simoni, tilbagelænet og charmerende rappede: 
”Har nogen taget skade af en pause indimellem?”
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Så var der det mere eftertænksomme nummer, ”Efterår”, 
hvor solisten, Anna Amalie Schou Jensen, var ude at gå tur 
med datteren i naturen. Stemningen var rolig, men man 
fornemmede alligevel det omgivende samfunds stressede 
og fortravlede rytme.

I forestillingens clou, ca. midt i koncerten, havde man 
virkningsfuldt modstillet to forskellige stemninger. Først 
det løsslupne og eksotiske nummer ”Boller i Cairo”, med 
solisten Hannah gass sibbesen i centrum for en mavedan-
sende broget flok. Dette nummer gik så uden pause over 
i den knugende fortolkning af ”Danmark”, hvor Alberte 
Brøner Kidmose, indhyllet i dannebrog, lavmælt og klart 
fik os til at tænke over, hvordan vi egentlig tager imod de 
fremmede, som vi oplever som spændende, når vi er tu-
rister i det store udland. mangfoldigheden i verden blev 
musikalsk udtrykt ved et mere og mere kaotisk opbygget 
lydbillede af forskellige musikalske stilarter, som efter 
kulminationen blev til Albertes stille, ”gennemsigtige” og 
meget intense fortolkning, kun akkompagneret af klaver 
og bas.

Og så var der naturligvis ”Burhøns”, hvor 
solisten, Signe Høeg Roersen Niel-

sen, gav den sjovt som bondemand, omgivet af det fange-
klædte ensemble som lyserøde høns. Og ”Den humpende 
due”, hvor udskejelserne bliver stoppet af ordensmagten. 

Endelig var der også optakten til en af Gnags mest kend-
te sange, ”De vilde kaniner”, som orkestret spillede under 
publikums applaus, da teaterkoncerten var forbi. Det blød-
te den følelse af desillusionering op, som publikum sad til-
bage med efter slutnummeret, idet de åbne muligheder 
for fællesskab og kærlighed undervejs i koncerten ikke var 
blevet realiseret.

Musikalsk og teknisk var det også en flot forestilling. Først 
og fremmest var den scenografiske opbygning meget hel-
støbt og dermed med til at skabe illusionen om det fælles 
festivalrum med alle muligheder åbne. De scenografiske 
virkemidler var generelt meget velfungerende, lige fra 
”den orange scene” over gynge, telt, bænk og træer til de 
agerendes afbalancerede koreografi og bevægelser. Det 
lydtekniske var også meget flot, så man uden problemer 
kunne høre og forstå teksterne.

der var overordnet masser af ”musikalske 
bøgetræer” i form af lækre veludførte 
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vokalarrangementer, fremført af det store ensemble og 
understøttet af orkestrets dynamiske og følsomme akkom-
pagnement.

Der var plads til guitarsoloer af Tue Bislev Thomsen i for-
skellige stilarter. Der var både rocktrommer og generelt et 
meget varieret og steady rytmisk akkompagnement, incl. 
tekniske percussionistiske detaljer fra trommeslageren 
Benjamin Verdelin. Der var sprøde fløjtetoner og bløde sa-
xofontoner, spillet af Mathilde Nørskov Budsted Weje. Der 
var lækre blæsertoner på hhv. trompet, spillet af Johannes 
Lau Uhrenholt Holm, og euphonium, spillet af Nikolaj Emil 
mortensen. den sprøde violin blev spillet af alma Ployart 
Wetche. Der var en vedholdende bas, spillet af Nadia Kjær 
Kold, samt et overordnet samlende tangentarbejde, spillet 
meget varieret og følsomt af Lisbeth Bæk Eriksen.

Et flot og helstøbt resultat af et intenst arbejde gennem 
flere måneder, båret af de tre musiklærere Lisbeth Bæk 
Eriksen, Anne Verdelin og Steen Hjerrild samt eleverne i 
idé- og drejebogsgruppen: Anna Amalie Schou Jensen, 
Astrid Kortegaard Becher, Alberte Brøner Kidmose, Benja-
min Verdelin, Johannes Lau Uhrenholt Holm og Tue Bislev 
thomsen.
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VHG er med i ”Grønt Flag Grøn Gymnasieskole”, som er et mil-
jø- og undervisningsprogram for bæredygtig udvikling uunder 
Friluftsrådet. Et flag med programmets logo vajer ved indgangen 
til VHG som et synligt bevis på skolens arbejde med miljø og bæ-
redygtighed.

Til varetagelse af VHG’s arbejde med ”Grønt Flag Grøn Gymna-
sieskole” er der nedsat et miljøråd (Det Grønne Råd) med del-
tagelse af elever, lærere, ledelse og teknisk personale. I dette 
skoleår har Det Grønne Råds medlemmer været: Thomas Fil-
bert (pedel), Ralf Leimbeck (vicerektor), lærerne Anne Becher, 
Karsten Hessellund, Lone Hindsgaul, Sara Mia Christiansen, Sig-
ne Ougaard, eleverne Alexander Lukas Overgaard, Alma Ployart 
Wetche, Anna Granfeld, Ida Marie Klausen, Ida Marie Ebbens-
gaard, Kristine Bloch Steendahl, Kristine Garsdal Adamsen, Ma-
thilde Weje, Noah Sørensen, Rasmus Nødgaard Strange Jensen, 
Signe Høegh Nielsen, Tue Thomsen. 

Et par af eleverne deltog i fællesarrangementet ”Grøn Samling” 
i Aarhus i efteråret, hvor de mødtes med ”grønne” elever fra an-
dre gymnasier. Alle elever var med til at arrangere ”Fem Fede 
Fage” i november, hvor gymnasier landet deltager i en konkur-
rence om at oplyse om og formidle en grønnere hverdag med 

fokus på bæredygtighed inden for fødevarer, tøj, transport og 
el-forbrug.

Til juleafslutningen i december fik Det Grønne Råd overrakt det 
grønne flag fra Vesthimmerlands Kommunes 2. viceborgmester 
– og tidligere VHG-elev – Signe Nøhr (se side 38)

Det Grønne Råd har gennem flere år arbejdet med projektet 
”Det grønne klasseværelse”, som er et udendørs område, der 
kan bruges til undervisning. Gymnasiets pedeller har etableret 
et flisebelagt område, som er overdækket af en pergola bygget 
af miljøvenlige materialer. Faciliteter som borde, bænke, el, vand 
og internetforbindelse vil gøre det muligt en gang i mellem at 
flytte undervisningen udenfor i anderledes rammer. I tilknytning 
til det grønne klasseværelse findes et grønt område, hvor biodi-
versiteten løbende forøges. der er etableret levesteder for in-
sekter, et vandbassin og plantekummer til krydderurter og blom-
ster, og i forbindelse med aktivitetsdagen i september plantede 
klasserne med stor entusiasme hver en frugtbusk, hvis vækst de 
efterfølgende har fulgt med i.

Miljørådet har også arbejdet med at etablere en bigård på gym-
nasiet. Status for projektet er, at der er indkøbt materiel, herun-

det  Grønne  råd  2019
2020
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fokus på bæredygtighed inden for fødevarer, tøj, transport og 
el-forbrug.

Til juleafslutningen i december fik Det Grønne Råd overrakt det 
grønne flag fra Vesthimmerlands Kommunes 2. viceborgmester 
– og tidligere VHG-elev – Signe Nøhr (se side 38)

Det Grønne Råd har gennem flere år arbejdet med projektet 
”Det grønne klasseværelse”, som er et udendørs område, der 
kan bruges til undervisning. Gymnasiets pedeller har etableret 
et flisebelagt område, som er overdækket af en pergola bygget 
af miljøvenlige materialer. Faciliteter som borde, bænke, el, vand 
og internetforbindelse vil gøre det muligt en gang i mellem at 
flytte undervisningen udenfor i anderledes rammer. I tilknytning 
til det grønne klasseværelse findes et grønt område, hvor biodi-
versiteten løbende forøges. der er etableret levesteder for in-
sekter, et vandbassin og plantekummer til krydderurter og blom-
ster, og i forbindelse med aktivitetsdagen i september plantede 
klasserne med stor entusiasme hver en frugtbusk, hvis vækst de 
efterfølgende har fulgt med i.

Miljørådet har også arbejdet med at etablere en bigård på gym-
nasiet. Status for projektet er, at der er indkøbt materiel, herun-

der et moderne opstablingsstade og et gammeldags trugstade, 
som er blevet malet og klargjort til biernes indflytning. Da gym-
nasiets område i stort omfang benyttes til idrætsaktiviteter og 
for at undgå uheldige situationer med bolde, der rammer bista-
derne, er det besluttet, at de skal stå på taget. I løbet af foråret 
2020 er der blevet etableret en platform på taget til bistaderne.

Den årlige plantedag og indvielsen af bistaderne, samt en afslut-
ningstur til naturmødet i Hirtshals blev desværre aflyst på grund 
af Covid-19, men Det Grønne Råd vender stærkt tilbage i næste 
skoleår. Tak for den grønne indsats!

Fem FeDe Dage
i uge 47 var det Det grønne råd, anført af 
hf-eleven alexander lukas overgaard, der 
stillede en række miljømæssige spørgsmål 
til alle elever og lærere. Hver dag havde et 
tema, og mandag var fokus på mad. ”Spis 
mindre kød, så vi nedbringer CO2-udled-
ningen”, lød det. I dagens anledning lavede 
kantinen lakselasagne.

tirsDag fokuserede man på tøj og gen-
brug under mottoet ”Secondhand shop-
ping i stedet for shopaholic”.

onsDag skulle man spare på strømmen. 
Mottoet var: ”Slukket frem for stand-by”, 
og Det Grønne Råd opfordrede til, at man 
forsøgte at gennemføre undervisningen 
uden brug af strøm (projektor, smartboard, 
PC, lys osv.). Her skulle man også helst hol-
de mobilen slukket.

torsDag var emnet transport af både 
mennesker og varer. Mottoet var: ”Tag cyk-
len i stedet for bilen”, og cykelskuret var 
pyntet op, og man uddelte rundstykker til 
dem, som var på cykel.

Endelig var fokus om FreDagen på flyrej-
ser. Mottoet var: ”Festival fremfor flyferie”. 
Det Grønne Råd afsluttede de ”Fem Fede 
Dage” med en hyggelig, økologisk og bære-
dygtig fredagscafé efter skoletid.2019

2020
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i vesthimmerlands kommune havde et par 
musikhold besøg af repræsentanter fra 
Aalborg Symfoniorkester, der skulle give 
dem nogle værktøjer til at lave en flash 
mob i Farsø senere på efteråret.

Det blev et fornøjeligt besøg. Jesper Mik-
kelsen, der spiller på slagtøj i orkestret, 
indledte med at demonstrere, hvordan det 
indimellem kan være at spille i Symfoni-
orkestret. mens musikken fra ouverturen 
til Carl Nielsens Maskarade lød ud i loka-
let fra den medbragte computer, mimede 
trommeslageren sin egen medvirken i kon-
certen ved at bladre koncentreret i node-
hæftet og gøre sig klar til sin præstation: to 
slag med bækkenet. ”Sådan er det nogle 
gange”, forklarede han bagefter, ”mens 
man andre gange er på hele tiden under 
nummeret”. I musik, kunne man forstå, er 
det vigtigt at kunne lytte til de andre.

Det fik VHG-eleverne straks at mærke på 
egen krop, da de, inddelt i tre grupper, 
blev sat til at klappe forskellige rytmer, 
senere sætte ord og bevægelse på, så det 
blev til en fælles performance. Jo, det var 
teambuilding fra højeste hylde!

Således skiftede Jesper Mikkelsen mellem 
at vise sjove eksempler på performance 
på skærmen og sætte eleverne i gang med 
selv at skabe noget.

til sidst blev de sendt i grupper for selv at få 
idéer til deres egen optræden i Farsø, hvor 
kulturkaravanen har første stop på sin turné 
rundt i Nordjylland. Karavanen er en slags 
kulturel byfest med kulturbidder fra tre fø-
rende kulturinstitutioner: Aalborg Symfoni-
orkester, Kunsten og Den Kongelige Ballet.

Kulturkaravanen har til formål at binde 
Nordjylland sammen gennem kulturelle 
aktiviteter i alle regionens kommuner. Den 
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omfatter en bred vifte af kulturgenrer og 
involverer såvel store regionale og statsli-
ge kulturinstitutioner og aktører som loka-
le kunstnere og kulturskoler, uddannelses-
institutioner, biblioteker, lokalmiljøer m.v. 
Her får borgerne mulighed for at opleve 
en række kulturtilbud lokalt, som man nor-
malt skal rejse efter.

BALLET I BUTIKSCENTER
Så kom Kulturkaravanen endelig til Vest-
himmerland. en del af musikeleverne skul-
le performe i farsø Rådhuscenter. karava-
nen bestod af forskellige happenings med 
deltagere fra vesthimmerlands kultur- og 
foreningsliv, forskellige skoler, gymnasiet 

samt professionelle fra henholdsvis den 
Kongelige Ballet, Kunsten i Aalborg og Aal-
borg symfoniorkester. 

forud for deltagelsen i karavanen havde 
eleverne bl.a. arbejdet med rytmer og 
spillede på farvede rør (boomwackers) i 
ovenstående workshop, inden de skulle 
forberede præsentationer af musik, de 
holder af og som kunne afspilles i deres 
egen happening med overskriften ”Musik 
fra hjertet og mobilen”. På selve dagen fik 
handlende i farsø Rådhuscenter således 
mulighed for bl.a. at høre både daimi og 
Pink floyd.

Udover musikelevernes happening foregik 
der en masse rundt i centeret, bl. a kunst-
installationer i Tops – Stil og Sko og klari-
netmusik på torvet. mest opsigt vakte nok 
den ballet der blev vist og danset af hand-
lende i Rema 1000, hvor balletmester Ni-
kolaj Hübbe fra Det Kongelige Teater, som 
på daværende tidspunkt var aktuel i Vild 
Med Dans, deltog. Flere af musikeleverne 
fik således trænet et par spændstige bal-
lettrin som afslutning på en lidt alternativ 
skoledag. For de allerfleste en sjov og god 
oplevelse.
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I september 2019 var vi i 2p på studietur i Berlin. Vi tog af 
sted den 16. september sammen med 2q, og på turen hav-
de vi fokus på den kolde krig og dens betydning for Berlins 
bybillede. Det kom blandt andet til udtryk på vores guidede 
vandretur gennem Berlin og byens historie. 

Derudover brugte vi meget tid på de forskellige sider af 
Berlins kulturelle udtryk. Vi var blandt andet i en af de stør-
ste moskeer i Berlin, hvor pigerne skulle bære tørklæde for 
at komme ind.

Herfra forsatte vi til et tyrkisk gademarked, som havde alt 
fra ”Chanel” tasker til lækker mad. Vi havde også en klas-
sisk turist- og sightseeingdag, hvor vi gik rundt i Berlin og 
så de mest kendte steder. 

Vi så f.eks. Holocaust Memorial og Brandenburger Tor. Vi 
brugte også en dag i Kreuzberg, hvor vi oplevede kulturen 
og ledte efter graffitikunst for derefter at gå en tur ned 
langs East Side Gallery.

Derudover brugte vi en aften på at se Vivid Grand Show, 
som var en forestilling med fokus på livet og alle de smukke 
sider af det. Forestillingen bestod af dans og musik og vilde 
akrobatiske numre.

Alt i alt en uge fyldt med historie, kultur og ikke mindst god 
stemning – og selvom vi kørte forkert et par gange, fik vi 
også ret godt styr på U-Bahn systemet til sidst  

Rebecca, 2p
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I begyndelsen af december var 2s (studieretningen ”sam-
fund og verden”) på en ugelang studierejse til ”Det Euro-
pæiske Akademi” i Otzenhausen.

Akademiet, der ligger i Tyskland på grænsen til Frankrig og 
Luxembourg, arrangerer ”grydeklare” seminarer for unge 
europæere, hvor de får lejlighed til at reflektere over deres 
egen identitet og samspillet med andre.

Eleverne fra 2s, der ud over engelsk har enten tysk eller 
fransk, mødte således andre elever fra tyske, italienske og 
franske gymnasier. Overskriften for seminaret var ”Hjem-
me – mere end et sted! Men for hvem?” For nogle af del-
tagerne var dette sted på landet, og for andre var det en 
storby.

De første dage gik med, at de unge gymnasieelever 
præsenterede sig for hinanden og udvekslede infor-

mationer om deres hjemlande. Vigtigheden af in-
terkulturel kommunikation og samarbejde blev 

understreget, f.eks. gennem rollespil, hvor del-
tagerne fik lejlighed til at reflektere over deres 
egen selvopfattelse i forhold til, hvordan andre 
ser dem, og hvor man arbejdede med fordom-
me og stereotyper.

Der blev også afholdt workshops om, hvor vigtigt 
det er at have fællesværdier for at kunne føle sig 

hjemme et sted, og omvendt: Hvordan forskelle i 
værdier afgrænser folk. Også aktuelle problemer som 

globalisering, migration og populisme blev diskuteret.

Endelig arbejdede man med dilemmaspil, hvor Europas 
historiske udvikling blev beskrevet som et fredsprojekt, 
og deltagerne i seminaret fik mulighed for at komme med 

deres visioner for et fremtidigt europæisk samarbejde, set 
i forhold til, hvordan situationen er lige nu.

Senere under opholdet var der indlagt en ekskursion til 
Strasbourg, hvor eleverne besøgte Europa-Parlamentet og 
Europarådet og gik tur på julemarkedet i byen. På vej til 
seminaret i otzenhausen var klassen i øvrigt også stoppet 
op i Tysklands ældste by, Trier, for bl.a. at opleve julemar-
kedet dér.

Eleverne var på turen ledsaget af deres tysklærer, Pia Hau-
ge, og deres engelsklærer, Lene Bisgaard. Selv om gruppe-
arbejdet mest foregik på engelsk, fik eleverne, hvis andet 
fremmedsprog altså er enten tysk eller fransk, også lejlig-
hed til at snakke på tremandshånd (”walk and talk”) med 
kammerater fra to andre lande og dermed få et indtryk af, 
hvordan man i disse lande stiller sig til nutidige politiske 
spørgsmål. 

Det hele var dog ikke alene alvorlige politiske diskussioner. 
På akademiet i otzenhausen er der nogle gode fysiske ram-
mer for opholdet og også muligheder for fritidsaktiviteter. 
Det benyttede eleverne sig af uden for det officielle pro-
gram. En aften var der også indlagt en interkulturel aften, 
hvor eleverne skulle præsentere deres hjemlands kultur 
for hinanden. Der blev således knyttet nogle uformelle 
venskaber på tværs af landegrænser.
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Vores to fransklærere, Grethe Næsby og Mads Ilsøe, og et du-
sin fransklæsende elever glædede sig til at skulle på en udveks-
lingsrejse til det franske Lycée Auguste Renoir i Cagnes-sur-Mer 
i Sydfrankrig. De kom også afsted og er kommet godt hjem igen, 
men genbesøget fra de franske værter, der var programsat til 
sidste halvdel af marts måned, må de foreløbig se i vejviseren 
efter. Kort efter den danske gruppes ankomst til ”Côte d’Azur” 
blev der nemlig nedlagt forbud fra det franske undervisningsmi-
nisteriums side mod skolerejser, ligesom der også er sket meget 
herhjemme i forhold til at bekæmpe Covid-19 siden gruppens 
hjemkomst til Vesthimmerland.
  
Børne- og Undervisningsministeriet havde ydet økonomisk 
støtte til rejsen, der indgik i udvekslingsprogrammet mellem 
Danmark og Frankrig. Den var kommet i stand efter ansøgning 
til Det Nationale Center for Fremmedsprog, der også havde ud-
valgt partnerskolen i Cagnes-sur-mer.

Udvekslingsprogrammet skal give eleverne både sproglig og 
kulturel indsigt og gøre dem klogere på samfundet i det land, 
de beskæftiger sig med. Eleverne var således privat indkvarte-
ret og deltog en del af tiden i undervisningen på det franske 
gymnasium sammen med deres franske værter. Eftersom værts - 
eleverne kom fra flere forskellige klasser, fik de danske elever 
og deres lærere et bredt indtryk af det franske undervisnings-
system.

Generelt var indtrykket, at det er ret hårdt at gå i gymnasiet i 
Frankrig. Skoledagene er lange, kun afbrudt af en times mid-
dagspause. Elever inddrages eller aktiveres ikke så hyppigt efter 
dansk målestok. Det er læreren, der styrer undervisningen fra 

tavlen og af og til lægger op til, at elever kan markere.

Det er tankpasser-pædagogikken, der er i højsædet. Dvs., at 
undervisningen foregår på et pænt højt vidensniveau, så den 
elevtype, der kan sidde stille i 55 minutter og tage imod, virkelig 
kan få meget viden med i bagagen.

De to danske lærere fik også lejlighed til at overvære det be-
rømte fænomen ”conseil de classe”, altså en slags lærerforsam-
ling, der afholdes tre gange om året, og hvor den enkelte elev i 
klassen evalueres. Men i forhold til herhjemme er der den væ-
sentlige forskel, at to valgte elevrepræsentanter (og normalt to 
forældrerepræsentanter) også deltager. 

Under evalueringerne kigger man først på gennemsnittet og så 
på elevens adfærd. Meldingerne er relativt kontante, når ad-
færden vurderes, så set med danske briller skal de to elever 
være ret stærke, når de bliver vendt af samtlige lærere og får 
skudsmål i karakterbogen. Desuden skal de være meget modne 
og loyale med al den viden, de nu sidder inde med om deres 
kammerater i klassen.

Bortset fra en lidt anden pædagogisk tilgang blev de danske 
gæster mødt af nogle dygtige og engagerede undervisere og 
nogle åbne og gæstfrie værter. F.eks. fik de 12 danske elever 
en flot og velforberedt fransktime, lavet specielt til dem, om 
brevgenren, som de kan bygge videre på hjemme i den daglige 
undervisning.

De to lærere oplevede en fransk historietime, der handlede om 
den franske kolonitid, hvor en meget dygtig underviser virke-
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tavlen og af og til lægger op til, at elever kan markere.

Det er tankpasser-pædagogikken, der er i højsædet. Dvs., at 
undervisningen foregår på et pænt højt vidensniveau, så den 
elevtype, der kan sidde stille i 55 minutter og tage imod, virkelig 
kan få meget viden med i bagagen.

De to danske lærere fik også lejlighed til at overvære det be-
rømte fænomen ”conseil de classe”, altså en slags lærerforsam-
ling, der afholdes tre gange om året, og hvor den enkelte elev i 
klassen evalueres. Men i forhold til herhjemme er der den væ-
sentlige forskel, at to valgte elevrepræsentanter (og normalt to 
forældrerepræsentanter) også deltager. 

Under evalueringerne kigger man først på gennemsnittet og så 
på elevens adfærd. Meldingerne er relativt kontante, når ad-
færden vurderes, så set med danske briller skal de to elever 
være ret stærke, når de bliver vendt af samtlige lærere og får 
skudsmål i karakterbogen. Desuden skal de være meget modne 
og loyale med al den viden, de nu sidder inde med om deres 
kammerater i klassen.

Bortset fra en lidt anden pædagogisk tilgang blev de danske 
gæster mødt af nogle dygtige og engagerede undervisere og 
nogle åbne og gæstfrie værter. F.eks. fik de 12 danske elever 
en flot og velforberedt fransktime, lavet specielt til dem, om 
brevgenren, som de kan bygge videre på hjemme i den daglige 
undervisning.

De to lærere oplevede en fransk historietime, der handlede om 
den franske kolonitid, hvor en meget dygtig underviser virke-

lig nåede langt i sin formidling. Indholdsmæssigt handlede det 
i høj grad om kolonitidens barske fundament og de uheldige 
konsekvenser for de koloniserede befolkninger. Hvor meget de 
35 elever i klassen så havde fået ud af det, er et andet spørgs-
mål, idet der stort set ikke var feedback fra eleverne undervejs, 
men det vil sikkert blive opklaret gennem de tests, man bruger 
meget i de franske gymnasier.

Ud over deltagelse i undervisningen foretog den danske grup-
pe ekskursioner i nærområdet. Meget af tiden på gåben for 
netop at minimere risikoen for at blive smittet med Covid-19. 
I Cagnes-sur-Mer boede den impressionistiske maler Renoir i 
sine sidste år, så det var oplagt med et besøg i hans museum, 
ligesom det blev til en guidet rundtur i den gamle bydel og på 
den middelalderlige grimaldi-borg. gruppen besøgte også det 
nærliggende Marineland, ligesom der var udflugter til Antibes, 
Biot og den nærliggende storby Nice.

Formålet med rejsen blev opfyldt: Eleverne fik udfordringer på 
fransk og blev klogere på det franske samfund. For lærerne var 
det også en slags efteruddannelse. Desværre bliver det ikke 
umiddelbart til en fortsættelse af den frugtbare dialog om pæ-
dagogiske emner, som lærerne havde i Cagnes-sur-Mer over en 
kop kaffe. Mads Ilsøe og Grethe Næsby havde også glædet sig 
til at vise VHG frem for deres franske kolleger i marts måned, 
men det bliver der altså ikke noget af. forhåbentligt genopta-
ges kontakten engang i efteråret. Dog ikke med de helt samme 
elever, da en del af dem, både på dansk og på fransk side, går 
i 3.g.
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”REjSEN” TIL FARSø
”Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen”, var der 
engang en tysk digter, der sagde. Oversat til dansk: ”Den, der 
foretager en rejse, har noget at fortælle”. 

Dette udsagn kan 2x skrive under på. I forbindelse med deres 
forberedelser til deres studierejse til Marokko, besøgte de i 
slutningen af februar Johs. v. Jensen & thit Jensen museet i 
Farsø. En ganske kort tur i gymnasiets bus, der imidlertid sat-
te mange tanker i gang om globalisering og kulturmøder. disse 
tanker arbejdede de så videre med hjemme på gymnasiet in-
den fremlæggelsen for deres dansklærer, Lone Hindsgaul.

I farsø tog museumsleder Peter Hørup imod og gav eleverne 
et spændende oplæg om ”Jensen og Rejsen” efter først kort at 
have præsenteret dyrlægefamilien med de 12 børn. Heraf især 
Johs. V. og Thit Jensen naturligvis, der på hver sin måde fik ind-
flydelse på samtiden.

I alt har Johs. V. foretaget over 50 kortere eller længere rejser. 
Den første gik i 1896 til Amerika med emigrantskibet Norge 
sammen med den 14 år ældre kusine og kæreste, Jenny, der 
tilmed var gift, og den sidste i bil til Sydfrankrig i 1948. Og deri-
mellem rapporterede han flittigt til aviserne fra de mange for-
skellige destinationer, han var på som korrespondent i de tre 
verdensdele Europa, Asien og Amerika.

Ud over at beskrive Jensens egne rejser fik museumslederen 
givet eleverne nogle pejlemærker i deres videre arbejde med 
globalisering og kulturmøder, lige fra de første opdagelses-
rejser med kolonisering som mål til moderne charterrejser. 
Spændende var bl.a. Hørups signalement af den moderne glo-
balisering midt i 1800-tallet, hvor de første organiserede rejser 

for ”de fine” fandt sted. Bl.a. gennem selskabet Thomas Cook, 
der gik konkurs sidste år. I 1800-tallet blev de rejsende udsty-
ret med en slags parlør, bestående af færdige sætninger, så de 
f.eks. kunne sige ”sengen er ikke redt” på diverse sprog. I øvrigt 
brugte man Baedekers rejseguides.

Hørup gav også en forklaring på, hvad der havde vakt Johs. V. 
Jensens udlængsel: Bogen ”Geografiske billeder for skolen og 
hjemmet”, der på grundlag af en række xylografier eller træsnit, 
udsat for den moderne rotationspresse, gav en række billeder 
af forskellige lokaliteter, f.eks. et lille billede af en sydhavsø.

Alt dette nye ville digteren fra Farsø ud at se, og da han havde 
flair for at formidle sin rejseoplevelser til den brede befolkning, 
blev han en af tidens stjerner, den rejsende journalist. Han bli-
ver således i 1898 sendt til Madrid for at rapportere til Poli-
tiken om Den Spansk-Amerikanske Krig. I 1900 skriver han til 
Social-Demokraten om Verdensudstillingen i Paris. I alt bliver 
det til mere end 400 kronikker til aviserne, især Politiken, med 
rejseindtryk fra nær og fjern.

Samtidig påpegede Hørup, at Jensens rejser er en slags tidsrej-
ser. Når han rapporterer fra Amerika, er det fremtiden, han ser, 
med den moderne trafik og teknik. Når han skriver fra Østen, er 
det fortiden, der vækkes til live, så han f.eks. får associationer 
til bondestenalderen derhjemme. 

Efterhånden vokser evolutionstanken frem hos ham. Den teori, 
at den kulturelle udvikling kommer fra Nordeuropa, fordi vi har 
haft udfordringer. F.eks. i form af istiden, der fik os til at drage 
mod syd. Det er denne fuldstændig forkerte teori, der er skelet-
tet bag de 6 bøger i ”Den lange Rejse”, der gjorde ham fortjent 
til at modtage nobelprisen i 1944.64

s
t

u
d

ie
r

e
j

s
e

r

2X  ForBereder  siG  
på  rejse  til  marokko



for ”de fine” fandt sted. Bl.a. gennem selskabet Thomas Cook, 
der gik konkurs sidste år. I 1800-tallet blev de rejsende udsty-
ret med en slags parlør, bestående af færdige sætninger, så de 
f.eks. kunne sige ”sengen er ikke redt” på diverse sprog. I øvrigt 
brugte man Baedekers rejseguides.

Hørup gav også en forklaring på, hvad der havde vakt Johs. V. 
Jensens udlængsel: Bogen ”Geografiske billeder for skolen og 
hjemmet”, der på grundlag af en række xylografier eller træsnit, 
udsat for den moderne rotationspresse, gav en række billeder 
af forskellige lokaliteter, f.eks. et lille billede af en sydhavsø.

Alt dette nye ville digteren fra Farsø ud at se, og da han havde 
flair for at formidle sin rejseoplevelser til den brede befolkning, 
blev han en af tidens stjerner, den rejsende journalist. Han bli-
ver således i 1898 sendt til Madrid for at rapportere til Poli-
tiken om Den Spansk-Amerikanske Krig. I 1900 skriver han til 
Social-Demokraten om Verdensudstillingen i Paris. I alt bliver 
det til mere end 400 kronikker til aviserne, især Politiken, med 
rejseindtryk fra nær og fjern.

Samtidig påpegede Hørup, at Jensens rejser er en slags tidsrej-
ser. Når han rapporterer fra Amerika, er det fremtiden, han ser, 
med den moderne trafik og teknik. Når han skriver fra Østen, er 
det fortiden, der vækkes til live, så han f.eks. får associationer 
til bondestenalderen derhjemme. 

Efterhånden vokser evolutionstanken frem hos ham. Den teori, 
at den kulturelle udvikling kommer fra Nordeuropa, fordi vi har 
haft udfordringer. F.eks. i form af istiden, der fik os til at drage 
mod syd. Det er denne fuldstændig forkerte teori, der er skelet-
tet bag de 6 bøger i ”Den lange Rejse”, der gjorde ham fortjent 
til at modtage nobelprisen i 1944.

Rent skemateknisk kaldes 2x’s forberedelser til Marokko-rejsen 
for FF5. FF står for ”flerfaglige forløb”, og her er de forestående 
2.g-rejser altså det femte forløb. Ud over dansk indgår faget 
historie i rejsen, hvor læreren Dorthe Nielsen for øjeblikket un-
derviser i imperialisme og kolonisering. På den måde har klas-
sen på forhånd et kendskab til Marokkos historie som koloni 
under frankrig. 

kultur, religion og maD
Fredag i ugen efter ekskursionen stod der igen ”forberedelse til 
Marokko” på skemaet, og det var en lang skoledag for eleverne 
i 2x. Lone Hindsgaul startede med at klæde klassen på med vi-
den om Islam – og en underholdende 20 minutters film om de 
fem vigtigste elementer i Islam blev vist. 

Derefter var der oplæg og hands-on om geometriske mønstre 
i Marokko ved Dorthe Nielsen. Her skulle lidt matematik ind 
under huden, så parallelforskydning, drejning, spejling og glide-
spejlinger blev afprøvet i både teori og praksis.

I marrakesh skulle klassen selv have ansvaret for 6 program-
punkter, herunder at lave en byvandring i Nouvelle Ville og for-
skellige historiske bygninger i medinaen (den gamle indre by). 
Så mens der blev arbejdet på at lave oplæg, blev der stillet an 
med madlavningsenheder, så klassen bagefter kunne produce-
re deres arabisk inspirerede aftensmad.

En dejlig og hyggelig eftermiddag og aften i globaliseringens og 
kulturmødets tegn – og selvom rejsen desværre kort efter blev 
aflyst pga. corona-situationen, så er eleverne i 2x blevet en hel 
del klogere på Marokkos spændende kultur og historie. 65
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Torsdag den 14. november 2019 besøgte 1p samt lærerne 
Thomas Asaa og Solveig Uhrenholt Bigum Aars Fjernvar-
me. Under besøget fortalte maskinmester kasper Neve om 
produktionen, som både Aars by og flere andre byer i om-
rådet nyder godt af. 

Eleverne lærte således om, hvordan borgernes affald an-
vendes til varme, som sendes retur til borgerne, samt at 
Aars Fjernvarme desuden også modtager store mængder 
affald fra eksempelvis England, hvilket er med til at holde 
varmepriserne for de lokale borgere nede. 

Besøget var led i et fællesfagligt forløb i naturvidenskabelig 
faggruppe, hvor fagene kemi, biologi og geografi bidrager 
med forskellige vinkler til forståelse af klimaproblematik-
ken under overskriften, Klima, Arktis og bæredygtig energi.

1p  BesøGer  

aars  

FjernVarme

naturGeoGraFihold  
BleV  kloGere  på  

GenanVendelse  aF  plastik
Som en udløber af naturvidenskabsfestivalen i september, 
hvor bl.a. valghold i naturgeografi og kemi var med til at 
kortlægge plastikforureningen i Vesthimmerlands Kommu-
ne, var to valghold i naturgeografi på ekskursion til virksom-
heden genplast i farsø. 

Her hørte de om, hvordan man sorterer de forskellige plast-
typer, de modtager, for senere at pelletere dem, dvs. smelte 
plastikken ned til små kugler (pellets). Inden ekskursionen 
til Farsø havde holdene og deres lærere, Solveig Bigum og 
Jakob Dyrman, også haft besøg af virksomhedsejer Stig Niel-
sen hjemme på gymnasiet, hvor eleverne havde lejlighed til 
at stille spørgsmål om genanvendelse af plastik. Under eks-
kursionen til Farsø kunne de så med egne øjne se, hvordan 
processen foregår.

På virksomheden understregede man, hvor vigtigt det er 
med sortering i forskellige plasttyper. Hvis man blander for-
skellige plasttyper i omdannelsen til pellets, kan man risike-
re at skulle smide hele blandingen ud.

Genplast betaler typisk et beløb for den plastik, de modta-
ger og som de laver om til granulat. Dog får de penge for at 
tage imod PVC-plast. Virksomheden er i vækst og skal snart 
bygge yderligere til i en ny tilkøbt hal.

eleverne var glade for besøget i farsø. dels blev de kloge-
re på hele problematikken omkring f.eks. plastikemballage, 
dels fik de et spændende indblik i iværksætteri, hvor en in-
novativ virksomhed er med til at løse et af verdens største 
problemer, forureningen af havene.
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I efteråret var 3s var på ekskursion til Aarhus for at se på 
byplanlægning. 

De var først på byvandring i Aarhus midtby for at se, hvor-
dan byens å er blevet åbnet op og hvordan kontraster kom-
mer til udtryk i en storby. Dernæst fik de et oplæg af en af 
kommunens medarbejdere fra byplanlægningsafdelingen 
og en rundvisning i det nye byområde Aarhus Ø. Der var tid 
til at se på nye bygninger og måder at tænke byrummet på, 
men også sammenligne med hjemegnen. 

Forud for turen har 3s haft et forløb med overskriften Dem 
og Os, der ud over byplanlægning og storbyer kontra pro-
vinsen også har  handlet om ghettoer. Derfor gik turen na-
turligvis til sidst til Gellerup, hvor der ud over et besøg i 
Bazar vest også blev set på bysociologiske forandringer.

3s  BesøGer 

smilets  By

naturGeoGraFihold  
BleV  kloGere  på  

GenanVendelse  aF  plastik
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En kold og tidlig november morgen rullende en bus fuld af 
elever fra 2s historie, 2k tysk og valgholdet i tysk på tredje 
årgang mod tyskland. målet var flensborg og en lang dag i 
denne storby lige syd for grænsen.

Formålet for turen var at komme nærmere på grænse-
området i faglig sammenhæng. Først besøgte holdet Otto 
Duborg-gymnasiet, som er en skole for unge mindretals-
danskere på den tyske side af grænsen.

Her blev VHG hjerteligt modtaget af rektor, lærere og ele-
ver, som formåede at give de tilrejsende nordjyder en nyt-
tig introduktion til skolens virke, grænseproblematikker og 
en rundtur på skolen.

Herefter stod den på en byrundtur i Flensborg, hvor der 
blev tilbagelagt små 10 km. En gåtur, som bragte eleverne 
ned til fjorden, igennem de idylliske kvarterer og en tur op 
på bakken til den gamle kirkegård bag byens fængsel og 
museumsbjerg. På denne kirkegård finder man en række 
soldatergrave fra tre-årskrigen 1848-1851 og igen fra den-
gang, da Danmark tabte Holsten og Slesvig (inklusiv Søn-
derjylland) til prøjserne i 1864.

Til sidst var der tid til at udforske byen på egen hånd, inden 
alle skulle mødes på en restaurant for at spise tidlig aftens-
mad, hvorefter turen gik til Flensborg Arena, hvor eleverne 
skulle opleve håndbold i verdensklasse.

VhG-eleVer  studerer  GenForeninG  
oG  GrænseproBlematikker
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Eleverne havde nemlig billetter til det intense og velspille-
de opgør mellem Flensborg og PSG Paris, hvor sidstnævnte 
vandt opgøret med et enkelt mål. Der blev jublet og skre-
get, om end enkelte VHG-pigers fascination af Mikkel Han-
sen var så stor, at de kom til at klappe og heppe på det 
forkerte hold foran de mest inkarnerede flensborg-fans.

Efter den tempofyldte håndboldgyser gik turen hjemad 
mod Aars, som blev nået omkring kl. 01:00 om natten. Ef-
terfølgende kunne eleverne fordøje de mange indtryk og 
tage fat på studierne omkring grænseområdet i historie og 
tysk.

VhG-eleVer  studerer  GenForeninG  
oG  GrænseproBlematikker
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Girls’ Day in Science er en landsdækkende kampagnedag, 
hvor virksomheder, science centre og uddannelsesinsti-
tutioner over hele landet inviterer grundskole- og gym-
nasiepiger indenfor til at arbejde med praktiske og virk-
somhedsrelaterede opgaver. Pigerne møder kvindelige 
medarbejdere og studerende, der fortæller om deres valg 
af studier og karrieremuligheder med en naturvidenskabe-
lig/teknisk uddannelse.

I den forbindelse havde vicerektor Ralf leimbeck fået mu-
lighed for at invitere ti interesserede piger med til et be-
søg på Institut for Husdyrvidenskab i Foulum. På institut-
tet, der er en afdeling af Aarhus Universitet, blev pigerne 
budt velkommen af Julie Therese Christensen, cand.scient. 
i jordbrug, natur og miljø. Hun viste sig at være en tidligere 
elev fra gymnasiet. Julie therese Christensen fortalte først 
om sin vej til forskningen, og senere på dagen holdt hun 
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også oplæg om, hvordan efterafgrøder kan bruges til at 
øge udnyttelsen af næringsstoffer. 

Pigerne havde på forhånd fået at vide, de skulle have for-
nuftigt tøj på, da besøget også indebar et besøg i marken. 
Om dette fortæller Hannah Gass Sibbesen, 2s: ”Ud over 
oplæggene om, hvordan det er at gå på studiet, var vi også 
i marken, hvor snakken gik om henholdsvis konventio-
nelt og økologisk landbrug i forhold til griseavl. Vi lavede 
her også et lille ude-grise-forsøg, hvor vi skulle observere 
øko-grisenes adfærd ca. hvert 2. minut - ligesom de forske-
re, vi lavede forsøget sammen med, normalt gør det (i de-
res tilfælde drejer det sig blot om flere timers observation 
og ikke blot 15 min. som i forsøget)”.

Hannah fandt i øvrigt besøget i Foulum interessant og fint 
arrangeret. Hun blev bevidst om, at den typiske forsker må 

væbne sig med både ihærdighed og gå-på-mod. Om udbyt-
tet af besøget i det hele taget siger hun: ”Det åbner øjne-
ne for, hvor mange muligheder man rent faktisk har inden 
for faget ”forskning”, og vækker derved nysgerrigheden til 
live. Forskning er ikke kun en masse læsning, diagrammer 
og statistikker. Det er faktisk også et praktisk-orienteret 
arbejde med diverse forsøg og observationer. Jobbet som 
forsker viste sig med andre ord at være en del mere vari-
erende fra person til person, end hvad jeg først antog det 
for at være”.

I øvrigt kunne Ralf Leimbeck ved hjemkomsten fortælle, at 
forskerne i Foulum måske godt kunne have tænkt sig en 
”Boys’ Day in science” i stedet, da kvinderne lige på dette 
sted er i overtal.
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VhG-hold til euso: dm i sCienCe 
Torsdag d. 30. januar lød startskuddet til den indledende run-
de i dm i science 2020. mere end 50 skoler fra hele landet 
dystede om, hvem der skulle gå videre i konkurrencen. I Nord-
jylland lagde Hasseris Gymnasium laboratorier til i den indle-
dende runde for nordjyske skoler, og her havde VHG – som 
sædvanligt – et hold med, bestående af Jakob Riis Sørensen 
og Astrid Agatha Arkesteijn fra 1x og Iben Nørgaard Mogensen 
fra 1k.

Deltagerne blev valgt blandt gymnasiets 1.g-elever, idet ingen 
deltagere må være fyldt 17 år pr. 1. januar 2020 (altså en kon-
kurrence for årgang 2003 og yngre). Desuden skulle de, der er 
blevet prikket på skulderen, vise flair for naturvidenskab og 
helst komplettere hinanden inden for fagene fysik, kemi og 
biologi, da der er tale om en holdkonkurrence.

De tre deltagere havde hele paletten med: Iben fra 1k er skrap 
til biologi, og Jakob og Astrid fra 1x har deres forcer i fysik og 
kemi. Yderligere har de alle tre i efteråret deltaget i VHG’s til-
bud om ”Open Science Lab” (se side 20) et antal eftermiddage 
i fritiden. I DM i Science lægges der vægt på holdenes evne til 
at anvende naturvidenskabelig tankegang og gennemføre eks-
perimenter, og da der kun er tre timer til rådighed i konkurren-
cen, gælder det altså om at uddelegere opgaver til hinanden.

VHG’s hold havde haft lejlighed til at træne et par gange i det 
hjemlige laboratorium med vicerektor Ralf Leimbeck som 
coach. 

Årets opgave handlede om ”muskler i arbejde”, så ud over kyl-
ling, ko og krokodiller indgik der også legomodeller og varme-
puder i eksperimenterne.

kemi-olympiaden
Mads Hyldgaard Henningsen fra 3x har modtaget resultatet 
af sin deltagelse i den danske udgave af kemiolympiaden. der 
var planlagt et længere udskilningsløb her i foråret mellem de 
13 største kemitalenter i landet, men så gik der corona i den.

ligesom i diverse sportsturneringer valgte man at stoppe 
olympiaden på daværende tidspunkt (efter 3. runde) og afly-
se 4. og 5. runde, og da Mads ikke deltog i hele 3. runde på 
DTU på grund af en gallafest på gymnasiet, var oddsene noget 
imod ham. 

Alligevel erklærer han sig tilfreds med resultatet (en flot 11. 
plads), selvom han var indstillet på at give den en ordentlig 
skalle inden de sidste runder for at komme mellem de fire fi-
nalister, der skal repræsentere Danmark ved den internationa-
le kemiolympiade.
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nordjyske Gymnasiers akademi

Nordjyske Gymnasiers Akademi er en fælles koordineret ind-
sats for talentfulde elever i hele Nordjylland - og alle gymna-
sier (stx, htx, hhx) deltager. Talentfulde elever deltager i tre 
akademidage pr. semester, hvor både skolebaserede aktivite-
ter og aktiviteter regionalt i samarbejde med de videregående 
uddannelser er på programmet.

Strukturen i projektet skal sikre, at indsatserne kan fungere som 
øjenåbner til de videregående uddannelser i Nordjylland, og at 
der etableres et tættere samarbejde og et varigt netværk mel-
lem gymnasiale ungdomsuddannelser og de videregående ud-
dannelser. Herved er det målet, at alle deltagende elever kvali-
ficerer deres videregående uddannelsesvalg.

I åR HAR FøLGENDE ELEvER FRA vHG DELTAGET:
SUNDHED, NATURVIDENSKAB OG TEKNOLOGI

Anna Else Petersen, 2x Jacob Steenberg Norre, 2x 
Katrine Nielsen, 2x Sofie Platz Jensen, 2x

HUmaNIoRa og sPRog
Clara Christine Svejstrup Øgaard, 2u 
Elena Bygvraa Borup, 2u 
Frederik Thomsen Sommer, 2u

samfUNd og BUsINess
Anne Falck Ørndrup, 2t 
Johan Alexander Gammelholm-Hagstrup, 2t 
Lasse Møller Rask, 2u Mads Rask Christensen, 2s 
Sisse Borup Engemand, 2t Thea Helle, 2t

Enkelte akademi-aktiviteter i foråret blev aflyst pga. corona og 
den festlige afslutning i maj ligeledes. Eleverne får i stedet for 
deres diplom og en lille hilsen fra akademiet efter sommerfe-
rien.

sproGCamp
Aalborg Universitet og Hjørring Gymnasium STX og HF invi-
terede igen i år til Sprogcamp på Hjørring Gymnasium i sam-
arbejde med internationale og nordjyske virksomheder og 
sponsorer.

Udvalgte sprogtalenter fra gymnasier over hele landet var 
inviteret til en spændende weekend med workshops og ak-
tiviteter inden for enten engelsk, fransk, italiensk, kinesisk, 
spansk eller tysk.

marie Hedegaard kri-
stensen fra 2t deltog 
fra VHG, hvor hun – 
i samarbejde med 
en gruppe andre 
elever – fik en flot 
1. plads i engelsk.
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Æbler var et at de temaer, vi arbejdede med i billedkunst C 
på hf, og efteråret og vinteren var intens: fire lektioner om 
ugen og eksamen allerede i januar. 

Der blev tegnet og malet opstillinger med æbler, æg og 
andet godt – genren hedder stilleben eller nature morte 
– og vi så på eksempler fra kunstens verden, hvor æbler 
blev studeret og fremstillet som det, de er, nemlig lige til 
at spise, men også som symboler. 

I billedkunsten kan man finde eksempler fra antikkens 
verden, hvor kærlighedens gudinde Afrodite (også kendt 
som Venus) viser sig frem med et guldæble, som hun har 
vundet i en skønhedskonkurrence. I værker inspireret af 
kristendommen ses den oprørske eva friste adam med et 
æble, og det får voldsomme konsekvenser... I eventyrets 
verden risikerer man at blive lokket med et appetitligt, 
men giftigt æble af en heks forklædt som en rar gammel 
kone. I den digitale verden optræder frugten som et vel-
kendt logo og ikon osv.

Efter æblerne fortsatte vi med at udvide feltet til andre ting 
fra den materielle verden og havde især fokus på overdå-
dige stilleben med alverdens ofte spiselige genstande, der 
skulle hylde livet og prale af, hvor meget man ejede. Her er 
vi tilbage ved 1600-tallets nederlandske malere og barok-
kunsten, som også skulle advare: alting forgår, livet er skrø-
beligt.  Dette motiv kaldes Vanitas, og der findes mange 
Vanitassymboler i billederne: kraniet, lyset, der brænder 
ud, uret eller timeglasset, det væltede glas, ormen eller 
insektet i frugten…

Som praktisk opgave skulle eleverne selv fremstille et bille-
de (foto) med Vanitas-motiver. Flere elever tænkte i klassi-
ske symboler, lys-mørke kontraster og farvevirkninger, men 
også i mere nutidige genstande, der kan symbolisere fare 
og fordærv.  

Senere vendte vi i øvrigt tilbage til kranier og skeletter og 
andet uhyggeligt, da vores eksamensprojekter kom til at 
handle om Das Unheimliche – det u-hjemlige – og tog ud-
gangspunkt i en spændende udstilling på Kunsten i Aalborg 
med kæmpe-edderkopper og andet skummelt. Så det fasci-
nerende mørke blev et af flere løbende temaer på holdet. 

På disse sider ses nogle få eksempler på vanitas-billeder 
fremstillet af elever i 1pq samt et billede af en installation 
udført på holdet, hvor lys og mørke og kranier også spille-
de en rolle. 

Installationen En travl kalender kunne ses og opleves i bog-
kælderen.

æBler 
er ikke Bare 

æBler
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Efter æblerne fortsatte vi med at udvide feltet til andre ting 
fra den materielle verden og havde især fokus på overdå-
dige stilleben med alverdens ofte spiselige genstande, der 
skulle hylde livet og prale af, hvor meget man ejede. Her er 
vi tilbage ved 1600-tallets nederlandske malere og barok-
kunsten, som også skulle advare: alting forgår, livet er skrø-
beligt.  Dette motiv kaldes Vanitas, og der findes mange 
Vanitassymboler i billederne: kraniet, lyset, der brænder 
ud, uret eller timeglasset, det væltede glas, ormen eller 
insektet i frugten…

Som praktisk opgave skulle eleverne selv fremstille et bille-
de (foto) med Vanitas-motiver. Flere elever tænkte i klassi-
ske symboler, lys-mørke kontraster og farvevirkninger, men 
også i mere nutidige genstande, der kan symbolisere fare 
og fordærv.  

Senere vendte vi i øvrigt tilbage til kranier og skeletter og 
andet uhyggeligt, da vores eksamensprojekter kom til at 
handle om Das Unheimliche – det u-hjemlige – og tog ud-
gangspunkt i en spændende udstilling på Kunsten i Aalborg 
med kæmpe-edderkopper og andet skummelt. Så det fasci-
nerende mørke blev et af flere løbende temaer på holdet. 

På disse sider ses nogle få eksempler på vanitas-billeder 
fremstillet af elever i 1pq samt et billede af en installation 
udført på holdet, hvor lys og mørke og kranier også spille-
de en rolle. 

Installationen En travl kalender kunne ses og opleves i bog-
kælderen. 75
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Foråret  på  VhG  BleV  ikke  helt  som  planlaGt

2u studietur

til Wien

2k studietur

til trapani

FællessanG

danmarks BeFrielse FilmGalla 2020

ForedraG om Gernes 

siG det med Blomster

kortur til 

Berlin
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2020 var startet så godt med skitur, 
teaterkoncert og gallafest. Nogle af de 
ting, der karakteriserer livet på VHG. 
Foråret nærmede sig, med alt, hvad det 
indebærer af spændende studierejser, 
interessante fællestimer og forårskon-
cert. men så begyndte medierne at 
fortælle uhyggelige beretninger om en 
ny virus, der havde hærget i en fjern 
provins i Kina, og inden vi fik set os om, 
havde statsminister Mette Frederiksen 
lukket landet (og dermed også gymna-
siet) ned.

Den siDste turist i europa
Da det skete, var de fleste af 2.g-klas-
serne i fuld gang med at lave oplæg til 
deres studierejser. Især 2x havde noget 
spændende i vente, idet deres lærere, 
Lone Hindsgaul og Dorthe Nielsen, for 
første gang i gymnasiets historie havde 
fået en studierejse til Marokko op at 
stå, efter at de selv tidligere havde væ-
ret på en faglig tur til dette spændende 
nordafrikanske land og brugt tid i un-
dervisningen på at forberede eleverne 
på turen (se side 64).

2k og 2u kunne se frem til at møde ven-
ner fra vores partnerskoler i henholds-
vis Trapani og Wien, mens 2u skulle 
til Bruxelles og tage temperaturen på 

Foråret  på  VhG  BleV  ikke  helt  som  planlaGt

2u studietur

til Wien

2X studietur

til marokko

VhG's ForårskonCert

2t studietur

til BruXelles

FilmGalla 2020
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EU-samarbejdet. Også gymnasiets sto-
re kor skulle have været på en fælles 
udenlandstur til Berlin. Alt dette faldt 
imidlertid til jorden med nedluknin-
gen af landet. I stedet for at rejse ud 
og møde andre kulturer og mennesker, 
må vi nu alle nøjes med at lytte til Stef-
fen Brandts gendigtning af lulu Zieglers 
klassiker ”Den sidste turist i Europa”, 
hvori han bl.a. omtaler nogle af sine 
egne rejser i Europa. Måske fra gymna-
sietiden.

På falderebet til nedlukningen nåede 
Grethe Næsby og Mads Ilsøe med et 
hold fransklæsende elever dog at af-
lægge besøg på et gymnasium i Cag-
nes-sur-mer på den franske middel-
havskyst, en ny kontakt, der er kommet 
i stand (se side 62). men der var pande-
mien lige op over, så de har sikkert følt 
sig lidt som ”de sidste turister i europa”.

I stedet for socialt samvær og kulturel 
udveksling stod den lige pludselig på di-
gital undervisning, hvor hver enkelt sad 
i sin egen lille boble derhjemme, mens 
gymnasiets lokaler stod tomme. fra 
den ene dag til den anden var hverda-
gen på gymnasiet en hel anden. Billed-
kunstelever på 1. årgang fik til opgave 
at skildre perioden kreativt og det kom 
der spændende værker ud af.

Der var også store forventninger til de 
fællestimer, der var skemalagt i foråret. 
Bl.a. et par stykker, der relaterede til be-
sættelsestiden og 75-året for Danmarks 
befrielse. Vi skulle også alle være blevet 
klogere på Gernes’ kirsebærblomster, 
der præger vores fællesområde. Forhå-
bentligt bliver nogle af de foredrag gen-
nemført på et senere tidspunkt.

Måske skulle man invitere Steffen 
Brandt til at komme og give sit bud på, 
hvad der er gået galt i europa igennem 
tiderne, og hvordan han ser fremtiden 
efter vores møde med coronaen. For 
han slutter trods alt sin ovennævnte 
sang af med en vis portion optimisme:

Jeg er den sidste turist i Europa 
til at svare på: Hvor blev I af? 
Jeg er den første turist i Europa 
til at møde en ny og anderledes dag

Jeg er den  
sidste turist  

i Europa
til at svare på:  
Hvor blev I af?

Jeg er den  
første turist  

i Europa
til at møde  
en ny og  
anderledes dag
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Aars Bogtryk & Offset · 98 62 17 11

”Vi klimastrejker!” bekendtgjorde en gruppe 
1g’ere en fredag tidligt på skoleåret, inden de 
demonstrativt skubbede stolene bagud, greb 
deres tasker og resolut marcherede ud af 
klasselokalet.

den slags engagement kan man dårligt sidde 
overhørig, og 1t har derfor i løbet af foråret 
beskæftiget sig med bæredygtighed og Fn’s 

verdensmål formidlet gennem engelsk littera-
tur og forskellige blandingsgenrer.

Ved forløbets afslutning lod eleverne deres 
klimafrustrationer løbe frit i en poetry work-
shop præget af de samme kritiske stemmer 
som hos de klimastrejkende grønne grundfor-
løbselever. og det kom der bl.a. nedenståen-
de to digte ud af: 

When the human kind keeps polluting earth, it’s a tragic love story bound to end.

We say we want to help but still, we keep thinking ‘bout ourselves.

We turn away our sights to the back of our minds,

throw around waste until the end of time.

But what’s it gonna matter, in a centuries time, when the next generation will have fallen behind.

Cuz kids can’t make divorced parents fall in love again, but maybe if we try, we could fix it ourselves.

earth gave us a privilege, this beautiful life,

so please don’t come crying, when we’ve wasted our time.

 Vivianna, pernille, nicolai og nermin

the relationship between humans and nature is abusive. 

since the beginning of the anthropocene era 

humankind has set its footprints on earth, 

leaving behind pollution, death and destruction for the upcoming generations. 

We turned our back on nature, 

faster than we turned our humanity switch off.

While we’re forgetting that nature is essential 

for the survival of human kind, just remember: 

nature can’t smile back to us, if it’s six feet under.

 Chanel, rosa, kristine, julie

poetry  Workshop  om  klima


