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til alle bidragsydere, skribenter som fotografer.

Mere end nogensinde er det i dag vigtigt at være
nysgerrig og interesseret i at søge viden for at forstå
den komplekse verden, vi lever i.

Gårdboredaktionen takker hermed alle bidragsydere,
lærere som elever, for den imødekommenhed, de har
vist, når Gårdboredaktionen har henvendt sig for at bede
om en artikel eller billeder til Hjørring Gymnasiums
årsskrift.
Det er vigtigt for os, at Gårdboen afspejler så mange
facetter som muligt af skolens faglige og sociale liv, så
der er ingen såkaldt rød tråd eller kronologisk orden i
artikelrækkefølgen, men masser af farver på paletten
i bladet. Nogle foretrækker at læse et blad forfra, andre
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begynder at vende siderne bagfra.
Gør som I vil – bare læs!
viden om vores forunderlige verden og i samværet med
andre, som også er interesserede i at lære og vide mere.

Med venlig hilsen

Oplevelser fås også i aktiviteter med kulturelle møder
og sociale relationer, som kan sætte ens egen verden og

Gårdboredaktionen

baggrund i et dybere og bredere perspektiv. Uddannelse
fører herved til dét, vi med et gammelt, men stadig
meningsfyldt ord, kalder dannelse, som det bedste
Skolens hverdag er centreret om undervisning for at ud-

fundament at bygge videre på efter gymnasiet.

danne vores elever. At uddanne er dog langt mere end at

gård
boen

Ansvarlig udgiver
Rektor Elsebeth Gabel Austin
Redaktion
Karen Lindegaard og
Maria Louise Hamborg
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En
stor
tak

Velkommen

Art Director
unikness designbureau
Foto
Lise Conrad Eriksen

Tryk
LaserTryk

sørge for, at vores elever bliver klar til videre uddannelse

Gårdboen fortæller om en vifte af oplevelser, som har

for derefter at få en samfundsnyttig profession.

betydet rigtig meget for vores elever, fordi de har haft
mod til at søge viden på rigtig mange måder.

Den mere kreative side af personligheden udvikles ved
næring af sanserne og fantasien, som betyder, at vi kan

God oplevelse med Gårdboen!

opfatte og påskønne de dimensioner i livet, som ikke er
skattepligtige. Berigende oplevelser fås ved fordybelse i

Elsebeth Gabel Austin, rektor

Mikkel Sebastian Lundsgaard Brøndt, 3u
og William Peter Jensen, 3y
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Elevrådet
på Hjørring
Gymnasium
fungerer som alle
elevers stemme
Vi kan som en aktiv del af blandt andet skolens
bestyrelse og forskellige udvalg være elevernes
talerør. Vi har indflydelse på alt fra nye vandhaner
på skolen til, hvordan undervisningen skal forløbe.

repræsenteret. På den måde kan vi nemlig få en bred
mening om alle emner, der berører eleverne.
For at sikre at nye elever får mulighed for at blive en

Begivenheder
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Det er meget vigtigt for elevrådet, at alle klasser er

aktiv del af elevrådet så hurtigt som muligt, bliver
1.g’erne altid første skoledag mødt af elevrådsmedlemmer
i deres klasse, som udover at præsentere dem for elevrådet
også sørger for, at de kan komme i gang med deres
gymnasietid, så de kan få tre gode år.
I elevrådet går vi meget op i, at der ikke er nogen
hierarkisk struktur. Uanset om du er 1. g’er eller 3.g’er,
samfunds– eller naturvidenskabelig, eller noget helt
andet, så betyder din mening ligeså meget til møderne,
som alle andres stemme gør.
Det sociale liv vægtes også højt i elevrådet. Det er f.eks.
elevrådet, som står for at arrangere 1.g’ernes introfest i
starten af skoleåret, ligesom vi også står for at arrangere
fællestimer og meget andet.

Vi vil gerne som elevrådsformænd sige tak for
et godt år.
Vi har opnået en stor del af, hvad vi forventede
og vil gerne takke alle dem, som har hjulpet og
været en del af disse processer.
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Emilie Dahlmann-Hansen, 1y
Foto: Jacob Stage

Poul Anker Bech er kendt for sine meget gådefulde

på scenen. Dette giver tilskuerne en ualmindelig god

og tankevækkende malerier, som bærer præg af

indsigt i Poul Anker Bechs tanker bag værkerne. Udover

kunstneren og pilotens oplevelse af verdenen set oppefra

den exceptionelle scenografi af Signe Krogh ser vi også

– bl.a. i de abstrakte skyer og til tider svævende land-

enestående arbejde i koreografien af Rebekka Lund og

skaber. Stykkets bærende figur, nemlig Poul Anker

skuespillerne. Eksempelvis agerer de to dansere Linnea

Bech, døde d. 7. oktober 2009 og blev således kun 67 år

Stenbeck og Steffen Hulehøj Frederiksen bl.a. Poul Anker

gammel – det er netop denne sidste tid af Poul Anker

Bechs indre djævle, der er med til at demonstrere hans

Bechs liv, som Jesper Bræstrup Karlsen har valgt at

tanker omkring det hårde liv som kunstmaler og viser

illustrere i teaterstykket ”Det tabte land”.

følelsen af, at han aldrig var god nok.

”

Anmeldelse
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Det tabte
land

Gal eller genial?
Jacob Højlev Jørgensen, der spiller Poul Anker Bech, er

Teaterstykket bærer tydeligt
præg af ambitiøst arbejde og
kreativ tænkning hele vejen
igennem.
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Enestående scenografi og koreografi

“Det tabte land” er et imponerende og velspillet
teaterstykke omhandlende den nordjyske kunstmaler
Poul Anker Bech, som kæmpede en evig kamp for at
blive anerkendt og få folk til at forstå sin kunst.

”

med meget få midler kommet til at ligne ham fuldstændig
– kun en paryk, en lilla sweater, et par brune sko og
cowboybukser. Man fornemmer tydeligt, at der ikke er
langt mellem gal og genial, hvilket også er kendetegnende for andres opfattelse af Poul Anker Bech.
”Det tabte land” er samlet set en fuldstændig fremragende fortælling om den danske kunstmaler Poul Anker
Bech. Det er et stykke, som jeg uden tvivl vil anbefale
til andre, da det er en interessant fortælling om en lidt

Teaterstykket bærer tydeligt præg af ambitiøst arbejde

skæv eksistens fra Hjørring, der formår at slå igennem,

og kreativ tænkning hele vejen igennem. Vi fornemmer

selvom han kommer fra Udkantsdanmark.

den bl.a. i scenografien, hvor man har udtænkt ideen
om et kæmpestort lærred på bagvæggen af scenen, som
præsenterer Poul Anker Bechs malerier samtidig med, at
man får forklaringen bag malerierne fra skuespillerne

I starten af skoleåret inviterede Hørring
Gymnasium hele første årgang i teatret for at
se Vendsyssel Teaters stort anlagte forestilling
“Det tabte land” om kunstneren Poul Anker Bech.
Forestillingen gjorde et stort indtryk på eleverne,
der havde arbejdet med kunstneren i fagene
dansk og billedkunst.
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Julie Rothmann, Emilia Jun Nielsen,
Nanna Kyllingsbæk og Anne Mette Sørensen, 3u
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eleverne havde mulighed for at hente inspiration til
de opgaver, der i de følgende måneder blev udtænkt i
fysiktimerne. I dansktimerne blev der arbejdet med
modtag også undervisning i innovation, for når alt

”

Fysik i Fårup
Sommerland

formidlingen og det kommunikative aspekt. Klassen
kom til alt, var eleverne i projektet innovative – selv
uden hele tiden at være bevidst om netop dette.

Projektet tog sin begyndelse
med et besøg i Fårup, hvor
eleverne havde mulighed
for at hente inspiration til
de opgaver, der i de følgende
måneder blev udtænkt i
fysiktimerne.

”
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Hvor meget energi bruger Fårup
Sommerland dagligt på at opvarme vandet i deres bølgebassin?
Dette har 3.u bl.a. beskæftiget sig
med i klassens innovative bud på,
hvordan man kan arbejde fysikfagligt under et besøg i Fårup
Sommerland.

Fårup Sommerland har det sidste stykke tid arbejdet
med ønsket om i fremtiden at kunne udbyde faglige opgaver til besøgende skoleklasser, og i efteråret indgik 3.u
derfor et erhvervssamarbejde med Fårup Sommerland
med det formål at udvikle fysikopgaver, hvis sværhedsgrad er tilpasset gymnasiets A-, B- og C-niveau fysikhold.
Projektet tog sin begyndelse med et besøg i Fårup, hvor

Virkeligheden på skoleskemaet
Der er i små grupper arbejdet med opgaverne i flere faser,
hvorimellem der er blevet brainstormet og diskuteret.
Hvilke opgaver ville vi selv finde sjove at løse? Hvorfor vil
denne opgave fungere/ikke fungere godt? Hvordan skal
denne opgave stilles? Hermed har arbejdsformen differentieret sig fra den klassiske tavleundervisning – og det
har været velkomment i en lettere skoletræt 3g-klasse.
Foruden det åbenlyst faglige, som fysik- og danskfaget
kunne bidrage med, har eleverne tilegnet sig supplerende
viden om det at arbejde med en ekstern samarbejdspartner, og denne viden kan eleverne tage med sig fremadrettet.

Samarbejdet med Fårup Sommerland er en del af projektet
’Iværksætteri & jobskabelse’, som er et regionalt EU-socialfondsprojekt, der er blevet til i samarbejde mellem syv
nordjyske uddannelsesinstitutioner: Hjørring Gymnasium
STX og HF, Hasseris Gymnasium, EUC Nordvest, Aalborghus
Gymnasium, Aalborg Handelsskole, Thy-Mors HF & VUC
samt Erhvervsskolerne Aars. I projektet deltager 1680 elever
og 168 undervisere.
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Frivolley er en af skolens
mange aktiviteter efter
skole – og klart den bedste!

Frivolley

”

Frivolley er et af Hjørring Gymnasiums
populære frivillige idrætstilbud.
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”

Emil Rahbek og Jakob Friis Frand-Madsen, 3u

Frivolley er en af skolens mange aktiviteter efter skole
– og klart den bedste! Der er åbent for alle, uanset niveau
og klassetrin. Vi mødes ca. én gang om ugen, hvor vi
spiller i omkring halvanden time. Det foregår sådan, at
vi laver nogle forskellige sjove øvelser, som Trine Hylle
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står for, for derefter at spille kamp i ca. 1 times tid. Vi er
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normalt 10-14 personer. Alt dette er selvfølgelig træning
og udtagning til at komme med til sæsonens højdepunkt,
stævnet på Nordjyllands Idrætshøjskole, NIH.

Idræt – ud af huset
I år deltog Hjørring Gymnasium STX og HF med både
pige- og drengehold til Nordjysk Gymnasiemesterskab
på Nordjyllands Idrætshøjskole, NIH, i fodbold og i
volleyball. Udover at dyste mod andre gymnasier
og højskolens egne elever fik deltagerne også lov til
at prøve Nordjyllands Idrætshøjskoles store klatrebane og snuse til højskolelivet. Derudover deltog vi
i et gymnasiehåndboldstævne i Skanderborg med
et pige- og et drengehold. Inden stævnerne har der
været træning efter skoletid i disciplinerne.

Udover nogle sjove og lærerige træningsøvelser deltager skolen hvert år i en turnering på NIH. Til stævnet
får man muligheden for at prøve kræfter med andre
gymnasier og højskoler. Alt i alt en supersjov og hyggelig
dag med den lækreste spaghetti bolognese til frokost!

Illustration: Kathrine Nyholm Nielsen, 2b
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Inspirationstur til Aros

For nogle er turen en
mulighed for at søge
inspiration, inden
skolens populære
medieweekend løber
af stablen i efteråret.

Hvert efterår fylder vi en bus med kunstinteresserede
elever og kører til Aros. Her kan man nyde kunsten og
lade sig inspirere af alt fra regnbuen på toppen til de
levende billeder, som vi finder i de 9 rum i kælderen.
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For andre er det en
chance for at udvide sin
kunstneriske horisont
og suge visuelle indtryk
til sig. Og det sætter
gang i kreativiteten
– i år tegnede Kathrine
Nyholm Nielsen fra 2b
denne tegneserie på vej
hjem i bussen.
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Flensborg
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D. 29. november var alle skolens 2.g-tyskelever for
andet år i træk på tur til Flensborg. Første stop på
turen var Duborg Skolen, som er en dansk skole for det
danske mindretal. Her fortalte eleverne om, hvordan
det er at være ung i et grænseland, og de viste også
Hjørring-eleverne rundt på skolen. Derefter gik turen
til julemarkedet, som eleverne oplevede på egen hånd.
Undervejs skulle eleverne løse forskellige opgaver, men
der blev også tid til at smage på tysk mad og drikke,
inden turen igen gik nordpå.

Sine Nørregaard Billund, 3x

Når en naturfaglig klasse rejser til
København, hvad er så mere naturligt
end at lægge vejen forbi DTU?
18

naturvidenskabelige klasser mod København. I
hovedstaden havde vi flere gøremål, men det vigtigste
var dog et besøg på Danmarks Tekniske Universitet
(DTU). Vigtigheden af dette besøg skyldtes en af vores
miljøsyndere i samfundet – temaet for dagen var
derfor ”Giftige kemikalier i økosystemer”.

Klædt på til øvelser
Det første punkt på dagsordenen var en forelæsning
vedrørende kemikalier i økosystemerne. Dette emne
havde vi selvfølgelig gennemgået før turen, blot for
at have lidt baggrundsviden. Dog var det en rigtig
interessant og spændende oplevelse at blive undervist af én, der ikke beskæftiger sig med andet end lige
præcis dette område, netop fordi det giver mulighed

Skadelig shampoo

for at komme dybere ned i emnet. Efter en mini-

Med al vores nytilkomne baggrundsviden skulle vi

forelæsning var vi nu klædt på til en regneøvelse, der

selvfølgelig også lave et forsøg, der understregede

omhandlede fordelingen af forskellige kemikalier i

giftigheden af kemikalier. Af præcis denne grund

”

Til kamp mod
kemikalier
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I efteråret 2018 drog en af Hjørring Gymnasiums

økosystemer. Dette var ekstremt interessant, fordi

havde vi alle medbragt vores yndlingsshampoo.

det gav et indblik i, hvor mange kemikalier der

Forsøget udspillede sig, ved at vi undersøgte, hvordan

egentlig findes i miljøets økosystemer.

vores shampoos påvirkede vandlevende planter.
Resultaterne og konklusionen af forsøgene var ikke
overraskende, idet vi allerede havde kendskab til

Det var ekstremt interessant,
fordi det gav et indblik i,
hvor mange kemikalier der
egentlig findes i miljøets
økosystemer.

”

kemikaliers giftighed. Dog var resultatet alligevel
chokerende for os alle, idet vi til slut kom frem til, at
kemikalier i shampoo er væksthæmmende for vandlevende planter, samt at en højere koncentration
af kemikalierne øger den væksthæmmende effekt,
hvilket synes foruroligende.
Som lidt af en selvfølge blev vi naturligvis også introduceret til og informeret om miljøstudiet på DTU
– hvilket jo var oplagt i en klasse bestående af fremtidens ingeniører og andre naturvidenskabelige folk.
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udvekslingsrejse til USA. Første stop var Des Moines

Stor
amerikansk
gæstfrihed

i Iowa, og derefter gik turen til Chicago. I Des Moines
boede vi ved værtsfamilier, som i lufthavnen tog godt
imod os med flag og åbne arme. Vi fulgte vores amerikanske elev i skolen, hvor vi bl.a. fik et godt indblik i
hverdagslivet for unge i USA og i den ”sunde”, amerikanske dagligdagsmad.

Vores rejse til USA har været
en helt igennem overvældende
oplevelse for livet, hvor vi har
mærket amerikanernes kultur
og levevis på helt tæt hold med
gæstfrie og glade mennesker.

Næste stop Chicago

”

Efter et fantastisk ophold i Des Moines gik turen nu
videre til storbyen Chicago i Illinois. Den enorme og

smukke by gjorde et stort indtryk på os alle med dens

20

kæmpe, unikke skyskrabere og liv i gaderne.

Elever og lærere fra Hjørring fik en
overvældende modtagelse af værtsfamilierne i Des Moines i Iowa, og de
er vendt hjem med et godt indblik i det
amerikanske hverdagsliv. Rejsen bød
bl.a. på baseball, bowling og ”the Bean”.
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I starten af april var en gruppe elever og to lærere på

”

Rasmus Skovsgaard Christensen, 3a
og Hjalte Rimmen, 2z

Faglighed og fornøjelse

Hver morgen startede ud med fælles morgenmad på

I Des Moines havde vi mange forskellige lærerige

amerikansk manér, hvorefter vi besøgte byens helt

oplevelser. Nogle af disse var vores besøg hos den

store attraktioner og monumenter. Vi oplevede bl.a.

verdensomspændende fødevare- og landbrugsproducent

bådtur på Chicago River, The Bean, Field Museum, som

Kemin, som dagligt berører mere end fire milliarder

huser verdens mest komplette t-rex skelet og sidst

liv, og vores besøg i den botaniske have i Des Moines.

men ikke mindst Sky Deck i Willis Tower med udsigt

Senere fik vi en rundvisning på den amerikanske skole

over hele Chicago, der med sine 447 meter gør det til

Central Academy, hvor vi fik chancen for at snakke

det anden højeste tårn i USA. Og når dagens strabadser

med elever fra forskellige aldersgrupper – helt fra

var færdige, blev hotellets pool flittigt benyttet indtil

børnehaveklasse til de dimitterende klasser.

sengetid.

Men uden for det faglige havde vi også mange sjove

Vores rejse til USA har været en helt igennem over-

oplevelser sammen med vores amerikanere. F.eks.

vældende oplevelse for livet, hvor vi har mærket

besøg på et rigtigt baseballstadion, zoologisk have,

amerikanernes kultur og levevis på helt tæt hold

bowling, fællesspisning og storcentret, hvor tøjbutik-

med gæstfrie og glade mennesker, som ikke lader sig

kerne mest tiltrak pigerne, mens drengene mere var

begrænse af småting, hvilket bekræfter påstanden om,

optaget af våbenbutikken.

at alting bare er større i USA.
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Emilia Jun Nielsen, 3u
og Nicolai Størup Gregersen, 2z
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Årets sprogcamp

22

Konkurrencer, nye venskaber og et intensivt arbejde med
sprog var nogle af ingredienserne, da Hjørring Gymnasium
og Aalborg Universitet for niende år i træk afholdt sprogcamp for talentfulde elever fra hele landet.

kinesisk, spansk og tysk repræsenteret. Weekenden

Hjørring Gymnasium, og samtlige af skolens elever

bød på aktiviteter og workshops, der havde til hensigt

og lærere havde vendt næsen hjemad for at opleve

at udvide sprogdeltagernes horisont såvel sprogligt

håndboldherrernes semifinale ved VM 2019. Tilbage

som erhvervsfagligt. Fra Aalborg Universitet deltog

stod alligevel 12 elever og en håndfuld sproglærere

sproginteresserede studerende, der hjalp årets del-

klar til at byde 193 talentfulde sprogelever fra hele

tagere frem mod den afsluttende sprogmesse søndag

landet velkommen til Sprogcamp 2019. I samarbejde

middag. Deltagerne skulle her ikke blot på bedste vis

med Aalborg Universitet stod Hjørring Gymnasium nu

repræsentere et firma på deres fremmedsprog for

for niende år i træk som vært for dette landsdækkende

udefrakommende besøgende, men tilmed besvare

talentarrangement med deltagelse af elever fra over 49

opkald og mails for det pågældende firma. Blandt de

danske gymnasier.

besøgende var også dommere, der til sidst kårede

”

En weekend i
sprogenes tegn

Klokken nærmede sig 17.00 fredag d. 25. januar på

vindergrupper inden for de enkelte sprog.

Sprogcamp har været en rigtig
god oplevelse, hvor man som
deltager har fået stor indsigt i,
hvad sprog kan bruges til.

Godt humør

”

Interesse for sprog
Klokken nærmede sig fire søndag eftermiddag på
Hjørring Gymnasium, og skolens egne elever og sproglærere kunne nu forlade skolen efter endnu et vellykket
arrangement, hvor interessen for sprog blev samlingspunkt for campens deltagere. ”Sprogcamp har været
en rigtig god oplevelse, hvor man som deltager har fået
stor indsigt i, hvad sprog kan bruges til”, udtalte Emilia
Jun Nielsen, en af Hjørring Gymnasiums egne elever,

Under aftensmaden samledes folk dog hurtigt om

kort efter den officielle afslutning. ”Og så får man

computerskærmene for at følge håndboldherrernes

selvfølgelig også talt en masse sprog og mødt en masse

guldfærd. Interessen for sprog afløste finalerusen, og

nye mennesker”. Nicolai Størup Gregersen, der ligeledes

sprogcafeen blev hermed sted for godt humør og nye

deltog i årets sprogcamp bakkede hurtigt op: ”Det har

bekendtskaber med sprog som fællesnævner. På sprog-

været ganske udmærket” - for at sige det på rigtig godt

campen var sprogene engelsk, fransk, italiensk,

jysk!
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Tilde Simoni Heibø Andvik
og Natasha Madsen, 1p

1p tog i april til London for at studere den
multietniske storby og besøge Hjørring
Gymnasiums venskabsskole, George Monoux.
24

helt igennem fantastisk musical, hvor både sangstemmer og kostumer sad lige i skabet. Vi var alle meget
imponerede.
I foråret var vi 1hf’ere på studietur til storbyen London.

Kulturmøder

Det er en by med mange kulturer samlet på ét sted.

Vi så selvfølgelig også de klassiske turistattraktioner

Faktisk tror vi, at vi så flere folk af anden etnisk bag-

som Big Ben, London Eye, Buckingham Palace og mere,

grund, end vi så etniske englændere i de 5 dage, vi var

men det var ikke det, der var mest spændende. Det,

der. Et eksempel på denne anderledes kultur var, da

der var rigtig spændende og gjorde størst indtryk, var

vi besøgte skolen George Monoux, som er et college for

at se kulturen generelt og det kulturmøde, der sker i

elever i alderen 16-19 år. Over 95% af eleverne, der går

en storby som London.

på George Monoux, er af anden etnisk afstamning. Det

”

Kulturtur til London

”The Lion King”. Den er vigtig at nævne, da det var en
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En af aftenerne var vi i teatret og se musicalen

var meget interessant at se, hvordan unge på vores

Alt i alt havde vi en super god studietur, og vi er glade

egen alder studerer i London.

for de ting, vi oplevede, samt det fællesskab vi mærkede,
mens vi var derovre.
25

Det var meget interessant
at se, hvordan unge på vores
egen alder studerer i London.

Street art i Brixton

”

Vi var i Brixton, som engang har været en meget velhavende del af London, men blev en slags ghetto, hvor
mange var bange for at komme i en årrække. Senere
hen er bydelen blevet hjemsted for et meget populært
marked, hvor man kan købe mad fra hele verden.
Vi blev guidet rundt af en lokal, der viste os det, der
prægede det meste af Brixton, nemlig street art. Ikke
bare demonstrativ graffiti, men rigtig flot kunst, som
man kunne se, hvor end man kiggede hen.

Lars Høgh, vicerektor
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Presset på plads
Byggeriet har præget skolen i hele skoleåret, hvor der

Tilbage i juni 2018 begyndte gravemaskinerne nedbrydningen ud
mod Skolevangen, efter at skolens
bestyrelse tilsluttede sig ønsket
om at igangsætte en større om- og
tilbygning på skolen.

Den såkaldte ”sproggang” begyndte en større forvandling,
hvor en lang smal gang med otte små klasselokaler er
blevet bygget om til et moderne undervisningsmiljø med
syv store klasselokaler og to fællesområder. Samtidig er
hele fløjen blevet energi-renoveret, og der er kommet nye
vinduer i over alt, og loftet blev efterisoleret, så energiforbruget nedbringes. Hele byggeriet har kostet 10 millioner
kroner og er blevet taget i brug 1. april.

plads til alle klasser og elever. Alle har fundet sig i at
være presset sammen på lidt plads, mens det har været
tydeligt for alle, at man bare har glædet sig til, at byggeriet
var afsluttet, så man kunne tage de nye lokaler i brug.
Samtidig ved vi, at vi nu får mulighed for at nytænke
brugen af vores ”matematikgang”, som stadig har små
lokaler. Fremover kan vi have store lokaler til store hold

”
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Ny
klassefløj
taget
i brug

har været undervisning rundt i alle afkroge for at få

og små lokaler til små hold – det må alt andet lige give
bedre mening.

En lang smal gang med otte
små klasselokaler er blevet
bygget om til et moderne
undervisningsmiljø med
syv store klasselokaler og
to fællesområder.

”
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Budgettet holdt
Skolens byggeudvalg har haft en central rolle i
drøftelserne om indholdet i de nye kvadratmetre og i
planlægningen af, hvordan lokaler og fællesområder
skal indrettes – spørgsmålene har været mange, og
sammen med arkitekten er der kommet gode løsninger
på bordet – små utidssvarende klasselokaler på under
50 kvm. er nu blevet ændret til store lokaler på 70 kvm.,
og der er kommet 200 kvm. fællesarealer, hvor der ingen
fællesarealer var før. Vores entreprenør på byggeriet,
MJ-Byg i Brønderslev er gået rigtig konstruktiv ind i
processen, og samarbejdet har været godt, og byggeriet
er færdigt til tiden – og budgettet har holdt – dejligt!

Livet bag kendisfacaden kunne
til forveksling ligne livet i dag.

”

Årets musical

Mere lys

hårdtarbejdende og tålmodigt venter på, at deres mænd
vender hjem fra havet. Her er ingen selvmedlidenhed, og
kvinderne gennemskuer ved første blik de hypersensitive
mandlige kunstnere og deres nykker og svagheder.
Hvad laver de kendte skagenspar P.S. og Marie Krøyer,
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Keep it simple – and professional!

Michael og Anna Ancher og Holger og Emmy Drach-

At fokus så klart er at sætte kønsroller til debat, har ikke

mann, når der ikke lige står skønmaleri og digtning på

skadet den kunstneriske og kreative del af musicalen.

programmet? Det kom årets musical ”Mere lys” med

Tværtimod kunne man sige, at netop fordi det indholds-

et bud på, da den valgte at sætte spotlight på, hvordan

mæssige fungerer så godt, som det gør, så fungerer den

livet bag kendisfacaden kunne have set ud for ca. 120

simple scenografi, skuespillet, sangen, dansen og musik-

år siden. Og livet bag kendisfacaden kunne til forveks-

ken også så godt. Intet af det er iøjnefaldende, men alt er

ling ligne livet i dag, med små og store konflikter om

tip-top-velfungerende, fordi det konsekvent understøtter

arbejdsdeling, status og kærlighed – hvem er vigtigst:

musicalens indhold. Musicalen har ikke rivalisering og

Kvinden eller manden? Her vælger årets musical helt

hypersensitive kunstnere på scenen, men et velfunge-

naturligt at skildre, hvor undertrykte kvinderne i

rende og næsten professionelt ensemble, hvor alle hjælper

Skagens kunstnermiljø følte sig, når mændene som en

hinanden med at få det bedste ud af deres rolle.

selvfølge anså deres kunst som den vigtigste og deres

”Mere lys” hed årets musical, der tog udgangspunkt
i skagensmalerne og på elegant vis fik dem kombineret med superaktuelle spørgsmål om ligestilling
og køn. Samtidig kastede forestillingen musikalsk
et grundigt lys over dansk musiktradition de sidste
100 år. Det hele blev kombineret med et strejf af
humor som taget ud af tv-serien ”Badehotellet”.
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”

Finn Brostrup Johansen, underviser

kærlighedsliv som det eneste gyldige.

Årets musical på Hjørring Gymnasium var af meget høj

Her er der ikke særligt meget modstandskraft i nogle

kvalitet med dens aktualisering af skagensmalerne,

af de kendte mandlige skagensmalere, når selvtilliden

diskussion af kønsroller og dens professionelle tilgang.

konstant har behov for at blive styrket.

Vi har på Hjørring Gymnasium med musicalen en tradi-

Sølle mænd
De mandlige skagensmalere fremstilles som usikre og
forsmåede mænd, der dels ligger i indbyrdes rivalisering
med hinanden, dels falder for ethvert kvindeskørt, der
blæser i vestenvinden. Så snart stuepigerne vrikker blot
det mindste med numsen, er mændene straks med på
den værste. Uanset at kone og børn venter derhjemme.
Helt anderledes robuste fremstilles flere af musicalens
kvinder. Det gælder især gruppen af fiskerkoner, der

tion, vi med rette kan være meget stolte af. Ikke fordi det
er en god gymnasiemusical – det er den i den grad! Men
fordi den i det hele taget er en god musical.
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Isabella Emilie Alon, 2l

30

På den anden side af jorden ligger et stort land,
som huser 1/7 af verdens befolkning. Landet hedder
Kina, og sidst i marts tog 14 elever og 2 lærere på en
oplevelsesrig rejse.

talenttur til Kina, var jeg ikke i tvivl om, at det skulle
jeg selvfølgelig. Jeg havde en forventning og forhåbning
om, at turen både ville lære mig noget om den kinesiske
kultur, men også om mine egen kultur og mig selv.

Oplevelser for livet
Jeg har fået så mange indtryk i mødet med den kinesiske kultur, som i den grad er forskellig fra den danske
kultur. I Kina er hygiejne ikke så vigtig. I Kina må man
gerne ryge indenfor. I Kina kører man efter sine egne
færdselsregler, og man kan ikke nødvendigvis tale
engelsk. Men i Kina får man også oplevelser for livet,
oplevelser man ikke kan få andre steder.
At se den kinesiske mur i virkeligheden var helt
ubeskriveligt – at kigge ud i horisonten og se, hvordan
den slanger sig hele vejen op i himlen, præcis som at se
et postkort.

”

Kulturmøde
i Kina
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Da jeg sidste år fandt ud af, at man kunne komme på

At se den kinesiske mur var
helt ubeskriveligt – at kigge ud
i horisonten og se, hvordan den
slanger sig hele vejen op i himlen, præcis som at se et postkort.

Livsbekræftende skolebesøg

”

En anden meget indtryksrig oplevelse var besøget på en

lille landsbyskole. Eleverne kom løbende ud til bussen og
tog imod os med varme smil og vink. Besøget gav mig et

indtryk af glæden ved livet. Børnene tissede i et hul, men
alligevel smilede og legede de. Efter turen har jeg ofte
tænkt tilbage på de børn og deres livsbekræftende energi.
Kina er et stort land, hvor kineserne lever deres liv.
Præcis det liv, de kender til. Det at gå i skole indtil kl 21,
virker for mig helt uforståeligt, men det er deres hverdag
og deres kultur. Og mødet med kineserne har gjort mig
endnu mere klar på at rejse verden rundt og lære endnu
flere kulturer at kende.
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tomer på en eller anden diagnose. Men hvad betyder det
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Svend Brinkmann på gymnasiet

for os som samfund, at vi i stigende grad anvender diag-

“Vi er ikke gode til
at skelne mellem
almindelige
problemer og
diagnoser”

Sådan spurgte Svend Brinkmann, professor i psykologi

noser til at beskrive, hvad det vil sige at være menneske?
ved Aalborg Universitet, da han den 3. april besøgte
Hjørring Gymnasium og holdt foredrag for de ansatte
på gymnasiet, HF & VUC Nord og EUC Nord. Han er bl.a.

Hvis vi mister sansen for, at
problemer skal løses politisk
og ikke med piller, er det et
stort tab.

”

kendt i offentligheden for bøger som Stå fast og Gå glip
og sit ugentlige radioprogram ”Brinkmanns briks”.

Hård kritik
‘Livet i diagnosekulturen’ var emnet for Svend
Brinkmanns foredrag. Heri rettede han en hård kritik
– isprængt en god portion galgenhumor – mod den
udbredte brug af diagnoser som ADHD, angst og depression
til at forklare det, der måske snarere er almenmenneskelige problemer.
”Vi er ikke gode til at skelne mellem almindelige problemer og diagnoser,” sagde han. ”Før var der et eksistentielt
sprog for lidelse – med ord som skyld og dødsangst. Nu
er diagnoserne blevet et alment sprog for det at være
menneske. I takt med at de gamle udtryk mister betydning,
træder det psykiatriske sprog frem. Men det bør være det
sidste sprog, vi tyer til.”

En af bivirkningerne ved de mange diagnoser er, at
folk risikerer at blive identiske med diagnosen, så de

– eller omgivelserne – ikke ser mennesket bag diagnosen, påpegede Brinkmann: ”Jeg er bekymret for, at de
almene diagnoser kommer til at stå i vejen for opfattelsen
og forståelsen af det konkrete menneske.”

Politiske løsninger frem for piller
Samtidig advarede han mod at individualisere problemer,
som egentlig er samfundsmæssige. Der er en tendens
til f.eks. at gøre stress til individets problem og løse det
med piller frem for at gå til ondets rod.
”Vi risikerer dermed at overse de mekanismer, der fremkalder stress. Hvis vi mister sansen for, at problemer
skal løses politisk og ikke med piller, er det et stort tab,”
sagde han.
Brinkmanns kritik af diagnosekulturen skulle dog ikke
ses som en afvisning af, at der er mennesker, som har
en alvorlig psykisk lidelse, og som har hårdt brug for

Psykologiprofessor Svend Brinkmann besøgte i april
Hjørring Gymnasium og leverede her en opsang til et
samfund, der har fået alt for let ved at uddele diagnoser.
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Hver femte dansker kan i løbet af et år fremvise symp-

”

Karen Lindegaard, underviser

hjælp og flere ressourcer.
”Psykiatrien mangler penge og sengepladser til alvorligt
syge mennesker, men i stedet bruger man ressourcer på at
sygeliggøre folk, der ikke er rigtigt syge.”
Lægerne skal tale med mennesker, før de begynder at
uddele piller. ”Vi skal insistere på en mere menneskelig
psykologi,” lød psykologiprofessorens opsang til psykiatrien.
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Forårskoncert

Andreas Vestmark, 3x
Illustration: Steffi Brath, 1c

Romeo og Julie
på scenen
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Jeg ved ikke helt, hvad jeg havde forventet, men jeg blev
positivt overrasket. At se teaterstykker ligger ikke til
denne generations kultur, men jeg tror, der var en del,
som nød stykket og fulgte nøje med. Jeg var helt vild
med, at instruktøren af stykket, Paul Stebbings, havde
brugt de samme replikker, som bruges i det originale
stykke. Da vi netop havde haft emnet Romeo og Julie i
skolen, gjorde det stykket mere levende for mig. Det er
en helt anderledes følelse at sidde inde i en sal med
levende mennesker og se stykket, end hvis man læser
det i en bog, som vi havde gjort.
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Imponerende og fascinerende

”

I december gæstede det engelsksprogede
TNT Theatre, der rejser over hele verden med
deres opsætninger af Shakespeares dramaer,
Hjørring Gymnasium med Romeo og Julie.

Skuespillerne havde ikke meget plads at folde sig ud på,
men de brugte kun få rekvisitter, og samtidig gjorde de
stykket underholdende og gribende. De havde styr på
det hele. Der var flere, som spillede forskellige roller, og
man kunne næsten ikke genkende dem. Jeg syntes selv,
at stykket var imponerende og fascinerende. Jeg ville

Jeg var helt vild med, at
instruktøren af stykket havde
brugt de samme replikker, som
bruges i det originale stykke.

”

helt klart anbefale det til dem, som har hørt om Romeo
og Julie, men også til dem som ikke har. Stykket kunne
næsten opleves som en afrunding af vores emne, og jeg
er utrolig glad for at have fået muligheden for at se det.
Stykket var ligesom en visualisering af det, vi havde læst
om, så det føltes utroligt godt at se det.

Maya Shreesh, Thea Rasch
og Laura Cordes, 3a

Sprogrejse til
Málaga
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Rejsen startede fredag morgen d. 5. april fra Aalborg
Lufthavn. Da vi landede i Málaga, skulle vi mødes med
vores værtsfamilier, hvor vi skulle bo den næste uge.
Familierne kunne kun tale spansk, og dette var en oplagt
mulighed for at udfordre sine spanskevner og få et indblik
i den spanske kultur.
Lørdag gik med en guidet rundtur i Málaga, et besøg på
byens hyggelige madmarked og med at besøge mauerborgene Alcazaba og Gibralfaro. Søndag gik turen mod
byen Nerja, hvor vi så de interessante drypstenshuler, og
hvor vi hørte myten om fem drenge, som efter sigende
skulle have opdaget hulerne. Derefter gik turen med bus
til landsbyen Frigiliana - med de mange hvide huse. I
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Spansk sprogskole
Mandag morgen stod den på spanskundervisning på
sprogskolen Debla. Sprogskolen delte os op i forskellige
hold efter niveau. Undervisningen foregik udelukkende
på spansk, hvilket var en spændende udfordring for os
elever. Skolegangen var hver morgen fra mandag til
fredag. Efter skolen lavede vi forskellige aktiviteter. Vi

”
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I april var 22 spanskinteresserede elever fra
2. og 3. årgang så heldige at få muligheden for
at tage på sprog- og kulturrejse til Málaga med
to spansklærere.

Frigiliana var der tid til en lækker spansk frokost.

Vi besøgte Picasso-museet,
vi lærte at danse flamenco,
og vi spiste paella i stor stil.

besøgte bl.a. Picasso-museet med en guidet rundtur på
spansk, vi lærte at danse den spanske dans flamenco, og
vi spiste paella i stor stil. Hver dag havde vi tid på egen
hånd, hvor vi selvstændigt skulle lave relevante, faglige
aktiviteter og opgaver.
For os har turen været en god udfordring og utrolig
lærerig. Ikke nok med at vi har forbedret vores spanskfærdigheder, men vi har samtidig lært hinanden bedre
at kende på tværs af årgangene. Det har været en fantastisk
sprogrejse, som helt sikkert kan anbefales.
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Elev-aftryk

Vi fik indblik i forskellige
grafiske processer og mulighed
for selv at eksperimentere med
materialerne. Det hele endte med
et stort fælles værk, som vi alle
fik et eksemplar af. Det var
virkelig inspirerende at se,
hvordan så mange mennesker
kunne samle så helstøbt et værk.

Billedkunst B-niveau på Det Grafiske Værksted.

Johanne Gjertrude Lykke, 3m

”
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Lanciers
og Galla

Mathias Jerup Nielsen og
Simon Brønden Philipsen, 2z
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Nye venner
i Werder

En flok trætte gymnasieelever mødtes en tidlig søndag
morgen i marts på Hjørring Station. En lang togtur til
Werder ventede forude, og jo tættere vi kom på Werder,
desto mere rastløse og nervøse blev vi. Vi startede med
at blive indkvarteret hos vores værtsfamilier, hvilket på
mange måder var grænseoverskridende – både sprogligt
og socialt. Heldigvis blev alle taget godt imod, og inden
længe var vi en naturlig del af hverdagslivet i Werder.

Sproglige og kulturelle input
De fem dage bestod af vekslende ture til blandt andet
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Berlin, Potsdam, Werder by og dets gymnasium, hvor
vi deltog i undervisningen. Under vores besøg blev der
knyttet bånd mellem tyske og danske gymnasielever
gennem bl.a. shoppeture, fodboldkampe, bowling og
fællesmiddage. Med andre ord blev sammenholdet godt,
og vi glæder os allerede til genbesøget i efteråret.
Da vi vendte hjem til Hjørring, var vi mange oplevelser
rigere. Turen til Werder har givet os indblik i den tyske
kultur og en stor forståelse af landets historie. Og

”
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Et større tysk ordforråd, pulserende storbyliv,
nye venner og kulturelle oplevelser på højt plan
– dette er blot nogle af de ting, som årets tur til
Werder bød på.

vigtigst af alt har turen givet os mulighed for at blive
bedre til at tale tysk.

Turen til Werder har givet os
indblik i den tyske kultur og
en stor forståelse af landets
historie.

Fakta
Hjørring Gymnasium og Ernst-Haeckel-Gymnasium i Werder
(ca. 50 km sydvest for Berlin) har haft et samarbejde i 24 år.
Hvert år kommer elever og lærere på udveksling hos
hinanden. Det startede som klasseudvekslinger, men
siden 2015 har turen været et tilbud til elever med en
særlig motivation for at lære tysk.
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Sidste
skoledag

