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Kære læsere
Lige nu tikker ansøgningerne ind fra kommende elever til næste skoleår. Vi er spændte på at se, hvor mange
der har valgt, at Herning Gymnasium skal danne rammen om deres liv i de næste 3 år. Som led i at skabe en
tæt relation mellem folkeskolerne og gymnasiet afholder vi hvert år mange brobygningsaktiviteter, hvor kom‐
mende elever kan prøve, hvad de vil sige at gå i gymnasiet på egen krop. Derfor har vi netop haft flere 8.klas‐
ser på særligt planlagte introduktionskurser, hvor de spændte og parate ‐ og en lille smule benovede ‐ fik
prøvet undervisningen af. Ellers peger pilen udad i næste uge, hvor vores 2.g.‐klasser tager på studietur.
Destinationerne er: Alicante, Brest, London, Istanbul, Hamburg og Wien. God rejse!
Og vinderen er…
Laura Hattens fra 3.q. på Herning Gymnasium. I efteråret deltog flere elever fra Herning Gymnasium i en
national novellekonkurrence, og tirsdag den 17. februar blev Laura Hattens kåret som landets vinder med
overrækkelse af blomster og diplom på skolens morgensamling. Hendes novelle, ”Polyface”, udløste hoved‐
præmien, som er et gavekort fra Books on Demand på en bogudgivelse. Laura har angiveligt planer om at
bruge sit sabbatår efter gymnasiet på at arbejde på bogen. Prisoverrækkelsen var kulminationen på et læn‐
gere forløb med først en intern novellekonkurrence på skolen og dernæst videresendelse af de bedste bidrag
til en ekstern, national novellekonkurrence arrangeret af Books on Demand med en jury bestående af litte‐
raturpersonligheder, forfattere mm. Men ikke nok med det. Yderligere 5 elever fra Herning Gymnasium blev
udvalgt som vindere på landsplan og får deres noveller trykt i en novellesamling, der udgives i foråret 2015.
Det er Mathias Mikkelsen, Linea Nors, Mette Lenger, Laura Jensen og Elisabeth Bertelsen. Skrivelysten er stor
på Herning Gymnasium. Sådan!
Konger – og masser af dronninger
Traditionen tro blev der for nyligt afholdt Kongebal for årets 3.g.’ere, deres forældre og for hele skolen. 348
3.g.’ere overlod intet til tilfældighederne, da de fredag den 20. februar mødte op på skolen til en fælles mid‐
dag med deres lærere i en pyntet kantine i kongelig stil. Kjolerne og jakkesættene var strålende blanke og
aldrig båret før, håret sat op, makeuppen perfekt og skoene pudset. Nu skulle der være fest! Under middagen
blev de underholdt af stille guitarmusik og sang, der udgjorde en blid start på en lang og munter aften. Kl.
20.20 stod de så på rad og række og var klar til at møde publikum. Under den fælles indmarch i hallen med
klapsalver fra de fremmødte forældre og pårørende ændrede ansigtsudtrykkene sig til dyb koncentration,
for nu var det alvor. Der skulle danses lanciers i kvadriller, som var blevet øvet i forvejen. Trinnene var tø‐
vende i begyndelsen, men de fik hurtigt fat og fik dansegulvet til at gynge. Da det fejende danseshow var
færdigt, var der fest i kantinen og multisalen med flere bands, der spillede op til dans. Forældrene fulgte trop
og nød deres børn i det fineste skrud i et sidste blik over et glas vin og efterlod efterfølgende festen. Konger

og dronninger nød den sidste del af aftenen som royale, der uden tvivl har kostet ømme tæer og hoved dagen
derpå. Vi har i øvrigt den store glæde, at mange forældre hjælper til med at afvikle festen. Det er vi meget
taknemmelige for. Deres indsats under festen var uundværlig.
Superbowl på storskærm
Super Bowl er ikke bare en amerikansk begivenhed. Til Super Bowl‐finalen søndag den 1. februar havde sko‐
lens y‐klasser (ja, dem der har været eller er på vej til Seattle) slæbt sofaer, dyner og junkfood ind i skolens
aula for at nyde finalen sammen på storskærm. Men først var der mad ‐ en menu som selvfølgelig bestod af
amerikanske bones og fries. Kampen begyndte, og 1. quarter sluttede 0‐0, men endnu var øjnene åbne. 2.
quarter begyndte, og Seattle Seahawks scorede. Jubel og klappen lød højt i aulaen. Selvom teknikken drillede
Seahawks, spillede de en flot kamp, og glæden var stor, da de lavede en touch down på under 6 sekunder.
Ved pausen var stillingen 14‐14. Klokken var ved at blive morgen, og mange af eleverne var begyndt at blive
meget trætte. Ved 3. quarter var stillingen 24‐14 i Seahawks favør, og sejren var tættere på. Ved slutningen
af 4. quarter var der stor ærgrelse, da New England Patriots fik en touch down 2 minutter før kampens slut‐
ning. Det var dog stadig muligt for Seahawks at få sejren i hus. Alle sad på det yderste af sofaen. Seahawks
havde bolden, og alle vidste, at nu var sejren i hus, eftersom de kun stod 1 yard fra end zone. Men lige efter
kastet lavede Patriots en interception 18 sekunder før kampens slutning. Slutstillingen blev således 28‐24 til
Patriots. Der var en skuffelse for alle de fremmødte Seahawks‐fans, der lige om lidt skulle begynde en lang
skoledag uden søvn.
Studieretningsprojekt
Nu begynder 3.g.’erne at kigge frem mod afslutningen af deres studentereksamen. Denne årgang er startet
slutspurten på fineste vis. Eksamensresultatet ved afslutningen af karaktergivningen for studieretningspro‐
jektet (SRP) blev 7,8 for hele årgangen. Det lover godt for sommerens resultater.
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