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31/8

2/9··

JøPe, Pia Lund,
ffans Otto Christensen
og Mona Nørgaard
slapper af efter de
16 km~

I.
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DAGBOGENFRA

Foto:
, Mads Borup

Vandretur til Eskebjerg på 16 km. Derefter hygge og
spisning af medbragte madpakker.

25 km trim-tur med deltagelse af mange elever.

Idrætsstævne i silende regn. Trods vejret blev der
gennemført konkurrencer i højdespring, 100m, 400m,
dartspil, fodbold og håndbold.

25 km march tur. Vinder: Vagn Lundtoft, Søgangen.

Værkstederne har åbent fra 15.00-17.00 for fritids
beskæftigelser.

Svømning starter.
Fodboldholdet taber 4-2 til Kildebjergskolen i Ekstra

.. Bladets fod?oldturnering. -. Kim Osbøl får fidusbamsen.

Idrætsdag. 86 elever- opnåede diplomer i følgende:
Cykelløb, trim, 100m, 400m, længdespring, højdespring,
boldkast, badminton og bordtennis.

ej

4/9

14/8

16/8

20/8

12/9

15/9

22/9

26/9

27/9

28/9
l/lo

8/10

l?flo

1:61;1.0

Håndboldtræningen starter for piger og drenge.
Skydebanen åbnes.

Undervisningen i selvforsvar starter.
Dramatik starter.
Bordtennis starter.
Fagenes fest afholdes. Samlet vinder: Vagn Lundtoft.

Natorienteringsløb.

Fællessang og levende musik i discoteket.

,Brandøvelse. Alle elever i gården på unde~ lo min.

'GYmnastik og atletik starter.

F~dboldturneringmed deltagelse af hold fra Jyderup
Idrætsforening.

Efterårsferie.
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6/11

7/11

Kollegiet friskes op med varme farve på ganglofterne.

JEG-bordtennisholdet vinder 10-7 over Buerup skole.
Jagtkursus starter.

Lotte Damgaard og Mads
Borup maler Søgangen'
rød. Foto: Laila C.

Martin Prager i aktion mod
Buerup skole.

Foto: Mads B.

-.

8/11

lo/Il

Il/Il

15/11

19/11

23/11

Første elev sendes ud i erhvervspraktik.

Kursus i pibeskæring starter.

Bordtennisholdet vinder 9-8 over Kildebjergskolen.
Vores hold bestod af:"" Jeanette Bjerregaard, Jane
Pedersen, Martin Prager, John Knudsen, Lars Kansen,
Lisa Olsen og Henrik Larsen.'

Konkurrence om indretning af vindfang på kol~~giet
udskrives i Krudtuglen nr. 4.

65 elever i JEG-Bio.

Fodboldstævne i hallen.
Discoteket males. Der afholdes møder om en feature-uge.

24/11 Modelbygning.
Fodboldstævne i hallen.

30/11 1200m terrænløb. Vinder: Mads Borup 5.04,8 min.

""" -1/12.·;;>,,- Feature-ugen starter med'gruppearbe j der. ,~



3/12

4/12
6/12

7/12

Udsmykningshold på kollegiet. - ~ye navneplader sættes op.

Julefesten planlægges som led i feature-ugen.
Elever på skovtur. - Atelier åbent med mange kreative ak
tiviteter.
Forældredag med stort loppemarked arrangeret af elevgrup
perne i feature-ugens forløb. I gymnastiksalen var opstil
let salgsboder, hvor eleverne solgte juledekorationer,
sløjdvarer, lysestager, lamper, æbleskiver, gløgg og meget
mere.

. l

Preben Andersen i aktion ved
den store boremaskine i jern
og metalværkstedet.

Foto: Mike

Tre idrætsdage med stjerneløb, badminton, bordtennis, fod
bold og håndbold slutter med øregangen som vinder med ialt
224 points.
Festlig juleafslutning med deltagelse af mange elever og
lærere med pårørende. - Menuen stod på andesteg med ris at
la mande. - Aftenen bød på mange morsomme konkurrencer,
discotek og maraton-dans til den lyse morgen. - Ved denne
lejlighed blev der sat rekord med Il timer og 20 minutter:

Juleferie:

Hofman, Lars
Mortensen i færd med at rulle
dej-en ud til bagningen i fea
ture-ugen.

Foto: Mike

18/12

16/12

19/12

~Lotte Damgaard, Lone Dalby, Linda Teigen og Bettina Reimer i ak
tivitet med fremstilling af juledekorationer til forældredagen,
som gav et overskud på kr. 1.419,00:
Fotos: Michael Blomgren.
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"En stor sulten baby med skæg" ~? Ja, det er da ...
"bossen", der bliver madet af" Diana i en anden af
de fornøjelige konkurrencer. Leif Skovgaard var så
sulten, at han vandt konkurrencen~ 3 min. og 46 sek.
for en tallerken æblegrød med mælk~ Pyha:

s

-
"JEG-Mesterskaber-
ne i tobaksrygning:
Lis Skovgaard og
Jan Lindemann pul
ser energisk. Sene
re opgav Lindemann.
Han kunne ikke rig
tig få træk i ciga
ren: Lis Skovgaard
viste stor styrke
og vandt sammen med
Preben Andersen den
ne morsomme konkur
rence i den flotte tid: 3 og 15

Henrik "dykker"
efter det drilske
æble i skålen:
Da han havde slugt
æblet, gik han løs
på tallerkenen i
forgrunden, der for
uden en ?-øre også
indeholdt mel:
Efter konkurrencen
udtalte han: "Jeg
er da ikke bleg (:)
for at gøre det en
gang til:"



5/1

13/1

17/1

21/1

22/1

f

Skolen starter op efter juleferien med en ny klasse inddeling.
Erhvervsholdene danner nu klasserne med to lærere pr. hold.

Elevrådet opretter et elevkontor på Tilgangen nr. 7.
Fodboldstævne i hallen.

Badminton i hallen.

Foredrag om misbrug af piller og hash i biografen. Læge Kat
Skovgaard fortalte meget levende om de forskellige stoffer
og deres virkning på kroppens organer. Spørgelysten blandt
de 42 elever var stor •

. .'- ..
L~ge Kaj Skovgaard
Foto: JøPe

Et udsnit af de meget interesserede elever.
Foto: JøPe
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Undersøgelsen er foretaget den .,., "d
27. - 29. januar 1981. as Cl) Cl).,., s:I ~laIt 105 besvarelser.

l. Mener du, at regelmæssig rygning 59 25 21
at hash kan skabe afhængighed?

2. Mener du, at det er skadeligt at
91 4 loindtage 10 sesygepiller?

3. Mener du, at man har lettere ved
70 23 12at blive narkoman, hvis man ryger

hash et par gange om ugen?
4. Ville du sige "nej tak" hvis en

kammerat tilbed dig et par steso--- 71 24 9lider?
5. Mener du, at det er skadeligt at

91 4 7spise 10 nervepiller om dagen?
6. Mener du, at mennesker, der ryger

44 42 21hash
l

har lettere ved at blive
krim nelle?

7. Mener du, at snitning er skade-
ligt? 98 4 3

21L1': HK-holdet foretager en undersøgelse blandt 105 elever.
- c:. '1_ ",~~R~sul tatet kan ses i nedenstående skema

.. _.1....... .'



27/1

2/2

11/2
12/2

16/2

17/2

23/2

24/2

Nattevagt for elever indføres. To eller tre elever har
vagt fra klokken 23.00-01.00 og har de to første timer
fri den følgende skoledag.

Bordtennis, badminton og basketball i hallen.

Fal~k brandalarm.
Hovedrengøring på alle' værelser.

Elevkontoret starter udlån af bøger og blade.
Brandalarm endnu en gang:

Body-building starter i hallen med 11 deltagere.

Fjernsyn moteres på elevkontoret.

Fotos: JøPe

B

25/2
28/2

4/3

13/3

16/3

17/3

23/3

24/3

25/3
26/3

27/3

Gymnastik i hallen.
Ateliet åbent hvor mange elever lavede fastelavnsmasker.
Idrætskonkurrencer, tøndeslagning, fællesspisning og fas
telavnsfest arrangeret ar elevrådet.
14 elever sendes ud i erhvervspraktik.

Filmen "Vi anklager" vises i skolens biograf for alle ele
ver på JEG samt Realskolen og Skolehjemmet Sølyst. - Sam
taler og diskussioner på erhvervsholdene efter filmen.
Krimi i biografen.

Skolen får besøg af repræsentanter fra socialforvaltningerne
i Vestsjællands amt. - Flere elever fungerer på værksteder
og som rundvisere.

For første gang fodbold på græs med deltagelse af 26 ele
ver i det skønne forårsvejr.
Terminsprøver i dansk stil.
6 km konditur.

Terminsprøver i problemregning.
Terminsprøver i diktat og færdighedsregning.

Terminsprøver i engelsk.



28/3

30/3

31/3

1/4

7/4

8/4

10/4

25/4

28/4

Badminton, bordtennis og fodbold i hallen.

8 elever sendes ud i erhvervspraktik.

Nye lamper m.m. monteret af elever i discoteket.

Åbent i skydekælderen.

Elever til fodboldkamp på Jyderup stadion.
Forældremøder.

Elevgruppeledere til møde i biografen vedrørende lejr- og
studieture.
Forældremøder.

Påskeferie.
Den nye brochure om J.E.G. går i trykken.
15 elever deltager i klargøringen af jagtskjul i Dønnerup
skov, 5 km syd for Jyderup.

Træningsuge for elevgruppelederne starter med førstehjælp,
kortlære og marchtur på 8 km.

.,...

Teddy Kongebo i
aktion sammen
med to jægere
ved opbygningen
af et nyt vagt
skjul ved den
store sø ved
Dønnerup.

Foto: JøPe

g



:c
-<a
a
~

.">.
Cl)

-t

">
~

'~ -,<"~" I =
~

~....--

"'--o "0

~.~ -.... -• _ ~ ,.It'-C~' -
,....."ff'_-,.~.,~::' ;-;;'--... .- \o~ ...... :.

~,- .

..'.
--~. '-::

_ • J>

,

~

D

Et tilbageblik til en af de mangestrandture i august 1980. På bil
ledet ses: Rene Andersson, Henrik Petersen, Kenneth Rasmussen, Per
Gjerløv, Jacob Frees, Lars Christensen, Kim Keldgaard, Kans Otto
Christensen, Michael Prøvensen, Jens Kruuse m.fl. Foto: Mads Borup.



4/5
11/5

18/5

1/6

5/6
12/6

19/6

Skriftlig eksamen starter.
Træningsuge for elevgruppelederne starter med døgnprogram
fra 06.00-22.00:
Elevgruppelederne til Lesjofors i Sverige med Preben og Er
ling i lo dage.
Mundtlig eksamen starter.
Pinseferie.

Afslutningsfest med uddeling af eksamenspapirer"festmiddag
og præsentationen af årets "Krudtugler".

SOMMERFERIE: - Alle afgangseleverne ønskes held og lykke i
tiden fremover, - og til de nye "gamle"; - PÅ GENSYN EFTER
EN VELFORTJENT SOMMERFERIE:

Fra fotosarnIingen •

~~

~979-BO

Julefest
Foto: Blomgren.

!
,

~97B-79

Bueskydning

Foto: Blomg.
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& Mesterskaber 1980-81

Højdespring, drenge

Højdespring, piger

400m løb, drenge

100m løb, drenge

100m løb, piger

25 km gang

30 km gang

25 km trim, hold

30 km trim, hold

l200m terrænløb

2000m terrænløb

Badminton, drenge

Bordtennis, drenge

Maraton-dans

Michael Blomgren

Berit Simonsen

Hans Otto Christensen

Lars Hansen

Diana Nielsen

Vagn Lundtoft

Mads Borup

Overgangen

Søgangen

Mads Borup

Mads Borup

Jeff Nygaard

John Knudsen

Gerard Baustier
Lance Kupihea
Jørn Møller
Dan Nowak
Diana Glargaard
Henrik Larsen
Christina Larsen
Arne Christiansen
Tom Sørensen
Berit H. Madsen
Vagn Lundtoft

1,60 m

1,15 m

1.13,6 min.

11,3 sek.

13,0 sek.

3.12,30 timer

3.34,33 timer

146 points

157 points

5.04,8 min.

7.33,0 min.

Il timer 20 min.

God sommerferie!
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