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FJ E RRI TS L E V GYM N A SI U M S VENNER

Det er vigtigt
at vi alle bakker op
om det lokale gymnasium
Fjerritslev Gymnasium er siden etableringen i 1979 blevet

og højere handelseksamen (HHX). Dermed lever vores lo-

en uundværlig del af lokalsamfundet. Skolen giver eleverne

kale gymnasium i høj grad op til de nationale målsætninger

en værdifuld faglig og social ballast og kvalificerer de unge

om styrkelse af uddannelsesniveauet blandt unge.

til at videreuddanne sig. Det sker i nært samspil med de lokale folke- og friskoler og i stigende omfang også med gode

Samtidig er Fjerritslev Gymnasium en vigtig kulturfaktor,

relationer til egnens erhverv- og foreningsliv.

som ofte lægger lokaler til koncerter, foredrag, udstillinger
og andre arrangementer. Et velfungerende og udadvendt

Ud over det almene gymnasium (STX) tilbyder Fjerritslev

gymnasium er livsvigtigt for bosætning og udvikling i et

Gymnasium i dag også højere forberedelseseksamen (HF)

tyndt befolket område som vores.

FJERRITSLEV
GYMNASIUMS
VENNER
blev stiftet kort efter undervisningsstarten
i 1979 og har tre primære formål:

1

Vi støtter Fjerritslev Gymnasium kulturelt.
Ved 25-års jubilæet i september 2004 sponsorerede FJERRITSLEV GYMNASIUMS VENNER
en markant skulptur, som fik plads ved
indkørslen til gymnasiet.
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Vi støtter eleverne socialt
- såvel kollektivt som enkeltvis.
Vi uddeler hvert år legater til elever, som har
gjort en særlig indsats for det sociale liv pa
Fjerritslev Gymnasium. Det sker ved
dimissionsfesten for årets studenter.

Sådan støtter FJERRITSLEV GYMNASIUMS VENNER
Et eksempel:

Men så blev moderen, der er alene med tre børn, afskediget,

»Skolen og klassen har planlagt en studierejse, som elever-

og på Kristians fritidsjob har de også skåret ned, så han nu

ne selv betaler, og nu nærmer betalingen af første rate sig.

kun har det halve af de timer, han plejer – så det hele ser

Kristian (opdigtet navn) har ondt i maven, for det kniber

sort ud med hensyn til hans deltagelse i studieturen.«

meget med at skaffe pengene til studierejsen. For bare tre

Her kan FJERRITSLEV GYMNASIUMS VENNER gå ind og

måneder siden tegnede det fornuftigt, for selv om økono-

hjælpe med et tilskud, så Kristian alligevel får mulighed for

mien derhjemme er lidt stram, så havde han aftalt med sin

at være med på studieturen, selv om der naturligvis skal

mor, hvordan det hele kunne klares.

holdes hus med lommepengene.

Bliv medlem for KUN 100 kr. om året
Vi opfordrer alle med interesse for Fjerritslev Gymnasium til

FJERRITSLEV GYMNASIUMS VENNER.

at blive medlem af FJERRITSLEV GYMNASIUMS VENNER. Et
årligt kontingent koster 100 kr.

Du bliver medlem ved at indbetale dit kontingent via bank

(50 pct. rabat for unge under uddannelse).

(reg.nr. 7461, kontonr. 4005757326) eller direkte til
Fjerritslev Gymnasium, Skovbrynet 9, 9690 Fjerritslev.

Som medlem får du tilsendt vores nyhedsbrev på e-mail
om begivenheder på Fjerritslev Gymnasium, dimitterende

Nærmere oplysninger om FJERRITSLEV GYMNASIUMS

studenter, modtagere af legater, rektors dimissionstale m.v.

VENNER fås ved henvendelse til skolens kontor på

Derfor beder vi om din e-mail adresse ved indmeldelse i

telefon 96 50 51 00

Jeg ønsker at indmelde mig i FG´s Venner
Navn:
E-mail:
Jeg ønsker at betale 1/1 årligt kr. 100,Jeg er studerende

ja

nej

Jeg ønsker at betale for 10 år kr. 500,-

