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BG TIMES AVIS 
COVID-19 SENDER ELEVER HJEM OG HER ER DE HAVNET I KØKKENET 

 

Masterchef 

HF-klasse i køkkenet 

under nedlukning 

MARIA LYKKE 

1/3-2021 

Her i Corona-tiden sker der ikke så 

forfærdeligt meget, så 2.O har været i 

køkkenet. Lærerinde Lene har udvalgt 3 

ingredienser, som skulle være en del af retten. 

Ingredienserne var æg, salt og vand. Der har 

været mange forskellige bud på, hvilke retter 

der skulle laves og valget var frit.  

Boller, kager, madpandekager, Bubble tea, 

scramble eggs, amerikanske pandekager, brød 

med fyld, lagkage, sushi, Sneakers kage og 

listen er lang. 

 

 

SUSHI: hjemmelavet sushi var noget af det som 

blev produceret, da eleverne blev sendt i køkkenet 

under nedlukningen, som grundet af Covid-19. 

 

Lene Charlotte Hansen: Studievejleder og klasselærer har kastet sig ud i at bage skildpadde 

lagkage med sin 2.o klasse 

Fra elev til kok på en dag 

EMILIE KRISTENSEN 

DATO 

Hverdagene kan være svære at komme 

gennem, når man sidder hjemme og er 

isoleret fra skolevennerne, familie og alle 

dem man normalt omgås. I et forsøg på at 

lave lidt fællesskab, så aftalte vi alle, at vi 

på Teams startede et videoopkald, og 

derefter satte i gang. Det er slet ikke noget 

man er vant til at bruge skoletiden på. Men 

sjovt, det var det. Nogen havde dejfingre 

og andre glemt at købe mel, og derfor 

sendte sin bror ned efter det. En helt tredje 

elev kunne ikke forstå hvad der var så 

irriterende og klistrende på hendes fod 

og mellem to tæer og fandt senere ud af, 

at det var dej - det billede skåner vi jer 

for. Vi var også så heldige at have to 

styks mini masterchefs med, som lige 

sikrede sig, at der ikke blev snydt med 

ingredienserne. Resultatet blev ret 

fantastisk som ses nedenfor. De er mange 

gode retter og de ser alle sammen 

rigtigappetitlige ud. Til slut skulle vi 

beskrive vores ret med den 

impressionistiske skrivestil. Så har vi også 

lavet lidt skole arbejde. 

 

I DETTE NUMMER 
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FREMTIDEN 

Snart studenter 

Rejse og opleve verden 

KLUMMEE 

Hjemsendelsen – 

Corona lockdown 2.0 
CECILIE HAVE 

DATO 

Tirsdag den 15. december 2020, melder regeringen 

ud af de lukker Danmark ned igen, fra den 16. 

december kl. 16. Ikke helt så meget som i første 

omgang som var tilbage i marts måned men en hård 

nedlukning, kontakttallet er steget voldsomt og 

Coronasituationen skal igen under kontrol! Her i 

2.o stod vi og skulle op i KS eksamen, den 15. og 

16. december, midt i en forvirring omkring 

eksamen, stod vi også og skulle begynde på en ny 

omgang virtuel undervisning og en historie- 

eksamen henholdsvis 7. og 8. januar. Jeg stod med 

en meget forvirret følelse af at gå på en længe 

ventet juleferie! Jeg vidste ikke, om der ventede en 

eksamen efter ferien, skulle man forberede sig på 

eksamen eller skulle man overhovedet forberede 

sig på noget. 

 

Mine virtuelle hverdage, var meget ens, med de 

samme rutiner. Stå op, åbne computeren for så at 

sidde samme sted fra 8-15 ca. hver eneste dag. 

Noget som hjalp mig, var at have min hund i 

nærheden, komme ud i lyset, og være sammen med 

min kæreste som også sad hjemme med virtuel 

undervisning, vi holdt hinanden oppe og det var 

rart med en, som kunne sætte sig ind i min 

situation. Det at sidde sammen med en anden er 

med til at give det sociale, som man ellers er blevet 

berøvet under nedlukningen, som følge af covid-19.   

 

 

 

 

 

. 

 

 

TRINE PREHN, ALIA RESHO & 

SOFIE PEDERSEN  

Endelig nærmer vi os den tid alle os 

afgangselever har ventet på. Hele 

meningen med at gå på gymnasiet, er nu 

små fire måneder væk fra os, at få den 

længe ventede hue. Om den er den rød 

eller blå, har vi alle haft det samme 

formål. Tiden nærmer sig, hvor vi skal ud 

i den rigtige verden. Snart ingen kære 

mor længere, det er tid til at stå på egne 

ben.  

Vi har lavet en spørgerunde inde i 

klassen 2.O. De fleste forventninger i 

klassen til studenterkørslen, er at det 

bliver en uge med fest og farver. Det er 

den sidste tid vi får lov til at nyde 

hinandens selskab sammen. Det samme 

svar går igen, nemlig at forventningen er, 

at det bliver en dag fyldt med fest, latter, 

god mad og ikke mindst at det bliver en 

rigtig sjov dag. De samme svar går også 

igen ved spørgsmålet “Hvad ser i frem til 

efter i bliver studenter?”. Her i blandt 

svarene, “At være et skridt tættere på 

fremtiden”, “Ikke flere lektier” og “Jeg 

glæder mig til at komme ud i den rigtige 

verden”.  

 

Samtidig er vi også bange for at glæde os 

for meget. Det er ingen hemmelighed at 

Corona fylder en del hos os alle. 

Bekymringerne går på om vi overhovedet 

får lov til at have vores længe ventede 

studenteruge. Det bliver en skuffelse for 

os alle, hvis flere års hårdt arbejde og slid 

ryger væk for næsen af os. Det er denne 

tid vi har kæmpet for igennem det hele. 

Nogle kunne måske så sige, “Værre er 

det jo heller ikke, man kan altid feste en 

anden gang”, men det ville være rigtig 

trist for os alle. Den dag med 

studenterkørslen og  hele ugen, er en uge 

vi aldrig får igen. En uge man aldrig kan 

få på samme måde igen, det er den ene 

chance vi har for det. Studenterkørsel får 

vi aldrig igen på et andet tidspunkt, det er 

vores mulighed. Og ikke mindst, det er 

vores mulighed for at sige ordentligt 

farvel til hinanden.  
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PORTRÆT AF EN LÆRER 

I en tid, hvor vi ikke ser meget til hinanden, kan de være en god idé at forsøge at udvide sin horisont på en anden måde. Derfor 

er det på de næste sider gjort meget nemt at få en idé om, hvilke lærere, der blandt andet er på BG. De fire lærere, der har sagt 

ja, til at deltage i dette lille interview, har leveret et indblik i deres tanker, oplevelser og idéer omkring nogle meget specifikke 

emner. Derfor: Tag rådene til jer, og udforsk jeres egne holdninger og oplevelser, ved også at stille disse spørgsmål til jer selv.  

EMILIE, HELENA & JACOB 

 

Navn: Joan Gjerlev Eriksen 

Underviser i: Musik (men har også undervisningskompetence i dansk), og er også 

uddannelsesleder. 

Et råd til eleverne i corona-tiden: ”Hold dampen oppe” 

En god oplevelse under nedlukningen:  

Der har været mere tid med familien. Vi har spillet mange spil om aftenen. 

Hvad er det mærkeligste kompliment, du nogensinde har fået? 

 ”Tillykke med graviditeten” (på et tidspunkt, hvor jeg IKKE var gravid). 

Hvis du kun måtte spise én ting, resten af dit liv, hvad skulle det så være?  

Sushi. 

Har du nogle særlige talenter?  

Jeg er musikalsk. 

Hvad er din yndlingsdel af det menneskelige ansigt, og hvorfor?  

Det er øjnene, jeg synes man kan se mange følelser og udtryk i andres øjne.  

Fortæl om noget, du med glæde ville gøre igen:  

Gå i Fitness 4-5 gange om ugen – det savner jeg. 

Hvis du skulle lave et soundtrack fra din ungdom, hvilke 3 numre er så et must 

at have med?  

Sting: Englishman in New York 

Stevie Wonder:  You Are the Sunshine of My Life 

TOTO: Africa 

Hvad er det pinligste du nogensinde har gjort for at få nogens opmærksomhed?  

Stille mig op i Fona i Aalborg (da de havde en butik i gågaden) og synge karaoke 

med højttaler ud over hele butikken. 

Hvilket dyr ville du forstørre op til hestestørrelse, hvis du fik muligheden?  

En svane 

Hvem i hele verden ville du helst sidde fast i en elevator med?  

Min mand og mine 2 børn 
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PORTRÆT AF EN LÆRER 

 

 

 

Navn: Lasse Grønborg 

Underviser i: Samfundsfag og historie. 

Et råd til eleverne i corona-tiden:  

Find noget som gør nedlukningen til at holde ud, om det så er en kæreste, familie, 

musik, film, bøger eller en-mands-line-dance. 

En god oplevelse under nedlukningen: 

Ens nære og at genfinde gamle klassiske serier såsom Waking the Dead. 

Hvad er det mærkeligste kompliment, du nogensinde har fået? 

Jeg kender ingen som kan sige de ting du siger og slippe afsted med det. 

Hvis du kun måtte spise én ting, resten af dit liv, hvad skulle det så være? 

Min egen hjemmelavede Bearnaise-Is. Det indeholder det bedste fra is-verdenen og 

sauce-verdenen. 

Har du nogle særlige talenter? 

Jeg kan give folk et kompliment og fornærme dem i samme sætning. 

Hvad er din yndlingsdel af det menneskelige ansigt, og hvorfor? 

Øjnene. De er det kønneste ved ansigtet. 

Fortæl om noget, du med glæde ville gøre igen: 

Svine min gode kollega Benny til. 

Hvis du skulle lave et soundtrack fra din ungdom, hvilke 3 numre er så et must 

at have med? 

Depeche Mode: Enjoy the Silence 

Pearl Jam: Alive 

Garth Brooks: Friends in Low Places 

Hvad er det pinligste du nogensinde har gjort for at få nogens opmærksomhed? 

Jeg læste engang romanen ”Min ven Thomas” af Kirsten Holst for at få en piges 

opmærksomhed. 

Hvilket dyr ville du forstørre op til hestestørrelse, hvis du fik muligheden? 

Er der behov for flere dyr i den størrelse? 

Hvem i hele verden ville du helst sidde fast i en elevator med? 

Tessa, for så laver hun ikke musik imens. 
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PORTRÆT AF EN LÆRER 

 

 

 

Navn: Lene Hansen 

Underviser i: Dansk og psykologi. 

Et råd til eleverne i corona-tiden: Bevar håbet: Det bliver godt igen       

En god oplevelse under nedlukningen:  

Hvor hyggeligt det faktisk er at lave hyggesamtaler med elever, hvor jeg altid  

selv bliver mega glad. 

Hvad er det mærkeligste kompliment, du nogensinde har fået? 

At jeg var god til at strikke, hvilket jeg aldrig har kunnet finde ud af! 

Hvis du kun måtte spise én ting, resten af dit liv, hvad skulle det så være?  

Nemt: Chokolade! 

Har du nogle særlige talenter?  

Jeg SER andre mennesker. 

Hvad er din yndlingsdel af det menneskelige ansigt, og hvorfor? 

Øjnene- der er så meget personlighed gemt i dem. 

Fortæl om noget, du med glæde ville gøre igen: 

Rejse til Bali på afbud, som jeg prøvede for to år siden. 

Hvis du skulle lave et soundtrack fra din ungdom, hvilke 3 numre er så et must 

at have med? 

Bill Medley & Jennifer Warnes: I´ve Had the Time of My Life 

Chicago: You´re the Inspiration 

Prince: Purple Rain 

Hvad er det pinligste du nogensinde har gjort for at få nogens opmærksomhed? 

Jeg har utallige gange vinket til folk, fordi de lignede nogle, jeg kendte, og så har det 

vist sig ikke at være tilfældet…. 

Hvilket dyr ville du forstørre op til hestestørrelse, hvis du fik muligheden? 

Mariehønen, som er så fin. 

Hvem i hele verden ville du helst sidde fast i en elevator med? 

Min mand. 
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PORTRÆT AF EN LÆRER 

 

Navn: Martin Thorsager 

Underviser i: Samfundsfag og idræt. 

Et råd til eleverne i corona-tiden:  

Gå ud og lav noget fysisk, for det bliver man glad i låget af. 

En god oplevelse under nedlukningen:  

Jeg har bagt med mine elever. Med idrætsklassen løb vi intervalløb, så gik vi i 

køkkenet og lavede knækbrød. Så kunne vi efterfølgende snakke om kost, og vise 

vores resultater. 

Hvad er det mærkeligste kompliment, du nogensinde har fået? 

Du har ellers ikke tabt så meget hår, i forhold til hvor gammel du egentlig er….  

Hvis du kun måtte spise én ting, resten af dit liv, hvad skulle det så være? 

Kage, fordi der er så mange forskellige slags. Så mange gode kager :D  

Har du nogle særlige talenter? 

Jeg kan danse cha-cha-cha og vals, men det er nok ikke særligt for idrætslærere? 

Hvad er din yndlingsdel af det menneskelige ansigt, og hvorfor? 

Øjnene. Man både smile og se sur ud med øjnene. De fortæller meget om en anden.  

Fortæl om noget, du med glæde ville gøre igen: 

Jeg vil helt sikkert være springtræner for det gymnastikhold min søn går på. Det 

giver mig rigtig meget positivt.  

Hvis du skulle lave et soundtrack fra din ungdom, hvilke 3 numre er så et must 

at have med? 

Dr. Alban: Sing Hallelujah  

Roxette: It Must Have Been Love 

Metallica: Whiskey in the jar 

Hvad er det pinligste du nogensinde har gjort for at få nogens opmærksomhed? 

Når det gælder piger, ville jeg lave noget strategisk smart og velovervejet, og det er 

aldrig nogensinde gået galt, så ikke pinligt. :D  Men nogle gange driller jeg min søn, 

hvor jeg “laver jeg mig om” til en person, der hedder Thorkild… Og DET synes han 

bare er pinligt! Især når der er legekammerater med hjemme!  

Hvilket dyr ville du forstørre op til hestestørrelse, hvis du fik muligheden? 

Mange er glade for deres hund, så hvis de kunne en ride en tur på den, ville de nok 

være glade. Men jeg ville nok vælge en bi, der kan lave honning. Men igen, overvej 

lige, hvor bange folk ville blive, hvis der kom en bi i hestestørrelse…  

Hvem i hele verden ville du helst sidde fast i en elevator med?  

Cecilie Frøkjær, så ville jeg spørge, hvordan hun er blevet journalist. Eller en 

kollega måske. Jeg ville eddermame være træt af det, hvis det var Linse Kessler.  

____________________________________________________________________ 

Med disse ord må man vist mok sige, at der er blevet fyret op for gode samtaleemner 

når nu engang skolen lukker helt op. Mon ikke du brænder inde med spørgsmål til, 

hvordan i al verden man er kommet på at lave bearnaise-is, eller at se Martin 

Thorsager danse cha-cha-cha? Uanset hvad, er der her i hvert fald hele 12 sange, du 

kan sætte på playlisten - og bruge ventetiden på at lære ;) 
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”Det var den sygeste samtale i mit liv” 

 

 

Akavede situationer på Brønderslev gymnasie:   

Elev fra Brønderslev gymnasium:  

“Jeg har måtte lægge øre til lidt og hvert på min første 

skoledag på HF” 
 

 
Af: NANNA ELISE KRUUSE-JENSEN OG AMANDA CRISTINE LARSEN. 05/03-

2021  

 

Gymnasiet i Brønderslev, er ikke kun fuld af en  

masse engelsktimer, og bunkevis af afleveringer.  

For gymnasiet rummer også en masse latter, og  

ikke mindst en masse sjove hændelser.  Både lærer og elever har 

haft deres uheldige og pinlige situationer, som de sent glemmer. 

Henholdsvis er to af gymnasiets lærer og en’ elev blevet interviewet, 

omkring deres mest akavet, sjove eller pinlige episoder i deres tid på 

gymnasiet. 

                    
Et billede af Brønderslev Gymnasium og HF 

Den nye virtuelle verden, hindrer privatlivet.  

En’ af det helt store grunde til at de pinlige situationer kommer 

snigende, er for Lasse Grønborg, som er historie og samfundslærer på 

Brønderslev gymnasium, er den virtuelle verden, med programmet 

Teams i hælene. Han udtaler sig blandt andet med at sige, “Man er jo 

SÅ bevidst om at ens computer er tændt hele tiden. Førhen kunne man 

jo sagtens kom gående direkte ud fra badet, alt imens at ens kæreste 

sad og arbejdede, uden egentlig at tænke over, om hun sad og 

snakkede med andre, fordi at skærmdeling ikke var et must. Dog er 

dette ikke noget man bare lige gør længere, da denne Corona tid, har 

gjort at vi er overvåget på en anden måde end vi var førhen.”  For 

Lasse Grønborg har den virtuelle verden, altså gjort at han må tænke 

sig lidt mere om, angående sin måde at gebære sig i sit eget hjem. Dog 

har de virtuelle undervisningstimer også medført en masse grin fra 

Lasses side, da han har oplevet flere sjove episoder imens han har 

undervist gymnasieelever over Teams. En af disse spøjse episoder 

husker Lasse ganske tydeligt. “Jeg har haft en elev, der midt under en 

virtuel eksamen, hvor jeg pludselig kunne se at der i baggrunden 

ligger en kæreste over i sengen, dette opdager jeg, fordi der lige 

pludselig er en arm der bevæger sig op og ned, så man tænker ‘arg, 

var det nu også nødvendigt’.”  Lasse Grønborg ser i den grad frem til 

at den virtuelle undervisning kan erstattes med fysisk fremmøde.  

 

En meget grænseoverskridende første skoledag  

En elev der har været udsat for noget lige så pinligt er eleven Haldur í 

Geil, fra 2. HF.  

En af de episoder Haldur har deltaget i, har været noget af en 

overraskelse, da det har efterladt ham ganske utilpas og med 

indtrykket af at hans klasse er en forsamling af fordomsfulde- og 

direkte personer, som gav ham en velkomst han ikke lige havde 

forberedt sig på. “Da jeg mødte op til første skoledag, var jeg 

omringet af mennesker som jeg aldrig har set før. Den eneste person 

jeg kendte, var Maria. Da jeg møder op i klassen, møder jeg Lene som 

jeg synes var mega sær (men efter at have mødt hende og lært hende at 

kende, var hun mega sød). Vi skulle stå i en ring hvor jeg møder 

Cecilie Østergaard og jeg tænkte at det også er hendes første dag her, 

så vi var ombord på den samme båd. Nå men vi skulle stå i denne ring 

sådan helt ‘The circle of trust’ -agtigt. Sådan helt pædagogisk hvortil 

vi skulle kaste en bold imellem os og sige vores navne. Og hvad sker 

der? Jeg griber den ikke engang og jeg tænkte bare ‘Ej, det går helt 

galt’. Og lidt tid efter går jeg ud på gangen og står hvor jeg får en 

samtale med Emma Mathiasen og det er bare den sygeste samtale i mit 

liv. Det første hun spørger om er, ‘org ja, har du nogensinde haft sex?’ 

øh hvad? Jeg kender dig ikke engang. Hvortil hun siger, ‘og forresten 

er du bøsse?’ Hvad? hvad? Nej det er jeg faktisk ikke nu hvor du siger 

det. Efterfølgende, da jeg vendte tilbage til klassen, tror jeg faktisk det 

var Trine der spurgte mig inde i klassen om jeg var en lærer og 

spurgte om jeg skulle undervise og jeg tænkte bare ‘hvad er det for en 

klasse jeg er kommet i?’ Ja, jeg synes det var en lidt syret dag og det 

var så pinligt fordi jeg aldrig har haft et problem med at møde nye 

mennesker, jeg er super social, men faktisk var det overraskende 

svært, da alle de sære spørgsmål blev fyret af til mig. Men nu hvor jeg 

har lært folk i klassen at kende, er de nu og engang meget søde -til 

tider.” 

 

Ikke nok med at Haldur í Geil har været udsat for en masse akavet og 

ikke mindst pinlige situationer med sin egen klasse, så husker han også 

nogle akavet stunder med lærerne som både afviser ham gang på gang 

og fortæller ham at de “aldrig” kommer til at blive venner, dog med et 

smil bag. “Det er som om, at jeg altid kommer galt afsted, det er 

virkelig typisk mig at gøre ting, som ofte kan blive virkelig flovt for 

mig selv” Haldur fortæller at han nogle gange driller lærerne ved ikke 

at holde afstand, og derved kommer kommentaren “Haldur træd 

tilbage, eller Haldur flyt dig” 

 Dette tager Haldur dog ikke så tungt, da han påpeger at han har en fin 

jargon med lærerne.  

Dog er der andre episoder som ikke er så bevidste, som de episoder, 

når han får kommentarer fra lærerne. En af disse episoder som Haldur 

vil beskrive som værende ret typisk for ham, er dengang hvor han 

lavede et lidt klodset stunt til terminsprøven på skolen i HF. “Jeg kan 

en episode hvor han jeg meget rød i hovedet, og ikke hvor jeg ikke 

kunne lide alt den opmærksomhed jeg fik. Det var til terminsprøven i 

festsalen, hvor jeg prøvede at være så stille som jeg kunne, men 

alligevel lykkedes det for mig at skabe en masse uro. Først tabte jeg 

alle mine bøger, så der lød et stort “BOM” og ikke nok med det, så 

faldt jeg over en ledning, da jeg skulle på toilettet, og endnu et 

“BOM” lød. Det var så pinligt” Haldur ser dog tilbage på episoden 

det med et smil. “Jeg kan sagtens grine af mig selv” udtaler Haldur í 

Geil.  

 

En tredje person som husker flere episoder som har sat sig fast i 

hukommelsen, er Lene Hansen, som er Dansk og Psykologilærer, samt 

at hun også er Gymnasiets studievejleder.  

Lene er kendt for at have en meget positiv indstilling, dog kan Lene 

sagtens udpege nogle forskellige situationer som ikke altid har været 

lige sjovt. “Jeg husker, at jeg var blevet bedt om af en flok elever fra 

en klasse at sige til en elev, at vedkommende lugtede af sved. Det var 

svært.” Selvom at Lene også skal give svære beskeder, har hun dog 

også en masse sjove, som hun med stort smil ser tilbage på.  “Jeg har 

haft masser af sjove episoder med elever. Jeg har danset til 

gallafester, lavet fis og ballade. Jeg husker, at én elev gav mig en PYT- 

knap, fordi jeg hele tiden snakkede om, hvor vigtigt det er at sige pyt. 

Måske havde jeg sagt det lidt for meget? Som man kan fornemme, har 

Lene lavet en masse skøre ting i sin tid på Brønderslev gymnasium.  
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1.B tager førstepladsen 
Af Emma M & Sidsel R. 

 

I hjemsendelsen valgte elevrådet at lave en lille gå konkurrence, så eleverne 

kunne komme ud og motionere lidt når de ellers bare sad hjemme foran 

deres skærm det meste af dagen. Mange lærer og elever deltog i 

konkurrencen og der blev virkelig gået en masse skridt, men det var 1.B, 

som løb af med sejren og kan modtage deres præmie, når de engang 

kommer tilbage til almindelig skole igen. Vi sendte et spørgeskema ud til 

1.g’erne, hvor 28 har svaret. Det 1. spørgsmål var, om de deltog i 

konkurrencen hvor 6 ud af de 28 svarede ja og de resterende 22 svarede nej, 

det andet spørgsmål var, hvorfor de deltog i konkurrencen og det var faktisk 

nogle overraskende og gode svar de kom med bl.a. Min klasses initiativ, 

fordi det var motiverende og det gav en grund til at komme ud, fordi jeg 

synes det var sjovt, fordi det altid er fedt at vinde en konkurrence og så var 

der en god grund til at komme lidt væk fra skærmen, hvor de fleste også fik 

gået mellem 5000 og 8000 skridt dagligt. 15 af eleverne synes, det var en 

god ide elevrådet havde fået og 10 af dem ville deltage igen, hvis der kom 

en lignende konkurrence  

 

Fremtidige filmkritikere eller bare tidsspild?  

Af Oliver G. Koch, Andreas Pedersen & Haldur í Geil  

Med Corona-tiden har vi fået meget fritid, både i og udenfor skoletiden. Men hvad skal vi bruge alt den tid på?  

I “Corona-ferien” har vi fået en stor mængde tid på vores hænder. Mange af dagens timer går på at kigge ind i skærmen, så hvorfor dog ikke bruge 

mere tid på det? Størstedelen af os i 2.O har brugt meget af vores tid på at se forskellige serier og selvfølgelig også film. Vi er næsten blevet til en 

slags små filmkritikere. Vi har brugt mest tid på at se serier, da de strækker sig over længere tid, hvilket både giver mere tidsspild, men også en større 

mulighed for bedre indhold.  

 

Den allermest sete serie blandt 2.o er Greys hvide verden eller Grey’s Anatomy. Det er vel 

en god nok repræsentation af klassen, da langt størstedelen af os er piger. “Greys hvide 

verden” er en meget lang dramaserie med 17 sæsoner. Serien foregår på et hospital og 

følger en række forskellige karakterer gennem deres arbejdsliv og personlige liv. På en 

længde af 17 sæsoner med ca. 22 episoder i hver sæson så er der meget at se, hver episode 

varer også ca. 40 minutter så det vil sige at der næsten er 250 timers underholdning i den 

ene “lille” serie. Mængden af episoder er ikke den eneste grund til at folk i 2.o ser serien 

den er også fyldt med drama og hovedkarakteren er også en kvinde, det gælder for meget i 

en klasse hvor langt størstedelen af eleverne er piger. Serien har fået en scoring på 7,6 ud af 10 på IMDB ud af 252.410 anmeldelser. 
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Den anden mest sete serie er The Office. The Office er en mockumentary, hvilket betyder at den er filmet som en 

dokumentar, men med fiktive personer og handlingsforløb. Serien foregår på et kontor, som navnet antyder, og 

viser livet på kontoret fra en masse forskellige synsvinkler, f.eks. chefens og folk fra regnskabsafdelingen. Det ville 

dog være kedeligt hvis der ikke var en masse humor med, og hvert afsnit er derfor fyldt med sjove indslag, gode 

jokes og morsomme ‘plottwists’. Hovedpersonen er Steve Carrel, og der er også andre velkendte skuespillere med, 

som f.eks. John Krasinski, Will Ferrell og Ricky Gervais. Der er i alt 9 sæsoner af The Office, hvilket giver dig lidt 

over 4 dages underholdning. Serien har fået en 8.9 ud af 10 på IMDb, hvilket gør den til en af de bedst ratede 

komedieserier. 

 

Den tredje mest sete serie er en alle nok kender, nemlig Modern Family. Modern Family er en drama/komedie serie, der 

hovedsageligt handler 3 forskellige familier, der er forskellige på hver deres måde. Én af familierne består af to mænd, en 

anden består af en ældre mand og en ung immigrant, og en lidt mere ‘normal’ familie. Dette er også en komedieserie. 

Serien har fået en god bedømmelse af 8.6 ud af 10 på IMDB det vil sige at den er bedømt bedre end Greys Hvide Verden. 

Der er i alt 250 episoder af Modern Family, Episoderne varer ca. 20 minutter det vil sige at der er 83.3 timers 

underholdning, hvilket også er ret godt tidsspild.  

 

 

Nogle andre serier vi ville foreslå i klassen, kunne være:  

Prison Break 

Parks and Recreation (lavet af de samme som The Office) 

Riverdale  

Bridgerton 

 

Vi håber I kunne bruge vores serieforslag til noget, og får spildt en masse tid, hvad enten det er i skoletiden eller fritiden. 
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TUREN GIK TIL KØBENHAVN Af Fatima Kayed & Emma Hovaldt 

Vi 2.O og 2.U fra Brønderslev gymnasium skulle afsted til København. Folk ankommer til 

hovedbanegården i Brønderslev og Aalborg, puha, sikke tidligt vi skulle op. Afgang fra 

Brønderslev var klokken 5:40 om morgenen, alle var dog alligevel glade og spændte. Vi 

hyggede os i toget på vej til København, men det var SÅ slemt at vi skulle have mundbind på 

hele vejen fra Brønderslev til København og tilbage igen. Der var varmt og mundbindet 

gjorde det helt klart ikke bedre. Da vi ankom, skulle vi gå hen til vores hotel nogle mere 

begejstret end andre. Vi fik alle et nummer til vores værelse, med dem vi skulle bo med. 

Dernæst fik vi 1 times pause, også skulle vi alle sammen går rundt i byen og hygge sammen 

den første dag.  

En af de mest spændende ting i gymnasiet er jo studieture og det hyggelige selskab man 

danner under turen. Det var mit første besøg i København, og er meget glad for at det var 

med 2.O. Jeg har oplevet København på en speciel måde med alle de spændende og 

hyggelige steder som vi har besøgt. Hvis jeg skal være ærligt, så er jeg ikke så interesseret i 

historie og samfundsfag, men alle de steder vi besøgte, drejede sig primært om de to fag. 

Alligevel var det meget spændende, jeg forventede ikke at det kan være så spændende 

alligevel.  

Planen var at vi skulle besøge forskellige steder som arbejdermuseet, krigsmuseet, nationalmuseet og røde kors. Jeg synes mit indtryk af røde kors, 

Emma, var VILDT spændende. Man kom ind og så alt muligt vildt og ting man aldrig havde set før, og endda heller havde hørt om før. Der var nogle 

rum ved Røde Kors, hvor man kunne få en slags brille på, som så gjorde at man kunne stå i forskellige situationer som f.eks. en flygtningelejr. Det 

gjorde stort indtryk, da jeg altid bare har boet i Danmark og følt mig tryg her.    

Da vi besøgte Røde Kors i København fik vi mange forskellige og spændende informationer af hvad de laver og arbejder med. Jeg, Fatima, synes det 

mest specielle ved besøget var deres oplevelsesafdeling. Vi blev delt i forskellige grupper som skulle opleve forskellige ting. oplevelser var meget 

spændende og ægte. Jeg blev rørt pga. mange af de oplevelser fordi de fleste oplevelser handlede om krig og flygtninge. Jeg har selv flygtet fra 

Syrien til Danmark og kunne genkende mange af de ting vi så hos Røde Kors den dag. Det var svært at kontrollere mine følelser eller stoppe mine 

tårer. Det hele var så ægte og de havde baggrundslys fra krig og bomber så man kan føle situationer som de er. Jeg blev glad for besøget hos Røde 

Kors, fordi de andre fra klassen fik set hvordan tingene foregår når man flygter og man har større forståelse når man ser det med sine øjne.  

Jeg er stort set tilfreds med hele turen. Der var hyggespil på hotellet hver aften, og det var meget hyggeligt, vi kunne snakke og spille sammen på 

kryds og tværs med dem vi man ikke plejer og snakke med. Vi havde meget alenetid, hvor vi selv bestemte hvad vi ville lave, og det var der mange 

som elskede.  
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Horoskop 2021 af Mio Rose Winther 

Vandmand 

20 januar – 18 februar 

Vandmanden er dybt idealistisk og har en positiv udstråling. De 

kæmper for hvad de har kært, men fortrækker ofte deres eget selskab 

frem for andres.  

Planet: Uranus 

Lærere som er vandmand: David Rich 

 

Fisk 

19 februar – 20 marts  

Fisken beundrer alt hvad der er smukt og har mange måder at udtrykke 

sig på. De kan godt lide at være alene, da de er følsomme og nemt kan 

blive såret.  

Planet: Jupiter 

Lærere som er fisk: Joan Gjerlev Eriksen, Martin Hare Hansen, Jacob 

Kjerulf Ravn 

 

Vædder 

21 marts – 19 april  

Vædderen er hårdtarbejdende og går altid forrest når tingene skal 

gøres. De er den selvudnævnte leder af gruppen. Vædderen er både 

stærk og sårbar.  

Planet: Mars 

Lærere som er vædder: Cecilie Bülow Andersen, Grete Voldsgaard 

 

Tyr 

20 april – 20 maj 

Tyren er loyal og foretrækker stabilitet, hvilket gør dem til en klippe, 

som folk kan læne sig op ad. De udviser både mod og sårbarhed. 

Planet: Venus 

Lærere som er tyr: Rasmus Sønderbøl Laursen, Jeppe Christophersen 

 

Tvilling 

21 marts – 20 juni 

Tvillingen er spontan og spreder glæde. Munden står ikke stille på dem 

og de elsker at snakke om alt og ingenting. Trods de nemt kan blive 

sur, bliver de hurtigt glade igen.  

Planet: Merkur 

Lærere som er tvilling: Maiken Victoria Madsen 

 

Krebs 

21 juni – 22 juli  

Krebsen er meget intuitiv og følsom. De er meget omsorgsfulde og 

udviser loyal støtte. De er altid lyttende og forstående. Fordi de typisk 

holder sig for sig selv, har de behov for trygge rammer.  

Planet: Månen 

Lærere som er krebs: Leif Thyge Hansen, Lene Charlotte Hansen 

Løve 

23 juli – 22 august 

Løven er charmerende og sjov person som nyder at have en stor 

omgangskreds. De udviser meget autoritet og søger indflydelse i og på 

sin omverden.  

Planet: Solen 

Lærere som er løve: Pernille Dahl 

 

Jomfru 

23 august – 22 september 

Jomfruen er dybt begavet og enormt stædige. De har altid ret – i hvert 

fald i deres øjne. De er hårdtarbejdende ordensmennesker og udviser 

stor følsomhed og empati.  

Planet: Merkur 

Lærere som er jomfru: Bjarne Larsen 

 

Vægt 

23 september – 22 oktober  

Vægten er en varm og omsorgsful person. De kæmper mod 

uretfærdighed og er meget målrettet. De er sociale og udadvendte af 

natur. Balance er vægtens nøgleord.  

Planet: Venus 

Lærere som er vægt: Adam Buus 

 

Skorpion 

23 oktober – 21 november  

Skorpionen er meget opmærksom og determineret. De arbejder for at 

nå deres mål. De kan være temperamentsfulde, men også 

tilbagelænede. Til tider kan skorpionen være meget gådefuld.  

Planet: Pluto og Mars  

Lærere som er skorpion: Lillian Bjerregaard Depoilly 

 

Skytte 

22 november – 21 december  

Skytten er retfærdig og siger tit direkte hvad de mener. For dem er 

ærlighed meget vigtig. Skytten søger efter meningen i livet og 

universet.  

Planet: Jupiter 

Lærere som er skytte: Martin E. F. Thorsager, Iben Vejrum Ørsted 

 

Stenbuk 

22 december – 19 januar  

Stenbukken er dybt organiseret og målbevidst. De kan være meget 

konsekvente, men står altid klar til at hjælpe. Stenbukken har altid et 

højt humør.  

Planet: Saturn 

Lærere som er stenbuk: Marianne Bangsø 
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Top 3 jokes i 2.O af Mio Rose Winther 

Der er blevet stemt mellem 8 jokes fra Lasse Grønborg i 2.O. Her er de 3 bedste: 

1. Pladsen 

Hvad er forskellen på papegøjer og Tessa? 

- Papegøjen stopper med at skrige.  

2. Pladsen  

Hvorfor færdes katte sjældent på kirkegårde? 

- De er bange for gravhunde. 

3. Pladsen 

Hvorfor kan kleptomaner ikke blive konkurrencesvømmere?  

- Fordi de tyvstarter.  

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 


