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Store muller, små hjerner 
 

Genåbning: Ny genåbningsplan for 

Danmark vedtaget. 

Af Anne N., Anne W. & Signe 

Natten til tirsdag den 4. maj vedtog Folketin-

get en plan for yderligere genåbning af Dan-

mark efter endnu et lockdown, hvor samfun-

dets drift sættes på pause. En plan med skæve 

prioriteringer af, hvad der står næst i køen 

om at kunne genåbne. 

Aftalen indebærer, at blandt andet fitnesscen-

tre, indendørs idræt og kulturaktiviteter nu 

genåbnes, efter det i midten af december blev 

lukket ned. Alt dette mens eleverne på de 

gymnasiale ungdomsuddannelser endnu en-

gang bliver nedprioriteret og fortsat skal sidde 

derhjemme foran skærmen hver anden uge. 

De røde partier har efter en lang periode med 

pres fra blå blok bukket under og har priorite-

ret økonomien højere end de unges mentale 

sundhed. Der er tilsyneladende fundet argu-

ment for, at det er mere sikkert og forsvarligt 

at lade danskerne fylde deres hjerner med 

sprit ude i nattelivet end at fylde deres hjerner 

med viden i landets gymnasier. Trods det fak-

tum, at eleverne testes flere gange om ugen, 

bærer mundbind og kun omgås med deres 

egen klasse, hvorimod man i nattelivet ikke 

bærer mundbind og mingler med fremmede. 

Det er paradoksalt, at politikerne hellere vil 

sende unge ud at drikke og træne end at sende 

dem i skole.  

”De unge er Danmarks fremtid,” hører man 

ofte, men politikernes ord stemmer ikke helt 

overens med deres handlinger, idet det kan 

stilles på en kant og diskuteres, om alkohol og 

muskler gavner fremtiden mere end den  

viden, de unge tilegner sig i landets gymna-

sier.  

Flere utilfredse gymnasieelever valgte man-

dag den 26. april at modtage den virtuelle un-

dervisning på cafeer for at demonstrere, hvor 

skævt prioriteringen af genåbningen rammer. 

Især den såkaldte sogneregel er omdiskuteret, 

da den betyder, at et højt smittetryk i et sogn 

medfører nedlukning af blandt andet skoler og 

gymnasier. Dette kan ske, selvom der ikke er 

en eneste smittet elev eller ansat blandt dem.  

 

 
Foto: TV2 Østjylland 

Gymnasieelever fra Viby Gymnasium i protest 

på cafe. 

Det er altså muligt at få store muller og alko-

hol, men ikke at fodre hjernen med viden, og 

der hersker ingen tvivl om den verserende 

holdning blandt størstedelen af landets gym-

nasieelever til den nye genåbningsplan. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Corona stopper ikke for kærligheden 

Camilla Skovbjerg Nielsen og Naja Damouni 

Kærligheden er ikke gået i stå. Især ikke hos latin-, religion- og 

engelsklærer Cecilie Bülow Andersen, som der for nylig skulle 

svare på et stort spørgsmål. Hendes kæreste gik ned på knæ, 

hvor han spurgte hende, om hun ville gifte sig med ham.  

 

I slutningen af april kom Cecilie ind til latinundervisning hos 

2.D med et stort smil på læben; hun havde noget at fortælle 

dem. Klassen brød ud med deres gæt på, hvad nyheden om-

handlede. ”Er du gravid?” spurgte en elev. Med hurtig benæg-

telse løftede Cecilie sløret for den egentlige nyhed blot ved at hæve sin venstre hånd. På hånden sid-

der der en smuk sølvring med sten.  

 

Turtelduerne, Cecilie og Silas, mødte hinanden på universitetet, 

hvor de begge studerede engelsk, men de blev først kærester se-

nere. De kom sammen til Roskilde festival i 2014. 

 

Det skete mandag aften d. 12. april 2021. Cecilie havde lige bestået sin 

pædagogikums eksamen. ”Jeg var ret træt, så jeg sad i min lænestol i 

hjørnet af stuen. Så kom min kæreste hen til mig og så mærkelig ud i ho-

vedet. Jeg kunne godt mærke, at der skulle til at ske et eller andet. Først 

gik han ned på to knæ og kiggede mig intenst i øjnene.” Silas trak tiden 

ud, og til sidst gik han på knæ. Cecilie syntes, han var skør, hvorefter 

han svarede med: ”Ja, jeg er skør med dig”. Så kom ringen endelig frem, 

og han spurgte hende, om hun ville tilbringe resten af sit liv med ham. 

 

Bryllupsplanerne er i fuld sving hos de nyforlovede. De har lavet aftale med præst og booket festlo-

kale til pinsen 2022. Hun siger: ”Vi skal godt nok vente længe, men vi tør ikke holde det i år.”. De 

glæder sig begge to, og det gør resten af Brønderslev Gymnasium også på deres vegne.   

Tillykke til Cecilie og Silas. 

 

”Du er altså skør.” 

”Ja, skør med 

dig.” 

Cecilie og hendes forlovede, Silas. 

Forlovelsesringen 



 

 

HOT SUMMER 

Solen stikker på huden, og du er overhovedet ikke klar til hot summer. Lyt til vores råd for at bliver helt klar 

til hot summer.   Hot girl summer blev for alvor populært i sommeren 2020, men i år bliver den endnu vil-

dere. Derfor har vi tænkt os at lave den perfekte guide til, hvordan du får den absolut bedste sommer.   

 

Til pigerne  

Her får du de bedste beauty-tips, fashion advice, vilde musikhits og selvfølgelig en masse gode råd til, hvor-

dan du lærer at finde din egen indre ro, så du kan nyde sommeren med confidence og selvkærlighed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
Til drengene   

Hvordan bliver du som dreng bedst muligt klar på hot boy summer, så du kan tiltrække kvinderne? Vi hjæl-

per dig med at være 100 procent klar på den vildeste sommer i dit liv. Derfor får du i denne artikel de absolut 

bedste råd til, hvordan du udseendemæssigt og personlighedsmæssigt er helt klar til hot summer.   
 

   

Dette skal nok være med til at få dig i sommerstemningen.   

Til pigerne og drengene  

1. Første tip er en fresh fade. Tro mig - pigerne lægger mærke til, når du er nyklippet.  

   

2. Andet tip: “The Summer Body”.  Når du er tilfreds med din krop, udviser du også selvtillid, 

og piger vil have en fyr med selvtillid og muligvis en lækker krop. (psst: alle kroppe=lækre 

kroppe)  
  

3. Tredje tip: skil dig af med alt det toxic i dit liv. Det kan være en gammel flamme, som bliver 

ved med at irritere dig eller en kæreste, som er for toxic til, at du kan nyde din sommer til det 

fulde. Derfor er vores bedste råd for dit indre, at du skal skille dig af med det.   

   

4.  Fjerde tip er, at du selvfølgelig skal have det fedeste gear af tøj til sommer. Det kan f.eks. 

være nye lækre badebukser eller en ny skjorte. Det er altid lækkert med en ny lækker stil, som 

helt sikkert vil være med til at fange pigernes opmærksomhed.   

   

5. Femte tip er, at du skal åbne DEN øl og læne dig tilbage for at nyde din sommer. Imens du 

skruer højttalerne op på fuld max, kan du sætte sangen “Paradise” af VIZE, Joker Bra, Le-

ony eller "Hot in here" af Nelly på.    

 

1. Det første tip er selvfølgelig intet mindre end, at du skal huske at pleje dig selv. Husk 

din skin.  care-routine, selvom nætterne nogle gange bliver lange. Barbér dig, hvor det 

trænger og altid moisturize bagefter for at undgå irritation, som vi alle hader. 

 

2. Det andet råd er, at hvis du er en sportspige, så ram fitten og nyd udsigten dernede. Hvis du 

derimod ikke er sportstypen, så er det også lige meget, for som alle ved, så kommer skøn-

hed indefra. Derfor skal du også huske, at selvkærlige ritualer aldrig går af mode; så husk 

altid at forkæle dig selv og gøre det, som du har allermest lyst til. 

 

3. Et tredje råd er naturligvis, at du skal give slip, hvis der er noget toxic i dit liv, der fylder 

alt for meget, for det kommer til at stå i vejen for dig og den fabelagtige sommer, som du 

har i vente. 

 

4. Sidst men ikke mindst, så skal du klart sendes afsted mod hot girl summer med et par hot 

girl bangers. Her får du nogle sprøde hits, du kan smide på Soundboksen: 

• Kiss Me More - Doja Cat (feat. SZA) 

• Single Ladies (Put a Ring on It) - Beyonce 

• Toxic - Britney Spears 

 



 

 

Vi skal allesammen passe på hinanden under hot summer. Derfor giver vi dig de bedst mulige råd 

til, hvordan du passer på din/dine partner(e) under hot summer, men også, hvordan du bedst muligt 

kommer uden om aftaler.   

   
 

 
 

   
 
 

  

SEX RÅD TIL AT VÆRE SIKKER   

o HUSK kondom, for hvem gider at bruge sin hot summer på at være i behandling for 

klamydia?   
o P-piller og minipiller er nice, men beskytter desværre ikke mod kønssygdomme :(  
o Husk altid at tisse bagefter, for seriøst, hvem gider hot summer i behandling mod blæ-

rebetændelse?   
o Go with the flow - tag de chancer du vil og lad være med at fortryde dine handlinger.    

 

UNDSKYLDNINGER TIL AT SMUTTE FRA AFTALER 

o “Ej min veninde har lige ringet. Hun har brug for hjælp, så jeg bliver desværre nødt til 

at aflyse.”  
o “Min smitteapp har lige bippet, og jeg har været i nærkontakt med en der har corona. 

Vi bliver nødt til at aflyse.”  
o “Shit, jeg er lige blevet kaldt på arbejde.”  
o “Mit kæledyr er syg og kaster op, så jeg bliver nødt til at aflyse”.  
o “Det kan vi desværre ikke, jeg fik menstruation i morges”.   

 

AKTIVITETER UNDER HOT SUMMER 
Hvis dine venner og dig mangler aktiviteter under hot summer, har vi nogle gode forslag på, hvad I kan 

foretage jer under hot summer.   

 

Udendørs druk aktiviteter   

o Beer Pong, ølstafet, øl bowling og kævle: aktivitet med konkurrencer er altid det bedste. Man 

kunne f.eks. lave det til et mini OL med dine venner.   

o Tour de have: her går man fra have til have, hvor man har forskellige temaer.   

o Drinks-night med dine venner - Opskrifter længere ned i teksten 

   

Kreative aktiviteter  

o Lav eget drukbord eller keramik i Lønstrup: hvis du er til kreative aktiviteter med dine venner, 

vil vi klart anbefale disse ting. Her kan du både være fælles om et projekt og opleve noget med 

dine venner.   

   

Udendørsaktiviteter  

o Beachvolley, paddleboard, bålaften, kongespil, Jambo feriepark minigolf, plukke jord-

bær, road trip med din kæreste eller dine venner, en tur i friluften eller en tur på street food.   

 



 

 

SUMMER DRINKS 

 
APEROL SPRITZ - Opskriften er til 4 personer.  

Det skal du bruge:  

• 4 dl Aperol 

• 6 dl Prosecco 

• 2 Håndfulde isterninger 

• 2 dl Danskvand 

• 1 Skive Appelsin til pynt  

Sådan laver du den: 

• Bland aperol og prosecco med isterningerne 

og rør det godt rundt.  

• Tilsæt danskvand 

• Skær en skive appelsin og læg dem i glasset 

som pynt.  

Så er der serveret.  

 

 

 

FROSÉ MED JORDBÆR - Opskriften er til 2 perso-

ner.  

Det skal du bruge:  

• 1 Håndfuld jordbær 

• 1 tsk. Sirup 

• 1 spsk. Citron 

• 2,5 dl Rosévin - efter eget valg 

• Godt med isterninger 

Sådan laver du den: 

• Tilsæt jordbar, sirup, citron, isterninger og ro-

sévinen i en højdrevet blender. 

• Blend indtil massen er helt glat.  

• Derefter hæld i et glas og nyd den.  

Tip! 

For at være helt sikker på, at din Frosé bliver gennem-

frossen, kan du hælde den i to isterningebakke og lad 

den fryse i mindst 4-6 timer.  

 
SANGRIA - Opskriften er til 6 personer.  

Det skal du bruge:  

• 1 Flaske spansk rødvin - efter eget valg 

• ½ Flaske cava 

• 2-3 dl Vodka 

• Saften fra 1 citron 

• 3 Appelsiner - den ene skal være usprøjtet 

• 4-8 spsk. Rørsukker - dette er en smagsag 

• Isterninger 

Sådan laver du den: 

• Bland kold rødvin, cava og vodka 

• Tilsæt citronsaft og saften fra to af appelsinerne. 

Smag til med rørsukker. 

• Skær 1 usprøjtet appelsin i små trekanter og læg dem 

i sangriaen.  

• Stil sangriaen i køleskabet i 30 minutter.  

• Tilføj isterninger efter behov og smag sangriaen til 

igen. Til sidst røres blandingen godt sammen.  

Tips! 

Du kan tilføje flere frugter til din sangria, og det er næsten kun 

fantasien, der sætter grænser. Du kan også pynte drinken med 

friske mynteblade.  

 



 

 

Karneval er aflyst, hvad skal du så? 

Igen er karneval blevet aflyst. Læs hvad du 

kan gøre i stedet. 

 

Af: Emma Kristiansen, Malene Mosskov Morratz, Paula 

Solmunde Mortensen & Ruth Bukatami Marjorie Mutale 

 

Det er året 2021 og karneval er aflyst for 2. 

gang i streg, og det har ødelagt planer på 

tværs af norden. Karneval er en international 

begivenhed, hvor den vestlige verden sætter 

deres dagligdag på pause for at deltage i en 

sindssyg fest i Aalborgs gader, sidste uge af 

maj. Det kaldes nordens største karneval, med 

60 tusinde deltagere, og mere end 100 tusinde 

tilskuere. Aalborgs gader fyldes og der er be-

stemt ingen stilhed eller ro på dagen.  

 

”Jeg havde virkelig set frem til mit første 

karneval” - Ruth Bukatami 

 

Trist nyhed for alle unge 

For første gang i 38 år er årets fest blevet af-

lyst, en trist nyhed der hurtigt spredte sig til 

mange unge som ihærdigt kæmpede for tradi-

tionen, hvor fest, farver og tema har kæmpe 

betydning. Årets tema skulle have væ-

ret;’When I grow up’. Et tema inspireret af 

ens forældre, kendisser og rollemodeller. The 

sky is the limit. Karneval bliver afholdt sidste 

uge i Maj, hvilket plejer at betyde rimelig 

godt vejr. Derfor anbefaler vi at nyde vejret 

og selvskabet. Og igen husk nu at blive testet! 

Vi vil ikke lukkes ned igen og gå glip af kar-

neval. 

 

I stedet for at tage til karneval kan du:  

• Tage på picnic med dine tætteste 

venner 

• Gå en tur i biografen 

• Afhold et minikarneval med dine 

tætteste venner. Klæd jer ud og 

mød testet op. 

• Deltag i Karneval ved Første Blik 

(Tjek Aalborg karnevals Facebook 

side) 

• Afhold en Game night med dine 

venner! 

• Tag på Road trip! (Hvis I har bil) 

Husk sprit og ID. 

• Tag på stranden hvis vejret er godt. 

I kan evt. tage noget at drikke med. 

 

 

 

Sidste afholdte karneval i Aalborg, 2019. Kilde: aalborgkarneval.dk 

 



 

 

Vores studenter skal ikke ende som corona-patienter 

Af: Anne N, Anne W & Signe K 

Den altid gode studentertid er snart aktuel 

igen, og inden længe vil røde- og blå huer 

pryde BG’s farverige gange.  

Selvom studentertiden ofte blot forbindes med 

glæde, jubel og fester, har dette års studenter 

måtte væbne sig med tålmodighed. Opløbet til 

studentertiden i år har nemlig været præget af 

uvished og mangelende ansvarstagen fra rege-

ringens side. Covid-19 har nemlig besværlig-

gjort afholdelsen af diverse ’obligatoriske’ 

studenterarrangementer. Dette gælder både i 

forhold til dimission, men også de private 

festligheder i form af studentergilder samt by-

ture. De fleste kan blive enige om, at det er en 

yderst ærgerlig situation, vores kommende 

studenter er havnet i. At blive student er mere 

end en hue. At blive student er lig frihed og 

starten på et nyt og forhåbentlig godt kapitel i 

livet.  

For selvom de sprudlende studenter har måtte 

se tiden an, har det heldigvis været muligt at 

indgå et kompromis, så det stadig bliver mu-

ligt at fejre den symbolske tid. ”For de unge 

er studenterkørslen helt uden sammenligning 

den vigtigste begivenhed, og derfor er det 

glædeligt, at de unge får lov til at sætte et 

festligt punktum for deres uddannelse og i øv-

rigt for et svært forår i Coronaens tegn. Det 

er så velfortjent. Vognkørsel er en stor ople-

velse, man kun har én gang i livet,” siger 

børne- og undervisningsminister Pernille Ro-

senkrantz-Theil. 

Det kræver dog ansvarlighed og sund fornuft 

fra studenternes side. Det bliver nemlig mu-

ligt for studenter at gennemføre den berygtede 

vognkørsel. Folketinget har givet grønt lys til 

studenterkørsel under forudsætning af, at det 

foregår klassevis. Der bliver altså plads til fest 

og farver; dog vil Covid-19 situationen stadig 

være i baghovedet på de unge mennesker. 

En anden del af studentertiden er selvfølgelig 

studentergilder. Her kan det blive forsam-

lingsforbuddet, som spænder ben for festlig-

hederne. Dog gælder forsamlingsforbuddet 

ikke på privat ejendom udover i specielle til-

fælde. Samt indebærer regeringens genåb-

ningsplan en yderligere udvidelse af forsam-

lingsforbuddet, inden tiden for studentergilder 

er inde. Da studentergilder foregår i det pri-

vate, er det mere eller mindre en individuel 

beslutning om, hvor højt man vægter corona-

restriktionerne.  

Corona eller ej, glæder vi os på BG til at se de 

smilende afgangselever få deres traditionelle 

hue sat på. Det er 3 års flid og slid, som ende-

lig betaler sig. Derfor kan man ikke undgå at 

glæde sig på deres vegne. Trods en lang vej 

mod målet, bliver det muligt at celebrere den 

berømte studentertid.  

Studenterne skal uden tvivl nok sørge for ind-

vendig afspritning. 



 

 

Kærestehistorier på Bg 

Der er kærlighed i luften på Bg, læs med og 

hør om de forskellige kærlighedshistorier 

Af: Emma Kristiansen, Malene Mosskov Morratz, Paula 

Solmunde Mortensen & Ruth Bukatami Marjorie Mutale 

 

Erik Baisgaard og Lene Bak 

Erik og Lene mødtes i året 1995, ved Lenes 

jobinterview. Hun blev ansat som spansk- og 

historielærer, med hjælp fra Erik. Det var så 

først året efter at de officielt kom sammen. 

Måske kan det ikke kaldes kærlighed ved før-

ste blik, men nogle blikke blev der i hvert fald 

udvekslet. Fra 1996, da de kom sammen, har 

de arbejdet sammen på Bg, helt frem til 2011 

da Lene skiftede til Katedralskolen i Aalborg. 

Skiftet til Katedralskolen har dog ikke været 

en stor udfordring. Nu hvor de ikke er på 

samme arbejdsplads mere, kan de udveksle alt 

den sladder de kan finde fra alle hjørner. 

Selvom de ikke har delt arbejdsplads i mange 

år, kører kærlighedshjulene stadig rundt. Og 

Erik har ramt plet med Lene! 

 

Emil Fagerberg og Ruth Mutale. 

Sommeren 2020 siges at være året hvor det 

sociale kun gik ned af bakke, specielt for 

mange kærligheds sultne unge. Men for Emil 

og Ruth betød det at de fandt hinanden – og 

det var starten på et langvarigt forhold, forhå-

bentligt også til deres dages ende... Wink 

wink. Ruths veninde, Francine Umutoni, win-

gede Ruth og Emil til et gilde i sommers og 

derefter gik det bare op af bakke derfra, og de 

har siden 16. oktober 2020, været i et forhold. 

Emil og Ruth er begge enige om at det er let-

tere at have en partner på samme uddannel-

sessted, fordi det bidrager til forholdet, ved at 

de ser mere til hinanden og at de kan dele de-

res fælles frustrationer og glæder om skolen. 

Ruth fortæller også at det er dejligt ikke altid 

at skulle gå i skole, fordi hun kan få et gratis 

lift af kæresten. De indrømmer at det bliver 

lidt nederen ikke at skulle se hinanden på 

BG’s ellers fyldte gange. ’’Det bliver træls 

ikke at kunne spill the tea med Emil’’ -Emil 

& Ruth 



 

 

Anne-Marie Lundø og Ken Nielsen 

Kærligheden blomstrede i 2013, hvor Ken og 

Anne Marie forelskede sig på Brønderslev 

Gymnasium. Vores gange kan virkelig noget 

helt specielt. Siden da har de delt en hverdag 

både på skolen og hjemme, og det endte ud i 

løftet om at være sammen til døden skiller 

dem af. De blev gift i 2017 og har været uad-

skillelige lige siden, og de har haft tilføjet fire 

børn til flokken. Parret har gennem de seneste 

8 år set det som en stor fordel at arbejde på 

samme arbejdsplads, da de har muligheden 

for at komme ud med frustrationer, give råd 

og hjælpe hinanden fagligt og praktisk. Ken 

er nok dét man i dag ville kalde en simp, da 

han udtaler at han  

“Altid ønsker at se mere til sin kone.” -Ken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Nørlev og Mads Sørensen 

Anne og Mads deler begge kærligheden til 

den lille bold, og ikke mindst hinanden. Parret 

opdagede hinanden for første gang til et hån-

boldstævne i Ungarn i 2017, og 4 år senere 

mødtes de igen til en gymnasiefest på BG… 

det måtte have været skæbnen. Det var bare 

tid og sted. Anne og Mads har nu været sam-

men siden den 2. september 2020, og kærlig-

heden fortsat blomstrer endnu, de følges i 

skole og nyder de gange de nu kan se hinan-

den på gangene. Næste år når Mads går ud af 

Bg, bliver det en smule mærkeligt, mener 

Anne, da de ikke går og laver det samme 

mere. Men det er ikke fordi Anne lægger sig 

til at græde… Håber vi. 

 

 

BG fyldt med kærlighed og gode vibes! 

 

 

 



 

 

Lærernes kærlighed til kæledyrene 

 

Karen og Ida sad på den sproglige ø med et papir 

imellem sig. På papiret var der en stor cirkel med 

ordene “Kærlighed i luften”, hvorfra en enkelt 

streg pegede på tre store spørgsmålstegn. 

 

  

“Kærlighed i luften…” mumlede Ida for sig selv, 

og hun tegnede nogle ubetydelige cirkler på det alt 

for tomme papir. Hun kiggede op på Karen, som 

sad og stirrede ud i luften, mens hun klikkede med 

en kuglepen. Klik-klik-klik-klik. Karen mærkede 

omgående Idas kolde blik, så hun flyttede lang-

somt tommeltotten fra toppen af kuglepennen og 

lagde den i sit penalhus, lydløst.  

“Karen, hvordan kan vi skrive om et fænomen, 

der sker på skolen, samtidigt med, at det skal have 

temaet ‘Kærlighed i luften’?” Sagde Ida og læ-

nede sig tilbage i stolen. 

Karen rystede på hovedet og sukkede. “Tja, nu 

havde vi jo en god ide, indtil vi fik temaet at 

vide….” De havde faktisk haft en fantastisk, vid-

underlig, eminent god ide, men den kunne ikke 

bruges nu. De to piger var helt tomme for ideer.  

 

  

Da kom to velkendte skikkelser gående ned ad 

gangen. 

“...og du skulle bare have set det rod, de havde ef-

terladt sig!” Sagde Cecilie opgivende, men gri-

nede kort efter, og Helle grinede med.  

“Dine katte, de er godt nok nogle bøller!” Pointe-

rede Helle. Cecilie nikkede, men svarede hurtigt, 

“Ja, men jeg elsker dem stadigvæk…” 

 

  

Karen og Ida havde fulgt nøje med i, hvad samta-

leemnet havde været mellem Helle og Cecilie. De 

så synkront på hinanden og råbte, “KÆRLIGHED 

TIL KÆLEDYR!”, og de løb efter lærerne ned ad 

gangen, mens de råbte “Cecilie! Helle! Kan vi in-

terviewe jer om jeres kæledyr?!” 

 

 

  

12:50, Glasburet, Brønderslev Gymnasium 

Interview nr 1 :  

Cecilie Bülow Andersen 

Desværre skulle Helle skynde sig til time, så pi-

gerne valgte at interviewe Cecilie.  

Ida sad foran Cecilie med en lille sort notesbog og 

en blyant i hånden, og Karen sad omvendt på en 

stol og drejede lidt fra side til side.  

Cecilie tænkte på, om dette virkelig var et inter-

view omkring hendes kæledyr.  

 

  

“Så, Cecilie,” Startede Ida ud, “Fortæl os lidt om 

dine kæledyr.” 

Cecilie nikkede og sagde forsigtigt, “Ja, øhm, jeg 

har to hellige birmaer-” 

“Aha, okay, to katte!” Ida noterede hurtigt det 

ned, “Og hvad hedder disse to fantastiske skabnin-

ger?” 

Cecilie var virkelig ved at revurdere den situation, 

hun var i, men svarede alligevel, “Bernie og 

Frances, men vi kalder bare Frances for Baby…” 

 

  

Ida fortsatte med at notere heftigt ned, mens Ceci-

lie fortalte videre; Bernie er kun et år gammel, og 

Baby er fem år. Hun fik Baby af en ven, som ikke 

kunne beholde hende, og hun blev så forelsket i 

racen, at hun fik Bernie sidste sommer. Siden det 

har Baby været Silas’ kat (Cecilies forlovede), 

hvor Bernie har været mama's boy. Grunden til at 

hun forelskede sig i racen var, fordi de for det før-

ste er pæne, men også fordi de er legesyge og 

putte-nuttede. De er begge indekatte, og med det 

kommer der nogle quirks. Baby elsker at spise 

persille for derefter at kaste det op igen, og Bernie 

har et had til deres Bibel og smider den ofte ned 

fra hylden. Under corona har begge katte været 

glade for, at de begge har været hjemme, da de har 

kunne få en masse opmærksomhed.  



 

 

 
 

  

“Så, det sidste spørgsmål,” Spurgte Ida, “Er der en 

lærer, som har et specielt kæledyr?” 

 

13:00, Glasburet, Brønderslev Gymnasium 

Interview nr 2 : 

Lillian Bjerregaard Depoilly 

 

  

“Cecilie sagde, at I ville snakke med mig?” 

Spurgte Lillian usikkert. Hun så forvirret på de to 

piger foran hende. Hvorfor mindede den her situa-

tion hende om et forhør fra en krimi? 

“Ja,” Sagde Karen, “men rettere sagt om dit… 

usædvanlige kæledyr.”  

“Ja,” Fortsatte Ida, “en lille fugl har sunget om, at 

du vist har en papegøje?” 

 

  

Lillian blev glad for, at hun fik chancen for at 

snakke om sin papegøje.  

“Spørg løs!” 

 

  

Lilian har en fjorten år gammel Grå Jaco, som 

hedder Jaco, og nogle undulater. 

Lillian har altid været dybt fascineret af papegøjer 

og undulater, da hun igennem sit liv er vokset op 

med dem. Hendes forhold til Jaco har altid været 

stærkt, og det har ikke ændret sig under corona. 

Hun synes, at det er fantastisk, at disse fugle er så 

kloge, og at de kan forbinde en ting med en situa-

tion. For eksempel, så siger den: “så er der 

kaffe!”, når de laver kaffe.  

Lillian fortæller også, at hendes mand lærte Jaco 

at fløjte den franske nationalsang. Det synes Ka-

ren og Ida var meget imponerende og ret mor-

somt.  

 
 

  

“Lillian,” Sagde Karen, “Hvilken lærer har en 

hund?” 

 

  

 

 

 



 

 

13:10, Glasburet, Brønderslev Gymnasium 

Interview nr 3 : 

Erik Baisgaard 

 

“Erik, hvorfor har du ikke fortalt, at du har en 

hund?” Spurgte Karen og Ida i kor.  

Erik, som var lidt overrasket over pigernes ud-

brud, svarede, “Tja… det var egentlig min kone 

og mine børn, som ville have den…” 

 

  

Erik fortalte, at konen og børnene havde plaget i 

flere år om at få lov til at få en hund, og han gav 

endeligt efter. De fik en cocker spaniel, som de 

navngav Sancho, og han er nu syv år gammel. De 

valgte denne race, da den havde en håndterbar 

størrelse og er meget kærlig. Erik siger også, at 

Sancho godt kan lide at holde vagt ved terrassedø-

ren og jage fuglene ude i haven. Erik indrømmer, 

at det har været dejligt at kunne gå tur med en 

hund under corona. 

 

 
  

Karen og Ida så på hinanden og nikkede, de havde 

fået det, de havde brug for. De var enige om, at 

det var dejligt, at så mange af lærerne elsker deres 

kæledyr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Astralis sælger Device 

Astralis har solgt Device til Ninja in 

pyjamas (NIP)  

I et pressemøde fortæller Device om hvorfor 

det store og chokerende skift skete. Mange 

fans verden over blev meget chokerede over 

det meget uventede skift af stjernespilleren, 

da han nærmest blev set som en af holdets 

mest konsistente spillere. Grunden til, at De-

vice forlod det danske hold, Astralis, var fordi 

holdet bor i Danmark, mens han selv bor i 

Sverige sammen med hans svenske kæreste, 

som også er Counter Strike streamer samt 

youtuber. Han fortæller, at hans tid sammen 

med holdet, på konteret, med performance-

teamet og partnere har været en nøgleperiode 

for hans liv. Det er noget han altid vil tænke 

tilbage på med stolthed og glæde. Trods Co-

rona har Device ikke følt sig så forbundet 

med holdet, da han ikke kan rejse til Danmark 

og lave det, der nu skal gøres som et professi-

onelt hold. Han bryder sig ikke om det virtu-

elle, så derfor søgte han ind på det svenske 

hold NIP. Devices kompetencer rakte så 

langt, at han formåede at sætte den forrige 

snigskytte-spiller på bænken. NIP klarede sig 

bemærkelsesværdigt i perioden 2001-2016, og 

vandt nogle turneringer, hvor de modtog en 

samlet gevinst på 3.146.520 dollars. Device 

sluttede sig til holdet for at vinde flere turne-

ringer med dem. Han har opnået meget 

erfaring, da hans tidligere hold, Astralis, har 

klaret sig bedst de seneste år. 

 

Nicolai Reedtz, bedre kendt som Device var 

stjernespiller fra Astralis. Han er en professio-

nel Counter Strike global offensive spiller. In-

den han kom til Astralis, spillede han på hol-

det Team Solo Mid, der ligeledes var en 

dansk organisation. Fra Team Solo Mid var 

der også Devices tidligere holdkammerater, 

som også fik en plads på Astralis, nemlig 

Dupreeh, Xyp9x, og Karrigan. Det var en klar 

fordel for deres samarbejde, at de fire i forve-

jen kendte hinanden. 

Device er en stjernespiller, og har vundet fire 

Major turneringer, og blev MVP i to af dem, 

altså ”Most valuable Player”, men ikke nok 

med det, så har de altså vundet 16/77, med 

mange anden- og tredjepladser. Astralis er et 

så succesfuldt hold, at de tjener penge, når de 

vinder turneringer, og de har vundet et sam-

menlagt beløb på 9.000.668.81$, hvilket sva-

rer til 58.504.347.265 Danske kroner.  



 

 

European Super League 

Siden 1980’erne er der gået rygter omkring en 

ny liga. Den såkaldte liga ville hedde Euro-

pean Super League. Gennem tiden var der 

gået mange rygter omkring ligaen, men fold-

boldens fans nægtede at tro på, at det ville 

ske. Formålet med European Super League 

ville være at lave en ny årlig fodboldturne-

ring, hvor tyve af verdens største hold skulle 

konkurrere mod hinanden. Ideen var, at denne 

nye turnering skulle erstatte Champions Lea-

gue og Europa League, da formændene bag 

European Super League ikke mente, at disse 

turneringer fungerede optimalt.  

D. 18. april 2021 blev fodboldverdenen rystet, 

da rygtet blev til realitet. Real Madrids præsi-

dent Florentino Pérez fortalte, at hans plan om 

European Super League skulle sættes til 

værks. Han fortalte, at han havde underskre-

vet aftaler med tolv af verdens største fod-

boldhold. Disse tolv fodboldhold bestod af 

seks klubber fra England, tre fra Spanien, tre 

fra Italien, og inden længe ville flere hold 

komme til. Da nyheden omkring European 

Super League brød ud til hele verdenen, blev 

den dog ikke taget godt imod. Fodboldfans 

var allerede glade for de eksisterende turne-

ringer, og ønskede ikke flere. Derudover tog 

en del fodboldklubber og fodboldspillere ikke 

så godt imod nyheden som håbet. Mange fod-

boldklubber valgte at gå imod den nye 

turnering, f.eks. Paris Saint-Germains admini-

strerende direktør udtalte;  

”I Paris Saint-Germain mener vi, at fodbold 

skal være for alle og ingen skal udelukkes mu-

ligheden for at spille med. Som fodboldklub-

ber har vi et samlet ansvar for at inddrage 

alle i fællesskabet og arbejde som en familie - 

Jeg mener ikke at vi burde glemme dette” - 

Nasser Al-Khelaifi  

Mange fodboldspillere gik også imod beslut-

ningen omkring European Super League, hvor 

Ander Herrera udtalte sig som den første fod-

boldspiller omkring den nye turnering. Han 

udtalte, at han mente det var moralsk forkert 

at oprette denne nye turnering, og at det gik 

imod hele konceptet af fodbolden.  

Der var også stor spekulation blandt fodbold-

fans, da klubber ville modtage et stort beløb 

af penge for at deltage. Fodboldklubberne 

ville modtage omkring 120 millioner euro for 

at deltage, og omkring 400 millioner euro for 

at vinde turneringen. Mange fans mente, at 

klubberne blot gjorde det for at tjene en masse 

penge og ikke tænkte på fodbolden.  

Inden længe valgte mange klubber at trække 

sig fra turneringen igen og undskylde til deres 

fans. Dette betød, at European Super League 

gik i vasken, og det ser ikke ud til, at det vil 

blive til noget foreløbigt. Florentino Pérez 

kæmper dog stadig for at danne turneringen, 

og giver ikke ligefrem op på det.   



 

 

Boksning: Kærlighed til kampen eller til pen-

gene? 

Boksning: Flere og flere influencers involverer sig i dag i bokseverdenen. Er boksning så ved at gå 

fra en seriøs sportsgren til en form for plat underholdning? 

I sidste uge annoncerede youtuber og influ-

encer Logan Paul sin boksekamp mod tidli-

gere verdensmester Floyd Mayweather. 

Dette resulterede i stor omtale samt en diskus-

sion omkring boksningens nuværende til-

stand. Logan Paul, som har en professionel 

bokserekord på 0-1, med et nederlag mod den 

britiske youtuber, KSI, overraskede for nyligt 

hele sportsverdenen, da han udmeldte, at han 

skulle kæmpe mod den tidligere 5 vægtklas-

ses verdensmester Floyd Mayweather den 6. 

juni i år. Sportsfans reagerede hurtigt på ny-

heden med kritik til både Mayweather og bok-

severdenen generelt. For nyligt mødtes de to 

modstandere til en pressekonference, hvor der 

hurtigt opstod drama mellem Floyd Maywea-

thers hold og Logan Pauls lillebror, Jake. 

Mayweathers hold og Jake Paul endte i slags-

mål efter en kort, men ophedet diskussion 

mellem den tidligere verdensmester og you-

tube-stjernen, hvor Jake siger, at han blev 

ramt to gange i hovedet, en gang ved øjet og 

den anden på læben. Ingen andre siges at være 

kommet til skade ved kampen.  

Efter pressekonferencen kom flere professio-

nelle ud med kritik til Mayweather og 

kampens promotor. De kaldte kampen et stort 

problem for bokseverdenen og professionelle 

boksere, der i lang tid ikke har  

 

Floyd Mayweather og Logan Pauls første møde ved presse-

konferencen. 

haft store muligheder grundet promotors i 

sporten.Stephen A. Smith, som er sportskom-

mentator og journalist indenfor sport udgav 

hurtigt kritik til Mayweather, og så hans valg 

om at kæmpe mod Logan Paul som et større 

problem end bare en kamp. Han udtrykte sine 

bekymringer omkring boksningens stilling 

som sportsgren, der længe er blevet kritiseret 

for at være styret af både penge og promotors.  

Andre så dog kampen som en positiv ting for 

boksning, som bl.a. Mike Tyson og Oscar De 

La Hoya, to af de største navne i boksning i 

de seneste mange årtier. Boksekommentato-

ren og sports-tv-personligheden Max 



 

 

Kellerman havde også en positiv indstilling til 

kampen, da han mente, at kampen kunne 

hjælpe med at få fokus over på boksning og 

kampsport generelt.  

 

 

Fakta om sporten.  
 

Vidste du, at: (fodbold) 

- Champions league blev indført i 1955. 

- Messi har vundet Ballon d’Or 5 gange. 

- Grønland har aldrig været i stand til at 

have et FIFA-anerkendt hold. Det er 

fordi, de ikke kan dyrke græs for at 

lave baner. 

- Andres Escobar scorede et selvmål for 

Columbia i VM i 1994. Ti dage senere 

blev han dræbt af en vred fan for sin 

fejltagelse, hvilket gjorde det til en af 

de største skandaler i VM-historien.  

 

 

 

 

 

 

Vidste du, at: (boksning) 

- Boksehandsker er mere farlige og re-

sulterer i flere dødsfald end bare 

knuckle boksning.  

Boksehandsker blev ikke introduceret 

i boksning af sikkerhedsmæssige årsa-

ger, men for at øge slag i hovedet og 

dramatiske knockouts. 

- I 1949 blev der afholdt en officiel bok-

sekamp mellem en bjørn og en mand, 

hvor bjørnen vandt. 

- Den legendariske bokser Muhammad 

Ali gik angiveligt to måneder uden sex 

før en stor kamp, og hævdede, at det 

gjorde ham uovervindelig i ringen. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 Tinder tips 
 

Vil du opgradere dit Tinder-game, inden jagt-

sæsonen (=sommer) går i gang? Så er hjæl-

pen på vej. Læs den ultimative 10-Tinder-tips 

guide: 
1. Find et billede af en hund til dit pro-

filbillede  

Det kommer vel ikke som en overra-

skelse, at dette er det første (og måske) 

bedste tip til at opgradere din Tinder, for 

damerne er vilde med hundehvalpe. For 

helt ærligt; hvem kan swipe til venstre, 

når to kæmpe hundeøjne stirrer på dig? 

  
2. Ingen babyer eller børn på dine bille-

der 

Medmindre du er 25+ og faktisk søger 

en kommende kone, der kan hjælpe med 

at passe dine børn, er dette ikke ligefrem 

attraktivt på singlemarkedet. Det er helt 

fint, at du har børn, og at du ovenikøbet 

er stolt af dem. Men er der en grund til, 

at to ud af tre billeder er af dig med dit 

barn, der har havregrød i hele krydde-

ren? Derudover er der en masse ubesva-

rede spørgsmål: Er det overhovedet 

dine? Har du kidnappet dem? Er de pho-

toshoppet ind i billedet? Det er creepy. 

  
3. Ingen billeder med andre piger på 

skødet 

Dette inkluderer også din mor, mormor, 

tante og… kæreste? 

  
4. Ingen ghosting 

Snakken går, samtalen flyder, kemien er 

der og BUM; pludselig står din søde be-

sked blot som “set - 8 dage siden” i 

chatten. Det er ikke fedt. Derfor dette 

scoretip; hellere være ærlig og afvise 

end at efterlade dit match i uvished.  

  
5. Lad være med at skrive, at du leder 

efter noget fast 

Hallo - det er jo Tinder!  

  

6. Ingen fløde, men ingen arrogance - 

balancegangen er vejen frem 

Der er ikke nogen piger, som gider at 

have kontakt med en fyr, der overdynger 

hende med kiksede komplimenter og 

fløde-bemærkninger. Derudover er der 

heller ikke nogen, som vil have kontakt 

med en fyr, der fremstiller sig selv som 

bedre end alle andre. En god blanding 

og balancegang er derfor vejen frem. 

  
7. Ik’ vær for detaljeret og ligefrem og 

behold fantasierne for dig selv 

“Kærligheden kalder på dig” eller “Nu 

har jeg fundet dig!” er mere uhyggeligt 

end romantisk som en indledende sæt-

ning. Du ved INGENTING om dit 

match, og alligevel opfører du dig som 

om, at I snart bliver bundet fast til en 

sort lædersofa, hvor I er tvunget til at 

flette fingre i al evighed. AMEN. 

  
8. Behold trøjen på kroppen, når der 

skal tages billeder 

Det er helt okay, at du har en sixpack, 

men hold den lige under trøjen ik’? Jo 

mere krop du viser, jo mindre hjerne tror 

vi muligvis, du har. Gem lige noget til 

fantasien! 

  
9. “Hva’ så,” “Hey smukke” er dårlige 

icebreakers 

Det samme er kirsebær og aubergine-

emojien 

  

*Behøver ingen yderligere forklaring, 

da det gerne skulle give sig selv* 

  
10.  Vær 18, inden du downloader det 

Du kunne jo bare have ventet til, at du 

var gammel nok - det bider jer i røven i 

sidste ende, når der står, du er 30, men 

du egentlig kun er 27. 

  

God jagt til jer alle! “Happy Hunger Games, 

and may the odds be ever in your favor”



 

 

Hvordan scorer man en poder? 

 
 

 Læs her, hvis du vil score din næse-

poder: 

  

Podervognen ruller langsomt ind ad dø-

ren, og dit hjerte begynder at banke hur-

tigere. Du kigger forsigtigt op, og dér 

står han! Dit hjerte springer et slag over, 

dine håndflader bliver svedige, din puls 

stiger, og sommerfuglene blafrer inde i 

maven. Selvom mundbindet dækker 

hans fyldige læber, kan du stadig fore-

stille dig hans smil. Og selvom den blå 

heldragt dækker ham fra top til tå, kan 

du stadig fornemme hans tiltrækkende 

overkrop, mærke hans varme og dufte 

hans parfume.  

Du vil gøre alt for at komme i kontakt 

med ham og se hans ægte smil under 

mundbindet. 

  

Dit hjerte banker hurtigere og hurtigere i 

takt med, at podervognen ruller tættere 

og tættere på dig. Den skønne poder 

bukker sig ind over bordet, hans smukke 

øjne møder dine, og du går i panik - 

hvad gør du? 

  
1. Lader dig rive med af din generthed, 

kigger ned i bordet og lader dine kin-

der rødme 

 

2. Sender ham et intenst blik, og smiler 

med øjnene 

  

Dit sygesikringskort bliver scannet, du 

udfylder dine oplysninger og gør klar til 

at pode dig selv. Men pludselig kommer 

du i tanke om, at du har været lidt forkø-

let de sidste dage og har glemt at pudse 

næsen. Hele dagen har du gået og snøf-

tet for at holde snottet inde, men nu står 

den lækre poder foran dig og holder øje, 

når din vatpind skal trækkes ud af næsen 

- hvad gør du? 

  
1. Bliver i klassen og håber på, at det er 

din “lucky day,” og at snotklatten på 

mirakuløs vis bliver siddende i næsen, 

selvom du i realiteten godt ved, at vat-

pinden vil trække en klat med ud i 

samme sekund, som poderen vil kigge 

på dig 

 

2. Skynder dig på toilet og pudser næse, 

indtil du er sikker på, at der umuligt 

kan være mere guld tilbage. På denne 

måde kan du vise din poder, at din 

næse er lækker, ren og snotfri. 

  

  

Læs her, hvis du vil score din hals-po-

der: 

  

Du står i den lange kø og venter. Jo læn-

gere du står og venter, jo mere nervøs 

bliver du. For du ved, at om lidt ser du 

ham den lækre. Stille og roligt kommer 

du langsomt frem i køen, dine øjne van-

drer rundt og dér i det fjerneste hjørne, 

spotter du ham.  

  

“Vælg mig, vælg mig, vælg mig,” tænker 

du, mens køen foran dig bliver kortere 

og kortere. Du prøver at regne dig frem 

til, hvilken poder, der skal pode hvilken 

person i køen. Måske er du heldig, må-

ske er du ikke. Dine beregninger og tan-

ker standser pludseligt, da du hører or-

dene: “Kom du bare herover til mig”. 

Dine fødder flytter sig kejtet og usikkert 

hen over det blå halgulv, indtil du står 

på krydset foran ham. Mens han finder 

materialerne til at pode dig, kommer du 

pludselig i tanke om, at du har glemt at 

børste tænder, da du har haft virtuel un-

dervisning og ligget under dynen hele 

dagen - hvad gør du? 

  



 

 

1. Du beslutter ikke at gøre noget og hå-

ber på, at hans mundbind dækker næ-

sen så godt, at han ikke kan lugte no-

get. Forhåbentlig har han podet kaffe-

drikkere hele dagen, så han har vænnet 

sig til en værre ånde. 

2. Du fisker i smug en mintpastil op af 

tasken, mens han har ryggen til. På 

denne måde kan du hurtigt friske ån-

den op, så du med stolthed og frisk 

lugt kan åbne munden og lade ham 

pode dig. 

  

Han lader vatpinden bevæge sig ned 

gennem munden og skraber på din ind-

vendige hals. Du mærker tårerne begyn-

der at presse sig på under dine øjenlåg, 

og du mærker, at trangen til at hoste bli-

ver større og større. Sekunder føles som 

timer, mens du samtidig nyder tiden 

med ham, hvor han kun står en halv me-

ter fra dig. Krilleren i halsen bliver vold-

sommere og voldsommere, og opkast-

lydene bliver sværere og sværere at 

holde tilbage - hvad gør du? 

  
1. Du lader trangen til at hoste overtage 

trangen til at være afslappet og char-

merende. Hostene og opkast-lydene 

fortsætter, uden du har mulighed for at 

beherske dem, og før du ved af det, 

har du hostet ham direkte i hovedet, 

og han giver dig et underligt og afvi-

sende blik. 

2. Du bruger alle dine kræfter, energi og 

selvkontrol på at holde hostene inde i 

din hals. Du fokuserer i stedet 100% 

på hans smukke øjne, som får dig til at 

glemme din trang til at hoste. 

  

Resultat: 

Hvis du har valgt nummer 1 hele vejen 

igennem, burde du nok genoverveje, om 

du egentlig er klar til at score din poder, 

eller om din forelskelse blot skal for-

blive en hemmelig fantasi. Hvis du i 

stedet har valgt nummer 2 hele vejen 

igennem, er du klar til at gå “all in” og 

satse det hele. Good luck people. 

  

  

Scorereplikker 
 

Lærernes bedste scorereplikker 

  

“Vil du med hjem og se min bogsamling?” 

  

“Har vi ikke læst sammen engang?” 

  

“Det kan godt være jeg er fuld, men jeg har 

lige lagt nyvasket sengetøj på” 

  

“How are you doing?” 

  

“Slog du dig da du faldt ned fra himmelen?” 

  

 

2.d’s bedste scorereplikker 

  

“Er du en terning? Hvis du var, ville jeg 

smide dig på sengen og håbe på seks” 

  

 “Hvordan vil du så have dine æg her til mor-

gen, hårdkogte eller befrugtede?” 

“Jeg er pokemon træner, vil du se mine poke-

balls?” 

“Da Gud skabte mig, gav han mig valget om 

at være god i sengen eller have en god hu-

kommelse, men øøhh, hvad var det jeg ville 

sige 

 



 

 

Horoskop 

 
• Typen - under sommer 

22. december - 20. januar stenbukken:  

1. Ferien for en stenbuk vil være en storbyferie 

fx. til London 
2. For at slappe af, vil stenbukken lytte til en 

lydbog 
3. Hvis stenbuk skulle være en drink, ville den 

være en espresso Martini 
4. Stenbukkens eventyr denne sommer vil 

være en helt igennem planlagt tur med ven-

ner og veninder 
5. Stenbukken skal have tid til at tage en 

masse timer på arbejde, så de kan få tjent 

nogle penge. 

 

21. januar - 18. februar vandmanden: 

1. Vandmandens drømmeferie går til en ø om-

kring Grækenland, der ikke er befolket af 

turister 
2. Afslapning for en vandmand vil være fikti-

onslæsning i en ægte bog 
3. Vandmanden som en drink vil være en øko-

logisk øl 
4. Vandmandens eventyr denne sommer vil 

være en vandretur, der skal dokumentere det 

hele på et engangskamera 
5. Vandmanden glæder sig til at komme til et 

sted uden internet og isolere sig selv.  

 

19. februar - 20. marts fisken: 

1. Fisken vil tage på en lækker all inclusive fe-

rie. 
2. Denne sommer slapper fisken af med masse 

lurer i solen. 
3. Fisken som en drink vil være en Gin Hass.  
4. Fiskens eventyr denne sommer er en picnic 

med vennerne eller kæresten. 
5. Fisken glæder sig bare til at sove længe og 

til hygge aftener. 

 

21. marts - 20. april vædderen: 

1. Vædderen vil tage på vandsports ferie på 

Gran Canaria  
2. For at slappe af nedkøler vædderen ved 

poolen 
3. Som drink vil vædderen være en filur 

4. Der er ikke tal på vædderens eventyr denne 

sommer, de er altid spontane og klar på et 

nyt eventyr.  
5. Vædderen glæder sig til nye oplevelser med 

vennerne denne sommer.  

 

21. april- 21. maj tyren: 

1. Tyrens ferie går til et spaophold i Budapest 
2. For at slappe af vil tyren forkæle sig selv 

med ansigtsmasker, brunch og spaophold. 
3. Tyren som en drink er en cosmopolitan.   
4. Denne sommer tager tyren ud og udforsker 

cafeer, restauranter og madboder som deres 

eventyr  
5. Tyren glæder sig bare til at komme helt ned 

i gear og forkæle sig selv. 

 

22. maj - 21. juni tvillingen:  

1. Ferien for en tvilling, vil være en drukferie 

til Sunny Beach  
2. Tvillingen slapper af med hygge aftener 

sammen med vennerne 
3. Tvillingen som en drink vil være en Tequila 

Sunrise 
4. Eventyret denne sommer for en tvilling er 

roadtrips med vennerne. 
5. Tvillingen glæder sig til, at komme ud af 

huset og tilbringe en masse tid med en 

masse venner.  

 

22. juni - 22. juli krebsen: 

1. For en krebs vil denne sommers ferie være 

en sommerhustur med de nærmeste 
2. For at slappe af læser krebsen en fiktiv ro-

man i solen 
3. Krebsen som en drink, er en gin tonic 
4. Krebsens eventyr vil være udendørsaktivite-

ter, jordbærplukning eller cykelture 
5. Alt krebsen glæder sig til er at have god tid, 

ikke være stresset og tilbringe en masse 

kvalitetstid med familie og venner.  

 
 
 
 

23. juli - 23. august løven: 



 

 

1. Den perfekte ferie for en løve, vil være en 

luksus ferie i Sydfrankrig. 
2. Løven slapper af ved, at catche up med ven-

ner på terrassen.  
3. Hvis løven var en drink, ville de være en 

Aperol Spritz.   
4. Eventyret for en løve denne sommer vil 

være at holde en temafest som vært.  
5. Løven glæder sig til at møde nye bekendt-

skaber til sommerens fester og hyggeafte-

ner.  

 

24. august - 23. september jomfruen: 

1. For en jomfru vil den perfekte ferie være en 

sprogrejse eller en anden lærerig ferie.  
2. For at slappe af vil jomfruen solbade, imens 

de lytter til podcast.  
3. Jomfruen som en drink, er en mojito.  
4. Dennes sommers eventyr for en jomfru vil 

være at gå på opdagelse til diverse loppe-

markeder og forny garderobe og værelse. 
5. Jomfruen glæder sig til at komme ned i 

gear, holde fri fra lektier, og forberede sig 

på næste år.  

 

24. september 23. oktober vægten: 

1. Den perfekte ferie for en vægt vil være en 

ferie i Barcelona, så er der både mulighed 

for strand og storby  
2. Vægten slapper af ved at solbade, så de får 

en lækker farve.  
3. Hvis vægten var en drink, ville de være en 

Strawberry Daiquiri 
4. Vægten vil udforske deres kreative side og 

tage ud og male keramik som deres eventyr 

denne sommer.  
5. Vægten glæder sig til at have god tid til at 

nå det hele uden stress.  

 

24. oktober - 22. november skorpionen: 

1. Skorpionens foretrukne ferie vil være et 

hyggeligt kroophold med en ven eller kære-

ste. 
2. For at slappe af holder skorpionen film ma-

raton.  
3. Skorpionen som en drink vil være en por-

nstar martini. 
4. Natte eventyr er denne sommers eventyr for 

en skorpion.   

5. Skorpionen glæder sig til en masse ture, 

hvor der forhåbentligt sker en masse spæn-

dende ting 

 

23. november - 21. december skytten: 

1. Den perfekte ferie for en skytte er en fest tur 

til ibiza 
2. Skytten slapper af ved at gå en langtur med 

musik eller en god ven i ørene.  
3. Hvis skytten var en drink ville de være en 

sex on the beach.  
4. Spontane ture vil være skyttens eventyr 

denne sommer, for skytten er altid klar på 

eventyr.  
5. Skytten glæder sig til de mange sommerfe-

ster.  
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hvilken corona-dater er 

du? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Møder du testet op til en date? 

      A: Ja, selvfølgelig. Vi følger Mette-mors                      

retningslinjer. 

       

     B: Nej, jeg er altid positiv 

       

     C: Nej, Corona er et scam  

Husker du mundbind og kondom under sex? 

     A: Ja, jeg er altid fuldt beskyttet 

 

     B: Ja, men det smuttede lige en gang eller to 

 

     C: Nej, I like it raw 

Din veninde er lige testet positiv, men dit nye 

Tinder-match er vildt cute. Hvad gør du? 

     A: Det er simpelthen for risikabelt. Jeg tager 

ikke afsted. 

    

     B: Jeg tager afsted, men bliver testet og ta-

ger mundbind på. 

 

     C: Jeg tager selvfølgelig afsted alligevel. 

Man går da ikke glip af at møde en sød date. 

Din date sidder og hoster. Hvad gør du? 

      

      A: Det går ikke. Jeg tager hjem 

 

      B: Jeg spørger min date om de er blevet te-

stet 

 

      C: Vi fortsætter daten. Lockdown-buddies 

er vildt populært 

Du og din date har lige spist hvidløgsbrød. 

Du kysser din date, men kan hverken smage 

eller lugte noget. Hvad gør du? 

    A: Du panikker og informerer din date om 

problemet  

 

    B: Du tænker dig lidt om, men vælger at ig-

norere det 

 

    C: Jeg er ligeglad og siger ikke noget. Min 

date har sikkert bare taget en mint. 

 

 

Du har bestilt bord til dig og din date, men du 

har glemt corona passet. Hvad gør du? 

 A: Pis, det må blive en anden god gang. 

 

 B: Mon ikke jeg kan nå en lyntest 

 

 C: PicCollage er en god app til redigering, 

og en plet på straffeattesten er ingen ting! ;) 

 Hvis du fik flest… 

 

A: Du er den fornuftige corona-dater. Vi 

hylder dig og du er et godt eksempel ;)  

 

B: Du er en okay corona-dater, du er dog 

lidt varsom, og du lever livet lige på græn-

sen… Pas nu lidt på. 

 

C: Du er en forfærdelig corona-dater, og sik-

kert også en superspreder. Tænk dig om, for 

fanden. 


