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Skrevet af: Ida Purkær og Malthe Hoffmann 
 

Efter halvandet år med Corona-rædsler og 

restriktioner må Brønderslev 

Gymnasium endelig fredag d. 

17. september holde fest for skolens STX- og 

HF-elever. Festeudvalget har 

lovet en fantastisk introfest fyldt 

med gymnasieliv, god stemning og socialt 

samvær på tværs af klasser og årgange. 

 

Efter et år præget af Corona og online 

undervisning, begynder den normale ”før-

Corona” hverdag at blive en realitet på 

Brønderslev Gymnasium. Sammen med 

undervisning i skolens lokaler tilhører det 

sociale fællesskab, som gymnasietiden plejer 

at være kendetegnet ved. Eleverne på 

Brønderslev Gymnasium har allerede store 

forventninger til den første elevfest. “Jeg 

regner med, at det bliver vildt” udtalte en 

elev, tidligere på ugen til BG-times, og 

tilføjede med et smil på læben, “jeg tror vi 

kommer til at drikke rigtigt meget, og folk 

bliver rigtig fulde. Jeg håber, at folk er 

virkelig meget på, og 2.g’erne er klar”  

  

Introfesten skal forgå i skolens kantine, hvor 

festudvalget står klar til et brag af en  

 

 

 

fest. Traditionen tro skal 

1.g’erne indvies 

til introfesten. Indvielsen 

af de nye 1.g’ere, de såkaldte 

”frøer”, er en meget 

vigtig tradition, som desværre 

ikke kunne gennemføres 

sidste år. I år står 

festudvalget klar med salg af 

tuscher ved festens 

start, da 3.g’erne igen har fået 

lov til at tegne på de ny 

ankommende elever.   

For at være helt sikre på at festen bliver en 

enorm succes, har festudvalget vedtaget at 

introfesten skal være en temafest, hvor de 

forskellige årgange skal være klædt i hver 

deres farve. 1.g’erne skal have grøn på, for at 

symbolisere, at de er frøerne til festen. 2.g’erne 

skal iføre sig sort, og 3.g’erne skal iføre sig 

hvidt.   

  

I år er der blevet vedtaget nye 

regler til elevfesterne. Eleverne kan ikke 

vende tilbage til festen, hvis de først er gået 

udenfor. Dørene lukker klokken 21:00, og 

derefter kan man altså ikke forlade festen og 

komme tilbage. Grunden til de nye 

regler er det nye vedtaget rygeforbud, og 

derfor ser festudvalget ingen grund til, at 

elever skal være udenfor under festen. Flere 

elever har stærke holdninger til dette nye 

forbud. BG-times har 

derfor interviewet eleverne. ”Det 

er virkelig nederen, fordi der altid er meget va

rmt til fester. Hvad skal man hvis man får det 

dårligt, man kan ikke længere 

lave TO (Taktisk opkast).” udtaler en 

elev fra Brønderslev Gymnasium. Alt i alt er 

der en samlet opfattelse af, at eleverne på 

Brønderslev Gymnasium er totalt klar til 

introfesten fredag.   

Forventninger til 

første elevfest 
>> Endelig slår Brønderslev Gymnasium dørene op for den 

første fest i halvandet år for skolens gymnasieelever << 
 



Stor modstand fra elever -                 

Folketinget bryder ind 
 

Skrevet af:  

Caroline Sofie Vognstrup Nielsen 

 
Sundhed er et stort fokuspunkt for folketinget i år, 

især med fokus på unge. Folketinget hævder, at 

unge skal drikke mindre og stoppe med at ryge og 

tage snus. Derfor har de lavet nye love og er 

kommet med forslag, for at stoppe mængden unge 

indtager. Det rammer især dem, som er afhængige 

af smøger eller snus. 

I år er nikotin, i form af smøger og snus, blevet 

forbudt på alle gymnasier i Danmark inklusivt 

Brønderslev Gymnasium og HF. En undersøgelse 

fra 2019, som er lavet af Kræftens Bekæmpelse, 

viser, at 26% af gymnasieelever ryger og 27% tager 

snus. Der er mange blandede holdninger til, at 

nikotin er blevet fjernet - I et spørgeskema lavet for 

elever på Brønderslev Gymnasium omhandlende 

alkohol og nikotin, er 25% uenige i, at det skal 

fjernes og 43,9% synes hverken enten eller.  

Det at stoppe folk i at ryge i skoletiden gør, at flere 

er begyndt på at tage snus, da det er nemt at skjule. 

Dette skriver direktøren fra Statens institut for 

Folkesundhed. Han nævner, at folk som normalt 

ryger, begynder at tage snus for at holde 

nikotintrangen nede, indtil de kan ryge igen. Derfor 

er fokusset på, at unge skal stoppe, måske ikke 

realiteten ved denne lov. 1.g’eren Agnete Ziegler 

fra Brønderslev Gymnasium har udtalt sig om 

hendes holdning til, at snus og smøger er blevet 

fjernet fra skoletiden - ”Jeg synes ikke, at det skal 

fjernes. Jeg gør det ikke selv, men jeg synes selv 

folk skal styre, hvad de vil gøre med deres krop, og 

de ved hvilke risici, der er. For mig er snus ikke nær 

så slemt, da det ikke påvirker folk omkring en, 

modsat smøger som kan skade andre, f.eks. hvis 

man har astma, og så lugter røgen tilsvarende 

også”.  

Især til fester har snus og smøger stor indflydelse 

for unge, hvor formålet er det sociale. Festryger er 

et brugt begreb blandt unge. Det at man går ud i 

flok og ryger en smøg, skaber en social samvær og 

fælles interesse.  

 

 

 

Udover, at nikotinen er blevet fjernet, så skal 

mængden af alkohol til gymnasiefester sænkes.  

Det skal gøres, fordi de voksne ser det som et 

problem, at alkoholen har så meget fokus. På 

Brønderslev Gymnasium er der blevet udtalt fra 

samtlige lærer, at man godt kan hygge sig med 

mindre alkohol i blodet, og derfor sænker de 

mængden af alkohol, som bliver solgt til festen. Det 

har fået stor modstand, hvor hele 78% af eleverne 

på Brønderslev Gymnasium er imod dette, og 

mener ikke at alkoholen skal sænkes. Det gør 

Agnete Ziegler heller ikke - ” 100% ærligt, så vil 

jeg ikke dukke op til gymnasiefester, hvis alkoholen 

bliver fjernet. Det hjælper på hyggen, og spiller en 

stor faktor i at lære nye mennesker at kende. Man 

sænker paraderne, når man har indtaget alkohol. 

Derfor tror jeg, at det vil give en anden stemning, 

hvis mængden af alkohol sænkes for meget. Dog 

synes jeg helt klart, at man skal oplyse eleverne om, 

at de skal være forsigtige og ikke nå ud over sine 

grænser, så det går galt og ender med hovedet i 

toilettet”.  

  

På Brønderslev Gymnasium er en stor procentdel 

af elever imod disse beslutninger, som er lavet for 

gymnasier. Størstedelen af unge kan godt drikke 

ansvarligt, og de kender deres grænser. Unge 

kender risiciene ved både alkohol og nikotin, så er 

det virkelig nødvendigt at lave disse ændringer på 

gymnasier, når unge selv ved, hvad de går ind til. 

 

 
 

  



 

 

 

Skrevet af:  

Katrine Dunker Vejen Jensen og Cecilia Nordsäter 

Nielsen 
 

 

Amalie sidder hjemme foran spejlet og gør sig 

klar, hun glæder sig meget til hendes første 

gymnasiefest. Forventningerne for aftenen er at 

score ham den søde fra A- klassen, som hun har 

kigget lidt ekstra på, nemlig Casper. Der er blevet 

lavet en aftale med veninderne fra klassen om, at 

de skal mødes inden festen for at drikke sig 

snalrede. For at de ikke ankommer helt ædru, det 

ville jo være pinligt at komme som de eneste 

ædru. På vej over til de andre piger møder hun 

nogen af drengene fra hendes klasse som også har 

aftalt at holde forfest sammen. Der bliver hilst på 

dem imens hun hører alle deres tasker klingre. Da 

hun ankommer til forfesten, er de andre allerede 

blevet halvfulde, så hun skynder sig at tage et par 

shots for at komme på samme niveau som 

dem. Hun hører ude fra toilettet, at de andre 

snakker om hvem de vil score. Flere snakker om 

Casper fra A- klassen, hun tænker om hun 

overhovedet har en chance. Klokken 

bliver 20:00, hvor de beslutter sig for at gå over 

mod elevfesten, på vejen møder de nogle fra A- 

klassen, og Amalie spotter hurtigt Casper. Emma er 

allerede ved ham og forsøger ihærdigt 

at smigrer sig ind. Ved indgangen står Pernille, 

hvor hun tager imod alle eleverne. Amalie går på 

toilettet med Olivia fra klassen, de snakker om, at 

mange af pigerne vil prøve på Casper 

i aften. Olivia kan godt mærke, at Amalie er 

nederen over at se Emma og Casper 

sammen, hun ved nemlig godt, at Amalie er lun på 

Casper. Olivia fortæller hurtigt, at der går rygter fra 

de andre drenge om, at Casper også har et godt øje 

til Amalie, i dette øjeblik bliver stemningen helt 

anderledes, og Amalie bliver rød 

i hovedet. Pigerne stiller sig i kø til alkoholen og 

bestiller 4 breezers, ”150 kr. bliver det”, siger ham 

der står bag baren. Pigerne kigger på hinanden med 

store øjne. Olivia siger febrilsk ”Hvad mener du, 

man kan få dem til 80 kr. i Føtex?”. Amalie ender 

med at sende pengene og går hen imod de andre fra 

årgangen. Pigerne snakker om de dyre priser for  

 

 

 

alkoholen, imens de bunder dem. Ude bag ved kan 

de høre en masse tumult, flere er blevet for fulde og 

prøver ihærdigt at komme udenfor, men nogle af 

lærerne forsøger at holde eleverne tilbage uden 

held. Det eneste Amalie tænkte på hvordan, at hun  

kunne komme i kontakt med Casper, hun går op for 

at købe mere at drikke. ”2 øl, tak”, lyder  

det, Amalie kigger og der står Casper, hun bliver 

rød i hovedet og siger det samme ”2 øl, tak”, Casper  

kigger på hende og siger: ”en pige der kan lide øl, 

fedt nok”. De går sammen fra baren, ud på det 

fyldte dansegulv, hvor Casper tager sin 

arm omkring Amalies talje og trækker hende helt 

tæt på. Amalie bliver nervøs og trækker sig væk fra 

Casper, han bliver ivrig og trækker Amalie til sig 

igen. Det hele snurrer rundt i hendes hoved, og 

pludseligt bemærker hun, at Caspers læber røre 

hendes, de er varme og bløde. Hun kan godt mærke 

øjnene hun får fra pigerne bag hende, men vælger 

at ignorere det, endelig har hun Casper for sig selv, 

kun Amalie og Casper. Aftenen går hen, og Casper 

spørger hvordan Amalie kommer hjem fra festen, 

hun tænker lidt, selvom hun ved, at hendes far vil 

hente hende, men hun vil se hvilken 

retning samtalen tager. ”Hmm, jeg ved det egentlig 

ikke rigtigt”, siger Amalie, Casper udbryder at hun 

bare skal tage med ham hjem, hans mor ville hente 

dem og komme med rundstykker om morgenen. 

Amalie hvisker ham i øret at det vil hun i hvert fald 

godt.   

 

 

 

  

Elevfesten på BG 



Offentlig transport i forbindelse med 

ungdomsuddannelse¨ 

 

Skrevet af:  

Kimmie Vinther 
 

 

Kasper fra 2.C mener selv, at han har svært ved at 

nå alle sine lektier på grund af den offentlige 

transport, han skal tage hver dag. Han tager bussen 

om morgenen klokken 07:18, hvilket betyder, at det 

tager 40 minutter for Kasper at komme til og fra 

skole. Kasper udtrykker sin frustration over de 

dårlige afgangstider, og her kommer han med et 

eksempel. 

”Hvis vi har fået første modul aflyst, så kan jeg 

enten være på skolen klokken 8:00 eller først møde 

omkring klokken 11:00, og så skal jeg prioritere, 

om jeg vil være på skolen halvanden time før mit 

første modul eller få fravær for et halvt modul”   

 

Rigtig mange unge på Brønderslev Gymnasium og 

HF pendler hver dag til og fra skole. I manges 

tilfælde er det tidskrævende og en dyr omkostning. 

For mange betyder det, at de bliver pressede med 

skolearbejdet, og det er ikke altid, at der er tid til 

lektierne derhjemme.  

                                                                                                        

På ungdomsuddannelser er det bevist, at mange 

studerende har svært ved at socialisere sig, da 

transportmulighederne ikke er særlig gode udenfor 

kommunegrænserne. Her kan Anne fra 2. D melder 

sig enig. 

“Har du svært ved at socialisere dig, når busserne 

ikke går så ofte ind til byen?” 

“Ja til tider, fordi der ikke er sørget for så mange 

offentlige transportmuligheder i hele kommunen.” 

Anne har 22 kilometer til og fra skole. Det tager 

hende 45 minutter hver eneste dag med bus. Anne 

mener ligesom Kasper, at transporten går ud over 

lektierne, hvor Anne også tilføjer: ”Jeg havde mere 

tid til at lave lektier, da vi var hjemme ved 

nedlukningen og ikke skulle bruge tiden på at nå 

hjem først” 

 

Den offentlige transport er ekstremt dyr, og det er 

specielt en udfordring, når unge føler, at en del af 

deres SU bliver brugt på offentlig transport 

udelukkende for at komme til og fra skole.  

Billetpriser for offentlig transport er steget 

gevaldigt over de sidste ti år. Statistikker viser, at 

priserne for tog er lidt mere end 9% højere end 

forbrugerprisen. På bare ti år er en togbillet på to 

zoner blevet 4,50 kr. dyrere. 

En tidligere elev fra Brønderslev Gymnasium og 

HF, Emmelie Sofia Maillardet, som gik ud sidste år 

pendlede gennem det meste af sin 

ungdomsuddannelse på Brønderslev Gymnasium.  

”Kunne du mærke, om transporten påvirkede din 

SU?”   

”Generelt set, så har man ikke særlig mange penge 

når man får SU. Samtidig boede jeg ude, så for mig 

var det selvfølgelig en irriterende ekstra udgift, 

men det var ikke fordi jeg tænkte, at jeg nu lå i 

ruiner. Men altså jo, jeg kunne da godt mærke, at 

transporten påvirkede min SU”. 

Emmelie siger derudover, at hun ikke kun brugte 

sit ungdomskort til og fra skole, og derfor gav det 

mening at bruge 400 kr. af sin SU på det om 

måneden. 

“Hvordan oplevede du transportmulighederne?” 

“Transportmulighederne var okay. Jeg kan huske, 

at hvis man skulle nå det første tog, når man fik fri 

klokken 14:55, så skulle man løbe stærkt for at nå 

det. Man skulle også spørge, om man måtte få 5 

minutter tidligere fri, hvilket ikke var tilfældet, så 

det vil sige, at jeg som regel ventede i en halv 

time.” 

 



  

Som overstående viser, kan det være en udfordring 

for nogle studerende på Brønderslev Gymnasium, 

der tager offentlig transport, at nå alle lektier på 

grund af lang transporttid. I nogens tilfælde kan det 

være svært at opretholde venskaber uden for 

skoletiden, fordi de studerende hele tiden skal tage 

hensyn til skæve og få transporttider.  

 

Det Store Brønderslev Marked 
 

Skrevet af:  

Lærke Rønne og Cecilie Nyborg 
 

 
Til byens store skuffelse blev det Store Brønderslev 

Marked desværre ikke til noget i 2020 grundet 

Corona pandemien og de mange retningslinjer. 

Selvom dette var en ærgrelse for de fleste, så gjorde 

det blot begejstringen for markedets åbning i 2021 

endnu større. Med mange forlystelser, 

kræmmerboder og musik – og et øltelt med en 

masse god energi, så blev dette års marked ekstra 

godt. Det hele kom til at foregå fra den 3. til 6. 

september, og vejret kunne man ikke klage meget 

over, da der blev budt på solskin det meste af tiden. 

Om aftenen blev der skruet fuldt op for musikken 

og fornøjelsen i ølteltet. Det endte endda med, at 

man knap nok kunne komme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ind og sætte sig ned, fordi der simpelthen hele tiden 

var fyldt op. Ikke kun de gamle nød at sidde  

sammen inde i teltet, men også de mange unge, som 

kom rendende om aftenen  

 

til en omgang druk. Det skete endda, at lørdag aften 

tog en uventet drejning, da ølteltet før midnat løb 

tør for alt alkoholen. Selv de mange paller dåseøl, 

som var købt ind som reserve, kunne ikke klare 

presset af de mange gæster. Folk var ikke specielt 

glade for dette, da de havde set frem til et brag af 

en aften. Bl.a. lød det som følgende fra en af 

gæsterne, Christian Rosenkilde Knudsen; “Det er 

det første marked i Nordjylland i 2021. De har fået 

en gylden mulighed for at starte det hele op, så skal 

man sgu også sørge for at 



have noget så simpelt som øl på lager”. Trods 

skuffelsen, blev den trælse stemning i sidste ende 

vendt, da musikken fik godt gang i dansegulvet. 

Der var meget usikkerhed på, hvorvidt de kunne 

afholde markedet i år, og derfor var kræmmere og 

leverandører senere på den, end de normalt ville. 

Derfor var der ekstra meget pres på, men 300-400 

frivillige kom og hjalp til, og markedet blev 

alligevel fuldendt med boder, karruseller, øltelt, 

musik og besøgende fra Brønderslev, samt fra 

mange andre steder i Danmark. Dog var tivoli 

noget af det, som der blev færre af til årets marked, 

fordi branchen generelt er i tilbagegang.  

Mandag aften d. 6/9 kom Kandis og optrådte. Dette 

var en begivenhed til markedet, som mange havde 

glædet sig til, hvilket gjorde, at der var rigtig god 

stemning. Der blev danset og fyldt med glade 

mennesker. De spillede hele aftenen i 

markedskroen fra klokken 18:00-22:00. 

Herefter sluttede markedet af med et brag, hvor der 

ved aftenens slutning klokken 22:00, blev affyret 

fyrværkeri for at fejre endnu et års Brønderslev 

marked med succes. Nu ser vi frem til næste års 

marked bliver lige så godt - hvis ikke bedre. 

 

  



 
 

 
 

 

Skrevet af:  

Emil Ingerslev Svane og Sander Saxberg Gajhede  
 

 

Når 2.G’erne mandag den 27. september 

ankommer til Berlin, er det med et tysk 

forbundsdagsvalg lige i hælene. Efter næsten 16 år 

på magten trækker den tyske kansler Angela 

Merkel sig. Hun har været formand for det store 

tyske parti CDU fra 2000 til 2018, og hun trækker 

sig nu endeligt fra politik i 2021 efter 

forbundsvalget. Valget afholdes den 

26. september, en dag 

før 2.G’ernes ankomst, og det ser ud til at 

blive det vildeste valg i Tyskland inden for de 

seneste 20 år. Meningsmålingerne viser 

ingen klare favoritter, og det trækker op til en 

valgkamp med både bedrageri, falske CV’er, grin 

og gråd.   

 

Hvorfor betyder det tyske valg noget for 

Danmark?  

Det tyske valg betyder noget for os her i 

Danmark, da Tyskland er vores største 

handelspartner, vores nabo og en af vores nøgle-

allierede, derfor vil ændringer i f.eks. tysk 

økonomi, grænsekontrol og klima have betydning 

for os i Danmark. Specielt er valget vigtigt, hvis 

man er interesseret i klima og grøn omstilling, da 

Tyskland er et af foregangslandene indenfor 

klima, når det gælder, de store industrielle lande 

som f.eks. England, Frankrig, USA, Kina mfl. De 

vil kunne sætte et eksempel for en grøn 

dagsorden, som de andre større lande ikke ville 

kunne ignorere, ligesom de vil kunne gøre det ved 

Danmark grundet vores størrelse. Kort sagt, hvis 

det lykkedes for Tyskland, så vil hele verden se 

med og eventuelt gå i deres fodspor.  

 

Den usikre lærling  
Det mest markante ved dette valg er, at man for 

første gang i 30 år ikke kan sætte kryds ved 

Angela Merkel. Merkel har efter mange år i 

politik trukket sig, og er blevet erstattet med 

Armin Laschet, en 60-årig, erfaren politiker fra 

Aachen. Desværre for Merkel, CDU og dets 

vælgere er Laschet langtfra den stabile, robuste og 

til tider kedelige politiske pæl, som Merkel nu 

engang var. Han har på det seneste været igennem 

et par skandaler, der har sendt CDU’s 

meningsmålinger langt under deres normale 

procenter. Under oversvømmelserne, som plagede 

den vestlige del af Tyskland, i sommers og var 

skyld i at mindst 133 mistede livet, var CDU  

og Laschet ude til en pressemeddelelse, hvor 

han bl.a. kunne iagttages stå og grine med 

nogle kollegaer, mens forbundspræsidenten talte 

om de voldsomme oversvømmelser.   
 

Den unge og måske lidt for friske   
Over på den anden side af 

det konservative CDU er det grønne-

venstreorienteret ”Die Grünen”, 

hvis kanslerkandidat er Annalena Baerbock. Baer

bock er De Grønnes første kanslerkandidat. Hun 

er 40 år gammel og repræsenterer dermed 

ungdommen i tysk politik, som oftest er domineret 

af halvgamle mænd og kvinder. ”Die Grünen” 

oplevede stor fremgang, og var på tidspunkt 

favoritter til at vinde valget, men Baerbock havde 

måske lidt for meget fart på, da der midt i 

valgkampen bliver opdaget, at hun har sminket sit 

CV, og glemt at oplyse de 180.000 dkk hun fik i 

gave af sit parti.   

 

Den kedelige men erfarne  
Til sidst men ikke mindst er der Olaf Scholz, der 

stiller op for SPD, det socialdemokratiske parti i 

Tyskland. Han er endnu en erfaren halvgammel 

politiker, der har stillet op for 

SPD siden 1975. Scholz er en 63-

årig gammel, finansminister og vicekansler under 

den nuværende regering. Han er en plan-b for 

mange tyske vælgere, men han kan meget vel 

blive en plan-a, hvis de to andre kandidater går 

igennem flere skandaler. Scholz har haft en 

forholdsvis skandalefri kampagne og reklamerer 

endda med, at han vil fortsætte Merkels politik, 

selvom de er af konkurrerende partier.    

 

Hvordan ender det?  
Som nævnt tidligere er dette det første valg i lang 

tid, hvor Merkel ikke er på stemmesedlen. Hvem 

der skal være hendes efterfølger som kansler, er 

stadig oppe i luften, og det ene bud er så godt som 

det andet. De seneste meningsmålinger fra INSA 

viser, at SPD og Scholz står til 26%, CDU 

og Laschet står til 21% og 

Die Grünen og Baerbock står til 15%. 

Umiddelbart ingen af partierne vil få nok vælgere 

til en flertalsregering, så hvem der bliver 

kansler, er nok den, som er mest villig til at gå på 

kompromis. Det eneste man ved med 100% 

sikkerhed er, at Merkels tid er forbi, og at de 

næste par år kommer til at vise, hvilken politisk 

retning Tyskland går i de næste par årtier.   

 

  

Her er den næste Angela Merkel 



Sommerens Transfervindue 
 

Skrevet af:  

Tobias Søe og Andreas Schneider Nielsen 
 

 

Der er ingen tvivl om, at dette 

sommertransfervindue har været et vindue, 

som vil blive husket for flere 

fodboldgenerationer. Vi vil vise de mest 

spændende og de køb, som gjorde dette 

transfervindue til et af de største for 

fodboldverden.  

 

Lionel Messi (Fri transfer) - “One club man”- 

Handlen er gennemført - fra Barcelona til 

Paris Saint-Germain. 

- Lionel Messi havde oprindeligt skrevet 

kontrakt med Barcelona for at få en forlænget  

kontrakt, men grundet en dårlig økonomi for 

Barcelona, havde de ikke andre muligheder, 

end at måtte takke nej til en af verdens bedste 

fodboldspillere. 

 

Cristiano Ronaldo (150 mio.) - Ude godt, 

hjemme bedst. Velkommen tilbage CR7 - Fra 

Juventus til Manchester United. 

- Cristiano Ronaldo skiftede med øjeblikkelig 

virkning fra Juventus til sin tidligere klub 

Manchester United. Der gik rygter om et skifte 

til Manchester City i stedet for, men tidligere 

træner Sir Alex Ferguson og nogle spiller fra 

United sørgede for, at han skulle komme hjem 

og spille for djævlene. 

 

Jack Grealish (875 mio.) - Young Star gør ny 

rekord - Fra Aston Villa til Manchester City. 

- Tidligere Aston Villa stjernen, Jack Grealish, 

er en meget ny og ung spiller som fremtræder 

i den Engelske liga. Han har skrevet den 

dyreste kontrakt, som nogensinde er skrevet i 

Premier League. Men kan han leve op til det 

store prisskilt? 

 

Romelu Lukaku (855 mio.) - Big Rom 

kommer tilbage - Inter til Chelsea. 

- Den belgiske stjerne angriber, Romelu 

Lukaku, vente tilbage til Chelsea, som han 

spillede for tilbage i 2011 – 2014. Han har 

tidligere spillet for Inter, men er nu vendt 

tilbage, og har skrevet en kontrakt frem til 

2026. 

 

Jadon Sancho (635 mio.) - Den længe ventede 

transfer fra Dortmund til Manchester United. 

- En af de nyere ansigter inden for 

fodboldverdenen er Jadon Sancho, som 

skiftede fra Dortmund til Manchester United. 

Begge parter var enige i en handel for den 21-

årige spiller, som har skrevet kontrakt med 

United frem til 2026. 

 

Jannik Vestergaard (120 mio.) - “uhhh 

danish friends” - fra Southampton til 

Leicester. 

- Det danske tårn på knap 2 meter slutter sig til 

sin landsholdskammerat, Kasper Schmeichel, i 

den britiske klub, Leicester City. Med hans 

store prisskilt skriver han sig ind i 

historiebøgerne, som den tredje dyreste danske 

transfer nogensinde. Kun bagved gulddrengen 

fra Odense, Christian Eriksen og Joachim 

Andersen.  

 



Joachim Andersen (130 mio.) - fra Lyon til 

Crystal Palace 

- Joachim Andersen slutter sig til den bedste 

liga i verden, efter han er kommet fra Lyon i 

Frankrig. Med dette kæmpe prisskilt, som han 

løber rundt med, skriver han sig ind i 

historiebøgerne som den allerdyreste danske 

fodboldspiller nogensinde, hvor han passerer 

alle de store som Eriksen, Laudrup-brødrene, 

Delaney osv. Man kan vist roligt sige, at der er 

kæmpe forventninger til den rutinerede midt-

stopper. Set på med danske briller håber vi alle 

sammen, at han leder Selhurst Park og co. til 

succes.   

 

Harry Kane (Transfersaga) - 

Bliver overraskende nok i 

Tottenham. 

- Den Britiske angriber, Harry 

Kane, bekræftede på sin Twitter, 

at han blev i Tottenham for denne 

sommer. Harry Kane meddelte 

før transfervinduet, at han gerne 

ville væk fra Tottenham, og at det var det 

klogeste, hvis han skulle vinde trofæer. 

Manchester City havde store overvejelser om 

at købe Harry Kane, men klubben forlangte 

over 1 milliard for den 28-årige, super 

angriber.  

 

Christian Eriksen - Hans Fremtid? Hvad sker 

der med ham nu? 

- Der er ingen tvivl om, at Christian Eriksen 

har haft en hård oplevelse denne sommer, efter 

han kollapsede under EM-kampen mod 

Finland. Det har gjort, at han har fået 

indopereret en hjertestarter, som skal mindske 

risikoen for at samme tilfælde skulle ske igen. 

Det har dog gjort, at han ikke kunne blive i sin 

tidligere klub Inter, fordi at man i den 

italienske liga ikke må spille med indopereret 

hjertestartere. Christian Eriksen kommer ikke 

til at spille fodbold resten af året, men han har 

allerede muligvis en kontrakt i vente hos den 

danske klub OB. 

 

 

Berlin forbi 
 

Skrevet af:  

Anne Louise Grundtvig Larsen  

 

 

Klasseværelset summer, og tæt på 30 elever 

venter spændt på endelig at få fri. Samfundsfag 

er det sidste modul, der skal udholdes og med 

28 grader udenfor og mangel på aircondition, 

er der udsigt til at det bliver en meget lang 

time. Ind kommer endelig Benny Bak Larsen, 

dagens hovedperson, med skjorte, 

cowboybukser og neongule sportssko. I dag 

bærer han på en viden, som mange 2.g’ere 

længes efter - kommer studieturen, og hvor 

skal vi hen? 

 

Det bliver Berlin, 5 dage og hele 2.g samlet. 

Der er vild stemning blandt alle eleverne - Yes! 

Vi kommer på tur, trods Corona. Og ikke nok 

med det, så får de også lov og tid til at mødes 

med kammerater på tværs af klasserne. Men 

efter et stykke tid, når folk har dæmpet sig lidt, 

begynder de også at tænke lidt nærmere over 

det. Hvad kan man overhovedet lave i Berlin? 

Er det ikke bare en eller anden by, der minder 

så meget om noget dansk, at hvis man lige 

smækkede et “slev” på enden, kunne det være 

det samme?  

Og det er lidt det dilemma, som 2.g’erne sidder 

i nu, for det er jo vildt fedt at skulle på 

studietur; noget som sagtens kunne være blevet 

aflyst på grund af Corona. Men på den anden 

side, er det ikke lige så fedt, som det kunne 

have været. Tidligere klasser har været i USA 



for pokker. Et af de største problemer kom dog 

først senere, da det blev offentliggjort, hvor 

meget det ville komme til at koste. Det var en 

heftig sum, og hvis man kommer fra en 

familieøkonomi, der allerede har det lidt hårdt, 

kan det godt ende med at være tæt på umuligt 

at få råd. Oveni det, blev det jo også bestemt, 

at købehavnerturen skulle ske umiddelbart lige 

før, og at der derfor skulle betales på samme 

tid. Pludselig bliver det altså ret mange penge, 

og man kan jo ikke bare lade være med at tage 

med. Det bliver ikke kun forfærdeligt at høre 

ens klassekammerater snakke om det tiden 

efter. Meget af tiden bliver også talt som 

fravær, hvis man ikke kommer. 

 

  

interviewet nedenunder med Kimmie Vinther 

fra 2.c, fortæller hun, at der er meget blandede 

følelser omkring turen. 

 

Hvad synes du om at skulle til Berlin? 

“Jeg synes det er okay, men det er selvfølgelig 

lidt træls, når jeg ved at c-klassen normalt har 

mulighed for at komme til USA”. 

 

Hvordan har du det med at skulle lytte til 

tysk og tale tysk hele tiden? 

“Jeg kan ikke finde ud af tysk, så det har jeg 

det ikke så godt med”. 

Synes du, at et andet sted havde været 

bedre? 

“ja, f.eks. USA, fordi jeg ved, at hvis Corona 

ikke havde været der, havde det måske været 

en mulighed”. 

Er det fair, at vi skal betale så mange penge, 

for at tage på tur? 

“Både og for jeg ved, at mad ikke er inkluderet 

i prisen, så det bliver rigtig dyrt i sidste ende, 

når man også skal have mad, men jeg er da 

ikke i tvivl om at det bliver en rigtig hyggelig 

tur”. 

Hvis du selv havde valgt, ville du så have 

taget afsted? 

“Ja, for det er en god mulighed for at skabe et 

stærkere sammenhold i klassen, når der har 

været alt det Corona, og vi ikke har haft 

mulighed for at se hinanden så meget”. 

 

Så på trods af alle de komplikationer der er 

forekommet, og stedet i sig selv, er der 

alligevel en ting, man kan se frem til, nemlig 

fællesskabet. Og i virkeligheden er det jo også 

lidt unfair at sammenligne Berlin med 

Berlinslev, for kulturen er jo anderledes, 

menneskene er ikke danske og stedet er ikke 

Danmark. Måske der faktisk kunne ske det 

mirakel, at det bliver til en helt okay og unik 

tur med masser af gode oplevelser. 

 

  



 

 

 

Aktivitetsdag 2021 
Skrevet af:  

Ajla Zolovic og Tobias Stougaard 
 

 

Den traditionsrige aktivitetsdag på 

Brønderslev Gymnasium blev afholdt i 

solskin med elever iklædt kreative 

kostumer, som dystede i spændende 

konkurrencer. Aktivitetsdagen sluttede 

af med kåring af vinderen og fredagscafe 

i kantinen. 

Traditionen tro blev der, på Brønderslev 

Gymnasium sportsplads, afholdt 

aktivitetsdag for hele skolen. Sportspladsen 

var fyldt med udklædte elever, som bl.a. forestillede pirater, cowboys, håndværkere og mad. 

Kostumerne var velovervejede og mange af klasserne gik all in. De bedste udklædte kunne man finde 

i 3.C. 3.C fik udnævnt bedste udklædning med deres gennemførte mad tema, hvor de var udklædt 

lige fra en hotdog til en banan. Pernille Dahl gik selvfølgelig rundt, og tog billeder af alle klassernes 

flotte udklædninger, som kan ses på gymnasiets facebookside.  

Vejret var så perfekt, som det kunne være, solen stod højt på himlen, og der var særdeles varmt. Det 

var et perfekt vejr til idrætseftermiddag. Der var dog nogen, som ikke havde tjekket vejrudsigten 

angående deres udklædning. 2.D tænkte, at afterski ville være en god ide som udklædning, det var 

det tilsyneladende ikke. Specielt ikke når der skulle konkurreres i benhårde konkurrencer. 

Konkurrencerne stod på tovtrækning, støvlekast, kast med frisbee og meget mere. Der var 9 fede 

konkurrencer, som skulle dystes i på tværs af klasser og årgange. Efter konkurrencerne var færdige, 

skulle vinderen kåres. Vinderen blev de hvide udklædte nye 1.hf’er. Det var 1.U som løb med sejren. 

De gennemførte næsten dagen ubesejret, dog med et enkelt nederlag. Men 2.A mente bestemt ikke, 

at de var de rigtige vindere. De mener, at der var ulige vilkår, da ikke alle deres modstandere stillede 

op til sækkeløb. Til konkurrencen hvor der skulle bæres vand med en ske, byttede Jeppe 

Christophersen rundt på de to holds vand.  

Selvom folk mente på kryds og tværs at de forskellige klasser snød, så var der stadig god stemning 

til fredagscafeen efter. Her var det 2.A i arbejdsbukser, som stod for årets første fredagscafe. Der blev 

solgt en masse breezere og øl, som gav 2.A et pænt overskud til deres klassekasse. Folk blev dog ikke 

længe, da Store Brønderslev Marked fik sit startskud selv samme dag. Mange af klasserne skulle 

videre til forfest, så fredagscafé blev til en slags for-forfest. Fredagscafe plejer at være fra 15-17, men 

i dette tilfælde lukkede de allerede omkring kl. 16.  

Alt i alt var det endnu en succesfuld aktivitetsdag, som blev afholdt på Brønderslev Gymnasium.  

Aktivitetsdag på Brønderslev Gymnasium 
 



Skrevet af:  

Natashia Dinesen og Christine Larsen 
 

 

Fredag den 3. september var den helt store 

festdag på BG, hvor det sociale for alvor kom 

i gang igen. Solen skinnede fra en skyfri blå 

himmel over sportspladsen. Det var en helt 

oplagt dag til intens kamp i forskellige 

aktiviteter. Efter opvarmning i festsalen 

spillede musikken højt ud fra flere Soundbokse 

på vej til sportspladsen, hvor lærerne var 

forberedte på at give eleverne en god dag. 

Sarah Thomsen og Naomi Lykke fra gf3 var 

yderst tilfredse med aktivitetsdagen. 

”Aktivitetsdagen levede op til vores 

forventninger, fordi alle havde gjort meget ud 

af deres udklædning, aktiviteterne var sjove og 

ikke så slemme. Det bedste var især den gode 

stemning, og det var fedt at lave noget andet 

end almindelig skole”, siger pigerne. Dog var 

pigerne ikke så begejstrede for deres eget 

kostume. ”Vores kostume var overhovedet 

ikke gennemført. Vi havde en god aftale, men 

det blev svært at føre ud i livet. Vi skulle have 

været en bande, men endte med at ligne Nik & 

Jay. De andres var til gengæld virkelig gode, 

især 3.g´ernes. Det er fedt når folk går all in på 

temaet”. Senere blev det også offentliggjort, at 

3.c vandt bedste udklædning, med et 

gennemført tema som frugt og grønt og andet 

iblandt. Derudover beundrede Sarah og Naomi 

også de klasser, der selv havde konstrueret 

kostumerne og ikke brugte så mange penge. 

Efter god stemning, musik, grin, leg og et brag 

af en kamp til aktivitetsdagen, hvor 1.u endte 

med at løbe med sejren, fortsatte festen 

indendørs. Første fredagscafé uden corona 

restriktioner i over et år blev taget godt i mod 

af alle elever, der benyttede sig af muligheden 

for endelig at kunne sidde sammen på kryds og 

tværs. 2.a havde opstillet bar med drikkevarer 

og høj musik i kantinen, hvor folk hurtigt 

samlede sig. 2.a havde skudt årets første 

fredagscafé i gang, trods at timerne op til havde 

været ret hektiske. ”Det var lidt hårdt at 

planlægge fredagscaféen, fordi vi var lidt 

uenige om, hvad vi skulle gøre med alkohol og 

opsætning. Det var også meget presset med 

tiden, og vi fik først drikkevarerne en time 

Den helt store fest dag 



før,” siger Marcus Kløve og Gustav 

Czerwonka fra 2.a.  

Drengene siger, at de var tilfredse med salget, 

selvom der ikke blev drukket så meget som 

klassen havde forventet. Grunden til at der ikke 

blev drukket så meget er muligvis, at folk gik 

tidligere pga. Brønderslev marked, som fandt 

sted senere på aftenen. De havde bestilt 25 

kasser øl og havde 20 tilovers bagefter. Der 

blev næsten ikke drukket Sommersby og 

Mokaii, men Breezer pineapple og orange var 

derimod et kæmpe hit. 

Som afslutning på en perfekt fest-fredag, 

langede 2.a den sidste alkohol over bordene 

inden de sidste elever smuttede hjem, for at 

forberede sig til Brønderslev marked om 

aftenen. 

 

 

Idrætsdag 

Skrevet af:  

Benjamin Jensen 
 

 

Idrætsdagen på Brønderslev Gymnasium er en 

begivenhed, som er længe eftertragtet. Dagens 

aktiviteter finder sted på den store boldplads, 

hvor hele skolen samles for at dyste i diverse 

aktiviteter. Aktiviteterne er meget forskellige,  

blandt andet kan man komme i en 

sækkeløbskonkurrence, tovtrækning, 

støvlekast, samarbejdsøvelser og meget mere. 

Traditionen tro klæder den enkelte klasse sig  

 

 

 

 

 

 

ud i fællesskab, hvor temaet er bestemt af 

klassen selv – nogle mere kreative end andre. 

Derfor bliver der også kåret den bedst 

udklædte klasse samt en vinderklasse af de 

samlede dyster.  

Boldpladsen var fyldt med godt humør og 

glade elever, som havde set frem til denne dag 

i månedsvis. 

 



 Efter eftermiddagens udfordringer kunne 

eleverne komme ind til en øl, breezer eller en 

anden form drikkelse til fredagscaféen. 

 

Interviews                                                                                              

Vi har i forbindelse med idrætsdag interviewet 

Kasper Thorndal fra 2.c, vedrørende hans 

mening om idrætsdagen. “Jeg synes, det er en 

super fed dag med masser af godt humør. Det 

er dejligt at se flere af eleverne fra gymnasiet 

samlet. Jeg ville selvfølgelig ønske, at vi havde 

haft nogle flere fællesaktiviteter sidste år, men 

det var der desværre ikke mulighed for – 

heldigvis ser det dog noget anderledes ud i år.” 

Vi har også haft snakket med Christine og 

Natashia fra 2.C, de var enige med Kaspers 

oplevelse med idrætsdagen. ”Vi synes også, at 

noget af det mest mindeværdige ved dagen var 

at se klassernes sammenhold, det var rigtig fedt 

at se klasserne 

samlet, samtidig 

med at de var 

engageret 

omkring deres 

udklædning” 

 

 

Fredagscafé 

Fredagscafeen på Brønderslev Gymnasium er 

en eftermiddag, hvor alle klasser kan sidde 

sammen og snakke, mens der spilles musik. I 

boden kan der købes alkohol, sodavand, vand 

mm. Til hver fredagscafe er det én klasse, som 

står for selve arrangementet. Denne klasse skal 

stå for indkøb af drikkevarer og eventuelt en 

form for mad. Det er også denne klasse, som 

skal finde på et 

tema, og 

informere resten 

af skolens elever 

om hvordan 

eftermiddagen 

kommer til at 

foregå. 

 

Fredagscafeen er 

en god aktivitet 

specielt for de 

nye 1.g- og 1.hf-klasser, som herigennem kan 

få opbygget en masse venskaber. Det styrker 

fællesskabet, både i de individuelle klasser, 

men også på hele årgangen. For 2.g’erne, 

3.g’erne og 2.hf’erne er denne eftermiddag en 

mere kendt rutine, og de kender hinanden godt 

i forvejen. De bruger derfor de to timer, som er 

sat af til eventet på at få nogle genstande i 

maven, snakke sammen om alt og ingenting og 

egentlig bare hygge sig. Der vil sikkert også 

være en god flok elever, som skal til fest eller 

i byen senere på aftenen, da det jo er på en 

fredag.  

 

Vi har interviewet nogle elever på skolen, 

omkring deres holdning til den fredagscafé 



som blev afholdt efter aktivitetsdagen, men 

også fredagscaféerne tilbage i tiden. 

 

Kathrine Birch Ory Nielsen fra 3.a udtaler: 

“Jeg synes, at fredagscafén efter 

aktivitetsdagen var udmærket, der har været 

mange gode før i tiden, hvor der har været 

ekstra høj musik, eller andre ting, der gør at 

folk har lyst til at være der længere”. 

 

Vi har også snakket med to nye 1.g’ere, om 

hvad de mener om fredagscafé, da det var deres 

første gang de har oplevet en fredagscafé.  

Mathilde Rudbæk fra gf5 udtaler: “Jeg synes, 

at det var et megahyggeligt koncept til 

fredagsbar, men hvis der var noget, som skulle 

forbedres, var det, hvis vi ikke havde været så 

opdelt.”  

 

Zenia Beck fra gf4 udtaler: “Jeg synes, det var 

megahyggeligt, men synes, det kunne have 

været rart, hvis det ikke var så opdelt” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ramaskrig på Brønderslev 

Marked 

 

Ølkatastrofe: Da klokken nærmede sig 

midnat, måtte ølteltets mange barer trække sig 

fra festen. 

 

Skrevet af:  

Julius Søskov og Marcus Cimpu 
 

 

Efter rekordbesøg lørdag aften, på den store 

markedsplads, kunne mange gå tørstige i 

seng. Da klokken nærmede sig midnat måtte 

ølhanerne trække sig fra festen. 

Aftenen kørte på skinner for det brede spænd 

aldersgrupper, men en flod af utilfredshed 

bredte sig i teltet da nyheden ramte. I baren var 

der kaos, da deres reservelager af dåseøl også 

blev udsolgt på kort tid. De måtte altså nu stå 

for skud for de utilfredse ølglade gæster. 

Brønderslev marked er normalt en weekend 

med god musik, alkohol og godt selvskab. Det 

blev dog hurtigt slut med alkoholen, blandt de 

festglade i ølteltet. 

Af de mange gæster til Brønderslev Marked, 

var den unge Tobias Grøn fra Brønderslev 

Gymnasium. Han havde forventet en stor aften 

med øl i lange baner, men måtte gå skuffet 

hjem.  

- ”Jeg nåede kun at få et par fadøl, før jeg 

måtte drikke mokaï. Jeg synes, det er noget 

møg, de ikke har styr på øl til sådant et 

arrangement”, lyder det fra Tobias, som 

bestemt havde højere forventninger til det 

årlige marked.   

Man kan se forskelligt på tørlægningen af 

øllen. Bandet Version 1,0, som spillede lørdag 

aften, så nærmere øltørken som en triumf, og 

som et tegn på den gode stemning. De skriver 

sådan på deres Facebook side. 

- ”Det var en helt fantastisk aften. Vi er SÅ 

taknemmelige for, at vi fik lov til at opleve 

sådan en SUPER FANTASTISK stemning. 

 

 Sjældent har vi set noget lignende. I fik 

ovenikøbet tømt barerne, som måtte melde alt 

udsolgt - endda før lukketid, hvorfor vi måtte 

stoppe en halv time tidligere end oprindeligt 

planlagt      Det er virkelig godt gået           ”. 

Weekenden var overordnet set en brændende 

succes, og det var til stor glæde for Carsten 

Overgaard, som er formand for Brønderslev 

Marked. På trods af ølmanglen lørdag aften, 

udtaler han, at der alligevel var godt gang i 

dansegulvet. Det skyldes nemlig denne 

positive indstilling, som Version 1,0 fik lagt fra 

sig. 

- ”Det lykkedes Version 1.0, som spillede i 

teltet at få vendt stemningen til noget positivt. 

De udlagde det som en sejr for publikum, at de 

lykkedes med at tørlægge baren”, udtaler 

formanden til Nordjyske, som var yderst 

tilfreds med weekendens begivenheder.  

 

 

Oprydning af Brønderslev marked er godt i gang: 



Fællestime om 

bæredygtighed 

 

Skrevet af:  

Julius Søskov og Marcus Cimpu 

 
 30. august havde vi på BG fællestime, som 

skulle omhandle bæredygtighed. Til 

fællestimen var der godt fyldt op i salen af 

elever fra alle årgange. Til fællestimen ankom 

også 4 politikere udefra, som kunne 

repræsentere hele det politiske spektrum i 

Danmark.  

 

Fra venstrefløjen fik vi besøg af Peder 

Hvelplund, som repræsenterede Enhedslisten 

og Flemming Møller Mortensen, som 

repræsenterede Socialdemokratiet. Fra 

højrefløjen fik vi besøg af Anne Honoré 

Østergaard, som repræsenterede Venstre og til 

sidst Morten Theissen, som repræsenterede de 

Konservative.  

 

Temaet for fællestimen var som sagt 

bæredygtighed, og det udnyttede de 

engagerede elever til at udfordre og stille 

panelet til ansvar for vores fremtid.  

Der blev gjort mulighed for, at eleverne 

kunne diskutere med politikerne, og det blev 

så sandligt taget seriøst. Mange engageret 

elever fra de forskellige årgange stillede 

mange forskellige spørgsmål, som blandt 

andet var omkring landbruget, og hvordan det 

skulle gøres mere effektivt og klimavenligt. 

Udover landbruget blev der spurgt om 

kinesernes rolle i klimaudfordringen, og 

hvordan vi får dem med på klima-vognen. De 

forskellige politikere prøvede at svare på 

spørgsmålene, så godt som de kunne, og de 

svar som de kom med, var gode og 

begrundende og noget som eleverne på BG 

kunne bruge til noget.  

 

Generelt var fællestimen super god. Det var 

superfedt, at eleverne engagerede sig, og at 

politikerne havde lyst til at stille sig op. 

Politikerne tog spørgsmålene op og kom med 

gode og seriøse forslag til at gøre verden til et 

mere bæredygtigt og bedre sted. 

  



Brønderslev Gymnasiums sports quiz  
Hvor godt kender du din sport? Test din viden i quizzen om sport og dine yndlingslærers forhold til 

det her. Tjek dine svar ved at kigge i boksen på næste side (det er den, der vender på hovedet, så du 

ikke snyder). Er du i tvivl om hvor godt du klarede dig, så kan du altid sammenligne dine resultater 

i vores fine skala! 

  

1 Hvem er Michael Schumacher? 

a. En gammel fodboldlegende 

b. En verdenskendt racerkører 

c. Lasse Grønborgs fætter i Tyskland 

 

2 Hvordan lyder Mester Martin Thorsagers kendte citat? 

a. En dag uden træning, er en dag uden mening 

b. En dag uden motion, er en dårlig dag 

c. En morgen uden kaffe, kan kun ende dårligt 

 

3 Hvad er fodboldelskeren Karina Bredsgaards yndlingsfodboldhold? 

a. Barcelona 

b. Real Madrid 

c. Tottenham 

d. Manchester United 

 

4 År 2021 har Danmark kæmpet for at vinde EM, men tabte semifinalen mod 

England. Hvor stort tabte vi? 

a. 3-1 

b. Vi tabte ikke 

c.  

d. ’3-2 

e. 2-1 

 

5 Hvad mener skønne Lasse Grønborg er sjovest? 

a. Selv at dyrke sport 

b. Se fodbold med en øl i hånden 

c. Dart med gutterne 

 

6 Den verdenskendte Cristiano Ronaldo skiftede i september hold fra hvad til hvad? 

a. Fra PSG til Manchester City 

b. Fra Manchester City til Manchester United 

c. Fra Juventus til Manchester United 

 

7 Hvad ville du aldrig se smilende Pernille have på?  

a. Briller 

b. Klaphat   

c. Jeans 

d. Løbetøj 

 



 

 

 

 

Hvor god var du? 
 

1-3 spørgsmål rigtige:  

Du er en ren skuffelse for sportens verden! 

 

4-6 spørgsmål rigtige: 

Har du boet under en sten? 

 

7-8 spørgsmål rigtige: 

Mester Martin er stolt! 

 

9-10 spørgsmål rigtige: 

Next stop, hvem vil være millionær 

 
 

 

  

8 Til VM i 1998, hvad hed træneren for det danske fodboldlandshold? 

a. Morten Olsen  

b. Richard Møller Nielsen  

c. Bo Johansson  

 

9 Hvem mener, at roligans bidrager til den fantastiske stemning i en fodboldkamp? 

a. Den søde Kantinedame  

b. Leif den lykkelige 

c. Rare rektor Per 

d. Mester Martin 

 

10 Hvor blev der afholdt OL i 2021? 

a. London  

b. Kabul 

c. Tokyo 

 

Hvor mange rigtige fik du: 

1. b, 2. a, 3. b, 4. d, 5. a, 6. c, 7. b, 8. c, 

9. c, 10. c       

 



BG’s horoskop  
 

-Vædderen 

 

Der er uro i luften, men først på 

eftermiddagen afløses det af ro og 

godt humør. Det øger din udlængsel 

og behov for at opleve noget nyt end 

hverdagens trummerum. 

♥♥♥♥♥♥ 

 

-Tyren 

 

Du undrer dig af og til over, at 

kolleger og venner læsser problemer 

af på dig. Det skyldes din evne til at 

lytte og komme med gode råd. Du er 

noget af en psykolog. 

♥♥♥♥♥♥ 

 

-Tvilling 
 

Du er hurtig på aftrækkeren, og det er 

ikke en fordel i alle situationer. 

Specielt ikke i samværet med din 

partner, hvor du let kan få sagt noget, 

du bagefter fortryder. 

♥♥♥♥♥♥ 

 
-Krebsen 

 

Det kan blive en aktiv og 

inspirerende dag, hvis du kan styre 

dit temperament og dermed vende 

det til noget positivt. Det er 

konstruktivt og giver en god 

harmoni. 

♥♥♥♥♥♥ 

 

-Løven 

 

Begejstring og godt humør præger 

dine aktiviteter, som hører til i den 

kraftfulde ende af skalaen, hvor du 

kan få afløb for din energi gennem 

fysiske kraftpræstationer. 

♥♥♥♥♥♥ 

 

-Jomfruen 

 

Dit samvær med familien giver 

tryghed. Men det mangler du, for du 

er lidt fjern. Vær bevidst om dette og 

tag fornuften med på råd, så kan du 

lære meget af det. 

♥♥♥♥♥♥ 

 

-Vægten 

 

Du er rastløs og konfronterende. Det 

er en dårlig cocktail, når 

temperamentet i den grad har tag i 

dig. Tag fornuften med på råd, så kan 

det blive en rigtig god dag. 

♥♥♥♥♥♥ 

 

 

-Skorpionen 

 

De økonomiske udsving, du oplever i 

øjeblikket, kan gøre dig utryg. Tag de 

lyse briller på, brug din gode 

forretningssans, så vil du vende 

situationen og opnå tryghed. 

♥♥♥♥♥♥ 

 

-Skytten 

 

Du har behov for at sætte grænser for 

at beholde din følelsesmæssige 

balance. Grænserne mellem dig og 

andre er flydende, så følelserne kan 

være andres og ikke dine. 

♥♥♥♥♥♥ 

 

 

-Stenbukken 

 

Du har behov for at sætte grænser for 

at beholde din følelsesmæssige 

balance. Grænserne mellem dig og 

andre er flydende, så følelserne kan 

være andres og ikke dine. 

♥♥♥♥♥♥ 

 

-Vandmanden 

 

Det er vigtigt for dig at have venner 

og bekendte, som du ønsker at være 

sammen med omkring idéer og 

interesser. Din hjerne skal hele tiden 

have nye udfordringer. 

♥♥♥♥♥♥              

 

-Fisken 

 

Du har et stort behov for at opnå 

status. Derfor bruger du også megen 

fritid på at lægge planer og sætte dig 

nogle mål, der hjælper dig til at opnå 

anerkendelse. 

♥♥♥♥♥♥ 

 


