
 

 

 

 

 

 

  

Mandag, 14. December 2021 

#33 

2u på studietur til Berlin 
Se mere på side 4 og 8 

 

W 

H 

A 

T 

?! 

Narkoskandale rammer 

Brønderslevs borgmester! 

Læs mere på side 6 

SPORT 
Er Mikael Uhre På 

vej væk, og hvad 

med Haaland?  

Se mere på side 2 

Tør du at læse denne 

uges særlige udgave af 

dit horoskop? 

Side 12 

Læs forrige aviser på https://www.xn--brnderslevgymnasium-w7b.dk/elevlex/the-bg-times 



Side | 2  
 

Er Mikael Uhre På 

vej væk, og hvad 

med Haaland?  

 

Mikael Uhre  

Michael Uhre er en 27-årig fodboldspiller 

som spiller i Brøndby, han har tidligere 

spillet i Sønderjyske og Skive. Han 

startede sin karriere i Sønderjyske, hvor 

han så efterfølgende blev lejet ud til 

Skive. Efter en rigtig god sæson i Skive 

kom han så tilbage til Sønderjyske, hvor 

han fik en rigtig god start, da han 

scorede 2 mål i Europa League. Efter to 

sæsoner, blev han så solgt til Brøndby, 

hvor han har spillet indtil nu 

I Brøndby går han under navnet uret. 

Grunden til at Brøndby vil sælge Uhre er, 

at hans kontrakt udløber sommeren 

2022.  

Sidste sæsons topscorer og titelvinder 

rygtes væk fra Brøndby i det kommende 

transfervindue. Allerede i sommerens 

vindue kom der et bud på den målfarlige 

angriber. I sommers lagde en anden 

bundesliga klub et bud hos `CV`. Her 

blev det afvist grundet de mange andre 

profiler de havde solgt. Nu er ´CV` vist 

klar til at slippe den vestjyske bomber for 

en sum af 10 millioner kroner.  

 

Hvis det skulle ske, at Brøndby sælger Uhre, 

vil de gå ud og hente en spiller, der kan gå 

lige ind på holdet som en 1 til 1 erstatning.  

Erling Haaland 

Der er snak om den 21-årig norske spiller 

fra Borussia Dortmund er på vej væk. 

Haaland har scoret 139 mål i 180 kampe. 

Chelsea er en af de klubber, som der er 

blevet sat i forbindelse med Erling 

Haaland. Men han har afvist, at der skulle 

være noget om snakken selvom Chelsea 

har tilbudt et højt millionbeløb plus en 

spiller i bytte. Erling har selv sat ord på 

nogle af de mange rygter, hvor han siger, 

at han er glad for at være i Dortmund. 

Desuden har han 3 år tilbage af sin 

kontrakt. Dortmund har været ude med 

en pris for Erling Haaland. Det skulle 

ligge omkring 175 millioner pund. 

Af: Frederik, Mads & Rasmus, 2u 
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Færre og færre 

unge stemmer 

Unge har generelt en lav 

valgdeltagelse i Danmark 

sammenlignet med andre 

aldersgrupper i befolkningen. 

Hvordan kan man øge 

valgdeltagelsen? 

 

De unge har ikke de store forventninger 

til kommunalvalget – i hvert fald ikke med 

hensyn til deres egen deltagelse. Blandt 

unge i alderen 17 til 24 år er kun 42 % 

sikre på, at de vil stemme til distrikts- og 

kommunalvalget tirsdag den 21. 

november, mens 18 % svarer det 

modsatte. Det viser en undersøgelse 

foretaget af YouGov for Momentum i et 

repræsentativt udsnit af befolkningen.  

 

Sammenlignet med ældre danskere, 

synes de unge, at kommunalpolitik er 

mindre vigtigt, og har mindre indflydelse 

på deres dagligdag. Derfor udgør de 

unge en aldersgruppe, hvor de færreste 

har lyst til at stemme. Undersøgelsen 

viser, at jo ældre du er, jo mere sikker er 

du på at ville deltage i kommunalvalget. 

Det kulminerer blandt de 65-74-årige, 

hvor hele 82 % af dem er sikre på, at de 

vil stemme til regions- og 

kommunalvalget. 

 

Momentums forskning viser, at der er 

store udfordringer med at stimulere 

unges interesse for kommunalvalg. 

Blandt unge i alderen 17-24 år mener 

kun 35 %, at kommunalvalget er vigtigt, 

mens den gennemsnitlige andel af hele 

befolkningen er 54 %. Derimod synes 38 

% af de unge, at valget er "kedeligt" eller 

"ligegyldigt". 

 

For Michael Tate Nielsen, vicedirektør i 

ældre sagen, giver det mening, at ældre 

er mere tilbøjelige end yngre grupper til 

at stemme til kommunalvalget. 

"Ældre mennesker tilhører den 

generation, der voksede op under den 

såkaldte borgerpligt. Når 

myndighederne siger, at noget er vigtigt, 

og man bør gøre det, så gør man det. 

Det kan være svært eller kedeligt, men 

det gør man her« udtaler Michael Tate 

Nielsen. 

 

Netop fordi de ældre naturligvis får en 

større rolle i valgkampen, mener 

formanden for Dansk Ungdoms 

Fællesråd Chris Prorus, at det er vigtigt, 

at få flere unge til at melde sig ind i 

valgkampen. 

" Det er et problem. Hvis de ikke 

interesserer sig for kommuner og 

valgkampe, så vil de unges holdning 

være mindre repræsenteret i det 

sammensatte byråd. Derfor vil vi gerne 

have, at de unge i højere grad stemmer, 

så byrådssammensætningen også er 

baseret på de unges stemmer”  

 

»Når man er 65 år, bor cirka hver syvende 

på plejehjem eller modtager 

familiehjælp, ligesom mange får pleje i 

en periode i hjemmet. Selvom ikke alle får 

personlig hjælp, kender de hver især 

den, der gør det, og de ved godt, at det 

kan være dem selv på et øjeblik. Så de 

ved, hvor vigtigt det er, hvad bystyrets 

standarder for plejehjem er, hvor ofte 

man gør rent osv." sagde Michael Tate 

Nielsen. 

 

Af: Sophia Hoven & Felimon Uk, 2u 



Side | 4  
 

Sightseeing i Berlin 

Vi befinder os her og nu i Berlin ved 

Berlinmuren, som tidligere delte 

Tyskland op i to dele kaldet øst og vest. 

Det er en solrig dag, og der er gang i 

trafikken langs muren. Mange borgere 

stopper op og kigger på muren, netop 

fordi der, på muren, er forskellige 

kunstværker malet.  

Vi befinder os ved Berlinmuren som et 

led i vores studietur. Når vi betragter 

muren denne oktoberdag, springer 

farverige tegninger frem, på den 

tidligere så triste betonvæg.   

Berlinmuren har en stor betydning for 

Tysklands historie. Byggeriet blev 

påbegyndt den 13. august 1961, og 

muren faldt natten mellem torsdag den 

9. november og fredag den 10. 

november i sommeren 1989. Muren var 

dengang 45,1 kilometer lang og 4,2 

meter høj. Berlinmuren blev bygget for at 

stoppe en kraftig strøm af flygtninge fra 

Østtyskland, primært de unge og de 

veluddannede. På den ene side af muren 

var vesttyskerne, som var dem, der havde 

det godt og levede under gode 

levevilkår, mens østtyskerne på den 

anden side havde det væsentligt 

dårligere. Når vi går på den østlige side i 

Berlin, er det tydeligt for os at se på 

bygninger, at det i gamle dage var 

dårlige forhold, de havde her.   

Det var meget svært for borgerne, der 

ikke støttede landets kommunistiske 

styre. Mange af de østtyske borgere blev 

overvåget af det hemmelige politi, kaldet 

Stasi. Man kunne risikere at blive sat i 

fængsel og miste sit arbejde, hvis man 

kritiserede kommunisterne.   

I tiden, hvor muren stadig eksisterede, 

var der mange mennesker, der forsøgte 

at flygte fra Øst- til Vesttyskland. Der 

menes i alt, at 136 personer mistede livet 

ved flugtforsøg, i de 29 år muren stod. 97 

af de personer, som prøvede at flygte, 

men døde i forsøget, mistede livet, fordi 

de blev skudt. 78 flygtninge fra Østberlin 

døde i løbet af murens første seks år. 

Mange prøvede at flygte over muren 

grundet familie på den vestlige side, eller 

fordi de havde dårlige levevilkår på 

østsiden. Der var alligevel over 30.000 

personer, som lykkedes med at flygte 

over muren fra Øst- til Vesttyskland. Som 

beskrevet har Berlinmuren en stor 

betydning for Tyskland, eftersom der har 

været mange dødsfald og familier, som 

er blev opdelt, grundet muren. Murens 

fald gjorde noget meget positivt for 

borgerne i Tyskland, da familier og 

dårlige boligforhold blev udryddet. 

 

Af: Maja, Laura & Freja, 2u 
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Brønderslev Gymnasium har fået en ny bibliotekar 

 

Louise Hede Jessen på Brønderslev Gymnasium og HFs Bibliotek. Foto: Ksanet  

Mandag den første november 2021, 

startede den nye bibliotekar Louise Hede 

Jessen på Brønderslev gymnasium og 

HF. Louise Hede Jessen kommer fra 

Vejle.  

Louise Jessen startede hendes egne 

studier i 2005 på Rødkilde Gymnasium i 

Vejle. Jessen fortsatte dog sine studier 

lidt længere væk fra kendte rammer, da 

hun i 2010 startede på Det 

Informationsvidenskabelige Akademi i 

Aalborg. På det 

Informationsvidenskabelige Akademi fik 

Jessen først hendes Bachelor of Science 

(BSC), før hun i 2015 blev 

Cand.Scient.Bibl ved samme 

uddannelsesinstitution. Det vides ikke 

hvad der drev den nyuddannet Louise 

Jessen til at søge mod Nordjylland, men 

før Jessen startede her på Brønderslev 

Gymnasium, arbejdede hun i seks år på 

Bibliotek og Borgerservice Frederikshavn 

Kommune. 

I et interview med BG-Times udsendte 

afslører Jessen, at hun i hendes privatliv 

er gift og har to børn, som hun 

værdsætter at bruge tid med. Jessens 

familieforhold er også en af grundende 

til hendes beslutning af at skifte 

arbejdsplads. Arbejdstiderne er, ifølge 

Louise Jessen, bedre i hendes nye 

embede end i hendes tidligere, hvilket 

giver Jessen bedre tid til samvær med 

hendes familie. Den for BG nye 

bibliotekar ligger dog selv mest vægt på 

ønsket om nye karrieremæssige 

udfordringer, når hun udtaler sig om 

jobskiftet. ”Jeg skiftede job for at få nye 

udfordringer, og for at få bedre 

arbejdstider, så jeg kan være mere 

hjemme sammen med min mand og 

mine 2 børn”. Om arbejdet på 

Brønderslev Gymnasium og HF siger 

Louise Jessen, at hun indtil videre er 

rigtig glad for arbejdet der, byder på 

forskelligartede opgaver: ”Der er ikke et 

kedeligt øjeblik” fortæller Jessen 

afslutningsvist BGs reporter. 

 

Af: Ksanet Tesfamichael, 2u 
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Narkoskandale rammer Brønderslevs borgmester! 

 

 

Mikael Klitgaard lejede ejendom ud, i 

Hjallerup omegn, til et par, som nu er 

anklaget for at bruge bygningen til 

narkotikafremstilling. 

 

Nordjyllands Politi gjorde et 

mærkværdigt fund nær Hjallerup, hvor 

en udlejet bygning blev brugt som 

narkotikafabrik. Ifølge TV2 Nord, er 

parret som lejede gården sigtet for at 

fremstille Amfetamin og har angiveligt 

gjort det på ejendommen de sidste 8-10 

år. Udlejeren af ejendommen er 

Brønderslevs borgmester, Mikael 

Klitgaard, som nægter at have kendskab 

til, hvad lejerne foretog sig på hans 

ejendom, og han ønsker ikke at 

kommentere yderligere på sagen. Den 

47-årige mand og hans kammerat skal 

for domstolen i Hjørring. 

Ifølge anklagemyndigheden fungerede 

udlejningsejendommen som en 

komplet narkotikafabrik, da der blev 

fundet alt fra færdigproduceret 

Amfetamin til salgsposer, murerbaljer 

og fremstillingsmateriale. 

” Jeg er ikke interesseret i at blive 

involveret i det her, og jeg har ikke 

noget med det at gøre” slår Mikael 

Klitgaard fast, da TV2 Nord spørger ind 

til sagen. 

Mikael Klitgaard er blevet genvalgt som 

borgmester til kommunalvalget 2021 

som Venstres spidskandidat. 

Men hvor mange af de unge mennesker 

på Brønderslev Gymnasium og HF 

kender til Brønderslevs borgmester? Og 

kendte de til skandalen før de satte 

krydset ved kommunalvalget? Dette har 

vi i 2.U undersøgt blandt de 19 elever i 

2.U. 
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Det første diagram viser, hvor mange 

elever i 2.U, som ved, hvem Mikael 

Klitgaard er. 

 

Det næste diagram viser, hvor mange 

som har kendskab til skandalen. 

 

Undersøgelsen viser et klart billede af, 

hvor få unge i 2.U som ved, hvem deres 

borgmester er før de som 

førstegangsvælgere gik ned og satte 

krydset. Måske har de endda stemt på 

Brønderslevs genvalgte borgmester, 

eftersom at han vandt valget med 

næsten 40% af stemmerne i Brønderslev 

Kommune. 

(kilde: 

https://nordjyske.dk/nyheder/broenderslev/

alle-stemmer-i-broenderslev-talt-op-stor-

sejr-til-klitgaard-og-venstre/f5bfc781-3b60-

4b65-a7f3-3a503da7ac58) 

 

Af: Viktor Funch & Kasper Roosewelt, 2u 

Hvad er morgensamling? 

Morgensamling er en tradition på BG. 

Der er morgensamling ca. en gang hver 

uge, hvor alle fra skolen mødes i 

festsalen. Hver uge er det en ny klasse, 

der står for indholdet.  

Klassen vælger typisk en sang, som 

synges i fællesskab de første minutter. 

Derefter er der nogle lærere og elever, 

der fortæller, hvad der kommer til at ske 

i den kommende uge, eller informerer 

omkring vigtige ting, der kommer til at 

ske på skolen. Vi har for eksempel noget 

lige nu, som hedder “Big Game Day”, 

hvor elever kan mødes og spille spil på 

skolen en aften.  Det er for eksempel en 

af de ting, der informeres om på 

morgensamlingen.  

Det er også til morgensamling, vi hører 

om fx gymnasiefesterne og 

“filmklubben”. Ken Nielsen og Lasse 

Grønborg står for det sidste, og så 

skiftes vi til at stemme på en film og ser 

den sammen. Morgensamling foregår 

på forskellige måder. Det er op til de 

forskellige klasser, hvordan 

morgensamlingen forløber. Men i 

slutningen af alle morgensamlinger 

kommer der typisk en leg. Det er den 

klasse, der står for morgensamlingen, 

der finder på, hvilken leg det skal være. 

Det kan fx være man skal kaste med et 

æg 2 og 2, og så dyster klasserne mod 

hinanden. En leg kunne også være, at 

der bliver sat en sang på, og så skal man 

gætte den. Når morgensamling slut går 

man tilbage til klasserne og har normal 

undervisning. 

Morgensamlingen er noget vi er fælles 

om her på BG. Det er hyggeligt at 

samles og vigtigt at få noget 

information.  

 

Af: Gabriela Gherasim og Emma 

Hjørringgaard, 2u 

Kender til Mikael Klitgaard

Kender ikke til Mikael Klitgaard

Kender til Narkotika-skandalen

Kender ikke til Narkotika-skandalen
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Ubehaget rammer i 

Sachsenhausen 

En følelse af ubehag og afsky rammer 

mig, så snart jeg stiger ud af bussen. 

Bare tanken om hvad der er sket her, af 

rædselsfulde, frygtelige og makabre 

ting, giver kuldegysninger. Engang var 

man ikke sikker på at komme herfra 

igen med livet i behold. Det er jeg 

selvfølgelig i dag, og alligevel rammes 

jeg af denne her trykkede stemning af 

ubehag ved at være her. 

Jeg er på besøg i koncentrationslejren i 

Sachsenhausen 35 kilometer nord for 

Berlin, hvor jeg er på studietur med min 

HF-klasse fra Brønderslev Gymnasium. 

Det er vores sidste besøg af 

seværdigheder inden turen går hjem i 

morgen. Jeg har ikke besøgt en 

koncentrationslejr før, og den 

information og viden jeg har om sådan 

et sted, har jeg blandt andet fra min 

historieundervisning.  

Koncentrationslejren i Sachsenhausen 

blev bygget i 1936 af nazisterne. I årene 

fra 1936 til 1945 blev mere end 200.000 

mennesker holdt fanget i 

koncentrationslejren, hvor omkring 200 

var danske fanger. Man mener, at op 

mod 100.000 mistede livet i 

Sachsenhausen i disse år, nogle af sult, 

sygdom og afkræftelse, andre blev 

henrettet - gasset, skudt eller hængt. De 

danskere, der endte i Sachsenhausen, 

var ofte modstandsmænd, der var taget 

for fjendtlige handlinger mod 

besættelsesmagten herhjemme.  

Under besøget i Sachsenhausen er det 

første jeg ser på porten ind til lejren 

udtrykket ”Arbeit macht frei”, og igen 

mærker jeg følelsen af ubehag. Tænk at 

omkring 200.000 mennesker gik ind 

igennem disse porte i årerne 1936 til 

1945, og omkring halvdelen kom ikke 

levende ud herfra igen. Denne dag er 

der kun mulighed for at komme ind i en 

af bygningerne, og som jeg forstår det, 

er det her, man kom hen, når man ikke 

opførte sig pænt. Bygningen indeholder 

meget små rum med en seng i. Der er 

en ubehagelig, indelukket lugt, og på 

sengene er der lagt en rose. Jeg 

forestiller mig, det er til minde om de 

mange der er døde her. Stemningen er 

alvorlig og trykket, alle besøgende ser 

alvorlige ud. Der er ikke meget tilbage 

at se, alligevel giver det et godt billede 

af de forfærdelige og makabre 

hændelser, der har fundet sted her i 

koncentrationslejren. Det virker 

angstfremkaldende, troværdigt og 

ægte, at alt det grufulde har fundet sted 

- lige her. 

 

Af: Casper, Mikas, Magnus & Rasmus, 2u 
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Patrick Larsen besøger Brønderslev Gymnasium og 

HF-Kursus, for at snakke om at tro på sig selv. 

 

 

Der bliver bl.a. snakket om historier fra hans barndom, hjernens måde og 

reagere på, og hvorfor man skal tro på sig selv. 

Patrick Larsen var tirsdag d. 30. 

november på Brønderslev Gymnasium 

og HF for at holde foredrag for 

eleverne. Han talte om sin barndom og 

hjernens måde at reagere på. Under 

oplægget siger han: ”Jeg var selv utryg i 

skolen.  

Frygten for at svare forkert på et 

matematik-spørgsmål og frygten for at 

resten af klassen grinte sad i mig”. Han 

giver også en mulig forklaring. Det var 

noget i hjernen, som satte en stopper 

for at sige det ellers rigtige svar, han 

kaldte den for beskytteren. Under 

oplægget fortæller han meget om, 

hvordan beskytteren holder os 

mennesker fra at springe ud i nye ting. 

 

Patrick var under sit oplæg meget 

energisk og god til at fange elevernes 

interesse.  Han brugte humor som 

virkemiddel, hvilket fik eleverne, samt 

lærerne til at grine.  

 

 

 

 

 

Han fik eleverne til at reagere på 

forskellige dilemmaer, hvor han siger:  

Fakta om Patrick: 

Patrick Larsen kommer fra  

Næstved, og er født i 1991 (24 år 

gammel) 

Han startede sine oplæg, da han 

var 20 år gammel.  

Hans karrierer startede i 2005, 

hvor han varmede op for Anders 

“Anden” Matthesen. 
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“Ville i rede en familie der lå på 

togskinnerne, hvor der er et tog på vej, 

og I registrerer, at der er 50/50 pct. 

Chance for at I klarer den?” Mange af 

eleverne rækker hånden op. Han 

spørger også, om de vil gøre det 

samme, hvis det var mange penge, der 

lå på skinnerne. Her er der ikke så 

mange elever, der rækker hånden op.  

Idet han har udsat eleverne for disse 

dilemmaer, forklarer han, hvorfor vi 

mennesker meget hellere vil redde en vi 

elsker, velvidende at vi kun måske ikke 

vil klare den, fremfor at tage chancen for 

penge. 

 

Af: Freja Rasmussen & Jacob Drustrup, 2u
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Hollywood kommer til Brønderslev 
Onsdag d. 8. oktober åbnede 

Brønderslev Gymnasium 

dørene for en gruppe 

brobyggere og lod dem være 

filminstruktører. 

Corona-krisen har ramt Danmark hårdt, 

men der er lys forude. Dette kan 

mærkes på Brønderslev Gymnasium og 

HF-kursus, da de d. 8. oktober havde en 

gruppe 9. klasses brobyggere på 

besøg. Formålet med brobygning er at 

komme ud og opleve forskellige 

ungdomsuddannelser, inden at de selv 

skal tage det store valg. 

Brønderslev Gymnasium udbyder en 

masse spændende studieretninger og 

fag-pakker, sådan at man kan vælge lige 

det, man brænder for. En af de 

tilgængelige HF fag-pakker, er Medie 

og IT, hvor det store fokus er 

medieformidling og analyse af brugen 

af IT og billeder i vores hverdag. Dette 

opnås igennem fagene Mediefag og 

Informatik. 

Da brobyggerne skulle ind og møde HF 

uddannelsen, havde tre elever fra 2u, 

Jonas, Kasper og Ksanet, forberedt en 

praktisk øvelse, der skulle give et kort 

og godt indblik i, hvordan en normal 

mediefagslektion kunne foregå. I 

mediefag arbejdes der teoretisk, 

analytisk og praktisk med verdenen af 

film og TV, både fakta og fiktion. ”Det er 

et spændende fag at have. Normalt kan 

teori godt føles lidt tørt, men så snart vi 

har lært et nyt begreb, så skal vi selv ud 

at filme et klip, hvor vi bruger 

begrebet.” siger Kasper fra 2.u, og dette 

var præcis, hvad HF-eleverne havde 

forberedt for brobyggerne. 

Dagene før brobygningsbesøget, havde 

2u-eleverne arbejdet på at finde den 

bedste måde at formidle idéen med 

faget, da de kun havde 30 minutter med 

9. klasserne til rådighed. De første 5 

minutter gik med først at forklare nogle 

begreber med eksempler fra kendte 

film, og herefter introducere dagens 

opgave. Brobygningseleverne fik til 

opgave at lave en film, hvor de skulle 

prøve at bruge alle de begreber, de lige 

havde lært. Filmen skulle være en enkelt 

optagelse, altså ingen klipning, og at 

der skulle medvirke mindst 2 personer i 

filmen. Brobyggerne fik dog lov til at 

bruge skolens kameraer og udstyr, og 

det hele skulle kulminere i en vurdering 

af de film, der blev produceret, med 

hensyn til hvorledes de opfyldte de 

givne krav. Vinderne fik en 

chokoladebar og en sodavand. 

”Vi er meget tilfredse med hvordan det 

gik. [Brobyggerne] opførte sig pænt og 

virkede meget entusiastiske omkring 

opgaven og de fik lavet nogle gode 

produktioner.” siger Jonas fra 2u, som 

selv drømmer om at komme på 

filmskole. Ksanet tilføjer, ”Jeg tror også, 

at vi har lært noget. Det er ikke nemt at 

stå og undervise, men det var fedt at se 

andre tage så godt imod det.” 

 

Af: Jonas Mørch Fosdal, 2u 
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Specialudgave af ugens horoskop: Sorrowscopes 

    

Vandmanden: 

Selvom vi havde 

magten til at 

forudsige fremtiden, 

tror du virkelig, vi 

ville dele den med 

dig? 

 

Fisken: Du har været 

igennem en svær tid, 

men i denne uge 

bliver tingene værre. 

 

Vædderen: 

Julesæsonen er blot 

endnu en 

påmindelse om, hvor 

trist og ensom du 

virkelig er. 

 

Tyren: Du gør dit 

bedste, hvilket gør 

din situation endnu 

mere tragisk. 

 

Tvillingen: På grund 

af økonomien er dit 

tegn blevet 

reduceret fra 

tvillinger til 1 & 3/4 

personer. Måske du 

skulle skære ned på 

kulhydraterne. 

 

 

 

Krebsen: Stjernerne 

er ikke sure på dig, 

de er bare skuffede. 

 

Løven: Når du ser 

tilbage på 

problemerne i den 

foregående uge, så 

husk, at tingene 

kunne være meget 

værre. For det bliver 

de snart. 

 

Jomfruen: Universet 

er stort og stadigt 

udvidende, men jaja, 

du finder sikkert din 

soulmate i de 

uendeligt små 

geografiske grænser 

af dit eget daglige 

liv, hvorfor ikke. 

 

Vægten: Gå ud i den 

mørke skov. Hvis det 

accepterer dig, er du 

fri. Hvis det afviser 

dig, vil vi andre 

fortsætte med at 

tolerere dig. 

 

 

 

 

 

Skorpionen: Kender 

du den følelse, når 

du vågner op fra en 

dyb søvn i panik, 

fordi du ikke aner, 

hvad klokken er, 

men du ved, at du 

har sovet for meget? 

Den frygt med 

bevidsthed om, at 

det ikke burde være 

mørkt udenfor lige 

nu? Sådan kommer 

du til at føle dig 

resten af dit liv. 

 

Skytten: Husk at 

holde dig væk fra 

folk i dag. Ikke på 

grund af virussen, 

det er bare uhøfligt 

at påtvinge andre 

din forfærdelighed. 

 

Stenbukken: 

Advarslerne er der 

på de fleste 

produkter på grund 

af en idiot. (Tak fordi 

du gør din del for at 

holde os alle sikre.) 

 
 


