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The BG-Times
Af elever for elever – lavet af 2.B

Stress i Gymnasiet

Breaking News

SÅDAN
OVERLEVER
DU GYMFESTERNE!
Hvordan bliver du
den bedste
dameslayer på floor?

BG er velbesøgt af udvekslingsstuderende

FUCK KLIMAET! FUCK FREMTIDEN!
Selvskreven BG-musical for første gang nogensinde!
Årets musical på BG bliver noget helt specielt, da eleverne selv har givet sig i kast med at skrive både manuskript og musik.

Årets fedeste festdag
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Stress i Gymnasiet
Afleveringer og lektier er en selvfølge i gymnasiet, men kan de også være
en faktor i det stigende antal af stressende gymnasieelever?
Af Oliver Dinesen, Liv
Rohde, Peter Riisgaard og
Maja Frandsen
I gymnasiet ser man en
tendens til, at der er et stort
skel mellem årgangene og
mængden af afleveringer og
lektier.
Stress
og
afleveringer går hånd i hånd,
og med årgangsskifte fra 1.
til 2. g bliver det kun mere
presset.
Man snakker om at
gymnasieelever er mere
stressede end nogensinde
her i Danmark, og denne
stress
stammer
fra
manglende tid og for meget
fagligt arbejde. Fagligt
arbejde skal der være, men
da man i nutidens Danmark
har det man kalder et
karakterræs, bliver unge
opslugt af deres skole, og
glemmer omverdenen.

Undersøgelser viser at op til
70% af pigerne og 50% af
drengene føler sig stresset
grundet forventninger til
afleveringer og det generelle
skolearbejde. Mange unge
snakker om at overskuddet
til andre ting forsvinder, og
afleveringer og lektier fylder
størstedelen
af
deres
dagligdag. En ting der gør at
disse afleveringer er mere
uoverskuelige, er at vi med
et mere krævende samfund
også forventer mere af den
enkelte elev. At få gode
karakterer og at præstere
godt i gymnasiet, har ikke
kun
betydning
for
gymnasieelevens fremtid,
det præger også deres
sociale liv i
Gymnasiet.
Faktisk
beskriver de fleste af de
elever som

klarer det bedst i skolen, at
de også føler et pres i forhold
til
at indvirke i det sociale. Det
er faktisk lige så vigtigt for
eleverne at vise overskud
Udenfor skolen som i
skolen, også selvom de er
fuldstændig udkørte. De
fleste unge finder deres helle
derhjemme alene, og dette
kan udelukke nogle fra
fællesskabet i gymnasiet.
Martin Thing, formand for
DGS, mener ikke at hjælp til
nedprioritering af opgaver er
løsningen på dette problem.
Han mener at problemer
stammer fra manglende tid
til den enkelte elev. Andre
håber på forsøg med
karakterfri klasser, som et
middel mod stress i
gymnasiet.

FUCK KLIMAET. FUCK FREMTIDEN.
Af Laura Hald Quittenbaum
og Mathilde Christensen
Polen smelter. Truslen er
reel. Tyfoner river folk fra
hus og hjem, og polakker
bliver slået ihjel. Sådan
lyder det blandt andet i
Nikolaj Lie Kaas´, Ulrich
Thomsens
og
Nikolaj

Coster-Waldaus sang ”Polen
smelter” fra Zulu Comedy
Galla 2017.
Et åbenlyst eksempel på, at
det er nemmere at lave sjov
med ting, der er svære at
forholde sig til, i stedet for at
gribe fat om problemet og
finde en løsning.
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Et kolossalt problem, der i
realiteten får konsekvenser
for alle. En debat, der gang
på gang blusser op i flammer
for derefter at blive henlagt
og gemt væk.
Klimadebatten
Et verdensproblem som alle
taler om, men som ingen gør
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noget ved. Om du befinder
dig i Danmark, Kina eller et
hvilket som helst andet land,
er det et problem, der får
konsekvenser for dig. Og
hvis ikke for dig, så for dine
børn og børnebørn. I år 2050
er der mere plastik end fisk i
havene.
Dette
udsagn
reducerer dog ikke vores
plastikforbrug, men øger
blot vores fiskeindtag - for
du skal da udnytte, at være
en af de sidste generationer,
der stadig har rig adgang til
fisk!
En intens følelse af afmagt
fylder
maven,
når
ubehagelige billeder af
forurening,
fældede
regnskove og forpinte dyr
dukker op på skærmen.
Billeder, der med en
opskruet
mængde
af
patosappel samt brug af alle
visuelle virkemidler, prøver
at overbevise dig om, at du
skal gøre noget. Den kyniske
virkelighed, der på denne
måde fremstilles, kan give
vores apati en heftig lussing
og sætte vores tanker i gang.
Noget, der kan drage os væk
fra
hverdagens
små
strabadser som støvsugning,
afleveringer og manglende
likes på instagram og i stedet
åbne op for den barske
virkelighed.
Udover
alle
de
gruopvækkende billeder, al
følelsespornoen og den
overbevisende grafik, står
kun fakta tilbage. Sort på
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hvidt. Undladt manipulation
og diverse sindsoprivende
virkemidler.
I år 1810 var jordens
befolkning på cirka 1
milliard mennesker, i år
2050 vil den være på 9,6
milliarder. Inden samme år
forventes udledning af
drivhusgasser at være steget
med 80% og med den
nuværende udvikling vil
koralrevene i år 2050 være
udryddet. Menneskeheden
har
hvert
år
et
ressourceforbrug, der er
60% større, end hvad Jorden
kan nå at regenerere på og i
2025
vil
64%
af
menneskeheden
opleve
mangel på rent drikkevand
som følge af forbrug, vækst
og klimaændringer.
Men hvad kan man gøre
mod denne foruroligende
udvikling? Bør vi bare give
op, tænde fjernsynet og lade
os døse hen? Og er det ikke
allerede det, vi er godt på vej
til?
Ligegyldigheden rammer os.
Mangel på overskud. En
lang dag på arbejde. For hvis
alle andre er ligeglade, hvad
hjælper din indsats så?
En
forskel
Jeg vil gøre en forskel. Du
vil gøre en forskel. Det vil
alle. Eller det siger alle i
hvert fald. Men hvilken
forskel gør det, når blot vi
har det i munden? Vores ord
burde blive til handlinger,
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vores handlinger til en
udvikling, og udviklingen
skal lægge grundlag for den
verden, vi om blot få år vil
lade vores børn vokse op i.
Produktion af kød er den
førende årsag til udryddelse
af arter, forurening og
ødelæggelse
af
natur.
Alligevel kan vi mennesker
ikke se ud over vores egen
næsetip og give slip på
fredagens saftige røde bøf.
Oksekød
Vi danskere får julelys i
øjnene, og tænderne løber i
vand, når blot vi ser den
lækre steak. Vi er glade for
kød. Alt for glade. Og vi
spiser alt for meget af det. Vi
behøver faktisk kun 300
gram kød om ugen, for at
dække vores proteinbehov så hvordan kan det være, at
den gennemsnitlige dansker
spiser 240 gram kød hver
eneste dag? Hver dag spiser
vi altså kød for en hel uge og det mærker miljøet.
Danskerne spiser tre gange
så
meget
kød
som
verdensgennemsnittet.
Hvordan kan det være, at vi
giver slip på vores sunde
fornuft, og lader vores lyster
tage styringen? Det store
behov for at spise kød
betyder, at vi har brug for
mere end det dobbelte af
Danmarks areal, hvis vi selv
skulle producere foderet til
dyrene. Dette fører til en
øget CO2-udledning pga.
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import,
skovafbrænding,
fortrængning af småbønder
og i det hele taget rovdrift på
mennesker, dyr og natur.
33% af verdens dyrkbare
jord bliver brugt til dyrkning
af foder, frem for føde til
menneskene? Det betyder, at
vi i den rige del af verden,
kan mætte os i lækre saftige
bøffer, som det passer os,
mens de fattigste i den tredje
verden ikke længere kan
dyrke deres forpinte jord, og
derfor må leve under
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hungersnød. Så hvorfor er vi
danskere så egoistiske, i
stedet for at tænke på de
mest udsatte i denne verden?
Skal der så meget til, for at
skabe en forandring? Og
hvorfor er vi ikke villige til
at ofre vores bøf for denne
forandring?
”Det er dig selv, du er
begyndt at slagte. Ser du
ikke, at problemerne er
menneskeskabte?”
Sådan
lyder det fra de tre kendte
danskere i komediesangen

”Polen
smelter”.
Vi
mennesker har brug for en
hjælpende hånd. En hånd,
der kan gribe fat om vores
dvaskhed, hive os op af
sofaen og give vores apati så
stor en lussing, at den vil
sætte aftryk på kinden og på
den fremtid og udvikling, vi
skal nå at have ændret. Vi
har brug for noget, der får os
til at huske, at vores
handlinger i dag vil sætte
spor i morgen og langt ud i
fremtiden.

Brønderslev Gymnasiums
kommende talenter: Her taler de ud
BG Times har været ude for at interviewe nogle af Brønderslev
Gymnasiums kommende talenter indenfor både sport og eSport
omkring, hvordan de får deres interesse og gymnasieliv til at hænge
sammen.
Af: Alexander Kollerup
Larsen, Mathilde
Bønnelykke, Oliver
Bisgaard Vestermann &
Anders Vittrup
På Brønderslev Gymnasium
har vi mange dygtige og
talentfulde elever, som hver
dag gør en stor indsats for at
få en uddannelse og skabe
sig en fremtid, og det kan til
tider være svært at holde ens
fritid og gymnasiet adskilt
og få det hele til at hænge
sammen. Men for to drenge

Her er Rasmus til Danmarksmesterskabet, hvor de vandt.
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fra
Brønderslev
Gymnasium, er der endnu
mere, som skal jongleres
med. Rasmus og Victor
dyrker nemlig sport på
eliteniveau
indenfor
håndbold og Counter Strike:
Global Offensive. Vi har
interviewet dem for at høre,
hvordan de får hverdagen,
skolen og deres sport til at
hænge sammen, uden at det
hele bliver for meget.
Counter Strike er et online
first person shooter spil.
Spillet er baseret på
samarbejde, kommunikation
og strategi. Den 17-årige
Rasmus
Balsner
fra
Brønderslev
Gymnasium
spiller Counter Strike på
eliteplan. Han spiller på det
aalborgensiske hold Aab
Esport, som blev dobbelt
danmarksmestre tilbage i
juni. Denne triumf sikrede
dem kvalifikation til VM i
Counter Strike i Sydkorea,
og sidste år var de i Taiwan.
Men grundet mangelfuld
kommunikation
mellem
parterne, er AaB er ikke
blevet tildelt en plads
alligevel. Vi har været ude
og interviewe Rasmus om
hans Counter Strike karriere
og hans studieliv.
Hvilken klub spiller du
for, og hvor ofte træner
du Counter Strike?

Victors Facebook profilbillede, som er taget for hans klub.

» Jeg spiller for AaB esport,
og jeg træner 4 gange
ugentligt med holdet og
individuelt
dagligt.
Vi
træner 3 gange online
hjemmefra og hver torsdag i
klubben.
Hvordan finder du tid til
din sport, samtidig med
du går på en uddannelse?
» Det handler om at
prioritere og strukturere sin
hverdag rigtigt, så kan det
sagtens lade sig gøre. Der er
faste
træningstider
på
holdet, og skolen er ca. 8-15
hver dag, så lektier og
afleveringer skal laves i
tidsrummet
15-19
på
træningsdagene.
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Hvordan finder du tid til din
sport samtidig med dit
sociale liv og fritid?
» Jeg synes også, at det
sociale liv er vigtigt for mig
som afkobling fra onlineverdenen. Da det er vigtigt
for mig, er det også vigtigt at
strukturere hverdagen, så jeg
kan få plads til alt, jeg gerne
vil. Det lykkes ikke altid,
men det er tæt på.
Er det svært at finde tid til
andet end Counter Strike
i din hverdag?
» Jeg synes ikke, at det er
svært at finde tid til andet
end CS, netop fordi der
SKAL være plads til andet!
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Jeg har 3 fridage ugentligt
fra AaB, hvor jeg træner
individuelt efter eget behov,
og derudover er resten frit.
Har jeg vigtige aftaler eller
lignende, som prioriteres
over træning, rykker vi
træningen til en anden dag.
Bliver du mødt med
forståelse fra skolens
side, i forhold til at meget
af din tid går på Counter
Strike?
» Jeg bliver mødt med stor
forståelse fra skolens side.
En samtale med rektor førte
til et ”samarbejde” mellem
AaB og skolen, som går ud
på at give mig de mest
optimale
uddannelsesmæssige
og
sportslige
betingelser
gennem
min
tid
på
gymnasiet, så jeg ikke
bukker under for alverdens
krav og forventninger. Dette
var dog i sammenhæng med
en periode med mange
turneringer og lange rejser,
som gav en masse fravær.
Victor Kløve, på 17 år,
spiller håndbold i Aalborg i
den
bedste
række
i
Danmark. Han bor i
Brønderslev og studerer til
dagligt på Brønderslev
Gymnasium & HF i 2.g.
Victor kommer fra en ægte
håndboldfamilie, hvor både
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mor og far har dyrket
håndbold på højt plan, og
begge hans yngre søskende
spiller håndbold. Vi har fået
lov til at stille Victor nogle
spørgsmål om, hvordan han
håndterer skole og fritid
samtidig med at dyrke en
elitesport.
Hvilken klub spiller du
for, og hvor ofte dyrker du
håndbold?
» Jeg spiller for Aalborg
Håndbold, vi spiller i 1.div
den bedste række i Danmark
(før jul, efter jul hedder det
liga) Jeg træner håndbold 4
gange om ugen, plus en
kamp i weekenden.
Hvordan finder du tid til
din sport samtidig med du
går på en uddannelse?
» Egentlig synes jeg ikke det
er så svært at finde tid til
begge dele, jeg sørger for
altid at arbejde langt frem
med mine afleveringer og er
altid forberedt med mine
lektier. Typisk bruger jeg
min
ugentlige
fridag,
onsdag,
til
at
lave
afleveringer.
Er det svært at finde tid til
andet end håndbold?
» Det kan godt være en
smule svært at finde tid til
andet. Jeg må fx tit sige nej
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tak til familiefødselsdage,
eller
andre
familieanliggende og fester
er der heller ikke så meget
tid til. Jeg prøver dog at være
med til det, jeg kan, så jeg
forbliver
en
del
af
fællesskabet.
Bliver du mødt med
forståelse fra skolens
side, i forhold til at meget
af din tid går på
håndbold?
”Jeg bliver mødt med rigtig
meget forståelse! Lene, min
studievejleder, har jeg haft
en lang snak med, og hun er
meget forstående overfor, at
jeg engang i mellem er væk
3-4
dage
pga.
landsholdssamlinger, eller
jeg måske en dag bliver nødt
til at gå en time før, for at nå
træning. Jeg har dog Team
Danmark godkendelse, så
mit fravær betyder ikke så
meget, bare jeg sørger for at
have mine afleveringer i
orden.
Brønderslev Gymnasium er
gode til at støtte deres elever,
når det kommer til at få
elitesportsudøvernes
hverdag til at hænge
sammen. BG støtter deres
elever i, hvad de laver i deres
fritid, som vi kan høre fra
disse to atleter.
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Selvskreven BG-musical for første gang nogensinde!
Årets musical på BG bliver noget helt specielt, da eleverne selv har givet
sig i kast med at skrive både manuskript og musik.
Af Nicolai Hald Have
Dette års musical handler
om livet og dets mange
mulige variationer af
fremtiden. Nogle vil mene,
at vores liv afhænger af
skæbnen, andre vil mene,
at vores liv afhænger af
de valg, vi tager. Årets
musical vil belyse, at der
findes mange forskellige
muligheder - nogle er vi
herre over, andre er vi
ikke.
Skabelsen
Eleverne på BG har i år
besluttet at give sig i kast
med
selv
at
skrive
musicalen. Både teaterstykket og den tilhørende
musik. Musicalholdet har
allerede været i gang med
kreationen af musicalen i et
stykke tid.
”I år bliver musicalen noget
helt specielt! For i år er det
nemlig vores helt eget
stykke, som har skabt helt fra
bunden. Det kommer til at
blive 100% vores eget lille
mesterværk!”
Fortæller Thomas Holm fra
3.B
Der er stadig mange timers
hårdt arbejde tilbage, før
musicalen er klar til
fremvisning, men det, der er
skrevet indtil videre, kan
man kun glæde sig til.

”Det vi har skrevet indtil
videre, er både sørgeligt,
akavet, og møg grineren.
Det hele går op i en højere
enhed.”
Udtaler Lasse Børgesen fra
3.C
Det
sociale
Musicalen er dog langt fra
kun hårdt arbejde og
krævende processer. Eleverne finder det både sjovt og
spændende at være med i
denne kreation og dens
udførelse.
"Det, at være med i
musicalen, er noget af det
bedste. Vi mødes på tværs af
årgange og klasser, og man
har det bare enormt
hyggeligt, især i øveweekenderne, hvor vi er rigtig
meget sammen op til
forestillingerne"
Fortæller Julie Ottosen fra
2.O
Lærerholdet
Året musical bliver i år
koordineret af et skarpt
lærerhold bestående af:
Adam
Buus,
Agnes
Schmidt, Erik Baisgaard,
Jeppe Christophersen og
Patrick G. Leavy. Alle som
én glæder de sig til at få
stablet årets musical på
benene.
”Det har altid været sjovt at
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lave skolekomedie,
nogle gange også lidt

men

frustrerende, dog er det altid
(næsten) lykkedes at komme
i mål og alle synes bagefter,
at det har været fedt at være
med.”
Fortæller Erik Baisgaard
Lærerne glæder sig også til
at lære dette års musicalhold
at kende og komme i gang
med øvningen.
”Musicalen starter med en
broget flok individer, og når
man kommer til premieren,
er man en sammentømret
gruppe af venner eller en
familie.”
Udtaler Patrick G. Leavy
Hvorfor skal du glæde dig
til
årets
musical?!
Du skal glæde dig til årets
musical, fordi du aldrig har
set noget lignende, men
samtidig bliver det relaterbart, da stykket kommer til
at handle om en flok
gymnasieelever på BG. Det
bliver et sjovt og interessant
stykke fyldt med overraskende twists og en god
portion lækre hjemmelavede
sange
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Breaking News

SÅDAN OVERLEVER DU GYM-FESTERNE!
Her får du de bedste råd til, hvordan du overlever Gym-festerne på BG
bedst, samt hvordan du bliver dameslayeren over dem alle
Af Mads Gynther, Emil
Fagerberg, Mads Boelskift
& Martin Andersen
Gym-festerne kan være
hårde at komme igennem,
men vi har her på bladet
fundet nogle eksperter, altså
os selv ☺, og spurgt dem,
hvordan
man
bedst
overlever gym-festerne. Vi
har gennem en intens
research, blandet med vores
egen erfaring, skaffet de
bedste råd til jer frøer
derude. En af de helt
klassiske råd, som vi klart
kan anbefale. Det er
selvfølgelig, at du skal spise
en god portion pizza til hver
forfest. Det gør nemlig at
alkoholen har noget at blive
optaget i, så du kan drikke
lidt mere. Når man kommer
hjem, og hvis man vil slippe
for de værste tømmermænd
dagen efter. Så skal du huske
at drikke et par gode glas
vand, før du går i seng.
Forskere har desuden fundet
ud af, at der i gær findes et
enzym der hedder ADH
altså alkoholdehydrogenase.
Enzymet
nedbryder
alkoholen i brint, kulstof og
ilt, altså den samme proces
der sker, når alkoholen
nedbrydes i leveren. Det
bedste ved dette er, at du kan
blande gæren med lidt

yoghurt og hælde det ned.
Resultatet er at du lige
bagefter kan man så drikke
en hel øl uden at dette har en
påvirkning på dig, da
alkoholen bliver nedbrudt af
gæren, før det når til din
hjerne. Altså du kan blive
ved med at bunde øl uden at
blive fuld.
Generelt til fester gælder det
om at finde det punkt, hvor
du virkelig har det sjovt. Når
du har gjort dette, skal du
bare holde det vedlige eller
stoppe med at drikke mere.
Nu ville også være perfekt
tidspunkt at finde pigen du
har et godt øje til, da du på
dette stadie i din fuldhed har
de bedste chancer rent
statistisk. Kampagnen ”
Fuld af liv” har nemlig lavet
et socialt eksperiment, hvor
10 drenge skulle speeddate
10 piger, og mellem hver
pige skulle de gå ned og
drikke. Det de fandt ud af
var, at i takt med at
promillen
steg,
faldt
pigernes rating af drengene.
Hvis du helt vil undgå at
drikke, er det også muligt,
man kan sagtens hygge sig
uden, det er bare vigtigt, du
er sammen med venner, der
respektere dette ønske. Er du
ædru undgår du også at gøre
dumme ting, men lad dog
bare dine venner gøre dette,
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så i har noget sjovt at snakke
om dagene efter.
Et godt tip er at blive i
nærheden af dine venner til
festen. Årsag: Det kan føles
som at du er alene og leder
efter dem i 7 timer, selvom
det faktisk kun er 40 min. Du
skal holde dig til dine
venner, og lave nogle
”regler” med dem, så I får en
sindssyg fest, og ikke bruger
flere timer på at finde
hinanden.
Hvis man har en kæreste
som også går på BG, skal
man helst lade være med at
være kærestekedelig og gå
rundt med ham/hende hele
tiden. Du har masser af tid
med ham/ hende senere.
Hellere gå
med
vennerne.
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du gærposen og yoghurten,

kysset. Gennem års erfaring

Hvordan bliver du den bedste dameslayer på floor?
Læs det her:
De fleste kender en person
som har lidt svært ved at
komme tæt på damerne. Det
kan selvfølge også være lidt
svær nogle gange. Derfor
har vi været ude at spørge
eksperterne om de bedste
råd. Toprådet over dem alle
er; ”at score en dame er
ligesom et skræddersyet
jakkesæt, du skal tilpasse din
charme og jokes til hendes
stil”. Mennesker vil altid
have, hvad de ikke kan få,
derfor skal man være en
smule kostbar selvom det er
en selv, der gerne vil score
hende. Når du først har
spottet hende, så samler man
lige mod. Mens man samler
mod, kan det være en god
ide at tage et vodkashot.
Derefter går du op til hende
og starter en samtale, folk er

og kan så bunde en øl for at
fulde og det betyder ikke så
meget. Når hun siger du
vrøvler
skulle
komme
videre. Det kan også ske, at
der kommer en pige og vil
snakke med dig. I dette
tilfælde skal du ikke tænke
på at føre samtalen, den
klarer hun. Skulle der blive
akavet stilhed, skal du bare
smile til hende og gå ind til
k

har vores eksperter fundet
ud af, at hvis man prøver at
score en dame med Floss, så
skal man hurtigt pakke den
væk, ens bytte er ligeglad
med Floss dansen, så hellere
lav et low dab og nae nae
den har altid virket.

Grundforløbet, godt eller skidt?
Grundforløbet kommer snart i studeretningsklasser.
Hvad er grundforløbet?
I 2016 blev lavet en ny
gymnasiereform,
der
afskaffede et par fag og har
halveret
tiden
på
grundforløb fra 6 til 3 måneder. Grundforløbets mål er,
at introducere de nye

elever for de forskellige fag
og det sociale på gymnasiet,
hvor de i de 3 første måneder
af 1.g skal arbejde fagligt
med bestemte fag, så det kan
lette deres overgang fra
folkeskolen til gymnasiet.
Hensigten er at grundforløbet gør eleverne

du nok ikke have drukket det
vodkashot. Sker dette tager
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fagligt afklaret, så de kan
træffe et bedre valg af
studieretning sidst i grundforløbet, da der er mange der
vælger
en
anden
studeretning end de havde
planlagt i starten.
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De nye 1.g’ere som kommer
enten
fra
folkeskole,
efterskole eller 10. klasse og
skal derfor gøre sig klar på
gymnasiet. Det kan være en
stor omvæltning for mange
med mængden af lektier,
samt afleveringerne stiger
fra
folkeskolen
til
gymnasiet. Derfor kan
eleverne blive presset en
smule med den overgang til
noget nyt. Ved vi fra
erfaring, da vi selv har stået
i situationen og blevet
overrasket.
Tidligere gf’ere
Vi som tidligere gf´er som
nu er 2.g’ere mener grundforløbet var useriøst og
overfladisk, men også ret
hyggeligt. Nogle af os mener
ikke der var den samme
seriøsitet omkring det, der er
blev lavet i grundforløbet, i
forhold til det, vi har lavet
tidligere gf’er mener også,
man lærer hinanden at kende
man går på årgang med, ved
at lave ting tværs af klasser
fra
starten
af
vores
studieretning til nu. Men vi
og ved at have gået i en
klasse før.
Nuværende gf’ere
Efter vores lille anonyme
undersøgelse med gf’erne
kom vi frem til at
størstedelen af dem glæder
sig til introturen, som finder
sted efter de er kommet i
deres studieretningsklasser.
Lidt over halvdelen fra den
lille undersøgelse har valgt
en anden studieretning end
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den de har tænkt sig at
vælge. Mange synes at
grundforløbet er en god
måde at finde sine interesser
halvdelen glæder sig til at
komme i deres rigtige
klasser. En af de nuværende
for at vælge den rigtige
studieretning, og en af de
nuværende gf’ere sagde.

Fordi hun mente man ikke
havde nok kendskab til
eleverne i de andre klasser.
Hvor
en
anden
sagde.

Måske kunne man prøve
alle fagene bl.a. tysk.”
for at få et kendskab til fagene.

” Ens grundforløbsklasse
er meget lukket, så det ville
være godt at lave aktiviteter
sammen med alle klasser
og ikke kun den enkelte
klasse”.

Hvor forskellige er vi på BG?
Er der kulturforskelle på danskere og
nydanskere? Det finder vi ud af, ved at
undersøge kulturmødet her på BG.
Af: Nikolai A., Nour og
Mikkel, 2.B
Konflikterne i Mellemøsten
har skabt en menneskestrøm op
igennem Europa, som også har
ramt Brønderslev. Naturligvis
har dette påvirket andelen af
elever på gymnasierne, som er
af ikke vestlig herkomst. Her
på BG er andelen af
nydanskere på ca. 16% i 2019.
Denne forandring har dog også
ført til et sammenstød af
kulturer på godt og ondt, hvor
de forskellige normer og
værdier kan ses af alle. En
almindelig dansk teenagers liv
er præget af fester hvor der
drikkes alkohol. I løbet a
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gymnasietiden vil en elev være
med til en del elevfester, hvor
folk drikker sig fulde, ryger og
tager snus, men man skal ikke
regne med sin muslimske
indvandreven kommer med til
festen og deltager i alle de
aktiviteter, da der står i koranen
at muslimer ikke må indtage
alkohol. Hvis han gør, er han
enten en kulturmuslim, eller en
der er meget forvirret og bare
gerne vil være med. En
kulturmuslim er en term, som
teenagere bruger, det betyder,
at man er muslim på skrift, at
man i princippet er muslim,
men stadig gør alle de ting, der
er forbudte i følge islam.
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I klasselokalet vil danskere
typisk tiltale deres lærer med
deres navn, men det går ikke i
Mellemøsten.
Her
bliver
læreren tiltalt mere pænt, med
hr. eller fru/frøken efterfulgt af
et efternavn. Det her er blot et
eksempel på, at nydanskere er
vant til en større respekt
mellem elever og lærere. I
Mellemøsten skal elever være
på pladserne og forberedt til
timen inden timen begynder,
og når læreren kommer ind,
rejser man sig og hilser.
Forholdet med lærerne i
Mellemøsten er præget af frygt,
noget fjernt fra det forhold vi
ser i Danmark, hvor forholdet
er mere afslappende og præget
af gensidig respekt.
Nydanskere er på den anden
side meget mere reserverende i
forhold til familien og slægten.
Kvinderne er meget mere beskyttet af mændene i familien,
man går ikke frem til muslimske kvinder og giver hånd, hvis
man ikke har en relation til
hende, man kommer heller ikke
i kontakt med sin vens søster
uden sin vens tilladelse. Så
man skal nogle gange tænke sig
en ekstra gang om, før man
kontakter sin indvandrevens
mor eller søster.
Kulturmødet forplanter sig
også i sproget. Vi kan se
optagelsen af arabiske ord til
dansk slang som f.eks.
”wallah”, ”habibi”, ”aiwa” og
mange flere viser, at der sker en
integration og ikke en
assimilation. Ordene kommer
typisk fra nydanske kunsterne
som Gilli, Branco og Node,
som bruges ordene i deres
tekster. Herfra smitter de og
unge begynder at bruge de
udtryk i hverdagen.
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BG er velbesøgt af
udvekslingsstuderende
På Brønderslev Gymnasium kan vi dette skoleår glæde
os over at have hele tre udvekslingsstuderende gående.
Alle udvekslingsstudenterne går i 2.g. 2.a har glæden af
den ene udvekslingsstudent, mens 2.c har glæden af de
andre to udvekslingsstudenter.
Af Anders N, Mahmoud og
Sebastian
En lille snak med ledelsen
Hvert år siden 2011 har BG
haft æren, af at få besøg fra
udvekslingsstuderende fra
diverse nationer omkring i
verdenen. BG´s rektor Per
Knudsen og uddannelsesleder Pernille Dahl fortæller
os, at BG har aftaler med fire
forskellige organisationer,
som sørger for at udvekslingsstudenterne får en plads
på en uddannelse. Dette er
noget de begge naturligvis er
meget glade for, og Per
uddyber ”det er vigtigt for
lærerne samt eleverne at
have udvekslingsstuderende
for at få et bedre udsyn på
verdenen omkring os, og for
at udvide vores viden om
andre kulturer, da udvekslingsstudenterne typisk har
en anden kultur-baggrund. ”.
De udvekslingsstuderende
kan have forskellig adfærd
afhængigt af, hvor de
kommer fra. Der kan eksempelvis være forskel på
hvordan de opfører sig til
BG-festerne.
Et
andet
eksempel kan være, hvad
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man gør, når læreren
kommer ind i klassen, om
man rejser sig op, eller om
man bliver siddende. I
forhold til typer af eksamener er der også forskel, i
Danmark har vi jo vores
mundtlige- samt skriftlige
eksamener, men i mange
lande f.eks. de lande hvor de
udvekslingsstuderende
kommer fra lægger de
mundtlige eksamener dem
meget fjernt, da der oftest
ikke er mundtlige eksamener, men blot skriftlige
eksamener i deres hjemland.
Portræt af Chayanan AnuEkjit
Vi har stillet Chayanan AnuEkjit,
fra
2.c
nogle
spørgsmål om hendes ophold her i Danmark.
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Chayanan kommer fra
Thailand, og hun har valgt
Danmark, fordi hun synes, at
Danmark og Thailand er to
meget forskellige lande
blandet andet i forhold til
sprog, værdierne i kulturen,
og hvordan man opfører sig.
Chayanan har altid drømt
om at bo i et andet land end
Thailand , hvor hun kan lære
og opleve mere om det
gældende land, derfor har
Chayanan valgt at blive
udvekslingsstudent.
Chayanan uddyber “Every
Country is like an iceberg,
the part above the water is
what we can see but the
thing below the water is
what we understand.” Her
beskriver Chayanan hvert
land som et isbjerg, stykket
over vandet er hvad man ser
udefra, det vil sige dets
image. Det der er under
vandets overflade, er det
man lærer at forstår omkring
et givet landet, når man
besøger landet.
Kultur og traditioner
Der er en stor forskel på
kulturen i Thailand og
kulturen
i
Danmark.
Geografi, landenes historie,
kultur og måden vi lever på,
er bare nogle af de ting
Chayanan
nævner.
Et
menneske i Thailand har en
helt anderledes tankegang
end i et menneske i
Danmark. I Thailand har de
konkurrencekultur, det vil
sige at, de er presset til at yde
godt i alt de laver, især i
deres skolegang, mens der i
Danmark er en mere
afslappende og fri tilgang til,
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det man laver. Chayanan
siger desuden, at Thailand er
der et meget gammeldags
samfund og uddannelsessystemet er meget stressende
og konkurrencepræget.
Vi snakkede med Chayanan
om, hvilke traditioner, der er
i Thailand, som ikke er i
Danmark. Chayanan siger
bl.a. at de ikke må have
fødderne på stolene eller
bordet, og man må ikke røre
andres hoveder uden at have
fået lov til dette. Folk bliver
virkelige sure, hvis du rører
en persons hoved uden
tilladelse. Fester og alkohol
er meget anderledes i
Thailand end i Danmark. I
Thailand er det ikke tilladt
for eleverne at holde fester
med alkohol, også selvom
du er gammel nok til at købe
alkohol, da druk ikke er
acceptabelt i Thailand. En
ting Chayanan savner af
traditioner fra Thailand, er at
være på festivalen kaldt
”Loey kratong festival”,
som finder afsted næste
måned. På festivalen er hele
hendes familie samlet og har
et lille familieparty, hvor de
griller og bare hygger sig
sammen.
Skolegang
og
fritid
Chayanan fortæller os, at
skolegangen i Thailand er
meget anderledes end i
Danmark. I Thailand har de
alt i alt tre måneders ferie.
Skoleåret er opbygget af to
semestre. Første semester er
fra maj til og med september, mens det andet er fra
november til og med
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februar. Det vil altså sige, at
der bliver afholdt sommerferie fra marts til og med
april, og der bliver afholdt
ferie i den regnfulde periode
i oktober. Der bliver afholdt
eksamener hver 6. uge. Vi
spurgte Chayanan, om
hvordan forholdet mellem
lærerne og eleverne var der,
hvor hun kommer fra. Det er
her, det bliver interessant,
mener Chayanan. Chayanan
blev helt vildt chokeret
første gang, hun hørte, at
eleverne kaldte deres lærere
ved
deres
fornavn.
Chayanan
blev
også
chokeret over, at forholdet
mellem eleverne og lærerne
er så afslappet. I Thailand er
kommunikation
mellem
eleverne og lærerne meget
formelt, og der skal laves en
aftale for at snakke med
læreren.
Dette
finder
Chayanan latterligt.
Chayanans fritid bliver brugt
på at se film og læse bøger.
Hun kan godt lide at gå rundt
i byen og udforske ting.
Chayanan kan godt lide at
hænge ud med hendes
venner, men hun gør det ikke
så meget, da alle har så travlt
så der ikke er tid. Noget af
det andet fritiden bliver
brugt på, er frivilligt arbejde
ved det lokale kor. Noget af
fritiden i Danmark bruges på
at lære dansk, så hun får en
bedre forståelse af dansk og
bliver bedre til at snakke
dansk
dansk
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Hvem skal du date? (1g’er, 2g’er, 3g’er eller en lærer)
Hvad kan du lide at lave i din fritid?
a)
b)
c)
d)

Hvilken sang vil du fyre den af til på

dansegulvet?

Feste derudaf
Køre lange ture
Røre ved dig selv
Handle ind

a)
b)
c)
d)

Bedste morgenmad efter et one night
stand?

Hvor meget går du op i skolen?
a)
b)
c)
d)

Gonzo
Piece of your heart (stygge)
Unz unz
Walking on sunshine

Hmm… lidt
Slet ikke
Græder inden hver eksamen
RIGTIG MEGET

a)
b)
c)
d)
e)

Pizza fra dagen før
Skrider inden morgenmaden
Fortrydelsespille
Hvad er et one night stand?

Hvordan vil din perfekte date se ud?
a) En tur på bjælken
b) Hvad er en date? Scorer man ikke bare
i byen?
c) En tur i bio
d) En god hjemmelavet middag

FLEST A´ER
Du burde date en 2g’er. Du kan lide den lidt
modne type, som kan give den gas på
dansegulvet. Du er selv vild med at fyre den
af, og har brug for en til at holde dit hår, når
natten svinder ind. Skolen og den sunde
livsstil er noget du har kastet over skulderen,
derfor behøves din kommende kæreste heller
ikke være up-and-comming model.

FLEST B’ER
Du burde date en 3g’er. Du kan lide den modne type, som elsker at gå i byen. Du vil gerne ud på
eventyr med din kommende kæreste. Byen betyder meget for jer begge og i bruger meget tid
derude, derfor er det vigtigt at i kan have det sjovt sammen. Skolen er ikke noget der betyder
meget for dig, det skal bare overstås. Derfor har dig og din kommende kæreste, massere tid til
hinanden.
FLEST C´ER
Du burde date en 1g’er. Du er til de romantiske dates. I weekenderne er der massere tid til
hinanden, da din partner ikke skal i byen - dog kan der komme nogle planer, når der skal laves
afleveringer. Skolen er noget du går meget op i og bekymrer dig om, du finder glæde i at dele
dette med din kommende kæreste.
FLEST D’ER
Du burde date en lærer. Du kan lide den meget modne og ældre type, som også kan lære dig lidt.
Du er ikke så meget til en partner, der bruger hver weekend på at feste, men kan godt lide at
hygge derhjemme på sofaen. Du går op i et seriøst partnerskab og er klar til at finde din
livspartner.
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Arabisk slang:
Shababs

Gutterne

Shababes

Veninder

Sjuf

Se her!

Para

Penge

Habibi

En person man synes
om

Eow

Nogen kalder på dig

Akhi/Akhti Bror/Søster
Banats

Piger

Haram

Noget der er forbudt

Yalla

Kom så/Skynd dig

Vur

Ballade/bank

2b

Neek

Kneppe

Ks

Fisse

Halal

Noget der er tilladt

LOKALER

Gøt/Teez

Numse

SMERTE

Bzaz

Bryster

Flæk en ju

Ryge en cigaret/hash

Zig

Stjæle

Toto

Mobil

Kafer

Vandtro

Ik for sjov

At en er farlig

KNURHÅR

GERRUM
NINGSVALUTA
STED

FRAPOSTFALDEN DISTRIK
T
<--

KUTYME
------------OLDTIDSMINDE

KØLEMIDLET

^
SKIK OG
BRUG

LØVEN
----------SPALTET

FYNSK
BY
-------------VEDBLIVEND

FATTIGDOM
ALL RIGHT
----------GRÆSK
TEGN

ARBEJDSRUM
-----------YNKELIGE
TORNADO
-----------DIVA

GAL

DRENG
-----------RAPPORTEREDE

UENINGHED
NIGERIA HUSBOND
-------------v
OMRÅDE
FORVENTE
------------DOPINGMIDDEL

BAKKEKAMME

Luder

LEVEDE AF
----------HASTVÆRK

LYD

Kalb

Hund

Haywan

Dyr

SPRAY

N

GRAM

JER

Shrmota

INDE-

FODER HAVERE

SELVGO
D
PERSON
GEBÆRDE
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BRUGE
...?

BG TIMES, 2B
KRYDSORD
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FISKEN
STENBUKKEN
22/12-20/1
Du er overhovedet ikke sjov,
du prøver rigtigt tit at være
det, men ender ud i at du såre
dig selv - tager i byen - drikker
et par genstande og går hurtigt
under. Du afviser mange og
burde måske være lidt mere
åben.

19/2-20/3

TYREN

Du har lidt for store
ambitioner, og tror du ejer hele
verden. Når tingene så ikke
lykkes fra dig, så falder hele
din verden sammen. Råd:
Lysen lidt op, kom ud på floor
og lav dit low dab og dit nae
nae.

21/4-21/5

Råd: tag ”JA”-hatten på i
stedet.

Dit kærlighedsliv går
forrygende om det så er med
en fast partner eller en ny
snack hver weekend. Dog har
du en tildens til at fravælge
venner og veninderne til fordel
for den hobby, om så det er
kæresten eller computeren.
Råd: Drop det
kærestekedelige pjat og nyd
dine venner - det er dem som
vil være der når kæresten ikke
er.

VÆDDEREN
21/3-20/4
VANDMANDEN
21/1-18/2
Du er meget løs på tråden, når
det gælder skole og dit
kærhedsliv. Dog hviler du i
dig selv, hvilket er din største
styrke.
Råd: Du burde samle benene
og lave dine lektier

Du går dagligt rundt med et
tomt udtryk og ser lidt ked af
det ud, selvom dette nok ikke
er tilfældet. Du får mange
tilbud, men er ikke klar til at
give slip på ungdomslivet og
opgive din crime time.
Råd: hyg dig, slip
festmonsteret løs og få noget
på den dumme.
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TVILLING
22/5-21/6
Du har været pisse sur det
sidste stykke tid og haft en
dårlig dagrytme. Du er ikke så
god til at finde meningen med
livet og drikker din sorg væk
hver weekend. Råd: drik
noget med en høj procent og
find dig en lækker trøst.
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KREBSEN

JOMFRU

SKORPIONEN

22/6-22/7

24/8-23/9

24/10-22/11

Du er ikke god til at dominere
og søger derfor en
dominerende partner. Til
daglig suser du rundt i
morsslæde med dominanten på
fuld skrue og venter på din
elsker.

Du har været lidt stram på det
sidste og trænger til at slappe
godt af i kroppen og bare ”go
with the flow”. Du er meget
tilbageholdende og sprænger
aldrig ud i noget nyt eller en
ny snack.

Du går rundt med en dejlig
bobble butt, som fortjener
noget kærlighed, dog er du lidt
for desperat efter denne
kærlighed, hvilket gør at du
ofte kommer ud i nogle
uheldige situationer.

Råd: Skru op, syng med og
bøj dig for din mester.

Råd: Du skal løsen lidt op og
få et dejligt one night stand.

Råd: slow down og træk
vejret.

LØVEN

VÆGTEN

SKYTTEN

23/7-23/8

24/9-23/10

23/11-21/12

Du har den seneste tid arbejdet
hårdt for at opnå dine mål,
selvom at dit splittede
kærlighedsliv har stået i vejen
for din succes. Du er igen
kommet på rette kurs.

Du er en rigtig guttermand og
har på trods af din dårlige
humor og jokes, rigtig mange
venner. Du ved hvordan man
starter en fest, men du går
desværre meget hurtigt under.

Råd: Drop kærligheden og sæt
fokus på dine mål.

Råd: få noget kød på kroppen
så du holder længere (;

Du har været en rigtig nar som
har smidt guldet i dit liv væk.
Selvom du tror du har det fedt,
så er der flere og flere som
ikke kan lide dit nye ’jeg’. Du
går i byen hver weekend og er
ekstremt desperat, du får nok
snart klamydia.
Råd: pak kønsdelen sammen
og græd over den kærlighed
du har mistet.
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