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Romantik i luften på lærerværelset 
Anne Marie og Ken: 

En nærtstående kilde på BG fortæller, at til en 

fredagsbar startede sommerfugle i maven på både 

Anne Marie og Ken. De søde smil og blikke, der 

blev sendt, endte ud i et ægteskab og 4 børn. Ken er 

nu far til 7 og kærligheden blomstrer stadig mellem 

dem alle, så mon Ken kan nå op på de 8 børn? Det 

må vel være op til den unge 

og sprøde tysklærer.  

 

Susanne og Morten: 

Som alle nok ved blomstrer 

kærligheden blandt Susanne 

og Morten. Deres lille nye 

vidunder satte en stopper for 

de nybagte forældres 

undervisning. En kilde fra 

BG fortæller om, hvordan et 

hyggeligt arrangement i 

Aalborg by, som skulle ryste lærerne sammen, endte 

ud i en episk duel og en kærlighedshistorie. Da 

lærerne skulle lære at fægte, endte det galt, særligt 

for de to lærere. Morten og en mandlig lærer havde 

begge sendt kærlige blikke til den skønne Susanne. 

Det endte med fægtning om kærligheden. Det var 

meget intenst, men den tapre Morten gav ikke op og 

vandt hendes hjerte.  

 

 

Grete og Lars:  

Der blev overhørt en høj tone imellem skolens to 

biologer, Grete og Lars Viggers. Der blev diskuteret 

om, hvorvidt atomkraftværker er vejen frem til den 

grønne omstilling, eller om tabet af menneskeliv fra 

tidligere atomulykker vægter 

større. Der var meget tydelige 

meninger fra de to biologer. 

Diskussionen fandt sted i bussen 

på vej til Lille Vildmose. Men 

heldigvis faldt der ro over dem 

under middagsmaden, hvor de 

alene sad og nød deres kaffe med 

udsigten til mosen. Mon en ny 

romantik er startet? 

 

 

Leif og Lene: 

Rygterne går på, at Lene i tidernes morgen har haft 

et lille crush på Leif, grundet hendes udtalelser om 

at Leif og hende skulle være gift, når de var på job. 

Hun sagde det dog som en joke, men var det faktisk 

oprigtigt ment? Mon Lene har et godt øje til den 

saftige dansklærer? 
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Aktivitetsdag var en succes   

Fredag d 2. september afholdt BG den årlige 

aktivitetsdag, hvor der dystes i forskellige discipliner på 

tværs af alle klassetrin. Inden aktivitetsdagens start, skulle 

klasserne skifte til deres planlagte kostumer, som var alt 

fra Gangstere til Zoologisk have. 

Eleverne mødtes i festsalen, hvor nogle gjorde større 

indtryk end andre med musik og konfettirør. Derefter 

blev eleverne sendt ud sportspladsen. Posterne var 

planlagt af lærerne, hvilket eleverne var meget tilfredse 

med. De syntes, at udfordringerne rystede klasserne godt 

sammen, specielt for de nye 1.g’er. 2.g’erne synes det var 

bedre i år end sidste år, da de nu kender deres klasse 

bedre. Aktiviteterne var hverken langtrukket eller 

kedelige, og de varierede meget fra hver aktivitet, så alles 

kompetencer blev vist.  

Eleverne havde en fælles enighed om, at det var rigtig 

sjovt og derfor var de enige om at dagen godt måtte vare 

længere. Det var en uenighed om, at aktivitetsdagen 

skulle starte fra morgenstunden, eller vare længere ud på 

eftermiddagen, men overordnet set var der en bred 

enighed om, at det skulle være længere. En af de førende 

lærer for aktivitetsdagen er Gert: ”Jeg synes, det gik godt. 

Det var fedt, at eleverne var så engageret, og det er fedt 

at aktivitetsdagen er blevet en tradition, og at man gør så 

meget ud af det, både som klasse, men også hele skolen.” 

Derimod har Gert et andet syn på det det traditionelle 

druk aftenen inden: ”Det er ærgerligt, at det ikke bliver 

skilt ad, at det ikke er to ting for sig. Jeg er bange for at  

 

dagen bliver ødelagt, hvis folk møder bagstiv op, men jeg 

har dyb respekt for traditionen.” Der har været meget 

snak på skolen omkring næste års idrætsdag, Gert udtaler 

sig ”Jeg forestiller mig det som minimum det samme, at 

man kører lidt samme koncept i forhold til traditioner. 

Vi diskuterer løbende, om man skal udvide konceptet 

med, hvornår vi måske er klar til at køre det op til en hel 

dag igen.” Gert kan ikke bekræfte en heldags 

aktivitetsdag i de kommende år. 

 

 

 

 

Gert kom med et forslag, som lød på at lave et elevudvalg 

til aktivitetsdagen, som kunne hjælpe med at stå for og 

finde på nogle konkurrencer. Eleverne var meget 

tilfredse med alle konkurrencer, men nogle mente også, 

at det ville være godt, hvis der blev oprettet et udvalgt, så 

der vil komme mere elevindflydelse. Som alle andre år, 

var der igen i år, præmier på højkant.  I år var det 2.a, 

der løb med sejren for bedste udklædning, de var klædt 

ud som boksere. Alle havde hollandske fletninger, 

shorts, top og lånte boksehandsker på, som de havde lånt 

fra skolen. Klassen, som havde vundet flest 

konkurrencer, var 2.c, som havde vundet alle, undtagen 

én. Eleverne var enige om, at det fedt, at der er en 

præmie, så der er noget at kæmpe for. Dog vil de gerne 

opfordre arrangørerne til at finde en præmie, der er 

nemmere at dele. Aktivitetsdag var atter igen en kæmpe 

succes, alle var glade og tilfredse. Det var godt at have et 

afbræk fra den normale hverdag og varme op med manér 

til Brønderslev Marked. Det var eleverne glade for og 

glæder sig allerede til næste år.
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Kan kantinen 

betale sig? 

Skrevet af Freja Olsson, Laura 

Barchow og Mie Kaufmann 

Jensen 2.a 

Mange bruger kantinen 

dagligt, især i pauserne er 

der tryk på. Der dannes lang 

kø med sultne elever, som 

køber alt fra dagens ret til 

kage. Men det kan godt 

ændre sig nu med de 

stigende priser, som eleverne 

også mærker til. Kantinen 

prøver at finde de billigste 

alternativer for eleverne, dog 

skal man huske på at 

priserne også stiger for dem. 

Priserne på emballage og 

kopper stiger, hvilket også 

medfører at priserne for 

eleverne bliver højere. Og 

pga. de stigende priser, 

overvejer mange at tage 

madpakke med, hvis 

priserne bliver ved med at 

stige yderligere. Madpakken 

er for nogle blevet en 

nødvendighed. ”Man kan  

 

hurtigt bruge 60kr i kantinen, hvis 

man skal have dagens ret og en 

sodavand.” Der er klar 

enighed blandt eleverne om, 

at det er blevet dyrt, og man 

nu er nødt til at prioritere for 

at få mest muligt for sine 

penge. Mange vælger 

salatbar fremfor andet, da 

salatbaren ikke er steget. 

Dog skal man betale 12 kr., 

hvis man ønsker kylling eller 

skinke i sin salat, hvilket 

mange mener er meget.  

Der er imidlertid også andre 

grunde til ikke at købe i 

kantinen. Nogen mener, at 

”Peperoni Stick” smager så 

godt, at man kan blive 

afhængig af dem, og komme 

til at bruge alle sine penge. 

Så man bliver nødt til at 

holde sig væk og blive ved 

med at spise madpakke.  

Det er også tydeligt, hvad 

der er BG’s favorit. ”Lyntog 

med kebab, er ret varmt lige nu, 

hvor peperoni kommer ind på en 

klar 2. plads,” lyder det fra 

kantinen. 

 

Noget andet kantinen sælger 

ret meget af, er  

dagens ret, og kantinen 

prøver hele tiden at variere 

deres udvalg. Derfor tager 

de også gerne imod forslag, 

både til dagens ret og deres 

øvrige udvalg. De overvejer 

dog altid om det kan betale 

sig, men de ønsker at lave 

noget, som mange vil købe. 

Så kom endelig ned med 

ønsker til kantinen. 

Men det er stadig op til den 

enkelte elev, om man vil 

bruge sine penge på 

kantinen. 
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Brevkassen på Brønderslev gymnasium  
Her får du svar på nogle spørgsmål, som du måske har undret dig over. Brevkassen indeholder også 
scorereplikker, som man kan bruge til en tur i byen 

 

Hvordan scorer man 
billige point ved fysik Jens?   

En god ide er at bruge 
de 3 f´er: fedte for 
faglæren 

 

En dreng fra 2.d har en 
scorer-replik, han gerne 
vil af med 

“Jeg håber du har en 
god forsikring, for du 
har lige lavet en bule i 
mine bukser.” 

  

Hvordan får man 
topkarakter i idræt? 

Hvis du kan løbe 
en masse runder 
til en Cooper-test, 
så er du nået 
rigtig langt. 

 

Er det rigtig, der findes en 
heldig person på skolen, 
der har kysset med et 
tvillingepar? 

Rygtet siger det er 
sandt;) 

 

Har Jens Gorm en 
kæreste? 

Ifølge hans 
facebookprofil, er han 
i et ”forhold”. 

 

Har Lilian børn? 

Vores kilde, 
fortæller at, 
Lillian ingen 
børn har. 

 

Hvad er Eriks bedste 
scorereplik? 

“Vil du med hjem 
og se min 
aubergine 
forspirer”. 

 

Hvad var begrundelsen til 
at, 2a vandt det bedste 
kostume til 
aktivitetsdagen? 

Ifølge en anonym kilde, 
var 2a den klasse, der 
havde det mest 
gennemførte, unikke 
og mest hårdtslående 
kostume. 

 

 

Er det rigtig Leif har 
været med i et Band? 

Jeps, Leif har været 
med i et band, med 
navn ”Lillemor og 
drengene”. 

 

Hvordan scorer jeg 
en 2g pige? 

Vi har spurgt en 
sød pige fra 2b, du 
har fået følgende 
svar: 

”Du skal være 
moden, pæn, 
have god 
personlighed, 
charmerende”. 

Opfylder du disse 
krav, kan det være 
du får en heldig 2g 
tøs på krogen. 

 

Her er endnu en 
scorer replik, som er 
god til en saftig 
bytur 

“Der er en fest i 
mine bukser og 
du er inviteret?” 
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Grøn Skole-koncept 

Brønderslev Gymnasium og HF har fået det 

grønne flag. Dette kan opnås ved at arbejde med et 

eller flere af de nedenstående temaer. 

Man kan vælge imellem følgende 12 temaer: 

 

Man kan altså enten vælge et tema/mål, som hele 

skolen arbejder hen imod. Derudover kan man 

vælge at arbejde med flere forskellige temaer. 

Brønderslev Gymnasium har prioriteret at arbejde 

med disse mål: transport, bæredygtigt forbrug, 

skolehaver og FN´s verdensmål. 

Skolen har i den forbindelse skabt en ”grøn 

gårdhave”, som bl.a. biologihold benytter til 

undervisning, og som ser godt ud udefra. 

 

 

 

Vi har opstillet bokse til flaskeindsamling i 

forbindelse med ”join2recycle”, hvor overskuddet 

går til kunstnere til de kommende gymnasiefester. 

Derved skabes engagement blandt eleverne, da de 

er orienteret om, at det i sidste ende gavner dem. 

3.c har udarbejdet projekter omhandlende 

bæredygtig transport i Brønderslev kommune. I 

denne forbindelse blev borgmesteren Michael 

Klitgaard (V) og kommunens politikere Peter 

Stecher (K) og Dennis Kvesel (V) inviteret til 

foredrag angående elevernes idéer til en bæredygtig 

udvikling. Det er ikke let at få det grønne flag, da 

det kræver meget dokumentation. Det grønne flag 

er kun gældende i 12 måneder, derfor skal skolen 

hele tiden tænke bæredygtigt ind i hverdagen og i 

undervisningen, hvis vi vil fortsætte med at have 

flaget de kommende skoleår. 

Det er vigtigt, at skolen har prioriteret den grønne 

omstilling. Brønderslev Gymnasium og HF bliver 

herved et forbillede for andre gymnasier og skoler, 

og går forrest i klimadebat

1. Verdensmålene 

2. Natur 

3. Bæredygtigt forbrug 

4. Klimaforandringer 

5. Vand 

6. Affald 

7. Skolehaver 

8. Fødevarer 

9. Friluftsliv 

10. Havet 

11. Transport 

12. Energi 
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Sådan overlever du gym pt.1: 
Her er der gode tips til, hvordan du kommer bedst muligt igennem gymnasiet. Vi håber at rådene kan guide 

dig frem, og at der ender ud i et godt resultat  

 
1. Lav afleveringer i god tid 

2. Aldrig larme på øerne 

3. Ikke drikke dig for fuld til gym-festerne 

4. Lav afleveringer, før lektier 

5. Hold dit fravær nede 

6. Vælg en studieretning, som du interesserer dig for 

7. Ikke vælge studieretning ud fra, hvad venner/veninder gør 

8. GOOGLE er din ven 

9. Anskaf Lectio+ 

10. Fedt lidt for lærerne  

11. Husk at tage noter 

12. Or 
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Interview med Iben og Rasmus 
Grøn skole 

 

Brønderslev Gymnasium 

færdiggjorde Den Grønne 

Have d. 30/8-2022. Rasmus og 

Iben gik forrest med planen om 

at etablerede det.  Dette skete i 

samarbejde med eleverne på 

skolen, som var deltagende. I 

denne anledning har vi spurgt 

Iben og Rasmus om deres 

holdninger og ideer til Haven 

og om hele skolens grønne 

omstilling. Bæredygtighed er 

nemlig kommet ind i formålet 

for uddannelsen. Man håber, at 

det hjælper til med den grønne 

omstilling i samfundet at have 

det som en integritet del af 

uddannelserne. Derved kan 

kravene om det grønne flag på 

skolen vedholdes.  

Et nyt og kreativt 

undervisningsmiljø  
Ideen blev udført for at få bedre 

mulighed for at benytte disse 

gårdhaver. Der var nemlig ikke 

mulighed for at benytte sig af 

arealerne, da der ikke var døre 

ud til haverne, så man kunne gå 

direkte derud. Med de nye døre 

ud til haverne giver det en 

masse muligheder for at have et 

uderum og et 

undervisningsrum, men også et 

sted, der har en 

herlighedsværdi.  

Det treårige projekt begyndte 

med, at Rasmus og Iben 

kiggede på tilbud. Det første 

gode tilbud de fandt, var fliser. 

Derefter kom de med ideer ud 

fra tegninger og budgetter. 

Med tiden fandt de ud af, at der 

var krav til, hvordan haven 

skulle se ud, da der skulle være 

mulighed for nedsivning af 

regnvand, og disse skulle have 

mindst en meter. Deraf har de 

valgt at lave en E-konstruktion 

ud af dette, så eleverne kan gå 

ind i bedet. Man kunne nemlig 

eksempelvis lave en 

biodivasitets-undersøgelse.  

Desuden er der murer i 

gårdhaven. De holder på 

varmen, og derfor er det blevet 

til et sommerfuglebed, som er 

anlagt med danske vilde 

stauder.  

Eftersom de fandt ud af, 

hvordan haven skulle se ud, 

gjorde de klar til at planterne 

kunne komme i. Planterne blev 

plantet i august med stor hjælp 

af elevengagement. Haven er 

designet med borde, integreret 

vand, drivhus og nyttehave. 

Iben siger, ”Vi vil gerne have 

haven som ude-laboratorium, 

så den kan bruges i timerne.  

Nu føler vi, at vi endelig har 

nået i mål med vores ramme.” 

Dog føler Iben og Rasmus 

stadig, at haven kunne gøres 

bedre. Den skulle have været 

mere rekreativ, så det havde en 

mere brugerappel. ”Måske med  
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en lounge eller hængekøje. 

Bare noget, som generelt 

inspirer til, at man ikke altid 

behøver at sidde røv til bænk, 

men at vi bruger en anden type 

undervisning.”   

Affaldssorteringer eller 

studieture? 
Efter snakken om disse gode 

ideer og fremtidsplaner, havde 

vi et spørgsmål, som handlede 

strategier for en mere grøn 

omstilling på skolen; Hvad 

synes I om en grønnere skole? 

Og har i flere ideer til at gøre 

skolen grønnere? ”Bestyrelsen 

kigger på at lave en strategi, 

om affaldssortering, men vi har 

dog problemer med 

eksempelvis økonomien, da vi  

er dybt afhængige af de 

kommunale affaldssystemer. Vi  

vil afholde nogle møder med 

borgmesteren og håber stærkt 

på, at inden for det næste år, så 

skal der være en ordning med 

en form for affaldssortering, på 

skolen.” 

 

 

 

Rasmus sagde dog 

også, at 

affaldssortering ikke 

ville blive benyttet, 

hvis kommunen ikke 

tager imod det, da man 

både skal kigge på de 

økonomiske og 

sociale aspekter, når man 

snakker bæredygtighed. ” 

Vi har ikke råd til at betale en 

halv million for 

affaldssortering. Eleverne kan 

ovenikøbet heller ikke komme 

på studieture, grundet det høje 

beløb til affaldssortering.”  

Iben og Rasmus snakkede også 

om en anden idé, som 

festudvalget fra 2020 var 

kommet med. Det var en anden 

måde at være en bæredygtig 

skole. Hvis man tog 

udgangspunkt i 

gymnasiefesterne, hvor der 

blev solgt alkohol i et 

plastikrus. Ellers blev der også 

givet mange plastikrus ud til 

vand. Dette er naturligvis ikke 

bæredygtigt, så det ville  

udvalget gerne finde et 

alternativ til: 

 

 

 

”Ideen var, at engangskrusene 

kunne byttes ud med 

genanvendeliges plastikrus, 

som kan vaskes. Dog skulle 

eleverne betale gebyr for den 

første genstand. Det krus man 

betaler gebyr for, bliver 

afleveret tilbage efter brug, så 

man får pengene igen. For at de 

ved, at, hvem pengene skal 

tilbage til, kommer der navn på 

kruset.” Iben og Rasmus 

ønsker og mener derfor, at der 

skal være mere 

elevarrangement. Det er vigtigt 

for at skolen bliver mere grøn, 

således at det grønne flag bliver 

fastholdt. For hvis skolen 

mister flaget, får skolen 

karantæne i et år. Måske kunne 

man stille flere krav til 

kantinen, hvordan vi bruger 

lokalerne, og selvfølgelig skal 

der være mere biodiversitet.
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Indvielse af ny have – d. 30/8)  
Vin i skolegården 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Adskillige flasker vin blev proppet i skolens 
nye have. I lang tid har Brønderslev 
Gymnasium snakket om at gøre skolen 
grønnere. Nu har man endelig taget 
initiativ.  

Solen blænder øjnene og opvarmer jorden til 21℃ 

. Kage, vin, og i fint selskab med magtfulde 

personer til bæredygtighedsfestivalen. Hvad ellers 

kunne der ønskes? Folk er kommet i jakkesæt, og de 

samles i mindre grupper med deres vin og kage. 

Den ene slurk efter den næste synkes, og vinen 

kommer ned i de tomme maver, som folk har 

medbragt til denne begivenhed. Pludselig  

ringes der på et af vinglassene, og alle står nu med 

fronten mod manden i den navyblå habit.  

Borgmesteren, Michael Klitgaard, er kommet på 

baggrund af flere aspekter. I centrum af den nye 

bæredygtige have står han og lykkeønsker 

Brønderslev Gymnasium på vegne af, at de har 

optjent Det Grønne Flag og anlagt en ny 

bæredygtig have med masser af god biodiversitet. 

”Det er fedt af gymnasiet sætter fokus på den grønne 

omstilling”  

- siger en af de studerende, som går i en grøn klasse.  

De fremmødte laver en stående ovation efter 

Klitgaards tale. Folkenes munde giver så småt lyd 

igen, og en munter mumlen kan høres fra alle sider. 

Nogle repræsentanterne fra medierne er mødt frem 

med kamera og mikrofon, som de interviewer flere 

elever med, og snakken går hurtigt.   

”Den her have kan være en begyndelse på nogle flere 

initiativer, som skal tages i fremtiden”  

- fortæller en elev fra 2.a. 

Bæredygtighedsfestivalen trækker selv andre elever 

fra andre klasser hertil. Klokken er omkring 14:45, 

og ikke et eneste stykke kage står alene tilbage på 

fadet. Efterhånden som tiden går, og elevernes tid 

er gået, forlader de selskabet, og fylder deres kloge 

hoveder til med endnu mere viden. Eleverne ser 

ekstra begejstrede ud af indvielsen. - formegentlig 

på grund af de adskillige glas vin;) 
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Udvekslingsstudenter  

Lena 

Lena kom til Danmark d. 8. august. Hun var meget 

træt efter rejsen. Hun var meget spændt og blev 

hentet i lufthavnen af sin værtsfamilie. Hun synes 

med det samme, at de var meget søde og rolige. 

Lenas værtsfamilie har 

ikke mange regler. Hun 

siger, at det minder 

meget om hendes familie 

hjemme i Schweiz, da de 

har heller ikke mange 

regler.  

Livet i Danmark er ikke 

det samme som i 

Schweiz, Lena synes 

ikke, det var nemt at 

tilpasse sig, alt er meget 

nyt: Nyt sprog og helt 

nye mennesker. Med 

tiden er det blevet bedre, 

og hun fik mange gode 

venner. I værtsfamilien 

var det nemmere at 

tilpasse sig, fordi det 

kom meget naturligt. 

I Lenas værtsfamilie har de det godt sammen, men 

nogle gange har hun også brug for et frirum, hvor 

hun bare skal sidde for sig selv. Værtsfamilien er  

 

 

tit udenfor i haven, hvor de laver forskellige ting, 

Lena hjælper nogle gange til.  

Familie og venner er noget Lena naturligvis savner. 

Hun bruger dog en del tid på at skrive med dem, så 

de stadig holder kontakten og får en status på 

hinanden. Lena fortæller, at hun 

naturligvis kommer til at savne 

Danmark, når hun til juni igen 

rejser tilbage til Schweiz.  

Hun har det godt socialt, og hun 

hygger sig rigtig meget i skolen 

med sine venner. Lena overvejer at 

begynde til en sport, da hun 

interesserer sig for volleyball.  

Lena mener, at landskabet er meget 

anderledes i Danmark i forhold til 

Schweiz. Da der ikke er nogle 

bjerge i Danmark, hun synes, at 

Danmark er meget fladt.  

Sproget er meget anderledes end i 

Schweiz. Dansk er et svært sprog, 

men Lena gør, hvad hun kan for at 

lære det. Maden i Danmark minder 

meget om maden i Schweiz, og hun 

kan lide det meste mad. Der er dog en dansk ting 

Lena i hvert fald ikke bryder sig om, og det er 

rugbrød.
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Samuel 

Samuel kom til Danmark d. 11.  August. Den første 

dag var han i Aalborg, og han synes det var meget 

hyggeligt. Han blev hentet af organisationen fra 

lufthavnen, og tre dage efter mødte han sin 

værtsfamilie. I de tre dage han ikke var hos sin 

værtsfamilie, var han på Hotel Cabin, hvor han 

mødte flere udvekslingsstudenter og skabte de 

første venskaber i Danmark. Han synes, at hans 

familie er meget søde og i 

imødekommende. Da han ankom til sin 

værtsfamilie, gav de ham en rundtur af 

huset, og senere tog de ham med til 

skolen, så han kunne se, hvor han nu 

skulle studere i et år.   

Selvfølgelig savner Samuel sin familie 

og venner hjemme i Californien, især de 

to venner han spillede i band med, hvor 

han selv spiller trombone. Han prøver at 

leve i nutiden og ikke savne sin familie 

og venner alt for meget. Han vil bruge tiden til at 

hygge sig med dem han er sammen med lige nu. 

Han ringer af og til sin familie, og hans mor 

kommer også til december for at besøge dem.  Han 

synes dog, at der er lidt forskel på Californien og 

Danmark. Bygningerne er ældre her i Danmark end 

i Californien. De er dog samme mængde af 

modernitet indefra, men der er naturligvis 

ændringer i indretningen. Han synes, at der er  

 

 

 

mange flere bakker i Danmark, og der er færre 

mennesker. Bilerne er mindre, og skolen er  

anderledes. Sidste år havde Samuel omkring 8 

lektioner hver dag, hver lektion varede 45 min. Han 

fortæller, at man selv kunne bestemme, om man 

ville have 7 eller 8 lektioner om dagen.    

Samuel synes, det var meget nemt at tilpasse 

sig. Han havde et åbent sind omkring sin 

nye tilstedeværelse, og han havde fra 

begyndelsen ingen forventninger. Hans 

værtsfamilie er meget rolige, forståelige 

og dette er han meget glad for.  Der er 

ikke meget mad i Danmark, som Samuel 

ikke kan lide, han mener at maden er 

god. Maden her minder meget om den 

hjemme i Californien. De spiser dog 

mere kulturelt, fortæller han. Hans dansk 

yndlingsret er flæskesteg og brun sovs.   

Selvom det er lidt anderledes fra hjem, 

elsker han alligevel at bo med hans 

værtsfamilie. Han synes, at deres børn er meget 

søde. Børnene er 4 og 7 år gamle, og trods 

aldersforskellen så hygger han rigtig meget med 

dem. De spiller kort, og han fortæller dem 

godnathistorier. Han synes, at det er rart at være 

sammen med værtsfamilien i stedet for at bruge 

mobilen hele tiden.  Det kører godt socialt for 

Samuel, og han vælger endda at lægge mobilen 

væk for at hygge mere med dem, som er inde i 

rummet. Han spiller også musik som hobby, og det 

synes han er meget fedt. Han træner i Fitness World 

i Brønderslev, når han har ekstra fritid.  
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Tip en 14`er: Funfacts om lærerne  

Afleveres til kontoret, hvor vinderen afsløres på Lectio og 
kan afhente præmie 

1. Hvem af disse lærere skråler med 
på Lady Gaga i badet? 

o Cecilie Bülow 
o Benny Bak 
o Martin Thorsager 

 
2. Hvem dumpede sin knallert 

køreprøve ved at køre ind i en mur? 
o Lene Hansen 
o Rasmus Sønderbøl 
o Grete Voldsgaard 

 
3. Hvem har Suspekt som 

yndlingsband? 
o Pernille Norsk 
o Diana Lundgaard 
o Jacob Mikkelsen 

 
4. Hvem kan rappe hele teksten ”Fuck 

Tha Police” af NWA? (er bevist) 
o Adam Buus 
o Lasse Bilgrav 
o Xenia Andersen 

 
5. Hvem havde et ungdomscrush på 

David Beckham? 
o Anne Marie Lundø 
o Pernille Dahl 
o Karina Bredsgaard 

 
6. Hvem var med i bandet ”Lille mor 

og drengene” i sin ungdom? 
o Leif Thyge 
o Adam Buus 
o Jeppe Christophersen 

 
7. Hvem har opkaldt sin søn efter 

Albus Dumbledore fra Harry 
Potter? 

o Louise Hede (bibliotekar)  
o Pernille Norsk 
o Agnes Schmidt 

 

8. Hvem punkterede søværnets 
gummibåd til en kvart million på 
åbent hav? 

o Gert Ørsted 
o Benny Bak 
o Søren Kveiborg 

 
9. Hvem tager ud for at spille rollespil 

(brætspil)? 
o Ole Lindgreen 
o Jeppe Christophersen 
o Amanda Kronborg 

 
10.  Hvem tog til London for at se 

Darwins grav? 
o Leif Thyge 
o Per Knudsen 
o Lars Viggers 

 
11. Hvem har været VIP til 

raketopsendelse? 
o Maiken Madsen 
o Helle Wilken 
o Jens Gorm Rytter 

 
12.  Hvem har spillet i band med Lars 

Lilholt, da han udgav ”Kald det 
kærlighed”? 

o Erik Baisgaard 
o Carsten Bach 
o Ole Lindgreen 

 
13.  Hvem har tomlet til Tyrkiet 

sammen med sin veninde? 
o Susanne Dalsgaard 
o Iben Ørsted 
o Grete Voldsgaard 

 
14. Hvem har spillet koncert i New 

York foran 2800 mennesker? 
o Jeppe Christophersen 
o Adam Buus 
o Agnes Schmidt 
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Nyhedsartikel om mødet 
dem 20/9  
Fornemt borgmester-besøg 

Brønderslev Gymnasium fik fornemt besøg 

af Borgmesteren den 20/8-22.  Her kom 

elever i tæt dialog med højtstående 

politikere.  

Michael Klitgaard, Peter Stecher og Dennis 

Kvesel ankom på Brønderslevs Gymnasium den 

20. august for at diskutere løsninger til at gøre 

Brønderslev kommune mere bæredygtigt. Her 

blev spændende elevpræsentationer omkring 

bæredygtig transport, bæredygtig udvikling og 

DK2020 fremlagt. 

2.a og 2.e havde desuden fået til opgave at oprette 

forskellige borde, hvor politikerne kan gå rundt og 

få inspiration fra. Denne workshop med elevernes 

tanker om den grønne udvikling var startskuddet 

til interessante dialoger mellem politikere og 

elever. 

”…god dag, og godt at opleve dem ansigt til 

ansigt. Det var et godt initiativ, og man følte, at 

man blev taget seriøst,” fortæller elever fra 

Brønderslev Gymnasium. Både dem og 

politikernes sidste ord udtrykte stor begejstring om 

dagen.  

Som I måske kan huske i sidste skole år, blev et 

spørgeskema sendt ud på Lectio, omkring hvor 

god stien ned stationen var. Det var en gruppe fra  

 

 

3.c med deres projekt ”Bæredygtig transport”, 

som stod bag dette. Deres mål var, at få folk til at  

bruge stien mere og dermed bruge den offentlige 

transport, vi alle har til rådighed. Argumenter for 

at stien var for dårlig, gik på vandpytter, 

ujævnheder og mudder. Desværre blev deres 

projekt ikke i første omgang fulgt op af 

Brønderslev kommune og elevernes opsatte skilte 

revet ned af Brønderslevs befolkning.  

Senere på dagen præsenterede naturgeografi-

holdet en flot præsentation, som omhandlede 

målet DK2020. Borgmesteren og politikerne tog 

godt imod det, hvorefter de både kom med 

rosende kommentarer og et par modsvar.  

Ud fra kommentarer, humør og stemninger kan 

der konkluderes, at dagen med borgmesteren, 

politikerne og eleverne var vellykket.  
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Borgmesteren vil 
slukke alt lys! 
Brønderslev Gymnasium holdt 

d. 20/9 et arrangement kaldet 

”Grøn Dialog”, hvor tre af 

byens førende politikere, 

inklusiv vores borgmester 

Micheal Klitgaard, var 

deltagende. I denne anledning 

fik vi æren af at spørge 

borgmesteren omkring hans 

holdninger og ideer til grøn 

omstilling.  

Klitgaard blev udfordret, og 

kom med nogle forbavsende 

svar, som ingen af os var 

forberedt på. Vores første 

spørgsmål lød sådan: 

Hvordan tænker du, at Brønderslev 

kan blive mere bæredygtig? 

”Her i Brønderslev skal vi 

kunne producere fuldstændig 

fossilfri energi, som kan give 

hele byen nok strøm. Dette vil 

vi gøre i form af vores 

vindmølleenergi, og vores 

store og effektive 

solcelleanlæg.” 

”Derud over har jeg en plan 

for at spare på lyset. Altså den 

energimængde, vi bruger på 

gadelygterne her i byen, er 

kæmpe stor. Vi kunne jo 

slukke gadelyset helt! Eller i 

hvert fald bare i nogle 

tidsrum”, svarede Klitgaard.  

Vi var enige i hans ideer om 

fossilfri energi, og hvordan 

vores vind- og solenergi vil 

vokse sig større og større i 

løbet af de kommende år. Dog 

var vi mere skeptiske mht. 

hans plan om at slukke 

gadelygterne i Brønderslev. 

Især i sommermånederne går 

mange hjem fra fester midt om 

natten, hvor der er 

fuldkommen mørkt. Her ville 

det være dejligt med ordentligt 

gadelys til at oplyse vejen 

hjem.  

Efter disse gode ideer og 

overraskende fremtidsplaner, 

havde vi kun et sidste 

spørgsmål til vor kære 

borgmester: 

Hvordan kan Brønderslev kommune 

og Gymnasiet arbejde sammen for at 

få en grønnere omstilling?  

”I dag har jeg hørt manges 

ideer til affaldssortering, både 

kommunalt og også her på 

jeres skole, og det er jo super 

godt. Det giver mig håb at den 

unge generation, altså jer 

studerende, har lyst til at 

sortere affaldet i smider ud. 

Det er også derfor, vi regner 

med at indføre affaldssortering 

på kommunens tre 

folkeskoler.” 

”Kommunen får så mange 

gode ideer, især fra jer elever, 

men også fra forskellige lokale 

firmaer, som vi sparrer med. 

Det er derfor vigtigt, at vi 

bliver ved med at opretholde 

denne form for sammenspil 

mellem virksomhederne og 

borgerne, og specielt også jer 

her på gymnasiet”.  

”Grøn Dialog” har til formål, 

at politikerne skal hente 

inspiration fra 

gymnasieeleverne. Dette håber 

vi er sket, i hvert fald at det 

har sat nogle tanker i gang 

oppe i hovederne på de tre 

mænd, som har det politiske 

ansvar for den grønne 

udvikling i Brønderslev 

kommune.  

Lavet Sofia, Josefine og 

Cathrina 2.a 
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Slut med nyt tøj 
Det store spørgsmål, som 

plager mange mennesker i 

nutidens samfund er, hvor 

meget du er villig til at give slip 

på for at hjælpe miljøet. Vi står 

i en situation, hvor hver lille 

detalje kan hjælpe til at få et 

mere bæredygtigt miljø. En 

ting, som er med til at gøre en 

forskel som også efterhånden 

bliver åbnet flere 

steder, er 

genbrugsbutikker. Vi 

har forsøgt at lave en 

halvkvantitativ 

undersøgelse og ifølge 

mange mennesker vil 

de hellere gå ud for at 

købe nyt tøj i stedet 

for at benytte de 

bæredygtige 

genbrugsshops. Er der egentlig 

så mange ulemper ved 

genbrugstøj? Selvfølgelig ved 

man ikke, hvem der har brugt 

tøjet før, men det er jo blevet 

vasket og renset, inden det 

igen kommer ud i butikkerne. 

Til gengæld får man noget tøj 

som syner nyt til en favorabel 

pris.  

 

 

Her på BG har vi stillet 

spørgsmål om, hvorvidt 

eleverne kunne finde på at  

købe genbrugstøj eller om der 

faktisk er nogen, som har købt  

det. Der er en stor forskel på, 

de holdninger drenge og piger 

har. Særligt piger gør brug af 

genbrugsshopsene i forhold til 

hvad drengene gør.  

 

I vores undersøgelse har vi 

samlet de fordele, folk synes 

der er ved at købe genbrugt 

tøj: 

En del bruger genbrugstøj 

udelukkende for at gøre det 

bedste for klimaet. Mange gør  

 

 

det også, fordi de vil spare 

penge. Mange gange kan man  

købe tøj i genbrugsbutikker, 

hvor der stadig er mærke i, 

hvilket betyder at tøjet er helt 

nyt. De fleste har også fundet 

ud af, at tøjet er meget 

billigere, selvom det er 

begrænset, hvor meget det er 

blevet brugt.  

Og således har vi også samlet 

de ulemper, folk 

synes der er ved at 

købe genbrugt tøj: 

Nogen ser på 

genbrugstøj, som at 

det er ulækkert, og 

at det kan være slidt, 

fordi det har været 

brugt før af andre, 

som man ikke 

kender. Men hvis man vasker 

tøjet grundigt, er det næsten 

som nyt.  

Man kan så spørge sig selv, om 

man vil gå i brugt tøj og gøre 

noget godt for klimaet, eller 

fortsætte det alt for store 

forbrug, som skader miljøet og 

dermed være ligeglad med 

vores alles fremtid.
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