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Samfundsfag B har været ude at overvære en retssag.
Retssagen forløb meget roligt, da der var indkaldt flere
vidner, som havde overværet episoden, heriblandt 2
politimænd. Derfor var sagen meget klar for dommerne.
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Thomas Svane hiver elever i retten
Skrevet af Josefine Toft Norring & Johanne Bang Karlborg, 2.p

Sådan er det bare ikke i Danmark. Vi havde
forventet noget helt andet. Vi troede, at alle
ville skændes i salen, men det var meget stille

Fredag den 4. marts 2016 tog Thomas Svane
sit samfundsfag B med i retten, efter holdet i
et stykke tid havde haft emnet ’’Bur dem
inde…!?!’’. De havde i timerne haft om straf i
Danmark. Både om hvordan man finder frem
til den passende straf, og om hvorfor man

og roligt, eftersom den tiltalte og hans
kæreste stadig var sammen.
Det var en utrolig oplevelse, og jeg kunne
sagtens finde på at tage ind og overvære
endnu en retssag’’, udtaler Josefine Toft
Norring, 2.p

straffer. Eleverne fik derfor lov til at komme i
retten i Aalborg for at overvære en retssag.

Vi spurgte Thomas Svane om hvorfor, man

Thomas Svane havde fortalt meget om den

tager elever med i retten.

retssag, de skulle overvære, og alle var

’’Det gør man, fordi vi går på en almen

spændte.

uddannelse, så det er vigtig at vide, hvordan

Da dagen endelig kom, og holdet ankom,

verden virker.

varede retssagen kun 10 minutter, da 2 ud af 4

Vi vil gerne kunne vise, at det vi lærer i

tiltalte ikke mødte op.

timerne også kan bruges i virkeligheden.

’’Vi bliver derefter ført ind i en anden retssal,

Uanset hvilket fag man har, er det vigtigt at
vise eleverne, hvordan faget også kan bruges
uden for skolen.

hvor vi får at vide, at den næste sag handler
om en ung mand, der har banket sin kæreste i
Aalborgs natteliv. Det er utroligt spændende
at se, hvordan sådan noget foregår. Det
overraskede på mange måder, da vi nok
havde forestillet os,

Hvordan man tror det ser ud
Hvordan man tror en retssals ser ud

Hvordan den egentlig ser ud
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Kåring af årets bedste morgensamling
1. pladsen
3.d’s er blevet båret som årets bedste morgensamling.
Til denne morgensamling viste klassen en selvgjort video,
hvor Simon, Johan, Mohammed og Kristian viste publikum
den halvnøgne sandhed om deres sangtalent
i en fortolkning af ”Tættere på himlen” af Burhan G.
Thais fra samme klasse fortjener også en hånd,
da det var ham, som filmede herlighederne.

2. pladsen
På 2. pladsen var det 2.c og 3.a. Til 2.c´s morgensamling gik
det ud på, at de startede med at finde nogle sjove facts om
lærerne, og derefter lavede de en kahoot, og de 3 bedste blev
kåret som vindere, og fik en præmie for deres indsats.
3.a havde lavet en flot musikvideo om kronikgenren, hvor de
brugte melodien fra The Fast & the Furious: ”See you again”.

Anmeldelse:
BG-revyen
Skrevet af Marlene Nielsen og Ida Marie Kok

Lasse Nysted Kristensen er ikke tilfreds med
BG-revyen var en revy, der trak publikum til
Brønderslev Gymnasium d. 4/2 og 5/2. I
revyen optrådte elever og lærere fra
Brønderslev Gymnasium.
Man fik en god oplevelse ved at være inde at

den nye skole, da han synes, den er blevet for
lys. Han kan bedre lide mørket, fordi man der
bedre kan lave ulykker i krogene uden at blive
opdaget. Og dette syntes folk var meget sjovt,
eftersom skolen er blevet meget bedre.

se BG-revyen, da man hørte nyt godt musik.

2.p bedømmer revyen, som en god revy. 2.p

Derudover fik man også et indblik i

synes revyen var blevet bedre end sidste år.

sammenholdet på gymnasiet.

Den var sjovere for publikum. Dette kunne

Revyen var, som revyer skal være,
humoristisk, ikke mindst fordi der ved flere
lejligheder blev taget pis på fagene.
Lasse Nysted Kristensen fra 2.b spillede en

man høre ved, at der var flere, der grinede i år
end sidste år, hvor det var 80’er-temaet, der
var i fokus. Der var dog en masse gode hits
fra punk-tiden, der trak gevaldigt op.

stor rolle i revyen, da hans indslag fik salen til
at grine. Han lavede sjov med nogle
forskellige ting, som kunne omhandle skolens
værdier og dens renovering.
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Interview omkring fredagscafé
Skrevet af Ida Marie Kok, Cecilie Nielsen, Pernille Mørk, Rikke Bisgaard og Marlene Nielsen

Besvarelse fra: Mike Larsen fra 1.o, som var
med til at arrangere fredagscafeen.
Hvordan var det at arrangere det?
- Det var skrald

caféen havde ikke gjort noget ud af det. De

Har I høje forventninger til fredagscafe??

havde ikke lavet et tema og heller ikke tænkt

- De har overhovedet ikke høje forventninger

på noget underholdning. Dette var også en af

til fredagscafe, og de tror ikke, der kommer

grundene til, at det var nederen at være der.

særlige mange.

Hvilken fredagscafe, synes du, var den

Har I haft nok timer til at planlægge det

fedeste? Og hvorfor??

hele? Og fået nok hjælp fra lærerene til

- Den fedeste fredagscafe 2.p har været med

det?

til, var den allerførste, da den blev holdt inden

- De har haft rigelige med timerne, og de har

Brønderslev marked, og de havde gjort meget

fået nok hjælp fra lærerne.

ud af det. Der var lavet konkurrencer mellem

Har I en plan med temaerne?

alle klasserne om, hvem der kunne drikke

- De havde et tema, men de droppede det

flest øl. Til denne fredagscafe, havde man

igen, fordi folk ikke gider, der er et tema.

også mulighed for at købe slush-ice med

Havde I svært ved at blive enige i klassen

vodka. Dette gjorde det også lidt sjovere.

om tingene?
- De havde meget svært ved at blive enige i

Spørgsmål til en anden deltager Simone fra

klassen. De lavede en afstemning, men så

2.b:

blev de uenige om, hvem der vandt

- Den første fredagscafe i år 2015. Fordi der

afstemningen.

ikke var så mange regler. Der var sluch ice og

Spørgsmål til en deltager fra 2.p

mange mennesker.

Var det en fed fredagscafe??

- Færre regler, flere shots, da man godt kan

- Fredags-caféen var ikke den fedeste,

styre det.

musikken var meget stille, og de spillede
noget tyroler musik. Dette gjorde, at man ikke
kom i godt humør. Dem, der stod for fredags-
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Vicerektor Thomas Svane om
planlægning af eksamen
Skrevet af Peter Thorup og Tobias Christensen

Hvordan foregår planlægningen?
”Når det gælder den mundtlige eksamen,
så er det udelukkende mig, der står for
planlægningen. Mht. den skriftlige, så
foregår planlægningen i et samarbejde
med Carsten Bach Nielsen og mig. Hvis
der opstår nogle generelle
problemstillinger, så drøfter jeg/vi dem
naturligvis også med rektor.”

Kan du røbe noget om eksamen uden at
bryde loven?
”Det er helt bevidst, at der er en del mystik
omkring eksamen. Det skal gerne være noget
særligt – nærmest højtideligt. Jeg kunne
selvfølgelig godt røbe noget for eleverne eller
lærerne – men så ville jeg være nødt til at slå
de pågældende ihjel bagefter. Det er helt
centralt ift. eksamensafviklingen i Danmark,
at stx’erne ikke må vide, at de ikke skal op til
eksamen. ”
”Mht. datoer, så er der en del, der er
offentligt på forhånd. I får at vide, hvad I skal
op i skriftligt d. 13. maj, hvad og hvornår I

skal op mundtligt d. 20. maj, første mulige
eksamensdag er den 23. maj og sidste mulige
eksamensdag er den 22. juni. Alle de skriftlige
prøver er også fordelt på datoer – og ligger
offentligt på ministeriets hjemmeside –
stx’erne ved bare ikke, om de skal op i dem
alle. Det ved HF’erne, så de kan faktisk godt
finde ud af, hvornår de skal til de skriftlige
prøver.”
Kan Stx’erne regne ud, hvilke fag de skal
op i?
”En del stx’ere vil allerede nu kunne regne
ud, at de skal op i bestemte fag – især er
kravet om minimum tre skriftlige eksamener
med til, at der er en del, der ved, at de skal til
eksamen i alle deres skriftlige fag. Det er der
dog ikke nogle problemer i. Det, der er vigtigt
for ministeriet ift. stx’erne, er, at de ikke må
vide, at de ikke skal op. Det kan de (eleverne)
ikke regne ud – og det kan lærerne i øvrigt
heller ikke… Nogle lærere mener, at de har
en veludviklet 6. sans for den slags, men det
må stå for deres egen regning.”
Så ved du allerede nu, hvilke fag stx’erne
skal op i?
”Jeg ved på nuværende tidspunkt præcis,
hvem der skal op i hvad og hvornår – både
stx’ere og hf’ere. Der er dog ikke sat endelige
datoer og tidspunkter på, så jeg har f.eks.
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endnu ikke besluttet, hvem der skal være
første student osv.”

ville noget at fællesskabsfølelsen omkring
offentliggørelsen gå tabt. ”

Hvilke årsager er der til, at eleverne ikke
må få en indsigt i eksamensplanlægningen?

Hvilke forventninger har du til den
kommende eksamensperiode?

”For stx’ernes vedkommende skyldes det
forholdet mellem prøvekarakterer og
årskarakterer, der jo begge figurer på det
endelige eksamensbevis. Hvis en elev vidste,
at man ikke skulle til eksamen i et fag, så
stiger risikoen for, at eleven vil slække på sin
forberedelse til det pågældende fag, måske
slække (eller føle sig fristet til at snyde) i de
skriftlige afleveringer og i det hele taget
fokusere mest på de fag, der skal afvikles
prøve i. Meningen er jo, at eleverne skal blive
så dygtige og kloge som muligt, så
uvidenheden hjælper her med til, at I bliver
klogere i de store spil – forhåbentligt.

”Jeg forventer naturligvis, at vi på BG i
sommeren 2016 får et brag af en
eksamensafvikling med mange flotte
præstationer, masser af hårdtarbejdende
eksamenselever, samt en masse smil og en
smule gråd på eksamensgangene. Sådan skal
det være. Det er en helt speciel tid på
gymnasiet, hvor både elever og lærere er
”oppe at køre”. Jeg forventer også, at
eleverne er med til at gøre
eksamensafviklingen smidig – forstået på den
måde, at I spørger, hvis I er i tvivl om noget, I
møder op på de rigtige tider og steder - og at
I forbereder jer rigtigt godt! Alle bliver så
glade og stolte, når I klarer jer godt til
eksamen! ”

”Der ligger også en retssikkerhed i
konstruktionen ift. lærersiden, idet det
hemmelige udtræk er med til at sikre, at en
lærer ikke kan føle sig fristet til at give enten
meget høje eller meget lave årskarakterer til
sine elever – selv om de ikke har fortjent det.
Det gælder naturligvis ikke lærere på BG,
men man kan aldrig vide på andre
gymnasier… ”
”For hf’ernes vedkommende så handler det i
højere grad om at bevare højtideligheden –
og så handler det også lidt om, at lærerne
ikke skal kunne ræsonnere sig frem til,
hvordan deres øvrige hold på stx skal til
prøve ud fra placeringen af hf-prøverne. ”
”Endelig har vi på BG valgt, at vi offentliggør
prøverne samtidigt for både stx og hf. Vi
synes, at det giver en god fællesstemning
sidste skoledag, når alle får det hele at vide
samtidigt. HF’erne måtte egentligt gerne vide
det lidt før, men det ville de ikke få meget ud
af (I skal jo alligevel til prøve i det hele) og så
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BG-elev på verdensholdet
DGI har lige udtaget deres verdenshold, og er nu klar til at rejse jorden
rundt det næste år. En af BG’s elever er med på holdet.
Skrevet af Peter Thorup og Louise Nørgaard

DGI udtager hvert andet år 28 gymnaster fra
hele Danmark til Danmarks helt eget
Verdenshold. Der er kun 17 % chance for at
de 161 deltagende får en af de 28 pladser på
verdensholdet. En af de heldige gymnaster er
Nikolaj Kjærgaard, der går i 3.a på
Brønderslev Gymnasium og HF. Han er nu
klar til at deltage på det 11. DGI Verdenshold.

Foto af Nikolaj Kjærgaard
DGI Verdensholdet har ikke kun fokus på
gymnastikken, men også på at udbrede et
budskab i andre lande om en sund og aktiv
livsstil. Verdensholdet rejser verden rundt for
at dele dette budskab og i denne sæson går
turen bl.a. til Tanzania, Cuba, Indonesien,
Kina, Australien og USA.

Nikolaj udtaler, at han blev ekstremt glad, da
han fandt ud af, at han var blandt de 28
gymnaster. Han fortæller, at DGI
Verdensholdet er det største, man kan opnå
inden for gymnastikken. Nikolaj havde ellers
planer om at rejse, når han har fået
studenterhuen på til sommer, men nu får han
en endnu federe oplevelse med både
gymnastik, flere destinationer og vildere
oplevelser. Udover at deltage på
Verdensholdet er Nikolaj selv træner for
nogle gymnastikhold og har en drøm om at
blive efterskolelærer og derved bevare
gymnastikken i sit liv.
Når man er kommet på DGI’s verdenshold,
kan man kun være med på deres tur 1 gang.
Det vil sige, at når først du er optaget, er du
klar over, at du ikke kan deltage flere gange
og må derfor ikke ansøge igen.
Verdensholdets træningslejr starter i marts,
hvor de vil træne indtil august. Nikolaj træner
selv gymnastik 3 gange om ugen og
styrketræner/løber også 3 gange om ugen ud
over gymnastikken. Nikolaj har også skruet
ned for alkoholen for at stå skarpest muligt,
når de skal i gang med turneen. Dog udtaler
han, at det måske bliver en lidt tam
studenteruge, men han mener helt sikkert, det
er det værd.
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Den lille turne foregår i Danmark og starter i
august og slutter i september. Den store turne
foregår over hele verden og er fra marts/april
til juni 2017, hvor det 11. Verdenshold slutter
af med landsstævne i Aalborg i juni.

Alt dette koster Nikolaj 35.000 kroner,
hvilket, han synes, er rimelig billigt for at
komme ud og opleve den store verden med
DGI Verdensholdet – “En oplevelse for livet”.

Hvis du har lyst til at komme og heppe på
Verdensholdet og/eller komme og heppe på
Nikolaj for at se hans vildeste spring “Addy”,
der er en dobbelt forlæns salto med 3,5 skrue,
så kom til en af deres opvisninger.

Billetterne kan købes på DGI’s hjemmeside.
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SSO & SRP
skrevet af Emma Using

Efter lang ventetid, er der endelig kommet resultater retur i forhold til SSO og
SRP

Karaktererne har været længe ventet af

”Da jeg først havde fået min

afgangseleverne. Vi har derfor været ude og

problemformulering og kom i gang, så gik det

spørge en 3.g’er og en fra 2. HF, om deres

lettere end forventet. Synes de to uger var fin

forventninger, og om hvad de syntes om hele

med tid til at lave en ordentlig opgave. Det

forløbet generelt.

sværeste var faktisk at holde sig inden for de
20 sider.”
Var du tilfreds med dine vejledere?
”Jeg brugte ikke rigtigt mine vejledere. Jeg
mødte op til de møder, som jeg skulle, men
ellers brugte jeg dem ikke. De svarede fint på
de spørgsmål, jeg havde til møderne, så har
ikke noget at brokke mig over.”

Emma Møller Wejrum fra 3.C:

Kunne du have gjort noget anderledes?

Hvad var dine forventninger, inden du gik

”Jeg burde have stået op tidligere og brugt

i gang?

mere af dagen på at arbejde, i stedet for

’’Jeg har hørt meget forskelligt om forløbet,

natten. Hvis jeg skulle give nogle råd til de

men havde alligevel ikke de vilde

komme SRP- og SSO-skribenter, så skulle det

forventninger. 15 – 20 sider lød i starten

nok være:

meget uoverskueligt, og så på ’’kun’’ to uger.

1) Gør forarbejdet ordentligt. Så bliver de to

Tænkte bare at den skulle laves, og så måtte

ugers skriveperiode meget nemmere.

det briste eller bære.”
2) Lad være med at skrive om Cantor’s
Hvordan synes du forløbet var? Var det så

resultater om uendelighed – Den dræber! ”

slemt, som folk siger?
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Ellers kan man nemt komme til at kigge blindt
på opgaven, og så er det skidt”

Peter Thorup, 2.p
Ifølge Peter Thorup, 2.p, var hans
forventninger lidt anderledes end Emma

Trine Sørensen & Katrine Mariegaard 2.d:

Møller Wejrums. Peters forventninger var,

Vi spurgte to piger fra 2.d om deres

som han siger: ”12, 12 og atter 12. Jeg

forventninger til SRP. De er begge enige om,

regnede stærkt med at få 12, men jeg blev

at det bliver to meget hårde uger. ’’Dødens

dybt skuffet efter at have set resultatet fra min

pølse’’, griner Trine Sørensen. De frygter, at

SSO. ”Jeg fik 10, og jeg forstår ikke hvorfor”.

de vil have svært ved at tage sig sammen,

Men efter noget tid, hvor Peter havde fået lov

fordi de ikke tager det seriøst de første par

til at sørge over sit resultat, kunne han dog

dage. Derfor er de også bange for at komme

konkludere, at det måske ikke var så dårligt

for sent i gang.

endda. ”10 er vel også fint, men 12 kunne

Det er især karakteren, der lægger stort pres

være bedre,” siger Peter Thorup.

på eleverne. ’’Den tæller jo for to!’’

Efter at have spurgt Peter Thorup om, hvad

Der er selvfølgelig også nogle positive ting

han synes om selve ugen, har han udtalt sig

ved at skulle skrive SRP, ifølge Katrine og

om, at han synes, at selve ugen gik

Trine. Man får fri i to uger, for at skrive én

forholdsvis stærkt, men at det var en meget

opgave! Og så er der selvfølgelig lettelsen,

kedelig uge, og at han absolut ikke har lyst til

når det hele er overstået. Men det, der nok

at gentage endnu et af disse forløb.

vægter mest, er punktumfesten.

Peters råd til SSO og SRP er: ”Scor det 12-tal
og arbejd godt på opgaven, men husk også at
lave en masse pauser ind imellem, hvor du
tænker på noget helt andet end opgaven
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Studietur i 2.g og 2. HF
Skrevet af: Emma Ussing

Jacob Vejby 2.B

Var i London sammen med sin klasse 2.b.
Vi har spurgt ham om, hvordan turen er
gået, og han har udtalt sig således:
”Det var en dejlig tur til London. London er
en meget dejlig by, med mange mennesker og
butikker. Vi var på mange forskellige museer,
som National History Museum og Science

Nicoline Christensen 2.D
Var i Rom med 2.d. Vi har spurgt hende
om, hvordan turen er gået, og hun har
udtalt sig således:
”Vores tur var helt igennem fantastisk. Rejsen
var dog en anelse lang. Men sammen med min
klasse holdt vi humøret højt.

Museum. Jeg oplever London som en

Rom var en fantastisk by, og vi har helt sikker

multikulturel by, da man nærmest møder flere

fået en dejlig tur med mange minder.

ikke-engelsktalende mennesker end

På turen var vi ude at se en del ting blandt

englændere. Der var for eksempel mange

andet Colosseum, Sankt Peters Kirken og

skilte, der ikke stod på engelsk, men på
spansk og fransk.”

Pantheon Trevi Frontænen. Vi havde dog
også en del fritid, hvor vi shoppede og
hyggede os.
Hver eneste aften var en dejlig aften. Vi var
dog rigtig trætte, efter at vi havde været ude
og gå meget og i lang tid hver dag.
Alt i alt synes jeg, at det har været en tur, jeg
aldrig glemmer, og jeg har fået et bedre
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kendskab til mine klassekammerater, hvilket

alt, synes jeg, det har været en super fed

jo bare er perfekt.”

studietur!”

Katrine Præstegaard 2.c
Mark Bossen 2.p
Var i USA med 2.c. Vi har spurgt hende
om, hvordan turen er gået, og hun har
udtalt sig således:

Var i Istanbul sammen med 2.p. Vi har
spurgt ham om, hvordan turen er gået, og
han har udtalt sig således:

”Vi har haft en rigtig god tur til USA. Jeg
synes specielt, at det er rigtig positivt, at
turen har været delt op i to dele, hvor den ene
del jo foregik i Washington D.C. og den

”Den var hammerhyggelig, af hvad jeg
husker. Vi chillede meget på turen, så intet
slemt der.”

anden del i Concord, North Carolina. I
Concord boede vi ved værtsfamilier, og det
var så spændende. Vi fik lov til at opleve
deres kultur og fik lov til at leve med en rigtig
amerikansk familie.
I Washington D.C., så vi Det Hvide Hus, og vi
besøgte Repræsentanternes Hus og Pentagon.

”Hvad vi så? Hmm.. Kan huske vi så en
moské, og et kæmpe krydderiland ellers no
idea.”
”Altså jeg fik da det ud af turen, at jeg så
deres land og var sammen med klassen. Men
ud over det, fik jeg ikke meget ud af det. Er
sgu egentlig glad nok for Danmark og har

I Concord gik vi på High School i et par dage,
hvor vi fulgte nogle elever, dem vi boede ved.
Det var rigtig spændende at få lov til at
opleve det!

ikke det store rejsebehov. Fandt ud af at de
kører som sindssyge dernede, og hvis man
passerer deres prostituerede, begynder de at
lave gryntelyde, eller diverse lyde efter dig.”

Det fede på turen var, at vi fik lov til at
snakke så meget engelsk og fik lov til at
opleve noget af USA og deres kultur. Så alt i
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Vi er også super glade for, at vi hele tiden var
Julie Nielsen & Tadas Leketas 2.a

sammen om aktiviteterne, og at det ikke var

Var i Malaga sammen med 2.a. Vi har

som USA- turen, hvor man bliver splittet op.

spurgt dem om, hvordan turen er gået, og

Da vi skulle hjem, kom der er en flystrejke.

de har udtalt sig således:

Det vil sige, at vi ikke kunne komme hjem før

”Malaga var virkelig fedt. Det var både

tirsdag. I mellemtiden, hvor vi ventede på at

hyggeligt og sjovt.

komme med et fly, kom vi på et luksus-hotel,
hvor vi hyggede os. Det var en rigtig fed tur

De første par dage, vi var i Malaga, var der

alt i alt.

varmt. Der var omkring 20-22 grader, så det
var utroligt dejligt.
Vi har både oplevet at paddlesurfe og snorkle.
Det var rigtig fedt. Vi var også ude at

Galla på BG
Skrevet af Emilie Trynskov Jensen

mountainbike på et næsten 2 km højt bjerg.
Det var rigtig hårdt, fordi der både var meget
varmt, men også fordi vi havde lidt
tømmermænd. Vi synes, det er rigtig dejligt,
at vi har fået ekstra meget sammenhold i
klassen efter turen.

Den 8. april afholdes der galla på
Brønderslev Gymnasium og HF, og alle
elever på gymnasiet er inviteret. Til sådan
en begivenhed har pigerne traditionen tro
lange flotte kjoler på, og drengene er i
jakkesæt. På skolen skal der danses
Lanciers, og derefter bliver der
fotograferet.

14

Inden gallaen starter på skolen, mødes alle 3.
g’erne og 2. hf’erne på Hotel Phønix i
Brønderslev, hvor der er fællesspisning.

Hvad er jeres forventninger til gallafesten?

Senere på skolen starter alle 1.g’ere og 1.

Både Jesper og Andreea glæder sig meget til

hf’ere med at indvie dansegulvet i festsalen

gallafesten. De siger, at det nok skal komme

med dansen Les Lanciers. Derefter tager 2.

til at blive en både sjov og hyggelig aften.

g’erne over og til sidst alle 3. g’erne og 2.
hf’erne. Afgangseleverne starter med en
indmarch, og derefter danser de Lanciers. Når

Glæder du dig til at have din gallakjole på,
og kan du fortælle, hvordan den ser ud, og
om den er lang eller kort?

alle er færdige med at danse, står der
fotografering på programmet. Alle klasser

Andreea glæder sig til at få sin gallakjole på

bliver fotograferet klassevis, og derefter kan

og traditionen tro, så tager hun en kort kjole

man få taget parbilleder.

på. Håret skal selvfølgelig også være pænt, så
det hele er pænt til den dag.

Et højdepunkt på aftenen er også at se alle de
smukke kjoler. Det er meget forskelligt fra

Jesper: ”Tøjet skal selvfølgelig være på plads,

person til person, hvor meget man gør ud af

håret skal gerne sidde pænt og selvfølgelig

sin gallaaften.

går jeg op i de detaljer, der hører til en
gallafest. ”
Glæder I jer til at danse lanciers?
Både Jesper og Andreea siger begge, at de er
vilde med at danse og ser meget frem til det.
Så man kan vist godt konkludere, at der er
mange, der glæder sig til gallafesten, og at det
nok skal blive en hyggelig og festlig aften og
nat.

Jesper Lauge Larsen og Andreea Luliana
Danaila fra 1.b.
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Priser til galla

Flotteste og bedste danserinde,
Kathrine Nielsen t.v.

Flotteste og bedste mandelige danser,
Rasmus Kamper.

Året der gik på BG

Første skoledag
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Lærerenes udklædning til idrætsdagen 2015

FLE-fest 2015

17

NIH klatrebane 2015

NIH klatremur 2015
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Billede fra 2.p’s studietur

BG revyen 2016
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Basbio: Nørregade 58, 9700 Brønderslev
Carol  Premiere onsdag d. 20. april

Kung Fu Panda 3  Premiere fredag d.
22. april

The Lady in the Van  Premiere onsdag d.
27. april

Koncert: Electric Guitars  Premiere lørdag d.
23. april

Uge 17
Uge 16

Mandag

Mandag

Mexicanske pandekager m/ ris

Thai pasta m/ kylling

Tirsdag

Tirsdag

Tarteletter m/ Høns i asparges

Tarteletter m/ høns i asparges

Onsdag

Onsdag

Kødsovs med pasta

Boller i karry m/ ris

Torsdag

Torsdag

Marineret svinekam m/ stegte kartofler

Karbonader m/ grønærter og kartofler

Fredag
Chinabox m/ ris og kylling
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