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Idrætsdag på BG
Vi har stillet Magnus Svendsen og Clemens
Christensen fra 1.o samt Riman Ali fra 1.u
nogle spørgs mål omkring idrætsdagen på
Brønderslev Gymnasium og HF d. 1/9 2017.
”Hvad synes I om idrætsdagen?”
”Jeg synes, det var meget hyggeligt. Jeg spillede disc golf i den første del af idrætsdag,
som jeg synes var sjovere end den anden del.
Jeg mener, at vi til næste år skal lave nogle
sjovere aktiviteter”, siger Magnus.
Clemens fortæller: ”Jeg synes, det var fint.
Jeg kunne dog godt have brugt noget mere
forklaring på, hvad jeg skulle. I starten vidste
jeg godt, at jeg skulle spille gælisk fodbold,
men jeg havde ingen anelse om programmet,
eller hvad jeg skulle, men det var egentlig
meget sjovt. Jeg synes stadig, at anden del var
sjovere end den første del, fordi vi var klædt
ud som prinsesser. Til næste år synes jeg, der
skal være lidt mere styr på tingene.”
Både Magnus og Clemens blev enige om, at
deres klasse nok ikke vinder idrætsdagen næste år. ”Vi er 7 drenge i klassen. Man ved altid, når det handler om sport, at det er manpower.” siger Magnus. ”Vi kan ikke vinde
næste år, fordi vi er flere piger end drenge i
vores klasse”, udtaler Clemens.
Riman er enig med Magnus om, at der ikke
var så meget styr på den første del, i disc golf.
Han synes også anden del var bedre, da der
var lidt mere styr på det, og man ikke bare
kunne gøre hvad man ville. Han glæder sig
utroligt meget til næste år, men dog tror han
ikke, at de kan vinde næste år, da han ikke er
så optimistisk.
Så spurgte vi 3.C, altså vinderklassen af
idrætsdagen, om, hvad de synes om dagen,
og om hvorfor de tror, de vandt.

Billede 1  De syntes, dagen var super sjov, både første og
anden del. De var klædt ud som USA, da man kan sige, at de
er USA-klassen.

Klassen havde troen på, at de ville vinde, da
de mente, at det var 3.C som havde den bedste
holdånd. De var alle ømme i halsen dagen
efter, fordi de havde råbt og heppet så meget
på hinanden. De var super glade for at vinde.
Vi spurgte Gert Ørsted og Martin Thorsager omkring idrætsdagen.
Gert syntes ikke, at der var noget specielt, der
som sådan kunne laves om. Han syntes, alle
gjorde det rigtig godt. Han kunne godt tænke
sig til næste år, at måske få endnu flere elever
aktive, men han vil stadig tage højde for, at
det også gælder om at hygge sig.
”Jeg synes idrætsdagen gik godt. Der var
solskin og 430 glade elever”, fortæller Martin.
Amerikansk fodbold blev desværre aflyst,
men så kom der en aktivitet, som hedder gælisk fodbold i stedet for. Han synes eleverne
gjorde det godt. Han tror, det betyder meget
for eleverne, at man har den eftermiddag
sammen som klasse. Han nævner, at det kan
være, at idrætsdag bliver skiftet ud med en
temadag Eller måske får vi både en idrætsdag
og en temadag. Hvem ved?
Lavet af Monika, Rikke, Maiken, Nanna og
Melissa 2.o.

2

Avis nr. 11

oktober 2017

Talentakademiet
Vi spurgte rektor, Per Knudsen, om talentakademiet.
Per fortæller: ”Talentakademiet går ud på at
give nogle udfordringer til de specielt interesserede og til de, der er dygtige til nogle specielle fagområder. Det er hovedmålet med det.
De kommer udenfor BG og møder andre elever. Det er et forløb for ambitiøse elever, som
vil udfordres.
Det varierer meget fra år til år, hvor mange
der deltager i talentakademiet. Men i år er
der 11, der deltager. Selve talentakademiet er
et samarbejde med UCN og Aalborg Universitet.
For at kunne komme med melder man sig til i
begyndelsen af 2.g, hvorefter der bliver udvalgt nogle stykker. Ikke alle kan komme med.
I år er HF ikke med, bl.a. fordi man som
HF’er i forvejen er meget ude af huset. Det er
andet år talentakademiet kører, og BG har
været utroligt glade for at have HF’erne med,
men man har nu måttet skære HF ud af projektet.
Talentakademiet foregår på de enkelte skoler.
En af aktiviteterne fandt faktisk sted her på
skolen den 26/9, hvor der kom elever fra andre skoler. Omdrejningspunktet var samfundsfag. De har lavet nogle forskellige akademiske aktiviteter. BG’s elever kommer også
ud på de andre skoler, hvor de laver andre
akademiske aktiviteter, som er planlagt der.”

Billede 2  BG's rektor, Per Knudsen

SUDUKO!

Elever som tidligere har deltaget på talentakademiet:
”Emnerne har været rigtig spændende, og jeg
er blevet inspireret og dygtigere.”
En anden elev siger:
”Jeg anbefaler alle at søge om en plads i Talentakademiet. Super godt tiltag”
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Silas Holst indtager Brønderslev med storm
Stop mobning - Kys det nu det satans liv
-----------------------------Emilie, Karo line, Signe H,
Line og Camilla 2.O

-----------------------------Mobning finder sted stort
set over det hele. Mange er
udsat for mobning bare ved,
at man er en smule anderledes. Men ifølge Silas Holst
er det at være anderledes en
god ting.
Silas Holst har selv været
udsat for grov mobning,
siden han først startede i
skole og så helt frem til
gymnasieårene.
”Det eneste man ønsker
som mobbeoffer er at blive
set og hørt, bare et ”Godmorgen” ville kunne ændre
hele ens dag.”, fortæller
Silas Holst.
Alt det Silas har været udsat
for, har han valgt at åbne op
for i det offentlige rum og
tage rundt om i landet for at
holde foredrag om sit eget
liv.
Grænsen for drilleri
”Man kan ikke sige, hvor
grænsen for drilleri er, og
hvornår det går over i mobning. Det er alt efter, hvordan personen, det gøres
imod, opfatter det. Der er
man nødt til at se på den
enkelte situation og sammenhængen.
Der kan ske misforståelser,
som så bliver opfattet som
mobning”
Siger
Lasse
Grønborg og Per Knudsen.

De senere konsekvenser
Når man har oplevet mobning igennem sit liv, heler
ens krop aldrig igen. Den
har fået en masse indvendige eller udvendige sår, som
man ikke kan rette op på
igen, men man kan lære at
leve med de sår og så kæ mpe for at klare ens liv og
komme videre.
Som et eksempel kan man
tage et stykke helt almindeligt papir. Det er helt glat,
hvilket svarer til en, som
aldrig er blevet mobbet.
Krøller man papiret sammen
og forsøger at glatte det ud
igen, vil der altid være små
buler, rifter eller krøller på
papiret, som svarer til en,
der er blevet mobbet. Sådan
beskriver Silas Holst konsekvenserne ved mobning.
BG klar med en plan
Brønderslev Gymnasium og
HF er et af de heldige steder, hvor mobning ikke er et
stort
problem. BG vil for alt i
verden undgå mobning.
På BG gøres der også meget
for at ryste skolen sammen
ved de mange forskellige
arrangementer, skolen holder. BG har helt klare regler
om god opførsel og
griber ind med det samme,
hvis mobning skulle opstå.
Brønderslev Gymnasium og
HF arbejder på en plan omkring mobning, som eleverne vil blive orienteret om.

Silas Holst med en af de mange
fremmødte fra torsdagens foredrag

Per Knudsen, som er rektor
på Brønderslev Gymnasium
og HF, fortæller, at de arbejder meget på at undgå mobning både på skolen, men
også på de sociale medier.
Han fortæller, at der kommer
en ny bekendtgørelse af
studieordensregler, hvor der
bliver gjort opmærksom på,
at skolen skal reagere på
mobning uden for skoletiden.
Dermed kan de også finde på
at blande sig, hvis nu man
gør noget på Facebook som
er grimt, da det kan ødelægge
muligheden for at arbejde
ordentlig sammen i klasserne. Han fortæller, at skolen
skal i gang med at lave en
handleplan i forbindelse med
mobning.
De sanktioner, vi kender fra
studieordensreglerne,
vil
også komme i brug i denne
sammenhæng og Brønderslev
Gymnasium og HF kan gribe
ind og gøre noget drastisk.
BG vil slet ikke finde sig i
mobning!
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Så skydes skoleåret i gang med stjerneløb!
------------------------------------------------------Karoline, Signe H, Camilla, Line og Emilie, 2.O

------------------------------------------------------------

Mandag d. 14. august,
skulle de nye stude rende
ikke nøjes med navnelege i
klasserne. Nej, de skulle, i
små grupper på stjerneløb
rundt i hele Brønderslev
by, hvor de ikke kun kunne vinde nye venskaber,
men også præmier fra
byens butikker.
I HF-klassen 1.o skulle altså
blandt andre Randi Pagh og
Alexander Bastian Blicher
lære deres nye klassekammerater at kende gennem
diverse konkurrencer rundt
omring i byen.
Misundelse hos de øvrige
klasser?
Da der til skoleårets første
morgensamling onsdag d.
16. august blev uddelt et
hav af præmier til de nye
studerende, spredte der sig
en utilfredshed blandt de
ældre studerende. De ville
også have lov at til at vinde
gavekort til Vero Moda, og
gratis kaffe og Blach & Co.
Deres første skoledag havde
foregået på Brønderslev
Gymnasium og HF, i ét
klasseværelse, hvor der
gang på gang skulle laves
navnelege, og der var ingen
præmie at finde.
Men misundelsen varede
ikke længe, da guderne (læs:
afgangsklasserne) opdagede,
hvorledes frøerne (læs: de

nye elever) havde vundet de
præmier. ”Det må da have
været grænseoverskridende
at skulle løbe rundt med en
masse, du slet ikke kender”.
Men ifølge de to sociale
elever Randi og Alexander
var det intet problem at
bryde isen hos de nye klassekammerater. Da de fik
spørgsmålet: ”Var førte
skoledag grænseoverskridende? ” var svaret et
klart ”Nej! ” fra dem begge. ”Det var en god oplevelse. ” sagde Randi - og
Alexander, der sidste år
også var med til navnelegene, fortsætter: ”Ja, der var
rigtig meget aktivitet, i forhold til sidste år. ”
Hvad var så højdepunktet?
”Det var, da vi var færdige,
og min gruppe bare plantede sig på Monks, og sad
dernede. ”, nævnte Randi
som hendes højdepunkt.
Hvorimod
Alexanders
var: ”Vi var i Vero Moda,
og så klædte vi MC Clemens ud som en kvinde.
Hvilket er noget, man burde
gøre hver eneste skoledag.”
Hvorfor stjerneløb?
Vi på redaktionen fik snakket med Brønderslev Gymnasium og HF’s egen retor
Per Knudsen omring ideen
og

tankerne bag stjerneløbet. ”Tanken var netop, at
vi skulle have eleverne til at
lære hinanden at kende.
Først i små grupper, og så i
større grupper bagefter. Og
det synes vi, man kom bedre
til ved at gå og gøre nogle
ting sammen”, fortæller Per
og fortsætter; ”Så var tanken også at lave et samarbejde med forretningerne
her i Brønderslev, med
Handelsstandsforeningen.”
Man kan også forestille sig
at disse aktiviteter, vil hjæ lpe på forebyggelsen af
mobning på BG.
Skal stjerneløbet gentages?
”Ja! Vi laver jo en evaluering af det, nu her hvor
grundforløbet slutter. Det
indgår både i elevernes og
lærernes evaluering af det,
og så sætter udvalget sig
sammen igen og finder ud
af noget omkring næste år.
Jeg ved, at Handelsstandsforeningen og forretningerne gerne vil gentage det
med forskellige små ændringer”, lyder det fra
Per. ”Men det er planen, at
vi vil gentage sådan hovedideen i det, i en eller anden form.”
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Fredagscafe
Guide til afholdelse af fredagscafe
----------------------------------------------Emilie, Signe H, Karo line, Camilla og Line 2.O

------------------------------------------------------Fredag d. 1. september 2017 var der
idrætsdag med efterfølgende fredagscafe.
Der dukkede mange glade og trætte elever
op til fredagscafeen, hvor alkohol stod
øverst på listen. Men faktisk var planen
med fredagscafeen i første omgang slet
ikke alkohol. Skolen havde tænkt andre
veje. Her var der tænkt hygge på højt plan
uden alkohol. I stedet skulle der være brætspil og andre sjove aktiviteter. Dog sneg
alkohollen sig ind, og blev højdepunktet
ved cafeen.
Cafeen knytter os sammen på tværs af klasser og årgange.
Det styrker fællesskabet og skaber variation i hverdagen. Hver klasse står for afho ldelse af en fredagscafe en gang om året.
Her bliver sammenholdet på klassen udfordret, da man har brug for alle mand.
Hvad får klassen ud af at holde en fredagscafe? Udover at det styrker klassens sammenhold, tjener klassen penge, som f.eks.
kan bruges på studieturen eller studenterkørsel. Dette er en økonomisk hjælpende
hånd til eleverne.

To do liste:
- Vælg tema for fredagscafeen
- Drikkevarer
 Hvilke drikkevarer? (f.eks.
øl, mokai, sodavand)
 Hvor meget? (f.eks. 10 kasser af hver)
 Hvor skal det købes? (f.eks.
Købmanden i Knudsgade)
 Hvem bestiller og henter?
(f.eks. dem med bil eller udbringning)
- Mad
 Hvilken slags mad? (f.eks.
toast og kage)
 Hvor meget?
 Hvem køber ind?
 Hvem bager?
- Vagtplan til baren
- Oprydningsplan (hvem rydder
op hvor og hvornår?)
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Tidligere BG-elever: Hvad laver de nu?
Mette Jensen (Gik ud i 2017): Jeg tager et sabbatår for lige at få en pause
fra skolen, og for at tjene penge. Gør rent i sommerhuse i Løkken og hjæ lper til på en minkfarm i Tårs, når der er brug for det. Skal også derned til
november i pelssæsonen.

Pia Willadsen (Gik ud i 1993): Jeg tog et år som au pair i Hørsholm. Jeg
tog en masse småjobs med rengøring, lagerarbejde hos FDB, samlede la mper hos MARTIN. Så blev jeg mor og uddannede mig som pædagog.

Maiken Svane (Gik ud 2017): Jeg har taget de måneder her til at slappe
af i, og så starter jeg på HGS til januar i 6-10 uger, og så satser jeg da på
at få en læreplads.

Jeanette Maints (Gik ud i 2007): Jeg er blevet lærer. Derudover har jeg
fået 3 børn, en hund og en mand. Det er lidt sjovt, det er 10 år siden i år.

Kristian Nørgaard Hansen (Gik ud i 2014): Jeg tog et sabbatår. Bagefter begyndte jeg at læse til IT-supporter. Jeg bliver færdig i februar.
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Lucas Andersen (Gik ud 2017): Jeg har fuldtidsarbejde på McDonalds, så
det bruger jeg det meste af tiden på. Ellers træner jeg, så jeg er klar til militæret og politiet.

Nicole Nielsen (gik ud i 2017): Jeg går på SOSU Nord i Aalborg, men
overvejer at tage et sabbatår efter grundforløbet. Har brug for at finde
helt ud af, hvad jeg skal bruge mit liv på. Ellers går jeg sammen med
mine veninder, og så er der også hest, som skal passes.

Pernille Dahl (Gik ud i 1992): Jeg er uddannelsesleder på Brønderslev
Gymnasium og HF. Derudover er jeg dansk- og religionslærer.

Lene Jensen (Gik ud i 1983): Jeg tog et år som ung pige i
huset, og er i dag uddannet bioanalytiker. Derudover har jeg 2
børn og er gift.

I må endelig ikke glemme at informe re alle de
gamle elever I kender, om Gammel-Elev-Fest
her på Brønderslev Gymnasium og HF. Det er
onsdag d. 27. december. Der vil være god mad,
sød betjening (af 2.o) og en hyggelig aften for
alle BG’s tidligere elever.
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Ugens opskrift
M&M COOKIE CAKE MED OREO

IN GR ED IEN SER









115 gram smør
200 gram brun farin
1 tsk. Vaniljesukker
1 stort æg
110 gram mel
1/2 tsk. Bagepulver
13 Oreos
1/2 kup M&M

FR E M G AN G SM Å D E

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tænd ovnen på 180 grader varmluft
Læg bagepapir i bageformen og pensl siderne med smør
Smelt smørret og lad det afkøle lidt
Tilsæt æg, brun farin, sukker og vaniljesukker og rør det rundt til en ensartet
masse
Tilsæt mel
Vend halvdelen af dejen ud i formen og placér dine Oreos oven på dejen.
Fordel derefter resten af dejen jævnt og stryg M&M’s på toppen. Husk at trykke
dem lidt ned i dejen
Bag i 20-22 minutter
Lad dem køle af i 30 min. inden de skæres ud og serveres
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Øget sikkerhed til gymnasiefesterne efter tragisk episode
I år 2006 fik Brønderslev Gymnasium
og HF sikkerhedsvagter til alle gymnasiefesterne. Grunden til at gymnasiet fik
sikkerhedsvagter var den tragiske episode på Hasseris Gymnasium, som
fandt sted den 3. marts 2006, hvor en
23-årige mand stak sin 18-årige ekskæreste ihjel og sårede to andre, hvorefter
han selv begik selvmord. Da episoden
fandt sted på Hasseris Gymnasium, var
der endnu ikke kommet sikkerhedsvagter til. Det fik alle gymnasier inklusiv
Brønderslev til at reagere og ansætte
vagter, så eleverne på gymnasierne
kunne være sikre til festerne.
Lavet af: Natasja Karmisholt & Signe
Vibholm

Året første gymnasiefest på BG
Der var højt humør og god musik på BG den 8/92017, da årets første gymnasiefest blev skudt i gang.
Denne fest stod i frøernes tegn, dvs. alle de nye elever
skulle have grønt tøj på og overtegnes af afgangseleverne.
Vi har spurgt nogle af skolens nye elever angående
introfesten. Vi har blandt andet spurgt om, hvad de
syntes om at blive tegnet på og få hældt øl ud over sig.
Den ene elev, vi spurgte, sagde, at han ikke rigtig gad
at blive tegnet på, så han sagde bare som undskyldning, at han skulle til fødselsdag dagen efter. Det lod
ikke til at være et problem at stoppe afgangsklasserne
tegnerier. Han sagde også, at han var en af dem, som
ikke fik hældt øl ud over sig. Vi spurgte også en pige,
som fortalte, at det var sjovt at blive tegnet på, og at
det hele levede op til hendes forventninger. Hun var
også en af dem, som stod i den store kreds i kantinen
og blev gennemblødt af øl, hvilket hun sagde var sjovt
nok. Dog begyndte det at lugte lidt.
Så alt i alt lyder det til, at eleverne havde en sjov introfest på BG.
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Ny gymnasiereform betyder nye ændringer for
Brønderslev Gymnasium

Thomas Svane fortælle r om den ny reform
Med henblik på den nye Gymnasiereform har Thomas Svane Christensen, vicerektor på Brønder slev Gymnasium, udtalt sig til BG- Times omkring de nye ændringer. Om HF udtaler han: ”Det bliver mere praktisk orienteret. Det vil sige, at der er krav om praktik. På Brønderslev Gymnasium
har vi dog haft det de sidste 2 år, så det er ikke helt nyt for os, men det er nyt i forhold til den måde,
man skal strikke en HF sammen på.” Derudover fortæller han: ”Det er også nyt på HF at begynder
at have fag, der kun varer et semester. Det vil sige, at nogle fag skal sluttes på et halvt år. Det har
vi heller ikke været vant til, så vi skal til at have eksamener om vinteren”. For STX´erne sker der
også ændringer. Deres grundforløb er blevet kortere, og de skal ikke længere vælge studeretning på
forhånd. Det vil sige, at de kommer ind og oplever fagene, før de vælger en studieretning. En anden
ting er AT, som står for almene studieforberedelser. Det er et tværfagligt fag, som nu forsvinder fra
skoleskemaet med den nye reform. Eleverne vil opleve, at uddannelserne er blevet mere målrettede
mod nogle bestemte ting, i sær på HF.
Hvilken reform er bedst og komme r det til at koste?
Ifølge Thomas Svane Christensen er det svært at bedømme, hvilken en der er bedst, eftersom den
nye kun lige er trådt i kraft. Desuden er der fordele og ulemper ved begge reformer, så det er svært
at sætte dem op mod hinanden. Ifølge ministeriet er reformen udgiftsneutral, men Thomas Svane
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fortæller: ”Der er en anden side, der gør, at der er massive besparelser på uddannelsesområderne.
Man skal effektivisere midlerne år for år, og det vil sige, at vi får færre og færre penge t il at gennemføre de uddannelser, som de udbyder”. Svane tilføjer dog hurtigt: ”Men det har jo ikke som sådan noget med reformen at gøre. Det jo ikke sådan at den ene måde at gå i skole på er dyrere end
den anden”.
En anden ændring er at mate matik på B-niveau blive r obligatorisk for STX´e r, får det konsekvenser.
”Objektivt set synes jeg ikke, det har nogle betydning”, forklarer Thomas Svane. ”Hvis man ser på
hvor mange, der har matematik på B-niveau på nuværende STX, så er der ikke ret stor forskel på
dem, som vil have det efter reformen”.
Kan reforme n betyde færre elever nu hvor gennems nittet er sat til 5, og man kan starte HF
allerede efter 9-klasse?
Thomas Svane Christensen forklarer, at det vil komme til at betyde færre elever, da der vil være
nogen, der falder fra pga. gennemsnittet, ikke mange, men nogle og det gælder både HF og
STX. ”Vi ser ikke karakterkravet som en stor udfordring, rigtig mange af dem, der går her nu, opfylder karakterkravene, så det er ikke sådan, at det er en stor forandring” slutter han interviewet af
med.

Af: Amanda og Cassandra Hansen
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Kærlighedshoroskop
Tyren – 2017
I løbet af 2017 vil du nå tættere på dine mål.
Året vil bringe rigt med mulighed med sig i
forhold til at konsolidere dine værdier og målsætninger både privat og professionelt. Overordnet vil alt bevæge sig i en positiv retning
for dig, men når det er sagt, skal du have
skærpet fokus på familie og kærlighed. Begge
kan blive en udfordring undervejs. Specielt
hvis du ikke formår at lægge låg på dine impulsive handlinger, kan det skabe problemer
for dig. Brug den nødvendige tid på at kigge
indad og nå i balance med dig selv før, du
træffer dine beslutninger. Dette gælder ikke
kun ift. familie og kærlighed, men også omkring din karriere og din økonomi. Om muligt
at udøve bliver sympati, tilpasning og tålmodighed dit nøglebundt til at have et succesfuldt 2017.
Vædderen – 2017
I 2017 er der stor sandsynlighed for at der vil
ske store ændringer for dig personligt. Både
personlige og faglige projekter, der har ladet
vente på sig, vil i år begynde at tage form –
og dine ambitioner vil manifestere sig i din
hverdag på mere håndgribelig vis. I 2017 vil
en masse ting i dit liv finde sin plads, hvor de
sidste par år er gået med at prøve forskellige
ting af og fægte mod dine fristelser. Misforstå
ikke livets virkninger på dig, selvom de til
tider kan virke hårde. 2017 vil bringe dig den
ultimative nydelse i livet. Planeterne vil hjæ lpe dig med at indløse dine forventninger til
dig selv og folk omkring dig. Uanset hvad du
gør, må du ikke vige bort fra din rute planlægningsmæssigt. Der er løfte om rigdom og
succes i de sidste måneder på året.
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Tvillinge rne – 2017
2017 bliver et år med fokus på de sociale
aspekter, familie og venner. Harmoni bliver
nøglen i næsten alle henseender og denne
byder du velkommen med kyshånd – for den
har været bortrejst al for længe. Til trods for
modgang vil de fleste ting for dig lykkes i
2017. Der bliver nok at se til på alle fronter –
rejser, arbejde og kærlighed – og her får du
brug for dine nære og kære til at hjælpe dig,
når presset bliver for stort. Omkring midten af
året kan du opleve, at presset bliver så stort, at
du giver efter en overgang – men du kommer
hurtigt op på hesten igen. Dine langsigtede
planer bør ikke blive påvirket af en enkelt
sløv periode. Din angst og bekymring stammer fra din mangel på ansvar og indsats, men
i 2017 bliver det anderledes – både i din professionelle virke og i privaten. Brug året på at
bevise overfor dig selv og alle andre, at du har
fundet den røde tråd og viljestyrken til at fø lge den.
Krebsen – 2017
2017 bliver året hvor du for alvor kan se dine
drømme og ambitioner blive til virkelighed.
Tag dem du elsker i hånden og drag ud på nye
eventyr og brug hinanden, som I bedst kan.
Belønnelse ligger forude, så længe du når
dertil på ærlig og kærlig vis. Fortabte muligheder vil vise sig ikke at være lige så fortabte,
som du måske har gået og troet. Brug året på
at kigge indad og se lyset skinne fra dig istedet for på dig. Hold øje med økonomien og
plej dine forhold med omhu. Lad folk lære dig
bedre at kende og vær den, du i virkeligheden
er over for dem alle.
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Løven – 2017
2017 byder på store ændringer i dit privatliv
samt økonomisk. Indtil videre vil du have stor
succes med alt, du tager dig til. Pas meget på
med at hvile på laurbladene og vær opmærksom på meget kraftige fristelser, der kan få
dig ud af kurs. Hold øje med de gode ting, du
har i livet og lad dem ikke slippe væk. Året
bliver kreativt og du vil med sikkerhed mindes det med glæde og stolthed. Planeterne
giver dig støtte i forhold til dit intellekt og
sørger for, at du vil tilegne dig masser af relevant viden. Overordnet bliver året stille og
roligt. Tøv ej med at træde til når det gælder
om at hjælpe andre.
Jomfruen – 2017
2017 bliver stort set problemfrit takket være
dine planters placeringer. Du er i stand til at
gøre bemærkelsesværdige fremskridt i livet.
Fokuser al din energi på at nå dine mål inden
året er omme, specielt hvis du har ambitioner,
der indeholder kunstneriske eller kreative
elementer. Se realistisk på alt omkring dig og
adskil virkelighed fra det, der ikke er så virkeligt igen. Du skal passe på med at være for
utålmodig, både privat og professionelt og
forsøg at holde takt og tone, når det føles allersværest. Vær ikke bange for at gå på ko mpromis en gang imellem. Folk omkring dig er
glade for dig og der er ingen større dramatik i
sigte. Dine håb og forventninger får et godt år.
Vægten – 2017
I løbet af 2017 bør du blive i stand til at samle
op på dine ambitioner i livet. Din private og
professionelle del af livet kan komme til at
støde ind i hveranden. Pas på at dette ikke
sker for ofte, da det kan have alvorlige konsekvenser. Du vil få travlt med at afslutte specifikke projekter i løbet af året. Sørg for at dedikere nok tid til at disse kan blive færdiggjort
på en ordentlig måde – uden du behøver stresse over det. Dermed bliver resultaterne med
garanti tilfredsstillende. Der vil være en del
ændringer i din tilværelse, men hold fokus på
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din familie og dine venner. 2017 vil vise dig,
at der ikke er noget, der er vigtigere end dem.
Skorpionen – 2017
Gennem 2017 vil du erfare en større selvtillid
og en større tro på egne evner. Du vil være i
stand til at udrette mere, end du har været i
stand til de sidste par år. Dog er dette betinget
af din prioritering. Sørg for at fokusere på de
ting i din tilværelse, der har højest værdi. Dit
forhold kan være i fare i år. Pessimisme vil
bringe det hele i knæ, så giv det i stedet tid.
En gang imellem passer det gamle ordsprog: ”Tiden læger alle sår”. Hav godt styr
på din planlægning af arbejde i starten af året.
Ting på privat- fronten kan spænde ben for din
professionelle virke. Velgørenhed og andre
empatiske opgaver vil fange din opmærksomhed og du skal påregne at tilbringe tid på disse
ting. Dine kort viser et heldigere og mere succesfuldt år end nogensinde før.
Skytten – 2017
Året bringer rigeligt med muligheder med sig.
Disse muligheder opstår overalt i dit liv. Specielt hjælper planeterne dig med at iværksætte
et helt specielt projekt eller nyt tiltag i din
tilværelse, som du vil have stor succes med.
Ligeledes hjælper de dig med at afkode nogle
specielle ting, der har undret dig gennem hele
dit liv. 2017 bliver et godt år at foretage store
ændringer i dit liv, skulle disse være tilstrækkeligt tiltalende. Du vil have en indre stabilitet eller ro, som bliver meget svær at tage fra
dig. Brug året på at bearbejde dine indre dæmoner og skil dig af med dem på den rigtige
måde. Hvis du er kunstnerisk anlagt, bliver
året ekstraordinært godt.
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Vandmanden – 2017
I løbet af 2017 vil du møde udfordringer fra
alle sider af din tilværelse. Saml al din energi
og styrke og gør dig klar til kamp. Lyt til din
indre stemme, der vil guide dig igennem hvert
et slag. Pas på med at tabe hovedet i enten
arbejde eller hobby i år, da du let vil kunne
miste fodfæstet her. Stå fast ved dine beslutninger og udvis selvsikkerhed overfor andre.
Lad mulighederne jage dig i stedet for omvendt – men grib dem, når de ligger foran dig.
Dit sociale liv kommer til at fylde ret meget i
år, hvor planeterne hjælper dig med at få ambitionerne på plads og puster liv i dine kreative talenter og implementering af samme. Når
du når frem til årets ende, kan du føle dig ensom. Vær forberedt på dette.
Stenbukken – 2017
I løbet af 2017 vil din kreativitet og andre
talenter komme til udtryk og bringe dig anerkendelse. Ligeledes bliver det året, hvor du
formår at udvikle dine evner i en sådan grad,
at det vil gøre dig mere tilfreds med livet. Og
du kommer til at have rigeligt med tid og frihed til at vise omverdenen disse evner. Dog
kan dette gå ind og have et negativt anslag på
dit personlige ansvar. Pas på med at fokusere
for meget på dine egne behov – selvom det
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kan føles som det rigtige. Lyt til folk omkring
dig og hold fokus på dine mål. I år vil de have
masser af brugbare råd til dig. Overordnet set
vil alle aspekter i dit liv erfare et skub i den
rigtige retning. Stå ikke bare og se på når det
hele udfolder sig omkring dig. Kast dig ud i
det og gør dit bedste for at få hver dag til at
tælle.
Fiskene – 2017
2017 bringer nye kilder til styrke og energi
med sig. Du skyr ingen midler og vil gøre alt
for, at dine idéer og tanker bliver gennemtrumfet – koste hvad det vil. Planeternes konstellation vil i år hjælpe dig med nye muligheder for personlig vækst og selvudvikling.
Du bliver i stand til at takle udfordringer på
en helt ny positiv måde. Der er flere indikationer for, at dit 2017 bliver kunstnerisk fuldendt i mange henseender. Du vil møde nye
mennesker, der kommer til at være en solid
del af din fremtid. Du kan blive tilbøjelig til at
træffe forhastede beslutninger i stedet for at
tænke dine valg igennem. Vær opmærksom
på dette ved årets start. I samme periode bør
du have fuld fokus på din hverdag, dit job og
din familie. Lad al rekreation ligge og kom
igennem den lettere svære tid helskindet.
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KVINDER er som engle, men når nogen ødelægger
vores vinger, flyver vi blot videre på et kosteskaft.
Så ingen skal sige at vi ikke er fleksible!!
MÆND har også været hekse engang, de har fortsat
rester efter skaftet mellem benene…. bare synd det
knækkede så langt oppe!

KONKURRENCE:
Indsend dit bedste MEME omkring det at gå på Brønderslev Gymnasium og HF.
Det skal være både sjovt og realistisk, det er lige meget om det er et i
selv laver eller har fundet fra nettet.
Der må max sendes et billede pr. elev!
Sendes som svar på lectio, men skal vedhæftes som word-dokument.
vinderen udnævnes til 2.o morgensamling d. 31 oktober.

Der er nogen måneder som har 30 dage, andre har 31 dage. Hvor
mange har så 28 dage?
- 12 måneder, da alle månederne har mindst 28 dage.

Der var 2 sønner og 2 fædre på jagt. Til sammen skød de 3 ænder.
De delte lige, så de fik hver en and. Hvordan kan det lade sig gøre?
- De var kun 3. En søn, en far og en farfar.

Den var engang en landmand der havde 7 døtre. Hver datter havde
1 bror. Hvor mange børn var der i familien?
- Landmanden har 8 børn. 7 piger og 1 dreng.
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