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Nye tider i BLANK
En hilsen fra den nye chefredaktør
Indlæg af Jakob Frank Mogensen, 2.x

Side 3

Kort fra redaktionen
Redaktionen bag BLANK besvarer et par spørgsmål
Af Jakob Frank Mogensen, 2.x og Saetlai Zaw Khai, 1.x

Hvis du brænder inde med ubesvarede spørgsmål, kan du sende dem til vores mail (se side 6).
Ønsker du at være en del af redaktionen henvises igen til side 6.

Jakob Frank Mogensen, 2.x

Til fastelavn på gym, vil jeg klædes ud som: Hobbit, måske?
Jeg kunne aldrig finde på at spise en pizza med muslinger.
Jeg vil gerne tilbringe min næste date på vejen mod
verdensherredømmet!
Den Disney karakter der afspejler mig mest er Russell fra
Up.

Til fastelavn på gym, vil jeg klædes ud som vampyr.
Jeg kunne aldrig finde på at spise en pizza med ananas.
Jeg vil gerne tilbringe min næste date på Flammen.
Den Disney karakter der afspejler mig mest er Hades fra
Herkules.

Lasse Skovsager Øster, 3.c
Til fastelavn på gym, vil jeg klædes ud som Kurt Cobain post
haglgevær.
Jeg kunne aldrig finde på at spise en pizza med menneskekød…
eller ananas.
Jeg vil gerne tilbringe min næste date på hovedet.
Den Disney karakter der afspejler mig mest er Donald Duck der Nazi!
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Stine Abildsgaard, 3.a
Til fastelavn på gym, vil jeg klædes ud som en 3.g’er iført
nattøj og futter.
Jeg kunne aldrig finde på at spise en pizza med én ananaspå-pizza-hader!
Jeg vil gerne tilbringe min næste date på en SU-venlig café.
Den Disney karakter der afspejler mig mest er… ifølge
BuzzFeed’s sandfærdige quiz er det Esmeralda fra Klokkerne fra
Notre Dame.

Rikke Tinggaard, 3.c

Til fastelavn på gym, vil jeg klædes ud som: Er stadig ved
at finde ud af hvad der er bedst - et dyr måske?
Jeg kunne aldrig finde på at spise en pizza med ananas!
Jeg vil gerne tilbringe min næste date på en skøjtebane
Den Disney karakter der afspejler mig mest er Pluto hurtig til vrede, men oftest glad.

Benjamin Rahr Hylleberg Thomsen, 1.c

Til fastelavn på Gym, vil jeg klædes ud som - mig selv, fordi nogen
skal gøre det
Jeg kunne aldrig finde på at spise en pizza med svampe/rejer!
Jeg vil gerne tilbringe min næste date på Flammen
Den Disney karakter der afspejler mig mest er Milo Thatch
(Atlantis)

Jacob Amtrup Hansen, 2.a

Til fastelavn på gym, vil jeg klædes ud som kineser.
Jeg kunne aldrig finde på at spise en pizza med affald!
Jeg vil gerne tilbringe min næste date på et tæppe på en
picnic i parken derefter film under åben himmel, når mørket
falder på.
Den Disney karakter der afspejler mig mest er Lumière
fra Skønheden og Udyret.
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Super spændende indlæg
Indlæg af Jakob Frank Mogensen, 2.x

Sidder du og mangler en novelle eller digt? Måske en boganmeldelse eller en
anmeldelse af de nyeste film? Eller kunne du have tænkt dig et læserbrev om,
hvordan musikken på toiletterne er helt forkert, så kunne ting som disse have
været på denne side.
BLANK er ikke kun bestående af indslag fra redaktionen.

INSPIRATION TIL DIT INDSLAG

Du kan få dine idéer og tekster med i bladet, uanset om det
er noveller, artikler, essays, digte, anmeldelser eller noget
helt andet.
Nu er det også blevet endnu nemmere at indsende ting til
BLANK. Vi har fået en brevkasse både fysisk og digitalt. Du
kan finde vores postkasse på pointtavlen ved scenen eller
skrive til os på sgyBLANK@sgy.dk.

Mord

Novelle

Digt

MÅL!

Da BLANK er et skoleblad bliver redaktionen selvfølgelig
skiftet løbende. Trist som det er at se folk træde fra, er det
altid dejligt at se nye ildsjæle komme til. Jeg har selv brugt
utallige timer på bladet, men hvert enkelt individ i

Kærlighed

redaktionen er med på egne forudsætninger. Man er altså
ikke forpligtet til at skrive mere, end man selv har lyst til.
Hvis du skulle have lyst til at blive en del af redaktionen
eller bare lige vil prøve det, så kan du tage fat i et medlem
af redaktionen (se side 4-5) eller skrive til os på

SÅDAN KAN DU
SKRIVE TIL BLANK

sgyBLANK@sgy.dk. Hvis du ikke lige kan rumme tanken,
Har du kommentarer til redaktionen angående

men gerne vil have dine ting i bladet alligevel, så kan du

bladet, eller vil du gerne indsende et indslag enten

altid skrive på eget initiativ og indsende det til vores
brevkasse. - Man kan også få udgivet sine værker anonymt.

anonymt eller med navn, så kan du skrive til os på:

sgyBLANK@sgy.dk

Er du ikke i det kreative hjørne? Vi vil altid gerne høre din
mening om BLANK - også selv om du ikke er med til at lave

Alternativt har vi også en fysisk brevkasse på

bladet. Er layoutet for dårligt? Er indslagene for kedelige?

pointtavlen ved scenen.

Var dit horoskop bare spot-on? Ris og ros er altid

Du kan selvfølgelig også altid tage fat i en fra

velkommen.

redaktionen. Den aktuelle redaktion kan ses på
side 4 og 5.
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HSK Kinesisk prøve

Jacob fortæller om hans oplevelse med HSK-prøven
Indlæg af Jacob Amtrup Hansen, 2.a

HSK er en kinesisk niveauprøve for os, der lærer kinesisk. Vi kan via den prøve
få en fornemmelse af, hvor god vores læseforståelse samt lytteforståelse af
kinesisk er.
Prøven bliver uafhængigt bedømt af en computer.
Hvert niveau svarer til et niveau inden for “den
europæiske referenceramme for sprog” (CEF), HSK1
svarer til begynder niveau A1. Den som jeg tog i
december.
Efter at have meldt mig til HSK1 prøven, på prøvens
webadresse, der havde en sær blanding af kinesisk og
engelsk. I øvrigt kan ens Lectio-billede bruges på
tilmeldingen, hvis nogen skulle mangle et elektronisk

de sagde ‘yī’: Der begyndte prøven. Derefter skulle der

billede.

læses og forstås.
Svarene skulle noteres på et separat papir, som

Da tilmeldingen var klaret, var det bare med at terpe
læsning og lytning. Min telefon var proppet med forskellige

computeren kunne læse.

apps og hylden derhjemme med bøger og flashcards.
Efterhånden som eksamensdagen nærmede sig, var der

Spændingen var stor, da jeg efter en måned kunne læse
resultatet: Jeg havde bestået!

lige en skolefest (galla) to dage inden. Jeg lovede

For at bestå skal man have 120 ud af 200 point.

selvfølgelig Since, at jeg ikke ville drikke … for meget.

Lyttedelen og læsedelen tæller 100 point hver.

På dagen for eksamenen var det ude på Aalborg
Universitet. Det kom som et lille sjovt chok for mig, at
kinesisk har deres egen lille fløj med sidekontorer.
Jeg fik en kort briefing om, hvordan og hvor det kom til at
foregå, og da jeg kom i god tid, var der en hel time af
nervøs venten, før jeg kunne gå ind. Jeg sad bare og
repeterede i hovedet og gned hænderne nervøst.
Da jeg var kom ind, satte jeg mig med skriveredskaber til
højre, vand til venstre og min testholder overfor mig.
Klokken slog 9:30, og prøven kunne begynde. Radioen
spillede CD’en, hvor jeg bare sad og lyttede efter, hvornår
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Månedens
begivenheder
Se hvad foråret har at byde på
Indlæg af Stine K. Abildgaard, 3.a

Foråret er så småt ved at være over os. Det er på tide at smide ”vinterpelsen” og
komme ud af vinterhiet. BLANK er derfor stærkt tilbage efter vinterpausen med
en bred vifte af kulturelle oplevelser i det nordjyske.

Jan Grarup
Den midaldrende fotograf Jan Grarup har mange års erfaring i bagagen. Med sine øjebliksbilleder
af hungersnød, krig og fattigdom har han bragt den grusomme verden til vores dagligdag. Grarup
har netop udgivet en bred vifte af gruopvækkende billeder samlet i fotobogen ”And Then There
Was Silence” med det formål at skabe debat og skildre de skingre håb, som trods alt er at finde i
krisernes grænseland.

Praktisk information
Hvor:
Studenterhuset i Aalborg
Hvornår:
D. 14. marts
kl. 19:00 - 21:00

Pris:
Gratis

Hvorfor er netop denne begivenhed oplevelsen værd?
Brænder du for fotos og gode, MEN
forfærdelige, historier, så er denne aften
skræddersyet til dig. Jan Grarup disker op med
prima billeder fra sin færden i nogle af verdens
mest barske steder.
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Fastelavn på SGY
Til trods for at fastelavn fandt sted for nogle uger siden, så skal det ikke sætte en stopper for
den årlige fastelavnsfest på los gymnasios. Festlighederne følger den sædvanlige gymfest
procedure dog med det lille fine twist i form af famøse udklædninger. Det er på tide at finde
kreativiteten frem og komme på nogle fede udklædninger.

Praktisk information
Hvor:
Gymnasiet
Hvornår:
D. 2. marts
Kl. 19:30 - 00:30

Pris:
Den sædvanlige
halvtreller
(armbåndene kan
købes i frikvarterene
op til festen)

Hvorfor er netop denne begivenhed oplevelsen værd?
Fastelavnsfesten er en yderst go’ undskyldning for at
troppe op på gym i lige hvad du finder passende. Så
hvad enten det er nattøj eller klovnekostumet hjertet
begærer, så får du med sikkerhed en super hyggelig
aften med dine medstuderende.

Praktisk information
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International Improfestival
I marts slår Aalborg Teater endnu en gang dørene op for den international improfestival med
gæster fra blandt andet Schweiz, Italien og Norge. Jonny Hefty, rapper, poetry slammer og
streetart kunstner, er konferencier. Desuden vil der være dansk deltagelse i form af
Specialklassen og Den Lalleglade Brigade. Impromusik kan også opleves.
Psstttt! Hvis du selv går med et ønske om at udfolde dig improvisorisk, så skal du tilmelde dig
den GRATIS improvisationsworkshop for interesserede i alle aldre (tilmelding sker samme sted
som billetsalget).

Praktisk information
Hvor:
Alborg Teater
Hvornår:
D. 9. og 10. Marts
kl. 18:30 - 22.45

Pris:
Det kommer an på om du
ønsker en hel weekend i
improens tegn. Én
dagsbillet koster 195 kr.

Hvorfor er netop denne begivenhed oplevelsen værd?
Det er en festival af den billigere kalibre, lækre improjazz rytmer og dygtige skuespillere på stribe, så det er
bare med at finde computeren frem og skaffe sig
Den gamle 90’er stop-motion filmklassisker ”The Nightmare Before Christmas” vender stærkt tilbage med sidste års
muligheden for at blive en del af denne weekend.
succes i bagagen. Jule(u)hygge dukkefilmen ruller endnu en gang over storskærmen i Nordkraft.

Praktisk information
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Studenterhuset fyldes i foråret med DP’er, anekdoter og danske tekster når 7 rappere under
navnet De Danske Hyrder rammer Aalborg. Deres hyrdeeventyr startede tilbage i 2013, hvor
de udgav deres debutalbum Jeg´Fuld Hele Tiden Og Er Pisse Ligeglad Du. Siden hen er det
blevet til to efterfølgende album.

Praktisk information
Hvor:
Studenterhuset i Aalborg
Hvornår:
D. 17. Marts
kl. 21.00-24.00

Pris:
Den lette sum af 145 kr.

(billetterne kan købes på
www.billetlugen.dk)

Hvorfor er netop denne begivenhed oplevelsen værd?
Det er dansk. Det er dejligt. Det er sprødt hyrdemusik.
Så se lige af at hoppe forbi billetlugen og få fingrene i
din billet, inden det er for sent!

Ane Høgsberg, Jonas Mogensen
og Mikkel Klint Thorius
Comedy ZOO kommer til dobbelt a i midt april. Tre talentfulde stand-up komikere står klar med
et fænomenalt show. Ane Høgsberg rammer scenen som den eneste kvinde. Hendes eget
show ”Dårlig Feminist” var yderst populært sidste år. Den meget jyske Jonas Mogensen,
tidligere vinder af Zulu Comedys Talentpris, og Zulu Fight Club vinder Mikkel Klint Thorius står
desuden ved hendes side til april.

Praktisk information
Hvor:
Skråen Aalborg
Hvornår:
D. 18 april kl. 20:00
(Dørene åbner kl.19.00)

Pris:
135 danske kroner
(billetterne kan købes
på www.billetlugen.dk)

Hvor er netop denne begivenhed oplevelsen værd?
Hvem kan sige nej til et godt grin til den lette sum af 135 kr.?
Svaret er ingen. Derfor har vi gjort denne begivenhed til en
del af forårets uundgåelige events.
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Talentaften
Indlæg af Morten Morell Jørgensen, 2.a
Vi havde som endnu et alternativt tiltag en Body

Hele aftenen startede ud med, at Magnus (den ene vært)
sang Volvo B18 som et mix af en føler-sang og et

Percussion gruppe. Til sidst men ikke mindst, havde vi de to

disconummer med Asbjørn og Johan som

sammenspils bands: Paponkels Folkedansere, som bestod

baggrundsdansere. Derefter forløb programmet ligesom det

af: Johan, Jonathan, Magnus og Lærke fra 2. c og Jeppe fra

ser ud til. Stemningen var generelt i top, og over 100

3.y. Dette band spillede tre numre i alt fra boybandstil til

mennesker mødte op på trods af snevejret.

Paul Simon til High School Musical. Det andet band Noller
Niels og Nåletræerne bestod af Victor og Jeppe fra 1.a,
Snorre fra 1. d, Magnus 1.x og Magnus 2.c. De var så klar
på at spille, at de fik hevet folk op fra deres stole, så de
kunne stå helt foran scenen, mens de spillede. Stemningen
var mega god, og der var meget stor opbakning til fælles
oprydning, så det ikke blot var værterne (Magnus og Laura
2.c), der skulle rydde op.

Vi havde 4 solister, som var oppe på scenen og spille;
Lærke og Albert med kopinumre og Lasse og Emilie med
selvskrevne. Udover dette havde vi Johan og Emil, som
kom med et utraditionelt talentaften nummer. De spillede to
klassiske numre med klaver og violin. Johan spillede
foruden dette også en længere slagtøjs/marimba solo.

Disse billeder med flere fra aftenen kan ses på gymnasiets
hjemmeside: www.sgy.dk.
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How to…
Livets store problematikker løst i
Indlæg af Magnus Næsby Schrøder, 2.c

Ti råd der helt sikkert vil gøre dig til en ladies man:
1.

Bliv set. De skal lægge mærke til dig, før du kan komme i gang med alt det sjove…

2.

Køb ting til pigerne. Piger elsker materielle goder.

3.

Skab et rygte om dig selv. Alle piger snakker sammen; så har du først et godt rygte hos den første, vil alle stå og

banke på din dør.
4.

Lær at danse. Piger synes, at det med at danse er et stort turn on.

5.

Lyt (eller lad som om du lytter). Piger kan godt lide at tro, at folk tror, at de er interessante.

6.

Prøv det der med romantik. Piger elsker romantik, og det kan lede til en god nat.

7.

Gå op i dig selv. Piger går selv meget op i udseende.

8.

Tag i fitness. En sixpack vil helt sikkert få dig ind hos de fleste piger.

9.

Ros hende (også selv om det er løgn). Så springer hun på dig.

10.

Vær selvsikker. Piger har brug for en selvsikker dominerende mand i deres liv.

SÅDAN BLIVER DU LIGEGLAD MED ALT
Her er 10 ting, der vil hjælpe dig med at være ligeglad med alt:
1.

Lad være med rigtigt at lytte til, hvad folk siger til dig.

2.

Du må ikke vise nogen form for deltagelse.

3.

Lad være med at vise nogen holdning selv.

4.

Gør tingene på din måde: Ingen andres måde er god nok.

5.

Brug din tid på, hvad du vil og kun det.

6.

Lad intet få værdi for dig. Hverken mennesker eller genstande.

7.

Hold dig fra at få interesser.

8.

Drop forventninger til noget.

9.

Hold dig fra relationer. De vil lokke dig ind i de ovenstående tilfælde.

10.

Husk at du skal dø en dag. Så alt kan være lige meget.
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Rus!

Digt af Lasse Skovsager Øster, 3.c
Kommunisterne stormer gennem mine årer
– væringer væltende i væmmelig vodka –
som svinet i den vælling væden væsker fra:
Et betændt og gæret sår
der regner blod ud af paddehatteskyer.

Der er RØD FRONT fra sovjetten til sindssygen.
Fra øst skyller det ind over vest
og lægger det spastiske barn til ro
ved jernvorten under kædedynen,
hvor det sutter angst
og savler metallet rødt af rust.

Mine øjenlåg er tyskertøsers jomfruhinder –
trampoliner for pumpende russerpikke.
Frau, komm! Ich bin ein Berliner!

Det er en meteorregn
af faldende glas fra sprængte lysstofrør
på indersiden af øjenhulens himmelhvælving.

Hammeren smadrer ned i mit kranium,
og sejlet skiller ribben fra rygsøjle.
Jeg er en blodrød blodørn
Og jeg trækker vejret gennem mine vinger,
der er så æteriske og nøgne,
at jeg flyver på smerten!

Åh drøm! Jeg har set et rødt flag smælde
som læderpisk og latexpik
over frelseren,
til hans ryg var den tørre ørkenjord,
og han knækkede sine tænder på stenene.
Side 14

Åh fryd! Jeg kan smage det søde blå blod
fra det rådnende grønne kød
fylde min mund på afstand
i hede fantasier
om juvelbesat indavl,
æresorgier og massehysteri.
Jeg er din fedtlever-gås
og deepthroater grådigt
dit kalejdoskop af billedbladspsykedelia.

Tsaren har retten til den første nat,
men mens han hugger i mig,
drømmer jeg om Miklagård:

Bosporus drypper ud af mine øjenkroge,
og der sejler vikingeskibe over den krystalblå
iris
ind i pupillens Sortehav.
Rus! Rus!

Jeg drømmer,
at jeg er klædt i silke og fornemt stof,
at mit hjerte brænder
for en østerlandsk prins,
der kommer til mig i den varme tropenat.

Jeg drømmer,
at vi forsvinder ud i ørkenen,
at vores sjæle svæver over sandet,
hvor vi bor i en luftspejling,
i Perelín, der Nachtwald,
og kun eksisterer om natten
som stjerner under Månebarnet

langt fra den sibiriske vinter.
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Matematik til pausen

Opgaver af Rasmus Munkner, 2.x

Hvis du sidder og keder dig, så har du her nogle matematiske hovedbrud i
forskellige sværhedsgrader. Svarende findes på side 25.
Opgave 1: Arealet af en trekant
I rektanglet er |AB| = 6 og |AD| = 8. Punktet M er midtpunkt på
|AD|. Hvad er arealet af trekanten ACM?

Opgave 2: Sandsynlighed
En kasse indeholder fem kort nummereret fra 1 til 5. Tre tilfældige
kort trækkes op uden at kortene bliver lagt tilbage efter hvert udtræk.
Hvad er sandsynligheden for, at 4 er den største værdi trukket?

Opgave 3: Mønter og skattekister
Jeg havde til at starte med nogle guldmønter og nogle skattekister.
Først prøvede jeg at lægge 9 guldmønter i hver skattekiste, men så
blev to af dem tomme. Så prøvede jeg at lægge seks guldmønter i
hver skattekiste, men så havde jeg 3 guldmønter tilovers. Hvor

Opgave 4: Julemandens kane
I den retvinklede trekant ABC er |AC| = 12, |BC| = 5 og
C = 90°. En halvcirkel er indskrevet i trekanten som vist.
Bestem halvcirklens radius.

Opgave 5: Monotone tal
Vi kalder et tal monotont hvis det opfylder, at det enten består af et
enkelt ciffer, eller at dets cifre når læst fra venstre til højre udgør en
strengt tiltagende eller aftagende følge af tal. Eksempelvis er 3,
23578, 987620 monotone, imens 88, 7434 og 23557 ikke er
monotone. Hvor mange positive monotone tal findes der?
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Forårs Horoskop
BLANK præsenterer din fremtid - i dag!

Indlæg af Lasse Øster, 3.c og Jakob Frank Mogensen, 2.x

Vi har taget det på vores skuldre at infange de infame potentialernes sommerfugle, hvis vingebask forårsager tropestorme og eksistentielle kriser blandt fortvivlede studerende. Vi har brugt timer på at pille vingerne af dem, dissekere dem
og tvinge fremtidens arabesk af sandsynlighed ind i én lige linje. Aldrig mere skal
du bekymre dig om “hvad-nu-hvis’er” eller “hvad-nu-hvis-ikke’er”, for vi har
regnet det hele ud for dig. Tiden er en flad tallerken, og vi har på BLANK gjort dig
den tjeneste at tyde porcelænets astrale volapyk, så du hverken skal bekymre dig
om dine handlinger eller deres konsekvenser.
Stenbukken: 21/12 - 20/01
Din åbenhed og dit gode gåpåmod vil blive mødt af uvillighed og sure miner. Jo hårdere du prøver at
være dig selv og afslappet, des mere vil de folk omkring dig, du kerer dig mest for, fryse dig ude og
ignorere dig. Du vil i løbet af foråret føle en stigende følelse af fortvivlelse og modløshed. Det er muligt
at denne følelse vil kulminere i en passioneret forløsning - men lige så muligt er det, at den vil slå rod
i din mave og sende sporer udi hele din krop, der langsomt fortærer dig indefra, til du til sidst, når
sommeren kommer, vil være en fuldstændig udhulet skal af dit tidligere jeg.

Vandmanden: 20/01 - 19/02
Hvis bare du havde været mere positiv i januar, så havde tingene ikke set så sorte ud nu. Din
pessimisme har i for lang tid haft overtaget, men februar er en måned, der vil bringe forandringer ind i
dit liv. Det vil være en lettelse for dig at komme for sent i skole, og dine ekstra 5 minutters søvn vil
kunne mærkes på dit energi niveau i de førhen kedelige moduler. Husk på: Din fremtid ikke er hugget
i sten (endnu)! Dine kropslige væsker vil støde mod hinanden i en harmonisk klang som bølger mod
strandens bred - og det er det ikke kun dig, der vil lægge mærke til.

Fisken: 19/02 - 20/03
Livet er en lidelse. Din næste store bevægelse, bliver at erkende dette. Ikke bare erkende det på
overfladen; men virkelig mærke det helt ind i knoglemarven; mærke det i hvert eneste fiber i din krop.
Hele dit legeme vil skrige det til dig i én stemme: LIVET ER EN LIDELSE. Det store spørgsmål for dig
i den kommende tid vil ikke være: “Er der nogen mening med livet, med menneskeheden - med mig?”
Det ved du, der ikke er. Spørgsmålet vil være, hvad du skal gøre med din nye erfaring. Vil du tage livet
af den og kravle tilbage i hulens hyggelige mørke af uvidenhed? Vil du lade den tage livet af dig? Eller
vil du tage den om livet og kysse den forbandede intethed?
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Vædderen: 20/03 - 20/04
Led bare, men du vil ej finde. En af dine mere dristige foretagender vil ramme helt ved siden af, og
måneders arbejde vil blive skyllet ud i toilettet. Som resultat af en voldsom diarré vil din mavefornemmelse bringe dig i vildlede, og du vil prøve kræfter med udfordringer, du ikke har stået overfor før. Gad
vide om ikke din kommende dansk stil vil lægge sig fladt ned på maven under denne byrde. Din kost
har første prioritet, men selvom du gentagende gange har forsøgt at tabe vægt, så vil kagerne kvæle
dig, hver gang du vender ryggen til dem. Det er en sammensværgelse!

Tyren: 20/04 - 21/05
Intet ser ud til at ville arte sig til din fordel. Uheldet virker til at være med dig både i kærlighed og spil.
Du vil opleve at satse stort og miste stort. Dit liv vil stagnere som kommunistiske femårsplaner; som
daggammel øl fra en fest du missede - eller ikke blev inviteret til. Der er intet ondt at tyde i stjernerne.
Der er ingen ildevarslende tegn eller nogen uheldige planetære positioner, der vil kunne retfærdiggøre
al den dårligdom, der vil ramme dig. Vi har været i vildrede over, hvad det egentlig er, der vil forårsage
dine dårligdomme. Vi er imidlertid kommet frem til, at problemet ikke ligger i det astrale, men
simpelthen - rent ud skær sagt - er din egen skyld.

Tvillingerne: 21/05 - 20/06
Selvom vinteren passerer, vil dit hjerte være mere frosent end de frysepizzaer, du klamrer dig til. Du
vil i den kommende måned udvise fjendtlig adfærd over for både venner og familie, og du vil nådesløst
forsøge dig på selv den mindste chance for hæder. Stjernerne står i en noget så aggressiv position for
dig. Vi må samarbejde som myrer for sammen at opnå vores fælles mål. Myretuen bliver opbygget én
grannål af gangen, og den varme tryghedsfornemmelse spreder sig gennem mængden. Et hjem tager
form, mens solen hæver sig over skoven, og resultatet af vores hårde slid bliver synligt for os alle. Vi
får fuldbragt vores overdådige anti hierarki, men i tid af fred bliver det dig, der sætter luppen for solen
og brænder myretuen af. Den umiskendelige lugt vil behage din næse.

Krebsen: 21/06 - 22/07
Dit liv er et vakuum. Indtil forårets komme vil du være et symbol på vinterens uendelige råkolde
stilstand. Du vil opleve ingenting. Dit liv vil stå stille i den kommende tid, og du vil ikke kunne sætte
gang i noget som helst - især ikke dig selv. Aktion er lig reaktion, og siden intet sker, kommer intet til
at ske. Du vil således forblive en monoton og patetisk undskyldning for et menneske, der hvileløst
kører i limbo i en ørkesløs tomgangsrutine: Skole, lektier, sove, skole, lektier sove, skole, lektier, sove.
Når foråret kommer, introduceres en ny variabel til ligningen, og hvis du er heldig, vil du kunne gribe
ud efter den og således starte en kædereaktion af hændelser, der måske, måske ikke, igangsætter et
nyt kapitel i dit liv.
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Løven: 22/07 - 23/08
Du har længe skjult dig fra mediernes søgelys. På godt og på ondt er din tid i skyggerne forbi. Ihærdigt
har du foregivet at være normal, men dine nærmeste ved bedre. Venus’ bane vil berolige dine
bekymringer, mens stjernerne synger til dig: It is time to shine! Du må sprede dine vinger og bryde ud
af din puppe. Internettet vil have dig, men du vil helst tage afstand fra en viral oplevelse. Vandene
bliver delt, og du vil møde både medgang og modgang. Ikke alle dine venner vil bakke op om dit
medieliv. Du kan ikke trække i land, for det er allerede for sent! Du er sensation...

Jomfruen: 23/08 - 23/09
For meget sprut og for lidt kærlighed. Venus og Mars står uheldigt i foråret. Jomfruen, der som bekendt
er resultatet af negativ interferens mellem de to himmellegemer, vil lide under deres position. Dine
endeløse ture ud i rusens univers høster ingen frugt. Gang på gang vil du opleve, at al din smukkesering, indsmigring og generelle luderagtige opførsel ingen virkning har. Det bliver hårdt. Det bliver virkelig
hårdt. Men, alt efter hvordan du håndterer strømmen af afslag, og dem kommer der mange af - virkelig
mange - vil du måske i begyndelsen af årstidens slutning opdage nye ting om dig selv.

Vægten: 23/09 - 22/10
Jamen, fuck da dig! Min kaffe er væltet, vejret er noget lort, lokummet brænder, min aflevering er blevet
spist, køleskabet er tomt, su’en er brugt op, jeg har ikke flere øl og min kat har skidt på gulvet, og det
er alt sammen din skyld!

Skorpionen: 23/10 - 21/1
Du kommer til at trække det korteste strå. Igen. I-fucking-gen. Du har længe gået og brygget på en ny
idé, men intet godt vil komme af den. Faktisk vil den få uanede og uforudsete konsekvenser. Alvorlige
konsekvenser. Mange ting er op til en selv. Der er jo stadig noget, der hedder fri vilje. Men, lige netop
i dette tilfælde, er det hele op til stjernerne. Alt efter om de begunstiger dine foretagender eller ej, vil
du i den næste til lide stor smerte - eller stor lykke. Højest sandsynligt smerte.
Ofte blander BLANKs astronomer sig ikke i spådommenes udfald; men lige netop i dette tilfælde, føler
vi os forpligtet til at gøre det. For det kan virkelig gå grueligt galt. Altså, sådan virkelig galt. Sådan
da-Leonardo-DiCaprio’s-kone-i-Shutter-Island-drukner-deres børn-i-en-sø galt. Derfor vælger vi at
give dig muligheden for, at vi vil gå i forhandling med himmellegemerne på dine vegne. Det eneste du
skal gøre er at Mobile Paye 100 kr. til 29472919 med notitsen; til beskyttelse mod universet, og så får
vi alle dine bekymringer til at forsvinde.

Skytten: 22/11 - 21-12
Du skaber dit eget held. Du trak det korte strå, men gav det videre til skorpionen. Det var vel også
unfair! Du havde selv plantet de strå og passet og plejet dem i mere end et år: Det var dine strå - dine
børn. Efter alt, hvad I havde været igennem sammen: Sne, blæst, regn og vind. Det var dig, der havde
klippet stråene med millimeter præcision. Det var snyd, du kunne ikke tabe! Det korte strå måtte gå til
en anden. Heldigvis kunne du trække et nyt, inden nogen så noget. Du fik det længste strå i anden
omgang! Det var det du fortjente. Dine foretagender vil bære frugt. Hvor var det dog heldigt...
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Portræt af en ansat:
Mød de ansatte på
Artikel af Jacob Amtrup Hansen, 2.a

”Kender vi egentligt de ansatte på vores gymnasium? Selvom vi tilbringer tid på
gymnasiet fem dage om ugen, tre år i træk, så er der alligevel mange ansigter og
navne, der kun forbliver ansigter og navne… Derfor satte vi os sidste år for i
redaktionen at lave portrætter af de ansatte, vi måske ikke kender så godt. Lad
os finde ud af hvilke personligheder, der står bag det praktiske arbejde på SGY.”
- Jakob Frank Mogensen, 2.x
Manden der får tandhjulene til at dreje på dette fine urværk,
der jo kører som smurt.
Vores alles rektor Jens tager en pause fra sit travle
arbejde og åbner her op for, hvordan det er at sidde på den
høje stol til bestyrelsesmøderne, at balancere både en
masse kontorarbejde samt over 500 unger og lidt
undervisning i ny og næ.

Først lidt om hvordan du endte som rektor, og hvad jobbet
kræver?
“Jo altså, det sjove er, at jeg faktisk kun var 29 år, første
gang jeg blev konstitueret som rektor i Nykøbing Falster.” Er
det ikke også meget ungt at være rektor? “Jo, men altså det
var også helt sindssygt, og det var også alt for ungt i
virkeligheden.
Så hvordan jeg endte som rektor? Altså, jeg har faktisk

Jens Nielsen, rektor på Støvring Gymnasium

aldrig planlagt at være rektor. Nu har jeg været på tre
gymnasier og er altid røget ind i ledelsen på en eller anden

jobbet.” Kræver det noget ekstra uddannelse at være rektor

måde. Så måden hvorved jeg er endt som rektor er - ja,

i forhold til at være en almindelig gymnasielærer? “Altså, det

som tilfælde, fordi jeg har villet være gymnasielærer. Det

gjorde det ikke, dengang jeg startede, men nu kræves det,

har jeg glædet mig til. Så er det et tilfælde, at de to første

at man har en master i ledelse.”

skoler man er på, hvor man bare bliver spurgt. Jobbet på
Støvring Gymnasium har jeg i 1999 aktivt søgt.
Og spørgsmålet om hvad jobbet kræver? At man er
blæksprutte tror jeg lidt, haha. At man kan mange ting på en

Var det det du ville i dine unge dage? Og hvornår fandt du
ud af at du ville være rektor?
“Sagt på den lidt skægge måde: Dengang jeg gik i

gang; det er det tror jeg. - Og at man skal kunne lide at

gymnasiet, tror jeg egentlig jeg allerhelst ville være

arbejde sammen med en masse mennesker. Hvis man altid

spejderleder, sagt med et glimt i øjet. For det elskede jeg at

være. Et eller andet sted tænker jeg, det er jeg nok også
bliver sur på nogen, når noget skal gøres, dur man ikke til
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blevet. Bare med 500 unger i stedet for 30. Jeg vil gerne se

begynder at blive sur på eleverne; det er ikke sket endnu.”

unge mennesker tage et ansvar, få det til at fungere og at

Siger han med et glimt i øjet.

man tør give dem det ansvar. - Som med eleverne her på
Hvad er dine fritidsinteresser?

stedet.”

“Musikken er en stor del af min interesse; klassisk musik,
Så du fandt altså først ud af at du ville være rektor når de

opera og sådan noget.” Så tager du tit i teatret? “Ja, jeg var

kom og spurgte om det ikke kunne være noget for dig?

i teatret her i lørdags, og det er jeg mange gange om året,

“Jo altså, dér første gang som 29-årig, skulle der vælges

og jeg har spillet klaver som barn.

en ny vicerektor på skolen, og jeg havde ikke søgt jobbet.
(Jeg) sidder som yngste på lærerværelset, og så kom rektor
og spurgte, om det ikke var noget for mig ”Øøh… joo, det
ku’ da være lidt spændende.” Jeg sad i landsledelsen for
Det Dansk Spejderkorps, så jeg viste godt, hvad det ville
sige at arbejde med ledelse.
Jeg tror mest, det handlede om, at de havde set mig lave
nogle temadage og sådan nogle ting, og det var jeg god til.
Så sker det, at rektor mister jobbet, og jeg som vicerektor
midlertidigt overtager, som 29-årig - og det var ikke
planlagt.”
Det er heller ikke noget tilfælde, at jeg købte hus i Rebild,
Men så kan man da sige, at du fik noget erfaring?

der ligger helt ude i naturen. Jeg har kilometervis af natur

“Ja, jeg fik erfaring. Og så flyttede jeg til Viborg, hvor jeg

omkring mig, og det elsker jeg. Så sådan noget med at

også endte i ledelsen.” Så du har været mere rektor end

passe min have ,synes jeg også er sjovt. Der er jeg lidt

lærer? “Ja, jeg har egentlig kun haft tre år, hvor jeg kun har

ligesom en lille dreng, der leger med legoklodser: Jeg ved

været lærer, og det er lidt usædvanligt ja.”

ikke noget om, hvad planterne hedder, men jeg har det
sjovt med at bygge haven op. Uanset hvornår man kommer

Hvad er din uddannelse og sådan fortid; hvad du lavede før

dér, skal der altid være mindst fem ting, der står i fuldt flor -

SGY?

også selvom det er januar/februar. Det er sådan en

“Jeg tog en cand.scient. i matematik og fysik på

ambition jeg har.”

universitet, hvor jeg startede på universitet som 19-årig og
afleverede speciale som 24-årig. Jeg skulle bare hurtigt

Til sidst, har du et lille guldkorn til alle eleverne?

igennem, for det med universitetet syntes jeg ikke var sjovt.”

“Husk at det spændende at ta’ et ansvar.”
- Jens Nielsen

Hvor længe har du været i embedet, og er der noget, du
tænker at lave efter SGY?
“Jeg har været ved gymnasiet i noget nær 36 år, og jeg
har ikke nogle planer om, hvornår jeg stopper. Nok når jeg
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1.g’ernes flotfyrsliste - Forår 2018
Listen med de hotte drenge på SGY!

1

Indlæg af Lasse Skovsager Øster, 3.c

Simon Dahl Kamstrup
Mikkelsen, 1.d

2

Victor Rejnhold
Søndergaard

4

7

3

Snorre Alsted

5

Søndergaard, 1.d

6

Duncan Jengo

Albert Ratan

Oliver Jungberg

Jensen, 1.x

Møller, 1.d

Mathiesen, 1.y

8

9

10

Magnus Handberg

Thomas Harbo

Mikkel Bonderup

Tobias Harboe

Alstrup, 1.x

Flyvbjerg, 1.c

Bach, 1.b

Axelsen, 1.y
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2.g’ernes flotfyrsliste - Forår 2018
Listen med de hottere drenge på SGY!

1

Indlæg af Lasse Skovsager Øster, 3.c

Klaus-Denis Kljunic

2

Thomassen, 2.d

Jakob Rossander

Johan Møllebjerg,
2.c

4

3

5

Kristensen, 2.x

6

Juan Carlos Contreras

Gabriel Høst

Jonathan Madsen

Rasmussen, 2.b

Andersen, 2.b

Bentholm, 2.c

7

8

9

10

Frederik Thorup

Marcus Kjærsgård,

Jakob Frank

Magnus Næsby

Beltoft 2.y

2.a

Mogensen, 2.x

Schrøder, 2.c
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3.g’ernes flotfyrsliste - Forår 2018
Listen med de hotteste drenge på SGY!

1

Indlæg af Lasse Skovsager Øster, 3.c

Christian Mark
Bystrup, 3.b

2

Tobias Lassen

Oscar Sten

4

7

3

Jørgensen, 3.b

5

Kristensen, 3.b

6

Mads Munk

Dimitri Alexander

Silas Kastrup

Nielsen, 3.x

Berggren, 3.c

Dalsgaard, 3.x

8

9

10

Mathias Røge

Mikkel Abildsten

Zacharias Tejg

Sune Wittrup

Westergaard, 3.e

Bøgh, 3.y

Krunderup, 3.x

Guldbæk 3.d
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Nyt fra elevrådet
Alt det spændende fra elevrådet siden sidste nummer!
Indlæg af Jakob Rossander Kristensen, 2.x og Oliver Vang Nielsen, 1.d
Siden sidst har vi nået en del i elevrådet. Oliver

Udover vores arbejde har flere af elevrådets

og jeg havde, som i måske husker, en fantastisk

udvalg også knoklet løs. Der er blevet afholdt

valgkamp med plakater, æbleskiver og masser af

Madsen og monopolet, vi har fejret Valentin og

kage og kaffe. Dette kampvalg var dog ikke til

så er der kommet musik på toiletterne - plus

nogen nytte, hvis det ikke førte til handling. Det

gratis bordfodbold! Elevrådet har generelt

vil vi nu sige, at det har gjort! Vi har for nyligt

arbejdet alle tiders og har udvist masser af

holdt vores første elevrådsmøde, hvor druk på

engagement. Dette vil Oliver og jeg gerne sige

studieture, antimobningsstrategier, elevråds-

tak for.

seminar og meget andet blev vendt. Det var alt i

Mvh.

alt et stille og roligt møde, ikke meget at komme

Oliver Vang Nielsen, 1.d – Elevrådsnæstformand

efter her.

Jakob Rossander Kristensen, 2.x – Elevrådsformand

Efterfølgende har vi i Nordkraft afholdt dette
seminar, hvilket har ledt til nogle konkrete
opgaver, som vi skal arbejde videre på. Der er
blandt andet tale om flere dyste mod andre
gymnasier, en urtehave, varieret undervisning og
meget mere, alle disse arbejdsområder kan I se
mere om på den flotte plakat, som er hængt op.

FORMAND NÆSTFORMAND

LØSNINGER TIL S. 16
Opgave 1: 12

Opgave 4: 10/3

Opgave 2: 3/10

Opgave 5: 1524

Opgave 3: 45 mønter
Jakob Rossander Kristensen

Oliver Vang Nielsen
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