
 

BLANK 



Elevrådet 
Af Julie Frisgaard Pedersen, 2.d 

   
Vores elevråd gennemgår lige nu visse ændringer: 
der er kommet nyt formandskab, og vi siger altså tak 
for alt det, Oliver har gjort de sidste to år. 
Det er nu Marie fra 1.c og mig selv, der overtager 
formandskabet - en opgave vi begge glæder os 
meget til. Som altid har skolens mange udvalg gang 
i en række spændende projekter, som jeg personligt 
glæder mig til at se mere til i det kommende år. I 
januar vil der desuden også blive holdt 
elevrådsseminar, hvor vi skal drøfte, hvilken vej 
elevrådet ønsker at gå frem mod 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

Redaktionen  
 
 
Dette er så årets sidste udgave af BLANK! 
Julestemningen spredte sig tidligt blandt 
redaktionen, hvorfor efterårs- og juleudgaven blev 
slået sammen til en super-udgave. Side efter side af 
fantastiske indslag! Debatindlæg, how to…, 
horoskoper, julemyter og meget mere. Vi ser frem til 
et nyt år med en opdateret og forbedret version af 
skolebladet. 
På vegne af redaktionen: God læselyst, glædelig jul 
og godt nytår! 
 
Charlotte Rackham Håkansson, chefredaktør og 
korrekturlæser 
Emma Kristine Taudal Andersen, chefredaktør og 
layouter 
 
 

 



OVERTRO VED JULETID 
				

‘Julemanden’ er bare én af de mange 
myter omkring jul. De fleste vokser op 
med julemanden, men de opdager 
hurtigt, at det bare er far, der er klædt ud. 
Alligevel er der stadig nogle, der tror på 
den gamle overtro - udover julemanden.	
	

Af Charlotte Rackham Håkansson, 2.a 
	

Julemyter	
Rundt omkring i landet bor familier, der ikke har glemt de 
gamle myter. Selvom det er moderne familier, tror de 
stadig på overtroen, der stammer helt tilbage fra 1800-
tallet. Nogle kan endda spores endnu længere tilbage. 
Nogle er også så gamle, at man ikke kan sige med 
sikkerhed, hvornår de er opstået.	

De fleste kender myterne om julemanden og nisserne, men 
der er flere myter, der knytter sig til julen..	
		
Julemanden	
Julemanden er en tyk gammel mand med langt, hvidt 
fuldskæg, rød dragt og en rungende, hjertelig latter - Ho 
ho ho. Han bruger juleaften til at dele gaver ud til alle børn 
i hele verden, hvis de altså har opført sig ordentligt hele 
året. Slæden, han flyver i, er trukket af rensdyr, med 
Rudolf i spidsen, og alle rensdyrene kan flyve. Julemanden 
får sin kane til at lande på husenes tage, så han kan komme 
ned gennem skorstenen med gaver til husets børn. Hvis 
børnene har sat lidt juleguf frem, spiser han lidt af det, og 
efter et besøg hos alle børn i hele verden er det klart, at han 
ikke er helt slank længere.	
Selve myten om julemanden stammer fra USA og 
Tyskland, hvor den også er mest udbredt, selvom de fleste 
lande i dag har taget den til sig. Julemandsfiguren er 
baseret på en biskop ved navn Sankt Nikolaus, der blev en 
helgen efter sin død.	
Sankt Nikolaus’ nabo blev ramt af det ene uheld efter det 
andet, så til sidst så han sig nødsaget til at sælge sine tre 



døtre. Inden han gjorde det, gik han til biskoppen for at få 
et råd, og rådet lød: Bed morgen og aften.	
Det gjorde naboen, og der faldt tre poser guld ned fra 
himlen, så manden ikke længere behøvede at sælge sine 
døtre. Fra den dag af blev Sankt Nikolaus kendt som 
børnenes beskytter. Derfor siger man også, at julemandens 
navn er Nikolaus.	
		
Hvis lyset dør, dør mennesket	
Juleaften blev der rundt omkring i de små huse placeret to 
lys midt på spisebordet: Ét for husbonden og ét for konen 
i huset. Hvis lyset gik ud, inden det brændte ud, ville 
mennesket dertil dø inden året var omme.	
Især ældre mennesker, der er vokset op i overtroiske 
familier, kan nikke genkendende til denne overtro. 	
“En jul blæste min mors lys ud, og dagen efter blev hun 
syg. Lægen sagde, at hun ville være rask igen et par dage 
efter, så hun kunne være med til at byde det nye år 
velkommen. Der blev bare ikke et nyt år for hende.”	
Det hele kan være tilfældigheder, men en familie som 
ovenstående er sket for, og som ovenikøbet nok også tror 
på mere end den enkelte myte, kan man ikke fortælle, at 
overtroen ikke er virkelig. De vil simpelthen ikke tro på én.	

	Knive i dørtærsklen	
I juletiden kunne afdøde familiemedlemmer og venner 
komme på besøg. Men hvis sløret mellem vores verden og 
det hinsides er så tyndt, så må de mindre velkomne ånder 
også kunne komme forbi. De mindre velkomne ånder kan 
være trolde, ondsindede nisser og helheste. Helheste var 
trebenede heste, der varslede død, sygdom og ulykke. Den 
var et genfærd af en hest, der blev begravet ved foden af et 



klokketårn, og man kunne kende den på lyden. Hvis man 
hørte den, skete der ikke noget, men hvis man så den, 
kunne man være sikker på, at en ven, et familiemedlem 
eller én selv ville dø inden for kort tid. Hvis man hørte den, 
skulle man lukke øjnene og gå væk så hurtigt som muligt 
- uden at gå ind i noget.	
For at forhindre de uvelkomne gæster, blev der hængt jern 
over stalddøren, og knive blev sat fast i dørkarmen. Man 
fjernede også alle markredskaber, så den evigt vandrende 

jøde, Ahasverus, ikke havde noget sted at placere sin 
uønskede krop.	
Mange af dem, der forsker i Ahasverus, tror selv på, at han 
findes - så kan man jo diskutere, hvor rigtigt dét er.	
 

Nisser	
Den første beskrivelse af en nisse, der bor i en sten, er helt 
tilbage fra år 900 e.kr. Denne nisse blev kaldt en Årmand, 
og bonden kunne altid spørge ham til råds.	
De gamle nisser var altid af hankøn, og de var klædt 
nøjagtigt som bonden: Træsko, grå bukser, grå trøje og en 
rød tophue. Den er ikke børnevenlig som den nutidige 
nisse, nej, den kan være en ondskabsfuld satan. Der findes 
historier hvor de ondskabsfulde nisser har dræbt 
mennesker og dyr, og de har et stort temperament.	
Selvom nissen måske lyder som en størrelse, man helst vil 
undgå, så var den vigtig for menneskene i datidens 
december. Nissen sørgede nemlig for, at høsten ikke slog 
fejl, og at bonden ikke ville blive for fattig til at kunne 
holde gården. Hvis nissen forlod gården i vrede, protest 
eller kedsomhed, ville det være et enormt tab for bonden.	
Nogle af de historier, bønderne vil kunne fortælle, minder 
meget om følgende:	



“Jeg var bonde i nogle få årtier, og min høst slog aldrig fejl. 
Hvert eneste år spiste nissen den grød, min familie og jeg 
satte op til den, men et år gjorde den ikke. Jeg ledte efter 
nissen, men til sidst måtte jeg erkende, at han var væk og 
ikke ville komme tilbage. Fra den jul slog min høst fejl 
igen og igen, og jeg solgte min gård og mine marker.”	
Denne gamle nisse boede på gårdene hele året, men i 
midten af 1800-tallet blev den temperamentsfulde nisse 
erstattet af den søde og venlige nisse, du sikkert kender i 
dag.	
		
Spis, eller dø!	
Normalt spiste kvinderne i køkkenet, men juleaften fik de 
mange steder lov til at spise med ved spisebordet. Siden 
der ikke var nogle gaver at dele ud dengang, så kunne man 
roligt tage sig tid til at spise. Alle gæsterne omkring bordet 
blev dog også ved med at spise, for den første, der 
stoppede med at spise, ville dø, inden året var omme.	
Det gjaldt ikke kun, når man sad tretten om det samme 
bord, nej, det gjaldt også hvis man var enten over eller 
under tretten om bordet. Hvis man sad tretten om et bord, 
ville den første, der rejste sig, dø.	

Måske er denne overtro ikke helt glemt, for Falck 
rapporterer hvert år om, at mange danskere er blevet kørt 
på skadestuen, fordi de har spist for meget julemad...	
		
Tilfældigheder eller mere?	
Mange eksperter og forskere har forsøgt at finde svar på, 
om der findes mere mellem himmel og jord, end vi 
moderne mennesker går og tror, men indtil videre har 
undersøgelserne ikke båret frugt.	
		
Hvis du har oplevet noget overtroisk, vil vi meget gerne 
høre din historie!	
Skriv til: sgyblank@sgy.dk	
 

 
 
 
 
 
 
 
 



OPGRADERET RISENGRØD 
	 

Af Charlotte Rackham Håkansson 
 

Risengrøden er en udiskuterbar juleklassiker - men 
selv klassikere kan trænge til en opgradering. Prøv 
for eksempel denne opskrift til 4 personer med 
kardemommesmør og stegte æbler i stedet for den 
traditionelle risengrød! 
 

Ingredienser: 
● 300 g grødris 
● 4 dl vand 
● 2 l sødmælk 
● ¼ tsk groft salt 
● 100 g blødt smør 
● 1 tsk stødt kardemomme 
● 2 æbler 
● 50 g sukker 
● 2 tsk kanelsukker 

 
Fremgangsmåde: 

● Hæld vandet i en gryde og bring det i kog, 
● Drys risene i og lad dem koge i ca. 2 min., 
● Tilsæt mælk og kog op under omrøring, 

● Lad grøden simre under svag varme under 
låg i 35-40 minutter til grøden har en tyk 
konsistens. Rør godt undervejs, 

● Sluk for varmen og lad grøden trække 5 
minutter før servering, 

● Rør smør og kardemomme sammen, 
● Skær æbler i både, 
● Smelt en teskefuld kardemommesmør på en 

pande og steg æblerne i smørret, indtil de 
begynder at tage farve og bliver bløde, 

● Rør salt i risengrøden og servér den med en 
klat kardemommesmør, stegte æbler og 
kanelsukker. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
    



Mexicanske pandekager 
Af Frederik Bach Daasbjerg, 2.x 

 
Madpandekager en af de mest omdiskuterede 
opfindelser. Er den god eller ej? 
Mange ville nok sige, at den er fantastisk til at 
indkapsle andre madvarer i sig - såsom kødsovs, 
sprød salat, guacamole og ost. Dette er dog forkert, 
for når en indkapsling af et objekt sker, skal hele 
objektet gerne forblive indkapslet. Dette er nemlig 
ikke tilfældet med en madpandekage. Tillad mig at 
forklare. 
For at undgå forvirring antager vi, at alle bruger den 
cirkelformede madpandekage som det indkapslende 
objekt i madretten, og den vil vi kalde for en 
mexicansk pandekage. Vores teoretiske mexicanske 
pandekage indeholder i dette eksempel, for 
nemhedens skyld, kun salat og kødsovs. Her vil der 
muligvis opstå to problemer: 
 

 
Det første problem, der kan opstå, er i tilfældet af, at 
kødsovsen er blevet tilberedt på en bestemt måde.  
Hvis kødsovsen er en smule for fugtig, og forholdet 
mellem kød og sovs er en smule ved siden af det 
optimale, vil madpandekagen ikke have den 
optimale effekt. En madpandekages primære 
funktion i en mexicansk pandekage er jo netop at 
indkapsle madvarer af tør karakter. Det vil sige, at 
en kødsovs, der er en smule for fugtig, ikke vil 
kunne forblive indkapslet i madpandekagen, og 
dermed vil kødsovsen spilde ud over både tallerken 
og hænder. Det giver en fedtet mexicansk 
pandekage, hvilket er et problem, for ingen vil have 
en fedtet mexicansk pandekage. 
Det andet mulige problem er kapaciteten. 
Overfladearealet af en madpandekage er begrænset, 
hvilket vil sige, at det endelige volumen, 
madpandekagen kan have, også er begrænset. Dette 
betyder, at mængden af fyld i form af salat og 
kødsovs, som kan være i denne teoretiske  



 
mexicanske pandekage, er begrænset. Der er ingen 
mulighed for at udregne, hvor stor 
 maximumskapaciteten af den mexicanske 
pandekage er, og det står ingen steder. Producenten 
kunne godt have lavet en lille ‘hertil og ikke 
længere’-markering, så man vidste, hvor stor 
maximumskapaciteten er. Når man ikke ved det, 
overskrider man nemt denne maximumskapacitet, 
hvilket vil sige, at man får en fedtet mexicansk 
pandekage, og ingen vil have en fedtet mexicansk 
pandekage. 
Så: Hvad har vi fundet ud af? Er en mexicansk 
madpandekage faktisk et godt indkapslingsobjekt? 
Nej. Som sagt er madpandekagen ikke 
tilfredsstillende, når det handler om at indkapsle 
madvarer, så den lever altså ikke op til sit formål, 
men indtil der kommer et bedre alternativ, er vi nødt 
til at nøjes med den. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÅRGANG 84/87 
FORTÆLLER 

 
 

Af Emilie K. R. Henriksen, 1.c 
 
 
DORTHE, 51 ÅR, Samf A, Eng A, 
SYGEPLEJERSKE 
Da jeg gik på Støvring Gymnasium, havde vi en flok 
svenske gymnasieelever på besøg, ligesom I har 
nogle fra Tenerife på besøg. Sagen var den, at vi 
havde en af vores årlige fester på gymnasiet i samme 
uge, som svenskerne var på besøg. De svenske 
gæster havde fået lov til at tage med til festen, 
hvilket der sådan set ikke var noget galt i. Jeg havde 
en veninde fra min hjemby (Astrup), som ikke gik 
på SGY. Så jeg tog hende under armen, og så øvede 
hun sig på svensk hele turen i bilen på vej til 
gymnasiet. Da vi kom til indgangen, fik hun sagt alt 
muligt pludder på gebrokkent svensk. Vi narrede 

vagterne, og hun kom med! Det er en af de ting,  jeg 
husker klarest.  
 
HENRIK, 51 ÅR, Mat A, Fys A, JURA, 
SENIORSUNDHEDSCHEF 
Da jeg gik på Støvring Gymnasium i tidernes 
morgen, havde vi oldtidskundskab. Jeg var lige 
startet i 1.g, og der var det obligatorisk, at det var et 
fag, man havde i 1.g. Vores rektor hed Per Thomsen. 
En meget stor mand med et meget stort skæg. Det 
var ham, vi havde til oldtidskundskab. Han brændte 
virkelig for faget og fortalte livligt om alt fra de 
græske guder til heltesagn. Vi læste et digt, der 
hed ”Iliaden”, som handler om Athen, der tager til 
Troja for at befri en prinsesse, der var blevet 
bortført. Per Thomsen fortalte i takt med alle 
historierne, hvordan man ofrede dyrene på denne tid, 
og han blev nærmest helt sulten ved tanken om alle 
de her okser, der blev stegt i deres eget fedt over bål. 
Men udover at have oldtidskundskab lavede vi også 
så meget mere. På et tidspunkt inde i året skulle der 
holdes en velgørenhedsdag - hvad vi præcist skulle 
samle ind til, erindrer jeg ikke. Vi havde væddet 
med rektor Per Thomsen (den store mand med den 



dybe stemme): Hvis vi kunne samle et vist antal 
penge ind på denne dag, fik vi lov til at klippe hans 
store skæg af.  
Vi gjorde alt, hvad vi kunne for at få samlet pengene 
ind, og det lykkedes! På Støvring Gymnasium havde 
vi dengang fredagssamling. Hele skolen mødtes altså 
hver fredag. Og denne fredag var lidt mere speciel, 
for der kom rektor Per Thomsen op på scenen i 400 
fløjen for at få klippet sit store skæg af. Det var 
simpelthen så sjovt! 
 
ALICE, 51, MUS A, FRANSK A, 
FYSIOTERAPEUT, LÆGESEKRETÆR 
Når jeg tænker tilbage på min tid på Støvring 
Gymnasium, er det med et smil på læben. Det er 
minder af mange slags, der dukker op, for jeg husker 
især, at det ikke blot var skole, det hele handlede om 
- der var så meget mere. Det sociale, selvfølgelig, 
men også det, at man kunne deltage og være en del 
af så mange ting på gymnasiet. Der var så mange 
nye ting, oplevelser og viden i de år. Og netop det 
med aktiviteter på Støvring Gymnasium ligner jo sig 
selv. Mange ting er forandret, og mange er til dels 
ikke! Blandt andet musicalen! Det var også en stor 

ting på Støvring Gymnasium dengang, og den skulle 
jeg selvfølgelig være med i. Når jeg tænker tilbage, 
elskede jeg at være med i hele forløbet og projektet 
omkring musicalen, og der dannede sig et kæmpe 
fællesskab. Det var endelig blevet premieredagen, 
og vi var alle så spændte. Jeg gik jo i musikklassen, 
så der var begejstringen ekstra stor. Alt gik som det 
skulle til premieren, og stykket var vellykket. Vi gik 
fra scenen med en stor klapsalve og smil over hele 
femøren. Efter klap og pift skulle alle pigerne i bad 
sammen. Det var inde i omklædningsrummene, der 
stadig står i dag. Vi sang, dansede og grinte i badet. 
Vi hyggede os, og der var en af pigerne, der havde 
taget et par flasker bobler med. Vi drak en smule, og 
bagefter skulle vi til fest på gymnasiet. Det skulle jo 
fejres, at det hele netop gik så godt!  

 
 
 



JUL OG Nytårs drink 
   

Af Charlotte Rackham Håkansson og Emma Kristine 
Taudal Andersen, 2.a 

 
JULEMIMOSA 
 
Ved de fleste julefrokoster er der en punchbowle, og 
med denne opskrift kan du nyde din helt egen lille 
punchbowle derhjemme med et par venner. En 
bonus er, at der altid kan laves mere sorbet, så 

desserten også er i hus. Denne mimosa med 
tranebærsorbet og rosé er en sikker vinder! 
 
Ingredienser - tranebærsorbet: 

● 3.5 dl tranebær u. stilke 
● 4 dl sukker 
● 4.5 dl hvid tranebær-jordbærsaft 
● 2.5 dl vand 
● ¼ tsk salt 
● 2 spsk majssirup 
● 2 tsk appelsinskal 

 
Ingredienser - mimosa: 

● 1 flaske rosé 
● 4-6 skefulde tranebærsorbet 
● Rosmarinkvist 
● Tranebær til pynt 

 
Fremgangsmåde - tranebærsorbet: 

● Bring tranebær, sukker, vand, hvid tranebær-
jordbærsaft og salt i kog over høj varme. 
Skru ned når det koger og læg låg på. Lad det 
simre i 15 minutter, 



● Afkøl blandingen i 10 minutter og blend det, 
indtil mixturen er ensartet, 

● Hæld blandingen gennem en si for at fjerne 
frø og frugtkød, 

● Rør majssirup og appelsinskal i, 
● Hæld blandingen ud i et fad beklædt med 

bagepapir og lad den køle ned, indtil den er 
fast, 

● Bræk den frosne blanding i stykker og blend, 
● Gentag evt. de to forrige steps. 

 
Fremgangsmåde - mimosa: 

● Anbring 4-6 kugler tranebærsorbet i et 
champagneglas, 

● Læg en kvist rosmarin i glasset, 
● Fyld glasset med rosé, 
● Tilsæt et par tranebær som pynt, 
● Lad drikken stå et øjeblik, så sorbeten kan 

smelte en smule og blandes med roséen. 
 
 
 
 
 

PEKING COCKTAIL 
 
Det er ikke kun Coca Cola, rom kan blandes op med, 
for i denne drink mixes rom, så drinken får en 
fantastisk iøjnefaldende fersken farve.  
 
Ingredienser:  

● 1 dl rom 
● 1 tsk Roses Grenadine  
● 1/2 dl Roses lime juice 
● 1/2 dl Pernod 
● Evt. isterninger 

 
Fremgangsmåde: 

● Bland alle 
ingredienserne, 

● Ryst godt 
sammen, 

● Tilsæt 
eventuelt 
isterninger. 

 
 
 



 
CHAMPAGNE COCKTAIL 
 
Med denne festlige drink er det endnu nemmere at 
fejre julen. Med både grangrønt og julerødt er 
drinken en fryd for øjet, og det søde sukker 
kombineret med boblende champagne og syrlige 
granatæblekerner sikrer samtidigt en fabelagtig 
smag. 
 
 
 
 
 

Ingredienser: 
● 1 flaske af din yndlingschampagne 
● 1 spsk granatæblekerner pr. drink 
● Granatæblesirup (½ normal sirup, ½ 

granatæblesaft) 
● Sukker 
● Grøn frugtfarve 
● En smule saftevand 

 
Fremgangsmåde: 

● Farv sukker grønt med frugtfarve, 
● Spred det grønne sukker ud på en tallerken, 
● Lav en lille tallerken med saftevand i, 
● Dyp kanten af champagneglassene i 

saftevandet og derefter i det grønne sukker. 
Sørg for at lade overskydende sukker dryppe 
af, så det ikke løber ned ad siderne, 

● Hæld en spiseskefuld granatæblekerner i 
bunden af glassene, 

● Hæld to teskefulde granatæblesirup over 
kernerne, 

● Åbn champagnen og hæld indtil niveauet er 
ca. 1.5 cm under sukkerkanten. 

 



 
JACK FROST MIMOSA 
 
Nyd denne kolde, forfriskende drink til en varm og 
festlig aften. Blandingen af limonade og champagne 
gør det til en skøn drink, mens sukkeret på kanten 
balancerer det sure med det søde. 
 
 
 
 
 

 
Ingredienser: (fem glas) 

● 1 flaske champagne eller prosecco 
● 1/2 dl Blue Curacao 
● 5 dl limonade  
● Sukker  
● En smule saftevand 

 
Fremgangsmåde: 

● Spred sukkeret ud på en tallerken, 
● Lav en lille tallerken med saftevand i, 
● Dyp kanten af champagneglassene i 

saftevandet og derefter i sukkeret. Sørg for at 
lade overskydende sukker dryppe af, så det 
ikke løber ned ad siderne, 

● Hæld en spiseskefuld Blue Curacao i bunden 
af glassene, 

● Fyld derefter glassene halvt op med 
champagne, 

● Hæld limonade i indtil niveauet er ca. 1.5 cm 
under sukkerkanten. 

 
 



HOROSKOPER 
  

Af Cathrine 3.d, Emma 3.x, Johanne 3.d 
og Juliane 3.x 

 
 

  
Vædderen 
21. marts til 19. april 
Dette er en sårbar tid for 
dig, og selvom du er 
vant til at være den, der 
går forrest, så bør du 
tage den med ro i den 
kommende tid. Du vil 
ikke føle dig så oplagt, som du plejer, og dette er 
helt okay. Tag nogle pjækmoduler, spis nogle 
bananer og se noget netflix. Det hele skal nok falde 
på plads af sig selv i denne tid. 
 
Dit råd: Gå mere i bad end du plejer. 
 

Tyren 
20. april til 20. maj 
Stjernerne er virkelig ikke med 
dig i denne måned. Du vil møde 
stor modstand på alle fronter og 
vil flere gange komme ud for en 
livstruende situation. Men fat mod, kære ven, der er 
bedre tider og på vej - og husk at det snart er jul. 
 
Dit råd: Bliv bag en låst dør og luk ikke nogen ind. 
 

Tvillinger 
21. maj til 20. juni 
I denne måned vil du have det 
bedre, end du nogensinde har 
haft det før. Det er nu, du skal 
satse alle dine penge på lotto. 
Du vil møde din eneste ene, og I vil leve lykkeligt til 
jeres dages ende (i hvert fald til måneden er omme) - 
men tag dig i agt, for inden længe vender det, og en 
stor bølge af ulykker vil ramle ind over dig.  
 
Dit råd:  Køb en kæmpe klejne. 



Krebsen 
21. juni til 22. juli 
I den kommende tid vil 
du opleve en trang til at 
løsrive dig. Du har en 
ufattelig styrke på 
grund af månens 
placering, og du kan 
derfor gøre ting, du 
ikke selv troede, du kunne, da du normalt er en 
følsom person. Dette er en tid, hvor du har energi til 
at rydde op i relationer og prøve noget nyt.  
 
Dit Råd: Få en piercing eller tatovering. 
 
 

Løven 
23 juli til 22. august 
I denne måned vil du 
føle en enorm trang 
til at forfølge andre. 
Når du får fri fra 
skole, vil lysten til at 

snige sig efter hende med det flotte hår næsten ikke 
være til at modstå. Du vil finde dig selv siddende i 
en busk med en kikkert og et lusket smil, men stil 
ikke spørgsmålstegn ved det, for det er vigtigt at 
udleve sine lyster.  
 
Dit råd: Vær ikke voldelig, for du vil ikke i fængsel. 
 
 

Jomfruen 
23. august til 22. 
september 
DU HAR RET! I denne 
måned vil du opleve 
modgang med stort 
“M”, men husk på at du 
er klogere end de andre. 
Merkurs placering vil 
give dig sejr i enhver konflikt, du kommer i, og du 
kan derfor undertrykke alle omkring dig. Kort sagt: 
Dette er den perfekte tid til at overtage 
verdensherredømmet. 
 
Dit råd: Brug vold. 



Vægten 
23. september 22. oktober 
Du vil i den næste tid opleve 
en stor vægtøgning, for 
trangen til sukker er ikke til 
at modstå, men det er okay, 
og du skal bare stå ved den, 
du er. Hvis du endnu ikke er et stærkt nok menneske 
til at kunne stå ved dig selv, og din vægt går dig 
meget på, kan du eventuelt smide din vægt ud, så du 
aldrig igen skal bekymre dig om, hvad du vejer. 
 
Dit råd: Blend en lagkage. 
 
 

Skorpionen 
23. oktober til 21. november 
Det står skrevet i stjernerne, at 
du vil lide store tab i denne 
måned. Flere slushices vil 
blive spildt på gulvet og være 
tabt for evigt. Det vil være en 
god ide at spare ekstra penge 

op til at bruge i kantinen i denne måned. Det er også 
en god ide at købe et par skridsikre sko, så du ikke 
glider i din spildte slushice og slår hul i hovedet. 
 
Dit råd: Hold udkig. 
 
 

Skytten 
22. november til 21. december 
Du er som en vildhest i denne 
måned! Du er styret af dine 
drifter og frække fantasier, og 
en gang imellem vil du finde dig 
selv i nogle uventede situationer 
med pornografisk indhold. 
 
Dit råd: Tag dig i agt for andres fedtede 
voldtægtsfingre! 
 
 
 



Stenbukken 
22. december til 19. januar 
Uheldet banker på døren i 
denne måned. Tag dig i akt! 
Du skal huske at passe på 
sorte katte, revner i fortovet, 
smadrede spejle og stiger. 
Uheldene er ikke tilfældige, for stjernerne er ikke 
med dig i denne måned.  
 
Dit råd: Kast noget salt over skulderen. 
 
 

Vandmanden  
20. januar til 18. februar  
December er nær, og du 
skal passe på! Julemanden 
har allerede sat sig på sin 
liste over uartige børn. Du 
skal huske at hjælpe andre i 
din hverdag - såsom den gamle dame, der har 
problemer med at gå, eller fisken, der er ved at 
drukne.  

Dit råd: Husk at stille småkager og mælk frem. 
 

Fisken  
19. februar til 20. marts 
Du er super positiv og 
lalleglad i den kommende 
tid. En fisk er i sin natur 
super romantisk, og du 
drages derfor imod den 
ultimative romantiske 
farve lyserød, for den er nemlig lidt kold, klam og 
slimet nøjagtig ligesom fisken selv.  
 
Dit råd: Lad være med at spise fisk i denne måned . 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEBAT: 
Curlingbørnenes 
ankomst til SGY 

 

Det er og bliver ingen hemmelighed, at 
curling-kulturen er stigende i det danske 
land. Det ses også på Støvring Gymnasium.  
 

 
Af Emilie K. R. Henriksen, 1.c 
 
 

Curlingbørn er efterhånden et begreb, langt de fleste 
kender til. Det var engang et af de begreber, der er 
lige så nye som nutidens klimaangst. Men hvad 
dækker curlingbørn-begrebet egentlig over? 
Ordnet.dk/Den Danske Ordbog forklarer det således: 
  
”Forkælet barn der overbeskyttes og serviceres af 
dets forældre uden at de stiller krav” 
 

Synonymet hertil er “servicebarn”. 
 
Utallige artikler er der blevet skrevet om 
curlingbørnene. Overskrifterne lyder på alt fra ”Kan 
I ikke godt stoppe med at opdrage curlingbørn” 
til ”Test dig selv - er du curlingbarn?” 
til ”Psykologer uenige: Har vi opfostret en helt 
generation af…” De er til at finde alle steder, de 
stakkels curlingbørn, som de også bliver kaldt. Man 
finder dem på arbejdspladser, skoler og festivaler. 
Men hvad skal vi gøre? Det er vel ikke vores skyld, 
eller hvad? 
Jeg tror, det er forskelligt, hvordan vi fortolker og 
opfatter curlingbegrebet. Nogle mener, det er 
lommepenge og kørsel, mens andre synes, at en sølle 
madpakkesmøring er nok. Ikke nok med at 
curlingbørnene indtager avisens overskrifter, så har 
de også fundet deres vej frem til vores gymnasium. 
Vi må nok bare se os selv i øjnene: Hvem har helt 
ærligt ikke gjort brug af det ellers så charmante 
curlingkort? 
Jeg kan godt starte, hvis du altså selv synes, det er 
for svært. Jeg indrømmer da gerne, at jeg på visse 



områder også tager ejerskab over titlen som værende 
curlingbarn - men bestemt ikke på alle områder. På 
visse. 
Der er heller ikke noget forkert i at være et 
curlingbarn, eller hvad? Har vi en grænse? Er der en 
grænse for, hvornår det er for meget eller for lidt? 
Jeg kan fortælle dig, at der er noget, eller nærmere 
sagt nogen, der ikke har en grænse. 
  
Selvskabte striber 
Jeg har i skrivende stund bevæget mig rundt på 
gangene i cirka seks uger. Kigget rundt. Set, følt og 
mærket. Forsøgt mig på at mærke stemningen og få 
en fornemmelse for hvad Støvring Gymnasium er og 
indebærer. Jeg har også øjne. Og med de øjne, jeg 
har ejerskab over, har jeg lagt mærke til et par ting. 
Bl.a. at størstedelen af gymnasiet har en mindre 
form for afhængighed til kantinens udbud. Om det så 
er kaffe eller salatbaren (her er der dog mest tale om 
tarteletter og slushice til fem kroner), eller sågar 
vandautomaten og de nærmest glamourøse 
sofapoint. Men udover at have bevæget mig rundt på 

skolens indre og betragtet de farverige sofaer nede i 
graven som værdigenstande, har skolen også et stort 
udeareal. Nej, desværre er det ikke det fine 
springvand, jeg vil lægge mine ord i, og heller ikke 
den store grønne plæne, vi dyrker idræt på; rettere 
sagt et sted som måske i sit udseende ser en smule 
mere trist og gråt ud end de andre udendørsarealer. 
Dog alligevel et sted som nogle mener er mere 
essentielt at bruge penge på end f.eks. et springvand. 
Et sted, som endda bliver taget op og snakket om til 
elevrådsmøderne, fordi det mangler striber. Men 
selvom striberne ikke er til at finde ved første 
øjekast, formår de alligevel at være der ved hjælp af 
forældre, der skaber striber, når de holder i endeløse 
rækker med deres køretøjer for at hente deres kære 
børn. Venter på os unge mennesker, så vi kan 
komme hjem. 
Det er så nu, at curlingbegrebet kommer ind i 
billedet. Oprigtigt talt, hvor går der ikke en bus til i 
dag? Jeg er godt klar over, at den offentlige transport 
ikke er den mest gunstige. At DSB og NT godt 
kunne snakke lidt mere sammen om at koordinere 
køreplaner, der passer lidt bedre sammen, kan vi 



måske også godt blive enige om. Men selvom dette 
finder sted, synes jeg nu, at man alligevel godt kan 
komme rundt - om du så bor i Nibe eller i Terndrup. 
Rejseplanen hjælper mig ofte på vej, og jeg synes 
altså ikke, at det er helt umuligt. Selvfølgelig ved jeg 
ikke, om dem, der bliver hentet, ikke har mulighed 
for bus. Men det har jeg svært ved at tro på. 
  
Cykelskur og pigesnak 
Jeg gik forbi cykelskuret her forleden. Med tasken 
over skulderen og med mine egne tanker i fokus. Det 
slog mig pludseligt, at jeg skulle have biologi i 
første time. Ikke noget, jeg var videre begejstret for. 
Og da tanken om min biologitime i lokale 501 fik 
mig til at vågne op, var der også noget andet, der 
fanger min opmærksomhed. Hvem ved jeg ikke, 
men de to lyse stemmer afslørede hurtigt for mig, at 
det var to unge af det kvindelige køn, der havde en 
snak. Jeg vil skyde på, at de går i 2.g eller 3.g. De 
gik mod indgangen, og snakken kørte på fuld skrue. 
Jeg fandt hurtigt ud af, at den ene af pigerne selv var 
kørt til gymnasiet, hvortil den anden af dem sagde: 

”Jeg gad simpelthen ikke at holde heroppe foran 
skolen. Man kan slet ikke komme ud om 
eftermiddagen. Alle forældrene fylder jo det hele.” 
Alle forældrene, tænkte jeg. Det havde jeg faktisk 
ikke overvejet før. Altså, at de fylder det hele. Jeg 
begyndte hurtigt at bemærke, dag efter dag, uge efter 
uge, hvor mange biler, der rent faktisk holder foran 
skolen. Det er jo den rene kaffeklub for 50-årige. 
Vores skønne parkeringsplads er overtaget af en flok 
forældre. ”Stedet, hvor venner mødes” ville være et 
optimistisk slogan for vores skønne plads uden for 
skolen - men det er måske nærmere ”Stedet, hvor 
forældre mødes”. 
Handler det om, at der er for få buspladser? Eller bor 
du i Skagen? Jeg har blot lidt ondt af de stakkels 
forældre, og det er nok det, jeg prøver at udtrykke. 
For tanken om, at vi selv kommer til at opvarte vores 
børn i hoved og røv på den måde, ved jeg 
selvfølgelig ikke. Men tanken har blot strejfet mig et 
par gange. Kommer vi også til at fræse Nordjylland 
rundt for vores børn? Det må tiden vise. Måske 
opfinder vi et helt nyt begreb?  



HOW TO… MOONWALK 
 

Af William Hinrichsen Rask, 1.x 
 
Selvom sutfesten for længst er slut, kommer der 
sikkert mange flere fester i dit gymnasieliv, hvor du 
kan vise dine danseskills frem. Hvorfor ikke tilføje 
det mest ikoniske move fra selveste Michael Jackson 
til dit repertoire: Moonwalk’et? 
Det skal lige siges, at jeg er langt fra ekspert - men 
jeg har stadig en del erfaring! 
 

1. Find det rigtige gulv. Det gør udførelsen en 
del nemmere. Gå efter glatte gulve og gerne 
noget, der ligner det i klasseværelserne. 
Tæpper er no go. 
 

2. De rigtige sko er også vigtigt. Sko med 
underside af gummi virker ofte.  

a. Du kan evt. smide skoene og 
moonwalke i strømper. Det virker 

næsten altid! 
 

3. Passende musik. Michael Jacksons sange er 
selvfølgelig oplagt, men andet i samme 
tempo fungerer også. En for hurtig rytme kan 
få dig ud af takt. 

 
Nu, når vi har alle forberedelserne på plads, er det 
tid til selve movet! 
 

1. Stil dig som værende cirka midt i et skridt - 
måske en smule længere. 
 

2. Stå på tæer på det bagerste ben, og hold det 
forreste ben på flad fod. Det skulle gerne 
give et fint knæk i bagerste ben. 
 

3. Kør nu det forreste ben hen langs gulvet til 
det er bag det tidligere bagerste ben i 
skridtlængden. Prøv så vidt som muligt at 
holde den bevægende fod fladt på jorden. 
 



4. Skift fodstilling, så du står i 
udgangspositionen (bare med det andet ben 
bagerst). Dette gøres nemmest/hurtigst ved at 
skyde knæet fremad. 
 

5. Gentag trin 3+4 så længe du vil, og voila! Du 
er ét skridt tættere på at følge i Michael 
Jacksons fodspor. Prøv at have flydende 
overgange mellem hvert trin, for det ser 
bedst ud! 
 

6. Slut eventuelt af med en sej position. Det 
kunne oplagt være noget, som Michael 
Jackson også har lavet. 

 
Når du føler, at du er godt øvet, kan du bruge det i 
en fuld dansekoreografi. Du kan også sagten bruge 
det som et stand-alone move til at imponere dine 
venner på dansegulvet. 
BLANK garanterer ikke, at denne guide vil gøre dig 
til professionel i at moonwalke. 
Men husk: øvelse gør mester! 

HOW TO… blive en 
kendt rapper 

 

Af Frederik Bach Daasbjerg, 2.x 
 
Indse det: Vi har nok allesammen fantaseret om at 
leve kendislivet, og de fleste af os nok som sangere. 
Leve luksuslivet i store villaer, flyve i privatfly, 
spille til gigantiske festivaler over hele verden, og, 
vigtigst af alt, løbe fra skrigende piger, der jagter en, 
hvorend man er. Lyder det ikke bare fedt? Så er det 
din heldige dag, for her kommer den eneste guide, 
du har brug for i år: ‘How to blive en kendt rapper’: 
  
Step 1: Find et navn 
For at blive en succesfuld rapper, er navnet det 
vigtigste. Det skal gerne være et navn, der bliver 
husket. Gerne noget med ‘Lil’ eller ‘Yung’ foran. 
Brug gerne hverdagsting - for eksempel er ‘Lil 
Refrigerator’ god, ‘Yung Chair’ kan også virke, og 
‘Lil Volkswagen Up’ er et kongenavn. Hvis du ikke 



kan komme på noget, så kig i din skuffe og vælg det 
første objekt, du ser. 
Step 2: Lav et beat 
En god rap starter med et beat. Det behøver ikke 
være godt - bare noget, der næsten har en rytme og 
lyder hårdt. Hvis du ikke kan finde ud af 
programmet, og din computer har en virus, så 
kontakt en ghost-producer. 
  
Step 3: Find et emne 
Du vil vel gerne have din første sang til at være en 
banger? Emnet er meget vigtigt, så vælg et emne, 
som du finder passende. Seriøse emner kan godt 
bruges, men vi anbefaler klart at synge om din 
økonomiske status. 
  
Step 4: Lav nogle vers 
Find nogle gode rim. Det bedste er, at de ikke 
behøver at passe til dit emne eller hænge sammen på 
en måde, bare skriv, hvad der falder dig ind, og så 
skal det nok gå. Husk at bruge skældsord. Også 
selvom de ikke giver mening, bare sæt dem ind. 
  
Step 5: Udtænk et omkvæd 

Den vigtigste del af en sang er selvfølgelig 
omkvædet, men det er også det sværeste. Det skal 
være simpelt, noget folk kan huske, men det er også 
her, budskabet kommer ud. Tænk sange som “Gucci 
Gang”.  Omkvædet er simpelt, men indeholder også 
et godt og smukt budskab. Tænkt dette ind i din 
sang. 
  
Step 6: Finpudsning 
Sangen er næsten færdig. Introen mangler dog, så 
smid dit navn ind, mens du laver nogle raplyde, som 
“Skrrt” og “Brrrah” (gør også dette midt i sangen for 
at skabe noget respekt). Sørg også for at nævne 
sangens titel, da folk kan have klikket forkert. 
  
Step 7: Verdensberømmelse 
Udgiv sangen og tjen $$$ 
 
Tillykke!  
Du er et kæmpe navn! Alle de store festivaler vil 
have dig. Nyd tourlivet, privatflyet og pengene! 
 
 
 


