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Kære FG… 

FG kan være et nok så fredeligt gymnasium, men vi må alle indrømme at FG også 
kan have sine små kampe; fx hvor vinterferien skal gå til PRAG vs. VAL T, og de 
mindre kampe; hvem skal være din gallapartner i år?  

Men fat mod, du kan nu slå dig ned i ro og fred og have det rart med skolebladet 
den næste halve time og slippe for FG’s små kampe for en stund. 

Udover en behagelig stund med skolebladet, kan du måske endda finde løsninger 
på dine egne kampe og dilemmaer her i skolebladet, for der er igen blevet startet 
en brevkasse her i skolebladet, hvor du vil blive guidet gennem dine problemer! 
Og oveni det er der igen i år mulighed for at melde sig til dating-service via 
skolebladet. 

Hvis man ikke ved hvad dating-service er, så er det kort fortalt til dem der ikke kan 
finde/ikke har lyst til at spørge en sød dreng/pige, om de skal være gallapartnere. 

Her på redaktionen sender vi en masse peace and love og forhåbentligt et dejligt 
frikvarter med feel good! 
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11 ting du kan lave et kedeligt mellem modul 
Af: Amalie Abildgaard 3.s 

Aflyste moduler er altid optur, eller… ikke hvis man har mellemmodul og ikke aner 
hvad man skal give sige til. Hvis du kender følelsen, så læs med her! Her får du 
nemlig helt gratis foræret 11 gode råd til, hvad du kan lave i et kedeligt 
mellemmodul: 

1. Skrive et brev til skolebladets fantastiske brevkasse <333 

2. Lege flaskehalsen peger på og udfordr dine klassekammerater til at gøre alt 

muligt mærkeligt, som at hoppe på et ben rundt i kantinen og sige som en 

kylling.  

3. Lave lektierne! (Den skulle jo ligesom nævnes) 

4. Trappeløb på FG’s mange trapper 

5. Downloade app’en ”Horse Lover” og tag billeder med dine venner og heste 

rundt omkring på skolen. 

6. Straffe kantinen (i form af at købe alt deres slik) 

7. Slange dig i K-bygningens underlige (men virkelig rare) sofa. 

8. Kigge i kødbogen og tilføje dine egne ”årets kåringer”  

9. Samle cigaretskodder op ude foran skolen (der trænger!) 

10.  Gå ned i byen og spis brunch på Valentin.  

11. Lave en liste over ting du kan lave i et kedeligt mellem modul ;)  



 

 

Oraklerne 

 

(din levevej…) 

Dette er en brevkasse, hvor du kan spørge om ALT (ja, lige undtagen svaret 
på opgave 2 i matematikprøven). Vi vil gøre livet lidt lettere ved at give dig 
de gyldne regler for hvordan du skal befærde dig både på skolen og i hele 
verdenen. Dette er ikke kun gode råd – dette er retningslinjer for din måde at 
leve på fremover. Vi er ikke den løftede pegefinger, vi deler bare vores 
ufattelig store viden ud her i brevkassen! 

Hvordan spørger man en pige om vil med til galla? KH Martin Taunsig Pedersen 
3.s (aka. Buster) 

Kære Buller 

Først så køber du en buket blomster og en æske chokolade, for det kan pigerne 
godt lide. Eller også stikker du hende en rom og cola og en pizza på vej hjem fra 
byen – for det kan pigerne endnu bedre lide! Når du så har varmet hende lidt op 
og selvfølgelig også givet hende en masse komplimenter, så kan du lige så stille 
og roligt gå ned på knæ og spørger hende, om hun vil ledsage dig til galla! 

Hvis dette lyder lidt for dyrt, kan du jo også bare melde dig til dating-service. 

SELV TAK! 

 

Jeg står i et mega dilemma, jeg har fået en udfordring der lyder på at jeg enten 
skal være med i årets musical eller løbe hele skolen rundt – nøgen. Hvad skal jeg 
gøre?? Knus Cecilie Bakhauge 3.s 

Kære Cecilie 

 Det lyder som et deal der er svær at komme udenom. Hvis du ikke har lyst til at 
stille op til Musicalen kan du jo gribe fat om nælden og løbe den omgang om 
skolen nøgen... MEN ellers kan det jo være at du kan bestikke personen du har 
lavet væddemålet med, med slik måske? På den måde kan du måske “købe” dig ud 
af nogle akavede situationer.  

 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ligger derhjemme og leger gammel mand, fordi min 
ryg er død?? mangler virkelig hjælp, mit fravær stiger 4 moduler hver dag L VH 
Tobias Bojesen 2.W 



 

 

Oraklerne 

Hej Tobias 

Først og fremmest god bedring.  

Det vi har til dig er et VIRKELIG godt råd, gå ud og investér i sådan en her: 

 

Så skulle det vidst ikke være noget problem at komme i skole. Selv tak! 

 

Hej Brevkasse.  

Jeg har en blære på størrelse med en vindrue og er tvunget til at gå på toilettet 5 
gange i timen. Mine lærere er begyndt at lægge mærke til at jeg går hele tiden og 
det forstyrre åbenbart undervisningen. Hvad skal jeg gøre? 

Hilsen Anonym.  

Kære Anonym.  

Det er klart at du bliver nødt til at distrahere læren inden du skal niffle. Du kan 
feks. bage en kage til timen (det betyder kagepause) eller evt. lade som om du 
hjælper pedellen med en spontan brandøvelse og insisterer på at alle skal 
evakueres til plænen (her har du chancen for et hurtigt toilet besøg).  

 Derudover spis en masse kiks, det hjælper altid..  

 



Når	  den	  sidste	  sang	  slutter	  
	  
Står	  du	  også	  nogen	  gange	  efter	  CU	  
mutters	  alene	  foran	  skolen	  og	  un-‐
drer	  dig	  over,	  hvor	  hoben	  af	  ele-‐
ver	  forsvinder	  hen?	  Vi	  har	  spurgt	  
jer	  elever	  på	  lectio,	  for	  at	  finde	  
svaret.	  	  
	  
Af	  Nathalie	  &	  Anna	  2.A	  
	  
Bare	  fordi	  musikken	  stopper	  og	  lyset	  
i	  kantinen	  tændes	  efter	  endnu	  en	  
svedig(!)	  CU-‐fest	  er	  det	  ikke	  ensbe-‐
tydende	  med,	  at	  aftenen	  slutter	  her.	  
For	  over	  halvdelen	  af	  FG’s	  elever	  er	  
natten	  stadig	  ung,	  og	  mange	  eventyr	  
kan	  nå	  at	  opleves	  før	  solens	  første	  
stråler	  atter	  kysser	  himlen.	  58,9	  %	  af	  
jer	  vælger	  nemlig	  på	  fulde,	  vaklende	  
ben	  og	  slingrende	  cykler	  at	  drage	  ud	  
i	  nattens	  mulm	  og	  mørke	  for	  at	  ud-‐
forske	  det	  hillerødianske	  natteliv.	  
Størstedelen	  valfarter	  mod	  byens	  
billigste	  shots	  på	  Bar10,	  men	  dog	  
ikke	  uden	  et	  stop	  forbi	  Salatbaren	  
for	  at	  samle	  kræfter	  i	  form	  af	  en	  næ-‐
ringsrig	  dürum.	  Før	  Bar10	  eksiste-‐
rede	  (sidste	  skoleår	  :pPPpP)	  var	  det	  
Bodega	  Rosen,	  der	  triumferede	  og	  i	  
en	  tæt	  tåge	  af	  røg	  sad	  eleverne	  som	  
sild	  i	  en	  tønde	  og	  nød	  en	  lækker	  
Champagnebrus.	  Efterhånden	  er	  Ro-‐
sen	  blevet	  lidt	  af	  et	  pitstop,	  mens	  
man	  venter	  på,	  at	  køen	  foran	  Bar10	  
svinder	  ind.	  Enkelte	  vælger	  at	  drage	  
længere	  mod	  vest	  og	  aflægge	  Hoe	  et	  
besøg.	  Dog	  ikke	  alle	  festglade	  elever	  
tiltrækkes	  af	  barmiljøet	  og	  lugten	  af	  
bodega,	  og	  de	  tager	  derimod	  til	  pri-‐
vatfest.	  Den	  anden	  halvdel	  af	  skolen	  
fravælger	  eventyret	  til	  fordel	  for	  de-‐
res	  lune	  og	  trygge	  seng,	  som	  de	  deler	  
med	  deres	  elsker	  eller	  i	  triste	  tilfæl-‐
de	  deres	  kat.	  Disse	  hjemadsøgende	  
elever	  har	  på	  forhånd	  opgivet,	  og	  
med	  et	  hav	  af	  undskyldninger	  som	  
”jeg	  skal	  på	  arbejde	  i	  morgen”,	  ”mit	  
sidste	  tog	  går	  23:30”	  eller	  ”jeg	  er	  kun	  
17”	  smutter	  de	  hjem	  så	  snart	  	  

	  
CU-‐festen	  slutter.	  De	  sidstnævnte	  
elever	  er	  meget	  enige	  om	  en	  ligetil	  
og	  simpel	  løsning	  på	  deres	  problem;	  
de	  ønsker	  sig	  brændende	  et	  16+	  sted	  
i	  Hillerød,	  der	  ligesom	  Bar10	  serve-‐
rer	  billige	  shots	  og	  øl	  til	  en	  10’er.	  En	  
anden,	  dog	  langt	  besværligere,	  løs-‐
ning	  kunne	  at	  erhverve	  sig	  et	  fake	  ID	  
(#YOLO).	  Det	  er	  især	  et	  sted	  som	  
Bar10	  de	  mindreårige	  hungrer	  efter.	  
Dette	  er	  ganske	  forståeligt,	  da	  stedet	  
har	  næsten	  det	  hele.	  Der	  er	  billig	  
alkohol	  og	  dansegulv	  såvel	  som	  blø-‐
de	  barstole	  i	  de	  mørke	  hjørner	  (kun	  
oplyst	  af	  uimodståeligt	  pornolys).	  
Skal	  de	  krævende	  gymnasieelever	  
tilfredsstilles	  fuldstændigt,	  mener	  
mange,	  at	  der	  burde	  være	  et	  sted	  i	  
Hillerød	  med	  fri	  bar,	  mange	  damer	  
og	  ingen	  kø.	  Alt	  i	  alt	  er	  FG’s	  elever	  
dog	  godt	  tilfredse	  med	  hvad	  Hille-‐
røds	  natteliv	  har	  at	  byde	  på.	  Med	  
både	  bodega,	  bar	  og	  diskotek	  er	  der	  
noget	  for	  enhver	  smag.	  Især	  Bar10	  
er	  blevet	  et	  hit	  og	  er	  så	  populært,	  at	  
stedet	  er	  blevet	  for	  lille	  til	  alle	  de	  
festglade	  mennesker.	  Gymnasieele-‐
verne	  efterlyser	  mere	  plads,	  og	  det	  
fik	  vi	  minsandten	  også	  onsdag	  i	  ef-‐
terårsferien.	  Club	  Puls	  og	  Bar10	  slog	  
sig	  sammen	  og	  dannede	  dermed	  
Club10;	  et	  sted	  med	  Bar10’s	  billige	  
drinks	  og	  Puls’	  store	  dansegulv.	  
Club10	  kan	  være	  stedet,	  I	  elever	  har	  
efterlyst,	  og	  vi	  håber	  derfor	  at	  det	  for	  
fremtiden	  forbliver	  en	  ting.	  	  



	  
	  

	  

Af	  Nathalie	  2.A	  &	  Adele	  1.C	  

	  

	  

+	 At	  der	  kun	  er	  9	  uger	  til	  juleferie!	  

+	 At	  lektiecaféen	  er	  skide	  hyggelig	  og	  ikke	  kun	  for	  stræbere!	  

+	 At	  der	  er	  OD-‐fest	  onsdag	  d.	  7	  november	  og	  to	  dage	  efter,	  altså	  fredag	  d.	  9	  er	  der	  CU	  

+	 Folk	  der	  arbejder	  på	  OD-‐dagen!	  

+	 #hashtags	  #YOLO	  #DuVedDet	  #FOLLOW4FOLLOW	  

+	 Tågede	  Snapchats	  fra	  aftenens	  CU	  fest,	  der	  kan	  friske	  lidt	  op	  i	  hukommelsen	  

+	 Morgensamlinger	  der	  bruger	  et	  kvarter	  af	  2.	  Modul	  

+	 Prag	  vs.	  Val-‐T	  beef	  på	  lectio	  

	  

	  	  
÷	  Næste	  Q-‐aften	  er	  først	  efter	  nytår	  

÷	 Efterårsferien	  kun	  er	  en	  1	  uge	  lang	  	  	  

÷	 At	  man	  skulle	  ændre	  sin	  lectio	  kode	  –	  slutningen	  af	  ens	  CPR-‐nr.	  var	  meget	  lettere	  

÷	  2.N	  har	  3.B	  som	  over	  klasse	  og	  1.C	  &	  D	  som	  underklasse,	  hvad	  sker	  der?	  	  

÷	 Folk	  der	  ikke	  arbejder	  på	  OD-‐dagen!	  

÷	 Der	  er	  under	  2	  måneder	  til	  jordens	  undergang,	  så	  lev	  mens	  du	  gør	  det	  og	  elsk	  mens	  du	  tør	  det!!	  

÷	 At	  få	  5	  måneders	  karantæne	  fra	  Bar10	  fordi	  man	  blev	  overfaldet	  

÷	 Når	  du	  i	  frikvarteret	  er	  ude	  at	  ryge,	  og	  en	  fugl	  så	  skider	  på	  dig	  	  
	  



[Skriv	  tekst]	   [Skriv	  tekst]	   Af	  Adele	  Bennett	  1.C	  

Der	  blev	  drukket,	  hygget,	  og	  danset-‐	  årets	  introture	  er	  så	  småt	  ved	  at	  
være	  afsluttet.	  vi	  har	  snakket	  med	  4	  elever	  for	  at	  hører	  hvordan	  deres	  
oplevelse	  har	  været,	  og	  hvad	  de	  har	  fået	  ud	  af	  turen.	  
af	  Adele	  Bennett	  1.C	  

	   	   	  

Martha	  Menko	  1.Q	  ,	  Emil	  Bobek	  2.N,	  Elias	  Levysohn	  1.M,	  Mikkel	  Paltorp	  2.W	  	  
	  
Hvordan	  foregik	  jeres	  introtur?	  	  
Martha:	  den	  foregik	  således	  at	  vi	  var	  alle	  HF	  klasser	  af	  sted	  sammen	  til	  Gilleleje	  feriecenter.	  Vi	  
boede	  i	  hytter	  med	  ca.	  6	  personer	  i	  hver	  hytte.	  Så	  holdte	  vi	  fester	  i	  nogle	  forskellige	  hytter	  om	  
aftenen,	  og	  om	  dagen	  hyggede	  vi	  bare	  med	  mad	  og	  tv.	  
Emil:	  Vi	  var	  lidt	  sent	  ude,	  og	  pga.	  vi	  var	  3	  klasser	  der	  skulle	  af	  sted,	  var	  mulighederne	  ret	  
afgrænsede.	  Men	  vi	  fandt	  et	  sted	  syd	  for	  Køge,	  og	  det	  var	  latterlig	  fedt.	  	  Vi	  ville	  selvfølgelig	  sørge	  
for	  at	  få	  et	  så	  godt	  bånd	  med	  underklasserne	  som	  muligt,	  så	  vi	  havde	  planlagt	  en	  masse	  aktiviteter	  
og	  lege,	  så	  man	  ikke	  bare	  sad	  alene	  i	  et	  hjørne.	  
Elias:	  vi	  landede	  vi	  på	  en	  lejrskole	  i	  Holdbæk	  og	  alle	  var	  helt	  oppe	  og	  køre	  over	  at	  de	  var	  landet	  og	  
at	  der	  var	  introtur	  så	  de	  fleste	  knappede	  lige	  en	  øl	  op	  og	  røg	  en	  cigaret	  og	  hyggede.	  Så	  blev	  vi	  delt	  
op	  i	  rengøring	  og	  madlavningshold	  så	  man	  ligesom	  kunne	  snakke	  med	  hinanden	  på	  den	  måde.	  Så	  
var	  der	  talentshow	  og	  druk	  fredag.	  Og	  lørdag	  var	  der	  M-‐løb	  om	  aften.	  
Mikkel:	  Vi	  var	  på	  en	  gård	  i	  Grimstrup	  med	  sovested	  +	  sovesal,	  som	  vi	  havde	  skaffet	  inden	  
sommerferien.	  Om	  Lørdagen	  havde	  vi	  planlagt	  nogle	  forskellige	  lege	  dåseskjul,	  drukfodbold	  m.m.	  	  

Hvad	  fik	  du	  og	  din	  klasse	  ud	  af	  turen?	  
Martha:	  Min	  klasse	  har	  fået	  et	  meget	  tættere	  forhold	  til	  hinanden	  efter	  turen,	  og	  vi	  har	  fået	  
oplevet	  nogle	  sider	  af	  hinanden,	  vi	  ikke	  oplever	  i	  skolen.	  Vi	  hyggede	  os	  rigtig	  meget.	  	  
Emil:	  Vi	  fik	  et	  langt	  bedre	  forhold	  til	  underklasserne,	  som	  vi	  ikke	  havde	  fået	  uden	  en	  sådan	  tur.	  Det	  
er	  formålet	  med	  turen,	  samtidig	  med,	  at	  man	  selvfølgelig	  skulle	  få	  kværnet	  en	  masse	  øller	  ned.	  
Elias:	  Jeg	  syntes	  at	  vores	  klasse	  er	  blevet	  bedre	  sammen	  med	  2.M	  og	  3.M	  
Mikkel:	  Et	  meget	  varmere	  forhold	  til	  underklassen	  og	  en	  masse	  scoringer	  til	  blåbog	  

Bør	  man	  afskaffe	  introtur,	  eller	  lade	  det	  blive	  en	  tradition?	  	  
Martha:	  Jeg	  synes	  bestemt	  det	  skal	  forblive	  en	  tradition.	  Men	  måske	  skal	  det	  kun	  være	  ens	  egen	  
klasse	  og	  overklasse	  der	  tager	  af	  sted	  sammen,	  I	  stedet	  for	  hele	  HF	  årgangen.	  Det	  gik	  til	  tider	  lidt	  
for	  vildt	  for	  sig.	  Men	  det	  er	  en	  super	  god	  ide,	  til	  at	  få	  rystet	  klassen	  sammen	  



[Skriv	  tekst]	   [Skriv	  tekst]	   Af	  Adele	  Bennett	  1.C	  

Emil:	  Nej	  sgu!	  Introtur	  er	  vanvids	  fedt	  og	  helt	  klart	  noget	  der	  skal	  fortsætte!	  
Elias:	  jeg	  synes	  det	  ville	  være	  ærgerligt	  hvis	  man	  afskaffede	  introtur,	  men	  jeg	  synes	  at	  der	  skulle	  
arrangeres	  nogle	  flere	  aktiviteter	  med	  klassen	  som	  ikke	  er	  druk	  relateret	  om	  dagen.	  
Mikkel:	  Jeg	  har	  ikke	  forstået	  hvad	  idéen	  bag	  afskaffelse	  af	  introturene.	  Det	  er	  Selvvalgte	  
Arrangementer	  For	  Elever	  (SAFE).	  Selvom	  der	  foregår	  meget	  druk	  på	  turene,	  kan	  elever	  som	  ikke	  
drikker	  også	  sagtens	  tage	  med	  

Godt	  og	  dårligt	  ved	  din	  introtur?	  
Martha:	  Søde	  og	  dejlige	  mennesker	  vi	  var	  af	  sted	  med.	  Men	  der	  var	  alt	  for	  mange	  slås	  kampe.	  
Emil:	  Der	  er	  faktisk	  ikke	  noget	  dårligt	  ved	  introturen.	  Jo,	  så	  skulle	  det	  lige	  være	  dem	  der	  ikke	  
mødte	  op,	  eller	  at	  man	  skal	  rydde	  op	  bagefter.	  
Elias:	  jeg	  syntes	  at	  M-‐løb	  var	  sjovt	  og	  talentshowet	  var	  også	  fedt,	  men	  jeg	  synes	  at	  det	  var	  noget	  
lort	  at	  folk	  havde	  drukket	  for	  meget	  og	  var	  for	  trætte	  til	  at	  kunne	  være	  sociale	  om	  lørdagen.	  
Mikkel:	  Godt	  humør	  -‐	  Dårligt	  liggeunderlag	  

Sjoveste	  oplevelse?	  
Martha:	  Vi	  så	  en	  mega	  grineren	  italiensk/spansk/engelsk	  film-‐	  ja,	  jeg	  var	  pænt	  stiv.	  	  
Emil:	  Der	  var	  en	  masse	  latterligt	  sjove	  ting.	  Bongzillaen	  (ølbong	  med	  6	  slanger)	  må	  dog	  siges	  at	  
være	  noget	  af	  det	  fedeste.	  Og	  generelt	  var	  det	  bare	  virkelig	  sjovt.	  Alkohol	  er	  jo	  en	  god	  ting.	  
Elias:	  M-‐løbet	  hvor	  man	  løber	  rundt	  til	  poster	  der	  er	  alkohol	  relateret.	  	  
Mikkel:	  Knæklys.	  Knæklys	  over	  det	  hele!	  

Råd	  til	  de	  nye	  1.g'er	  der	  skal	  arrangere	  næste	  år	  
Emil:	  Lad	  være	  med	  at	  undervurdere	  opgaven.	  Der	  er	  så	  satans	  meget	  arbejde	  bag.	  Men	  ellers	  
gælder	  det	  bare	  om	  at	  være	  gæstfri	  og	  få	  planlagt	  en	  masse	  spas	  som	  de	  vil	  være	  glade	  for.	  Turen	  
er	  jo	  for	  deres	  skyld,	  skal	  man	  tænke	  på.	  
Mikkel:	  Location,	  Location,	  Location.	  Find	  et	  sted	  i	  god	  tid	  og	  lig	  ikke	  turen	  i	  august	  (Scor	  en	  sut	  +	  
introfest).	  

	  

	  



Månedens lærer 

Fra og med dette blad kan du i hvert nummer møde en spændende 
lærer. I denne omgang har vi valg idræts- og engelsklæreren Lars 
Wlazlo – vores helt unikke yndlingslærer. Du har her mulighed for at 
læse dig tæt ind på livet af den måske unge, men sjove og ikke mindst 
dygtige mand!   
Alder (det er OK, hvis dette er 
hemmeligt)? 
Afhængigt af hvem der spørger - sidst 
i 20'erne, først i 30'erne :) 
 
Hvor længe har du været lærer (+ 
hvor længe har du været tilknyttet 
FG)? 
Puha, hvis man medregner den tid jeg 
brugte som vikar i folkeskolen, så er 
det 13-14 år.. - heraf de sidste to på 
FG 
 
Hvad underviser du i, og hvorfor netop 
disse fag? 
Jeg underviser i Engelsk og Idræt - 
Idræt fordi jeg får stor glæde af at 
bruge kroppen aktivt - og får så 
meget tilbage i form af energi, 
velvære, psykisk overskud osv. Dette 
fik mig til at vælge Idræt som et af 
mine fag. Engelsk - well, verdens 
bedste litteratur er skrevet på engelsk, 
når man rejser er det uundværligt - og 
så er det bare et AWESOME sprog! 
 
Hvad er det allerbedste ved at være 
gymnasielærer? 
Ferierne! Og - hvis jeg skal være 

hudløst ærlig, eleverne. De er skøre, 
sjove, bryder spontant ud i sang på 
gangene, er forelskede, bekymrede - 
det er den bedste alder af alle, og jeg 
nyder at befinde mig i denne 
ungdommens tids-lomme.  
 
Hvad er jobbets "down sides"? 
Der er meget forberedelse; på 
overfladen kan det måske se ud som 
om, at læreren går ind i en klasse, 
gennemgår en tekst eller opgave, 
lader eleverne lave lidt 
gruppearbejde - og det er dét! Men 
der er rigtigt mange overvejelser der 
går forud - pædagogiske, didaktiske, 
hvilke kriterier skal man lave 
gruppedannelser ud fra, skal man 
differentiere i niveau, osv. osv. Hjernen 
kobler aldrig ud, man er stort set på 
arbejde 24/7.  
 
Hvordan var du selv da du var på 
vores alder (16-19 år sådan cirkus)? 
Da jeg var 16 flyttede jeg hjemmefra - 
fik min egen lille 'crib' i Ishøj, og gik på 
daværende tidspunkt i 2g (jeg 
startede lidt tidligt i folkeskolen, da 
mine forældre ikke gad have mig 



rendende derhjemme). Jeg ELSKEDE 
gymnasiet og min klasse, spillede 
trommer, styrketrænede, lavede 
lektier, tog knallertkørekort, fiskede 
med drengene, drak en enkelt øl nu 
og da - life was GOOD! :) 
 
Gad du godt selv at være elev på 
skolen? 
Oh yeah, at genopleve den tid igen 
ville være skønt (dog synes jeg, at 
eleverne har frygteligt mange timer 
om ugen, og tonsvis af lektier - jeg 
husker ikke selv arbejdsbyrden som 
værende så tung) - men det er nu 
heller ikke dårligt at være en del af 
skolen nu, siddende 
på den modsatte side 
af bordet.  
 
Hvorfor valgte du lige 
at være lærer? 
Det lå ikke 
umiddelbart i kortene; 
jeg tog en bachelor på CBS direkte 
efter gymnasiet, og læste også et par 
overbygninger som dog aldrig rigtigt 
fangede mig; så fik jeg job i GE 
Capital Bank (Marketing & E-business) 
- og så sad 'Lars' dér og lavede 
analyser, statistikker, og hvad ved 
jeg.. Og samtidigt havde jeg rodet 
mig ud i noget vikararbejde på en 
privatskole, og ret hurtigt opdagede 
jeg, at jeg meget hellere ville stå 
blandt rigtige, levende mennesker - 
frem for at knuse tal til sent på 
aftenen i en kold bygning i Glostrup! 
Et voilà! 

 
Har du et yndlingssted på skolen? 
Jeg holder meget af kantinen, Lotte 
og Co - og deres varme retter, det er 
vist ingen overraskelse. Ellers (og lad 
det blive mellem os!) har lærerne 
netop fået deres eget lille, hemmelige 
opholdsrum, som går under navnet 
"Hullet". Hvad der foregår der, får man 
kun indblik i, hvis man blir lærer og 
ansat på FG... ...  
 
Du er tit at finde i skolens kantine - 
hvad køber du? 
Jeg køber - og drikker - alt for meget 
kakao (efter at Matilden er kommet i 

den forfærdelige 
plasticflaske, er jeg 
langsomt ved at gå 
over til Cocio) - og så 
ELSKER jeg varm mad. 
Den nye 'Jokkes 
sandwich' skal man 
heller ikke kimse af!  

 

Rygterne går på at du har et robotben 
– er det helt forkert forstået? 
Haha - ja, det er ikke helt ved siden af 
- før eller siden skal der i hvert fald ske 
noget, mit ene knæ er langsomt ved 
at smuldre bort (noget slidgigt - kan 
forekomme i de bedste familier) Hvis 
der skulle være en elev derude på FG 
som har et velfungerende venstre 
knæ, og har brug for lidt tilskud til 
SU'en - I'll make you an offer you can't 
refuse!! :) 

 

”Jeg	  ELSKEDE	  gymnasiet	  og	  min	  
klasse,	  spillede	  trommer,	  

styrketrænede,	  lavede	  lektier,	  tog	  
knallertkørekort,	  fiskede	  med	  

drengene,	  drak	  en	  enkelt	  øl	  nu	  og	  
da..”	  



 

Ikke spor ringe.  

Nina og Amanda 3s 



Mangler du stadig et job på OD dagen?? 
Line Christiansen 2.s  
 
Der skal samles penge til det årlige projekt, som dette år 
går til Iraks unge. Men hvor er det lige man skal finde et 
job, hvor man tjener VILDT MANGE penge til projektet?  
 

1. Sælge kage på et plejehjem eller en skole  
Alle elsker kage, og stort set alle vil betale for et stykke eller to. Tag ud på en skole, plejehjem eller 
på gaden og sælg noget lækker kage. Reklamer for årets projekt og få samlet 
en masse penge, og samtidig gør folk glade. Der kan selvfølgelig bruges andre 
snedige tricks end kage!  
 

2. Vaske biler - 2.g, øvelse til Car wash  
Car wash slår aldrig fejl. Find nogle venner, forældre, bekendte og måske 
fremmede som trænger til en bilvask. Dette kan være en god øvelse for de 
søde 2.g'ere, som måske ender med at skulle vaske en del biler til årets 
fanekrav. Så det er jo en win-win-situation!! 
 

3. Synge - går fra dør til dør  
Det er ikke jul endnu, men tiden nærmer sig. I kan ligesom Rema 1000, Tiger 
og Bilka starte lidt før tid og samle penge ved at gå fra dør til dør og synge 
sange. Hvis du er medlem af koret, går i M eller bare mener du synger godt, så 
er det her da en fantastisk mulighed for at komme ud og øve sig, gøre folk glade 
med sang OG samle en masse penge ind.  
 

4. Gå som indsamling - ligesom Rødekros  
Hvis I ikke er så meget for at skulle synge, men gerne vil ud og have noget frisk luft og fortælle om 
årets projekt, så kan i vælge at reklamere for det, og samle penge ind på den måde.  
 

5. Hjemme rengøring  
Den klassiske skal ikke glemmes. Rengøring. Ordet minder mange om den 
kedelige rengøring hver søndag, men det kan hurtigt blive meget 
underholdende, specielt hvis man er flere om det! Snak med jeres forældre, 
naboer og folk i møder på gaden om ikke de trænger til at holde fri fra 
rengøringen denne ene gang. Tag din(e) ven(ner) med ud og gør rent. Men 
husk en masse god musik og et godt humør!! 

 
6. Forældre der mangler en hjælpende hånd  

Men du har måske fundet et arbejde, hvor du kan samle EN MASSE penge ind, men det kan være 
det er et problem for dine venner at finde et. Men måske har dine forældre brug for en hjælpende 
hånd, og samtidig kan du sørge for at din(e) ven(ner) får et job!!  
- så kan du selvsikkert skrive din historie på "Fucking Flink"'s Facebook side! Endnu en win-win!  
 
Der er selvfølgelig mange andre muligheder. Og hvis du stadig ikke har tilmeldt dig til årets OD-
dag, kan du sagtens nå det endnu! Kontakt Magnus eller Nina 3.s hurtigst muligt, og så kan du 
også se dig selv i spejlet i morgen! Og husk nu... I må meget gerne tjene MERE end 300 kr.!! I vil 
kun blive populære! 

Du	   behøver	   dog	   ikke	   at	  
klæde	  dig	  ligesom	  kvinden	  
her,	  det	  er	  jo	  november!!	  	  

 



Ugens	  side	  9	  pige	  
Tekst	  af:	  Amalie	  Buchard	  1.b	  
	  
Hvem	   var	   den	   søde	   pige,	  
der	   bare	   sang	   helt	   vildt	  
godt	  til	  morgensamling	  for	  
et	  stykke	  tid	  siden?	  Hende	  
og	   hendes	   stemme	   har	  
været	   svær	   at	   glemme.	  
Pigen	  hedder	  Savannah,	  og	  
her	   får	   I	   historien	   bag	  
hendes	  sangtalent.	  	  
	  
Hvad??	   Hvorfor	   har	   side	   9	  
pigen	   tøj	   på??!!	   Bare	   ær-‐
gerligt,	  men	   sådan	   en	   pige	  

er	  Savannah	  altså	  ikke.	  Her	  
på	   billedet	   spiller	   hun	   kla-‐
ver	   og	   synger	   til	   et	   tv-‐
program.	   Hun	   brænder	   for	  
musikken,	   og	   hver	   dag	   er	  
hun	  omringet	  af	  musikalske	  
mennesker.	   Både	   her	   på	  
FG,	  hvor	  hun	  går	  i	  1.m,	  mu-‐
siklinjen,	   men	   også	   der-‐
hjemme,	   hvor	   hendes	   for-‐
ældre	   i	   mange	   år	   har	   ar-‐
bejdet	   med	   musik.	  	  	  



Hvordan	   startede	   det	   he-‐
le?	  
’Min	   far	   spiller	   guitar,	   syn-‐
ger,	   og	   skriver	   også	   sange.	  
Han	  er	  ude	  og	  spille	  ret	  tit,	  
og	   det	   er	   nok	   ham,	   der	   er	  
min	  største	   inspiration.	   Jeg	  
har	   været	   ude	   og	   synge	  
med	   ham,	   fra	   da	   jeg	   var	  
helt	  lille.	  Han	  har	  levet	  af	  at	  
være	  musiker,	  men	  gør	  det	  
ikke	   længere,	   da	   han	   har	  
fået	  job	  som	  journalist.	  Min	  
mor	  har	  også	  været	  meget	  
musikalsk.	   Hun	   har	   bl.a.	  
spillet	  klaver,	  men	  hun	  spil-‐
ler	   ikke	   mere’	   fortæller	  
Savannah	   om	   hendes	  
barndom.	  	  
	  
I	  dag	  bruger	  hun	  det	  meste	  
af	   sin	   tid	   på	   musikken,	   og	  
den	   fylder	  meget	   i	   hendes	  
hverdag.	   ’Uden	   for	   skolen	  
går	   jeg	   til	   klaver,	   sang,	  
sangskrivning	   og	   så	   kom-‐
ponerer	   jeg	   også	   musik.	  

Alle	   de	   fire	   emner	   er	   sam-‐
let	  i	  én	  undervisning,	  og	  jeg	  
synes	  det	  er	  så	  fedt.	  Jeg	  er	  
lige	   begyndt	   at	   spille	   med	  
et	   band,	   samtidig	   med	   at	  
jeg	   laver	   musik	   med	   en	  
ven,	  og	  så	  er	  jeg	  er	  tit	  i	  stu-‐
diet	   hos	   en,	   jeg	   arbejder	  
sammen	   med.	   Oveni	   det	  
går	   jeg	   også	   til	   kor	   på	   FG.’	  
Ja	   Savannah	   er	   ikke	   bare	  
hende	   pigen,	   der	   godt	   kan	  
lide	  at	  hive	  ’Sing	  Star’	  frem	  
en	   gang	   imellem	   og	   synge	  
for	  sjov	  i	  badet.	  Hun	  går	  ind	  
for	   musikken	   med	   hud	   og	  
hår.	  	  
	  
’Musikken	  er	  min	  drøm’	  
’Min	   store	   drøm	   har	   altid	  
været	   musik,	   og	   jeg	   kan	  
virkelig	   ikke	   forstille	  mig	  at	  
lave	  andet	  med	  mit	  liv.’	  
	  Jeg	   glæder	  mig	   bare	   til	   at	  
høre	   hende	   synge	   endnu	  
en	  gang	  til	  morgensamling.	  	  

	  
	  



Til Jer 
Tekst af Simon Brædder Lindahl 3.w 

Mandag… Mandag. HVORNÅR er det mandag?! Jeg længes sådan efter den. 
Efter det den gør ved mig. Og det er jo ikke, fordi jeg hader weekenden. Slet ikke. 
Jeg elsker weekenden… Men mandag. Den trækker sådan i mig. Den sløver mit 
sind, og jeg kan ikke få mine tanker fra den. Den fylder min hele verden, og 
henlægger alt andet i en tåget dis. 
Med dens omsiggribende islæt i mit 
liv reducerer den alt andet til noget 
at fylde tiden ud med, til det igen 
er mandag.  
Hvad skulle jeg gøre uden min 
mandag?	   
Andre har på samme måde 
oplevet eftermiddagens 
euforiserende virkning, og har som 
jeg svært ved at slippe væk fra 
ideen – fra længslen efter 
livsbekræftelsen, der finder sted 
mandag efter 4. modul. De sidder 
som zombier i timerne udenfor 
lærernes rækkevidde. De sidder i 
min verden og jeg sidder i deres. Vi 
er forbundne som følge af vores fælles foretagende. Om mandagen.  
Vores gruppe har ledere. 4 mænd og kvinder guider og retleder os. Deres navne 
er kendte og elskede. Kisser, Christian, Anders, Marie. Deres magt er stor og deres 
retfærdighed ligeså. Vi undersåtter modtager, imellem øvelserne, drikken. 
Saftevandets kølende kilden i vore halse efterlader os i ekstasens rum, hvorfra vi 
udbreder vores lykke over tilværelsen gennem de selvsamme halse, der just har 
modtaget drikken. Hvor jeg dog længes efter mandagen. 
I fremtiden aner jeg lyspunkter. Forlængelser af ekstasen, der måske kan skabe en 
endeløs rus – en fremtidens ungdom, der udsynger miraklerne til de endnu 
uindviede. En weekend i november. Ideen er i nuet uimodståelig og 
gruopvækkende. Kan jeg – et simpelt menneske – overkomme en åndelig 
totaloplevelse, eller vil timerne udslette mit indre for evigt? Vil glæden forstærke 
min mandagssøgen og hylde mig ind i en kappe af eksistentiel kedsomhed, viklet 
uafvristeligt om min simple hals? Min mandag jeg længes efter dig. 



Vil det hele bære frugt? Vil mandagens mirakel spredes til Jer? Vil efteråret bringe 
sandheden med sig og afklare jer? Vil I deltage i mandagsritualets mystik? Vil 
sangen finde vej til jeres hjerter?  

Min mandag jeg længes.    



ÅRETS KÅRINGER - KØDBOGEN 2012 
1.c, 9 - Årets Bøllebob 

1.d, 19 - Årets Zac Efron 

1.m, 1 – Årets søde pige 

1.q, 10 – Årets cutie 

1.q, 19 - Årets stumpebukser 

1.t, 4 og 30 – Årets boyband-fyre 

1.u, 11 – Årets Kim Poss ible 

1.v, 3 – Årets Awkward distance! 

1.w, 3 – Årets (Carl) Emil fra Lønneberg 

1.x, 5 – Årets Fandens reflekser i brilleglassene 

1.x, 13 - Årets klap for øjet 

2.b, 25+5+13 - Årets best friends 4 evaarh 

2.b, 16– Årets Christina Cramer? (lærer!) 

2.p, 3+19 - Årets hårde børster 

2.q, 7 & 10 – Årets T-shirt skandale! 

2.r, 23 – Årets ”Bitch Please!” 

2.u, 11 - Årets ”one of the boyz” 

2.u, 14 – Årets ananas 

2.z, JK – Årets hipster 

2.z, 9 - Årets gynækolog tjek 

3.m - Årets fanekiks 

3.t, 23 – Årets lækre stænger 

3.v, 1 - Årets flash 

3.y, 13 – Årets posering 

3.z, 4 – Årets Harry fra One Direction?? 

2.p’s fjollefoto – Årets bedste billedkvalitet! (Hvad skal I forestille?) 



Horoskoper	  
af	  Pernille	  	  Strøm	  Øster	  

	  
Vandmanden:	  	  

Du	  har	  en	  våd	  drøm	  om	  spilmester	  Martin.	  Du	  drømmer	  at	  i	  sammen	  kysser	  på	  en	  mark	  med	  
trolde	  dansende	  omkring	  jer.	  I	  drømmen	  er	  du	  iført	  en	  lang,	  smuk	  kjole,	  mens	  spilmester	  

Martin	  blot	  har	  en	  lille,	  lilla	  hat	  på.	  Da	  du	  vågner	  ligger	  spilmester	  Martin	  ved	  din	  side,	  og	  du	  
ved	  nu,	  at	  din	  tur	  i	  byen	  sluttede	  mere	  heftigt	  end	  du	  først	  havde	  antaget.	  	  

	  
Fisken:	  	  

Stjernenes	  gode	  råd	  til	  dig	  denne	  måned,	  er	  at	  droppe	  dine	  grønne,	  fodformede	  Crocs.	  For	  at	  
føle	  dig	  sej	  uden	  Crocs,	  køber	  du	  en	  knallert.	  På	  vej	  til	  skole	  på	  din	  nye	  knallert,	  løber	  du	  tør	  

for	  benzin.	  Du	  må	  trække	  din	  knallert	  i	  skole	  de	  sidste	  35	  km,	  og	  er	  noget	  træt	  da	  du	  
ankommer.	  Købet	  af	  knallerten	  var	  en	  dårlig	  ide.	  	  

	  
Vædderen:	  	  

Denne	  måned	  mister	  du	  din	  venstre	  hånd	  i	  en	  dramatisk	  ulykke	  med	  en	  blender.	  	  
	  

Tyren:	  	  
I	  starten	  af	  måneden	  udvikler	  dit	  forhold	  til	  din	  hest,	  Jens	  Henrik,	  sig	  på	  en	  kompliceret	  måde.	  	  
Jens	  Henrik	  fortæller	  (ja,	  Jens	  Henrik	  kan	  snakke)	  at	  han	  har	  været	  dig	  utro	  med	  din	  anden	  
hest,	  Katja	  Kastanjebjørn.	  Dette	  gør	  dig	  meget	  vred	  og	  du	  slår	  begge	  heste	  ihjel.	  Da	  du	  i	  retten	  
fortæller	  din	  historie,	  forstår	  dommeren	  dig	  100	  %	  og	  sender	  dig	  hjem	  med	  et	  lille	  knus	  og	  

100	  kg	  hestekød.	  
	  

Tvillingen:	  	  
Da	  du	  i	  et	  drukspil,	  med	  en	  gammelt	  bekendt,	  bliver	  stillet	  for	  følgende	  ultimatum:	  ”Hvad	  vil	  
du	  helst?	  Leve	  af	  is	  eller	  leverpostej	  i	  et	  år?”	  vælger	  du	  at	  misforstå	  legen	  og	  tro,	  at	  det	  skal	  

udføres	  i	  virkeligheden.	  Efter	  1	  år	  med	  is	  (på	  dette	  tidspunkt	  vejer	  du	  150	  kg	  mere),	  møder	  du	  
din	  ven	  igen	  og	  her	  forklarer	  han,	  at	  det	  blot	  var	  en	  leg.	  Jeres	  venskab	  bliver	  aldrig	  det	  samme	  

igen.	  
	  

Krebsen:	  	  
I	  dit	  forsøg	  på	  at	  komme	  til	  Hogwarts	  går	  du	  desperat	  ind	  i	  en	  mur	  på	  Københavns	  

Hovedbanegård.	  Dette	  resulterer	  noget	  overraskende	  i	  at	  du	  bliver	  forvandlet	  til	  en	  rigtig	  
krebs	  i	  7	  døgn.	  Der	  bliver	  sat	  en	  eftersøgning	  i	  gang,	  mens	  du	  lever	  livet	  som	  krebs.	  Efter	  de	  7	  
døgn	  bliver	  folk	  vrede,	  da	  du	  fortæller	  dem	  at	  du	  har	  været	  en	  krebs,	  og	  dette	  er	  grunden	  til	  at	  

de	  har	  brugt	  flere	  døgn	  på	  eftersøgning.	  	  
	  

Løven:	  	  
Efter	  at	  have	  drukket	  en	  halv	  flaske	  vodka,	  virker	  idéen	  om	  at	  få	  
tatoveret	  følgende	  af	  Simon	  Emil	  Ammitzbøll	  på	  din	  overarm	  

overraskende	  god.	  Denne	  handling	  vælger	  du	  at	  føre	  ud	  i	  livet.	  Resten	  
af	  dit	  liv	  går	  du	  med	  langarmede	  trøjer.	  	  

	  



Jomfruen:	  
Efter	  at	  have	  læst	  utallige	  statusopdateringer	  om	  ”Felix”	  som	  slog	  verdensrekorden	  og	  

hoppede	  39	  km	  ned	  fra	  himlen	  af,	  beslutter	  du	  dig	  for	  at	  slå	  denne	  rekord.	  Red	  Bull	  afviser	  dit	  
forslag	  om	  samarbejde,	  og	  du	  vælger	  derfor	  selv	  at	  stå	  for	  projektet.	  Dine	  	  beregninger	  fejler,	  

og	  du	  ender	  med	  at	  cirkulere	  rundt	  i	  rummet	  for	  evigt.	  	  
	  

Vægten:	  
Da	  du	  er	  på	  ferie	  i	  Makedonien	  bestiller	  du	  følgende	  ret	  kaldet:	  ”	  една	  направи	  мајмун	  
измет”.	  Du	  aner	  ikke	  hvad	  det	  betyder,	  men	  fantasien	  løber	  af	  sted.	  Mon	  det	  er	  en	  lækker	  
suppe?	  Måske	  en	  steg	  med	  kartofler	  til?	  Eller	  en	  lille,	  let	  sommersalat?	  Nej.	  Da	  tjeneren	  

kommer	  med	  din	  tallerken,	  finder	  du	  hurtig	  ud	  af,	  at	  du	  har	  bestilt	  en	  gennemstegt	  abelort.	  	  
	  

Skorpionen:	  	  
Du	  er	  overbevist	  om	  at	  flodhesten	  er	  et	  fredligt	  og	  venligt	  dyr,	  og	  hidser	  dig	  hurtigt	  op	  når	  folk	  
modsiger	  dig.	  For	  at	  få	  ret,	  beslutter	  du	  dig	  for	  at	  anskaffe	  dig	  en	  flodhest	  som	  kæledyr.	  Det	  
viser	  sig	  at	  flodheste	  er	  dyre,	  så	  du	  er	  nødsaget	  til	  at	  sælge	  dit	  venstre	  ben,	  din	  bolig	  samt	  din	  
kat,	  William.	  Da	  du	  køber	  flodhesten	  slår	  den	  dig	  ihjel,	  få	  minutter	  efter	  du	  har	  lukket	  den	  ind	  i	  

dit	  hus.	  Du	  tog	  fejl	  mht.	  flodheste.	  
	  

Skytten:	  	  
På	  din	  vej	  til	  skole	  slikker	  du	  på	  samtlige	  lygtepæle	  på	  stien.	  Da	  du	  føler	  legen	  har	  nået	  sit	  

højdepunkt,	  sker	  der	  det	  forfærdelige	  at	  din	  tunge	  fryser	  sig	  fast	  til	  lygtepælen.	  Her	  sidder	  du	  
frosset	  fast	  indtil	  en	  gang	  i	  marts-‐april-‐måned.	  	  

	  
Stenbukken:	  	  

Da	  du	  skal	  hente	  din	  lillesøster	  i	  børnehaven,	  kommer	  du	  ved	  et	  uheld	  til	  at	  tage	  56	  børn	  for	  
meget	  med	  hjem.	  Ingen	  af	  børnene	  virker	  til	  at	  have	  hjemve,	  og	  ingen	  forældre	  kontakter	  dig.	  
Du	  synes	  det	  er	  for	  pinligt	  at	  gå	  tilbage	  til	  børnehaven	  og	  fortælle	  om	  hændelsen,	  og	  vælger	  

derefter	  at	  være	  forælder	  til	  56	  børn	  resten	  af	  dit	  liv.	  	  
	  	  
	  




