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Afterparty: fest eller flop?
Synes	   du	   at	   galla	   slutter	   for	   tidligt?	   Har	   du	   bare	   lyst	   til	   mere	   dans	   og	   5lere	  
mennesker?	  Så	  er	  årets	  brandnye	  initiativ	  ”galla-‐afterparty”	  alt	  hvad	  du	  har	  ventet	  på	  	  
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Jule Bagsiden
Kære FG. 
Vi har på Feel Good redaktionen besluttet, at vi ikke vil udgive 
noget decideret jule-nummer i år. Grunden til dette er, at I slet 
ikke har tid til at læse bladet med alle de 
chokoladejulekalendere I skal indtage, alle de afsnit Jul på 
Vesterbro I skal se og ikke mindst de arme 3g’ere, der skal 
være spærret inde i 2 uger kun med selskab af SRP.
 
Så fra alle os til alle jer: Glædelig jul! Vi vender stærkt tilbage 
i det nye år med masser underholdning til din til tider triste 
hverdag :-) 5	  ss	  sukker.

Sådan håndterer du
en fuld gallapartner
Side 5



å l m o d i g t	   o g	   m e d	  
uldhalstørklæder	   på	   går	   vi	  
v i n te ren	   i	   møde .	   Mens	  

gældskrisen	   suger	   visse	   af	   vore	   EU-‐
naboer	  længere	  og	  længere	  ned	  i	  den	  
5inansielle	   afgrund,	   de	   spæde	  
demokratier	   i	   Mellemøsten	   gør	   sig	  
klar	   til	   valg,	   og	   vores	   egen	   nye	  
regering	   endelig	   er	   klar	   med	   en	  
5 i n an s l ov,	   e r	   d e t	   maks ima l t	  
spændende	  i	  vore	  gymnasieliv	  måske	  
frygten	  for	  at	  komme	  i	  skrivefængsel.
Den	   sidste	   tid	   op	   til	   den	   længe	  
ventede	  juleferie	  kan	  føles	   lang,	  men	  
mon	  ikke	  skolen	  igen	  i	  år	  vil	  fremvise	  
en	  stor	   portion	  juleglæde	   så	   snart	   vi	  
rammer	   1.	   december?	   Vi	   mindes	  
adventskransen,	   julepynten	   og	  
julekalenderen	   fra	  sidste	   år,	   og	   nogle	  
af	  os	   håber	  i	  vort	   stille	   sind	  at	  skolen	  
skruer	   lidt	   ned	   for	   klippeklisteriet.	  
H e l d i g v i s	   e r	   j u l e t i d	   o g s å	  
julefrokosttid,	   og	   den	   kristne	   ånd	   er	  
ikke	   dominerende	   når	   man	   sidder	  
bænket	   med	   sin	   klasse	   til	   benhård	  
pakkeleg	   på	   konkurrenceplan	   med	  
forstærkninger	  i	  form	  af	  sild	  og	  snaps	  
i	  over5lod.
Men	  før	  vi	  velfortjent	  sidder	  på	  gulvet	  
i	   salen	   til	   juleafslutning	   og	   synger	  
5jollede	  julesange	  med	  munden	  fuld	  af	  
pebernødder,	  har	  vi	  lige	  én	  enkelt	  stor	  
begivenhed	  i	  vente:	  Den	  eftertragtede	  
og	   sagnomspundne	   galla-‐aften	   står	  
nemlig	  for	  døren.	  Glæd	  dig	  til	  en	  aften,	  
hvor	   hundredvis	   af	   festklædte	   elever	  
trodser	   vinterkulden	  og	  tillader	  sig	  at	  
tage	   det	   hele	   højtideligt.	   For	   især	  
afgangselevernes	   vedkommende	   skal	  

der	   ikke	   spares	   på	   noget	   med	   tre-‐
retters	   menú,	   partybus	   og	   gulvlange	  
prinsessekjoler,	  for	  nu	  skal	  hverdagen	  
eddermaneme	  på	   afstand!	   Og	   selvom	  
det	   kan	   virke	   uforsvarligt	   at	   fyre	   et	  
par	   tusinde	   af	   på	   en	   enkelt	   aften,	   så	  
må	   man	   konkludere	   at	   det	   måske	   er	  
det,	   vi	   har	   allermest	   brug	   for.	   At	   lege	  
royale	  for	   en	  aften	  og	  glemme	  alt	  om	  
fraværsprocenter	  og	  SU.
Dette	  nummer	   af	  Feel	  Good	  vil	   gerne	  
være	   med	   til	   at	   fejre	   galla	   med	   jer.	  
Derfor	   har	   vi	   igen	   i	   år	   tilbudt	  
datingservice	   til	   de	   friske	   elever,	   der	  
havde	   mod	   på	   en	   ”blind”dansedate.	  
Hvis	   du	   er	   ved	   at	   panikke	   over	   den	  
avancerede	   kunst	   kaldet	   le	   lanciers,	  
står	  vi	  også	  til	  din	  rådighed	  med	  vores	  
udførlige	  lanciers-‐guide.	   Så	  piger,	  hop	  
i	   stileletterne,	   og	   drenge,	   bind	   den	  
butter5ly,	   for	   i	   aften	   får	   den	   hele	  
armen!
Højtidelige	  hilsner	  fra	  redaktørerne
Stine	  og	  Helene	  3.m

 Kære FG...

1 2

T Tættere på redaktionen:  3 hurtige til Katrine 3. s

Redaktionen

1.	  Hvorfor	  er	  du	  med	  i	  skolebladet?	  
Jeg	  elsker	  at	   få	   lov	   til	   at	  bruge	  mine	  kreative	  evner	  og	  være	  en	  
del	  af	  et	  dejligt	  fællesskab.	   Jeg	  har	  altid	  gerne	  villet	  være	  en	  del	  
af	   skolebladet,	   og	   i	   starten	   af	   2.g	   tog	   jeg	   mig	   så	   sammen	   og	  
prøvede	  det.	  Det	  var	  en	  virkelig	  positiv	   overraskelse	   og	  jeg	  har	  
siden	   hængt	   ved.	   Jeg	   synes	   også	   det	   er	   dejligt	   at	   have	   dannet	  
grundlag	   for	   nogle	   traditioner	   i	   bladet	   som	   (forhåbentlig)	   er	  
kommet	  for	  at	  blive.
	  
2.	  Hvem	  er	  din	  gallapartner	  og	  hvorfor?	  
Anders	   Risager	   fra	   klassen	   (3.s),	   fordi	   han	   er	   højere	   end	  mig	  
(vigtigt	  I	  forhold	  til	  stilletter),	  og	  så	  er	  vi	  gode	  venner	  og	  har	  det	  

sjovt,	   så	  hvorfo	   ikke.	   Efter	  to	  
gode	   partnere,	   ville	   gerne	  
afslutte	  med	  bravour!
	  
3 .	   H v i l k e n	   e r	   d i n	  
y n d l i n g s r u n d e	   I	   l e s	  
lanciers	  og	  hvorfor?	  
"Lokkerunden" ,	   for	   jeg	  
glæder	  mig	   altid	   til	   at	   se	   de	  
kreative	   udskejelser	   fra	  
pigerne,	   og	   jeg	   forbereder	  
altid	   mig	   selv	   på	   at	   skulle	  
lokke	   på	   en	   rigtig	   sej/sexet	  
måde.	   Men	   når	   det	   kommer	  
til	   stykket,	   så	   er	   jeg	   ALT	   for	  
genert	   anlagt,	   og	   det	   ender	  
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Redaktionen består af: Afterparty: fest eller flop?

ynes	   du	   at	   galla	   slutter	   for	  
tidligt?	  Har	  du	  bare	  lyst	   til	  mere	  
dans	   og	   5lere	  mennesker?	   Så	  er	  

årets	   brandnye	   initiativ	   ”galla-‐
afterparty”	  alt	  hvad	  du	  har	  ventet	  på:	  
for	   250	   kr.	   bliver	   du	   transporteret	   i	  
bus	  direkte	   fra	   skolen	  til	  PARK	   Café	   i	  
København,	   hvor	   du	   ydermere	   kan	  
nyde	  godt	  af	  den	  frie	  bar.	  Ramaskriget	  
var	   dog	   i	   første	   omgang	   stort,	   da	  
begivenheden	  på	   facebook	  var	   sat	   til	  
at	   starte	   allerede	   23:30,	   altså	  
halvanden	   time	   før	   gallaaftenens	  
of5icielle	   sluttidspunkt.	   Man	   frygtede	  
mennesketomme	   lokaler	   og	   en	   5lad	  
stemning	   blandt	   de	   elever,	   hvis	  
pengepung	  holdt	   dem	   fra	   at	   deltage.	  
Heldigvis	   blev	   tiden	   rettet,	   og	   nu	   er	  
der	   skam	   mulighed	   for	   at	   nyde	   den	  
allersidste	  omtågede	  bånddans	   inden	  
turen	  går	  mod	  hovedstaden.
På	   føromtalte	   facebook-‐begivenhed	  
angiver	  næsten	  500	  mennesker,	  at	   de	  
deltager,	   og	   set	   i	   det	   lys ,	   er	  

arrangementet	   allerede	   en	   succes.	  
Men	  når	  pengepungen	  skal	  frem,	  hvor	  
mange	   er	   så	   i	   realiteten	   villige	   til	   at	  
betale	   en	  femtedel	  af	  mindste-‐SU	   for	  
et	   arrangement,	   der	   bl.a.	   involverer	  
en	  halv	   times	   kørsel	  med	  godt	   fulde	  
elever	   og	   foregår	   40	  km	   fra	   sin	  egen	  
varme	  seng?	  Jeg	  tror	  i	  hvert	  fald	  ikke,	  
at	   fattigrøve	   som	   undertegnede	  
behøver	   frygte	   en	   menneskeforladt	  
Hillerød	   downtown	   når	   FG	   pakker	  
sammen	  og	  smider	  folk	  ud	  klokken	  1.
Så	   skal	   vi	   ikke	   bare	   holde	   os	   gode	  
venner,	   og	   sige,	   at	   dem	   der	   har	  
appetit	   på	   en	   forlænget	   fest	   med	   fri	  
bar	   og	   høj	   dansemusik,	   hopper	   på	  
bussen,	  og	  dem,	  der	  ikke	  har	  råd	  eller	  
lyst,	   men	   som	   stadig	   synes	   at	   natten	  
er	  ung,	  tager	  i	  byen	  på	  en	  af	  Hillerøds	  
velkendte	   værtshuse,	   hvor	   musikken	  
vælges	   på	   en	   jukebox	   og	   drikkes	  
Wibroe.	   Det	   skal	   nok	   blive	   en	   god	  
aften	  uanset	  hvad!•

Læs	  mere	  om	  initiativet	  på	  facebook-‐siden	  ”FG	  Galla	  Afterparty	  2011”	  og	  
følg	  med	  på	  lectio.

S

Helene 3m Stine 3m Line 3m Anne M 3m 
Ann- Sofie 3m Emilie 3s Katrine 3s Tine 3s 
Ida 3m Amanda 2s Amalie 2s Nina 2s Milana 
2y Laura 2y Astrid 1p Line 1s Caroline 1s 
Nikolaj 1m Freja 1n Johan 1n Malthe 1n 
Natalia 1a Freja 1n Anna 1b Nathalie 1a
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Sådan håndterer du en fuld gallapartner

er	   din	   lanciers	   situation	  
a l d r i g	   u d	   s o m	   p å	  
billedet?	   Og	   har	   det	   de	  

sidste	   år	   skyldtes	   en	   utrolig	  
fuld	  gallapartner,	   så	  fortvivl	  ej.	  
Feel	  Good	  bringer	   dig	  her	  den	  
ultimative	   guide	   til,	   hvordan	  
du	   håndterer	   en	   lidt	   for	   fuld	  
partner	   på	   gallaaftnen	  (NB:	  Vi	  
påtager	   os	   intet	   ansvar	   for	  
følgerne	   ved	   brug	   af	   vores	  
råd!)

1. Skaf	  dig	  en	  ny	  partner!	  Der	  står	  altid	  forladte	  sjæle	  udenfor	  indgangen	  til	  
salen.	  Disse	  er	  sikkert	  både	  søde	  og	  meget	  velvillige	  til	  at	  tage	  en	  svingom	  
med	  dig	  til	  musikken.

2. Den	  voldelige	  metode!	  Giv	  din	  meget	  fulde	  gallapartner	  en	  ”kærlig”	  lussing	  
inden	  hver	  runde	  –	  det	  skal	  nok	  få	  hanket	  lidt	  op	  i	  personen,	  men	  vi	  
garanterer	  intet.

3. Barndomsmetoden!	  Få	  din	  partner	  til	  at	  stille	  sig	  på	  dine	  fødder,	  hvorefter	  
du	  kan	  føre	  an	  på	  bogstavelig	  og	  meget	  hård	  vis.	  Desværre	  kan	  dette	  være	  et	  
problem,	  hvis	  din	  partner	  er	  meget	  større	  end	  dig,	  men	  så	  er	  det	  jo	  godt,	  du	  
har	  trænet	  til	  denne	  dag!

4. Sømetoden!	  Inden	  les	  lanciers	  tager	  du	  din	  fulde	  gallapartner	  med	  ned	  til	  
søbredden,	  hvorefter	  du	  dypper	  han/hendes	  hoved	  i	  det	  kølige	  søvand.	  Alger	  
eller	  ej	  skal	  det	  nok	  få	  din	  partner	  på	  ret	  køl	  igen.	  

5. Endelig	  kan	  man	  ty	  til	  trusler!	  Fx	  denne:	  Tag	  24	  billeder	  af	  din	  
gallapartners	  pinlige	  tilstand	  i	  løbet	  af	  aftenen.	  Det	  kan	  fx	  være	  når	  hun	  
desperat	  forsøger	  at	  hive	  sine	  penge	  op	  af	  bh’en	  men	  i	  stedet	  ender	  med	  at	  
5lashe	  for	  bartenderen.	  Det	  kan	  også	  være	  når	  din	  partner	  insiterer	  på	  at	  
danse	  ”bolly	  wood”-‐dans	  til	  Medina,	  forsøger	  at	  slikke	  sin	  øl	  op	  fra	  gulvet	  
efter	  at	  have	  spildt	  den	  osv.	  Det	  er	  ingen	  grænser.	  
Billederne	  sendes	  derefter	  dagligt	  (ét	  hver	  dag)	  til	  hele	  din	  partners	  
telefonbog,	  og	  i	  særlig	  papirform	  til	  bedsteforældre	  og	  andre	  
familiemedlemmer,	  som	  en	  slags	  julekalender.	  –	  Men	  så	  skal	  din	  partners	  
tilstand	  også	  være	  helt	  slem!	  

6. Den	  ultimative	  metode!	  Når	  det	  kommer	  til	  stykket,	  virker	  det	  nok	  bedst,	  
hvis	  du	  selv	  drikker	  dig	  mindst	  ligeså	  fuld	  på	  gallaaftenen.	  Så	  er	  i	  ligemænd,	  
og	  du	  vil	  alligevel	  ikke	  opdage,	  at	  din	  partner	  er	  fuld.	  •	  

S
Til dig der har gjort en forskel

å	  er	  det	  godt	  2	  uger	  siden	  at	  OD-‐døgnet	  stod	  på.	  Efterhånden	  er	  bidragene	  
ved	  at	  blive	  gjort	  op	  og	  resultatet	  er	  fantastisk.	  Sidder	  du	  lige	  nu	  med	  dit	  
skoleblad	  i	  hånden	  og	  god	  samtidighed	  i	  maven,	  fordi	  du	  gjorde	  en	  indsats	  

for	  Peru,	  kan	  du	  godt	  klappe	  dig	  selv	  på	  skulderen.	  Og	  du	  er	  én	  af	  mange.	  Når	  
alle	  kontrakter	  og	  beløb	  er	  indleveret,	  regner	  vi	  med	  at	  kunne	  sende	  over	  det	  
dobbelte	  af	  sidste	  års	  indtjening	  til	  Peru.	  Hele	  700	  seje	  elever	  var	  tilmeldt	  i	  år!	  

På	  nuværende	  tidspunkt	  er	  over	  127.000	  kroner	  blevet	  indsamlet,	  hvilket	  er	  
over	  alt	  forventning.	  Ved	  denne	  uges	  ende,	  vil	  vi	  have	  indsamlet	  cirka	  200.000	  
danske	  kroner	  mod	  sidste	  års	  84.000.	  Desværre	  mangler	  vi	  altså	  stadig	  penge	  
fra	  mange.	  Derfor	  indsamles	  der	  også	  i	  denne	  uge.	  Så	  hvis	  du	  stadig	  sidder	  med	  
dit	  bidrag	  til	  OD,	  vil	  vi	  på	  det	  kraftigste	  opfordre	  til	  straks	  at	  indlevere	  dem	  til	  
OD-‐gruppen.	  

PÅ	  VEGNE	  AF	  PERUS	  ORIGINALBEFOLKNING	  TAK-‐KER	  VI	  JER	  FOR	  DEN	  
IMPONERENDE	  INDSATS!

Derudover	  vil	  et	  ”tak	  for	  sidst”	  også	  være	  på	  sin	  plads.	  NATVÆRK	  blev	  nemlig	  en	  
stor	  succes	  igen	  i	  år.	  Små	  1000	  Wiibroe-‐øl	  blev	  langet	  over	  bardisken	  til	  glade	  
FG-‐elever	  og	  sidste	  mand	  var	  først	  ude	  af	  huset	  efter	  kl.	  04.00.	  Nogle	  havde	  
malet	  loft	  hele	  dagen,	  nogle	  havde	  hjulpet	  Hanne	  i	  studiecenteret	  med	  at	  sætte	  
et	  utal	  af	  bøger	  op,	  mens	  andre	  var	  godt	  møre	  efter	  mange	  timers	  rengøring.	  Alle	  
havde	  haft	  en	  dag	  fuld	  af	  oplevelser,	  der	  kunne	  deles	  med	  hinanden	  over	  en	  øl	  og	  
en	  lille	  svingom.	  

Vi	  siger	  tak	  for	  i	  år	  og	  vil	  os	  til	  OD	  2012,	  hvor	  vi	  håber	  på	  at	  slå	  rekorderne	  
endnu	  engang.
//OD-‐gruppen	  på	  FG.

S
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Blogkulturen på FG

Fakta	  om	  blogging:
	  

Ordet	  BLOG	  kommer	  fra	  ordet	  weblog,	  som	  er	  en	  sammentræning	  af	  web	  og	  
log.	   En	  log	   er	   en	  blogbog	  eller	   en	   dagbog,	   og	  web	   er	   forbi	  det	   foregår	   på	  
internettet.	   I	   starten	   kaldte	   man	   det	   WEBLOG,	   men	   efter	   tiden,	   er	   slang	  
ordet	  BLOG	  kommet	  til.
	  
Blogging	  begyndte	  allerede	  i	  1997.
	  
En	  blog	  bestående	  af	  Videoer	  kaldes	  en	  Vlog
	  
Der	  er	  omkring	  160.000	  danske	  blogs.
	  
Alle	  kan	  starte	  deres	  egen	  blog.
	  
Der	  5indes	  utrolig	  mange	  forskellige	  slags	  blogs.
	  

Modeblogs,	   fotoblogs,	   madblogs,	  
poesiblogs,	   musikblogs,	   rejseblogs,	  
politikblogs,	   kunst-‐	   og	   kulturblogs,	  
og	  man	  kunne	  blive	  ved.	  Blogging	  er	  
indenfor	   de	   seneste	   år	   blevet	   et	  
kæmpe	   fænomen,	   også	   her	   på	   FG.	  
Eleverne	   både	   skriver,	   læser	   og	  
bliver	   inspirerede	   af	   diverse	   blogs.	  
Men	  der	  er	   stadig	  mange,	   som	   ikke	  
kender	  til	  dette	  store	  blogunivers.

Vi	  har	  spurgt	  5	  elever,	  hvad	  de	  synes	  om	  blogs.
	  
Cathrine	  Rose,	  1.t
”Blogge	   afspejler	   ens	   personlige	   interesser,	   det	   kan	   både	   være	  
mode,	  musik,	   foto	   eller	  bare	   dagbogsagtigt.	   Jeg	   læser	  sommetider	  
mine	  veninders	  blogs,	  de	  interesserer	  mig,	   og	   inspirerer	  mig,	  men	  
ellers	  er	  jeg	  ikke	  den	  største	  bloglæser”
	  
Emil	  Valbjørn,	  2.z
”Blogs	  er	  awesome!	   Jeg	  syntes	  at	  det	  er	  en	  fed	  ide,	  og	  jeg	  kan	  godt	  
lide	  at	  læse	  blogs	  og	  blive	  inspireret”
	  
Caroline	  Lindeneg	  1.m
”Jeg	   læser	   faktisk	   ikke	   rigtig	   nogle	   blogs,	   sommetider	   læser	   jeg	  
mine	  veninders,	  men	  jeg	  er	  ikke	  den	  store	  fan	  af	  blogs”
	  
Benjamin	  Turner	  3.z
”Jeg	  og	  3	  andre	  venner,	  har	  vores	  egen	  blog,	  hvor	  vi	  sender	  links	  fra	  
youtube	   ind,	   af	   det	  musik	   vi	   godt	   kan	   lide.	   Jeg	   læser	  også	  et	   par	  
andre	   blogs,	   blandet	   andet	   en	   fotogra5i	   blog.	   Ellers	   er	   det	   mest	  
mine	  venners	  blogs,	  men	  også	  ukendte”
	  

Tekst af Freja 1n

	  
Mikkel	  Juul	  3.a
”Jeg	   er	   så	   én	   af	   de	   3	   andre	   venner,	   Benjamin	   har	   sin	   blog	   med.	  
Derudover	   læser	   jeg	   også	   andre	   blogs.	   Jeg	   følger	   en	   blog,	   som	  
handler	   om	   en	   fyr	   og	   hans	   dreads,	   ligesom	  mig	   selv.	   Her	   skriver	  
han	  nogle	  gode	  tips	  om	  dreads,	  som	  jeg	  tit	  bruger”	  •

FG’s blogroll:
Roxanne 3.t - taenkeboksen.blogspot.com
Line & Stine 3.m - svingdoeren.blogspot.com
Alexandra 2.b - alexandrarendtorff.blogspot.com
Sofie 2.b – sofiessneakers.blogspot.com & fourthousand.dk
Andrea 1.u - andreahvsblog.blogspot.com
Camilla 3.b - kokkenkalas.blogspot.com
Sofie 3.z - sofieparelius.blogspot.com
Caroline 1.s - carolineskamera.blogspot.com
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Ham med de fire a’er!

Navn: Christopher Aagaard Nielsen
Alder: 18 år
Klasse: 2Q
Civil-status: Single (Se længere nede, hvis interesseret)
Gallapartner: Ja (psst, Laura F.)
Aktiv på FG: info-man i KFS
CU eller Q: ”Jeg Q godt CU”
Bonusviden: ”folk staver mit navn forkert 9 ud af 10 gange”.

Side	   9-‐drengen	   i	   denne	  måned	  er	   Christopher	  Aagaard	  Nielsen	  fra	  2Q,	  der	  
bestemt	  ikke	  blot	  har	  et	  glimt	   i	  øjet,	  men	  lever	  livet	  på	  en	  stor	  løgn.	  Eller	  gør	  
han?

en	  uge	  på	  et	  fransk	  kloster,	  hvor	  munkene	  levede	  i	  fuldt	  cølibat	  og	  efterskolen	  
fulgte	  alle	  dagsritualerne.	  Veludrustet	  og	  med	  tasken	  fyldt	  af	  oplevelser	  de	  
færreste	  kan	  prale	  af,	  startede	  han	  på	  FG.
	  
Vi	  starter	  ud	  i	  den	  nemme	  ende	  –	  hvad	  er	  dine	  interesser?
”Jeg	  laver	  alle	  mine	  lektier	  og	  har	  derfor	  kun	  ca.	  1	  times	  fritid	  om	  ugen!!	  Den	  
bruger	  jeg	  på	  fodbold	  og	  arbejde.	  Jeg	  kan	  virkelig	  godt	  lide	  at	  spille	  fodbold	  –	  det	  
er	  mit	  eget,	  famøse	  pusterum,	  og	  hvis	  jeg	  selv	  skal	  sige	  det,	  er	  jeg	  jo	  faktisk	  ret	  
god	  til	  det	  efterhånden.	  (Red.	  Herefter	  understreger	  han	  vigtigheden	  af,	  at	  alle	  
ved,	  at	  han	  holder	  med	  FC	  Nordsjælland.)
	  
Hvad	  er	  dine	  interesser	  på	  skolen?
”Ja..	   jeg	   har	   jo	   ikke	   engageret	   mig	   så	   meget	   på	   FG,	   som	   jeg	   gerne	   ville.	   Til	  
gengæld	   er	   jeg	   indehaver	   af	   den	   eftertragtede	   titel	   som	   info-‐man	   i	   KFS.	   Jeg	  
sender	   bunkevis	   af	   sms’er	   til	   alle	   de	   søde	   KFS’er,	   laver	   pranks	   med	   dem,	  
inviterer	   dem	   til	  møde,	   spreder	  glæde	   og	  deler	  ud	  af	  min	  enorme	  mængde	  af	  
genial	  viden.”
	  
Genial	  viden?
”Ja,	   google.dk	   er	   mine	   foretrukne	   hjemmeside,	   men	   det	   hele	   startede	   jo	   i	   6.	  
Klasse.	   Jeg	   var	   lidt	   foran	   de	   andre	  og	   5ik	   tilbudt	   5iloso5iundervisning.	   Allerede	  
dengang	  gik	  jeg	  rundt	  med	  tanker	  som:	  ”Hvorfor	  er	  det,	  vi	  lever	  her?”	  og	  ”Hvad	  
har	   jeg	   gjort	   for	  at	   fortjene	  dette	  liv?”.	   Jeg	  har	  altid	  min	  lille,	  sorte	  bog	  på	  mig,	  
som	  jeg	  skriver	  alle	  mine	  store	  tanker	  ned	  i.”	  
(red.	  På	  baggrund	  af	  Christophers	  vovede	  udtalelser	  følte	  redaktionen	  trang	  til	  at	  
udfordre	  hans	  Eilosoferende	  tankestrøm.)
	  
Så..	  hvad	  siger	  du	  til	  citatet:	  ”Livet	  skal	  leves	  forfra,	  men	  forstås	  bagfra”?
Det	   synes	   jeg	   er	   utrolig	   klogt	   sagt,	   men	   for	   at	   kunne	   forstå	   hans	   citat	   	   og	  
tankegang	  må	  man	  kende	  til	  hans	  liv,	  og	  det	  gør	  jeg.	  (Red:	  og	  er	  alle	  med	  ikke?	  Det	  
er	  Søren	  Kierkegaard,	   vi	   snakker	   om).	  Hans	   liv	   var,	   ligesom	  mit	   eget,	  præget	   af	  
nytænkning	  og	  5iloso5iske	  tanker

Men	  passer	  det	  på	  dit	  eget	  liv?
”Næ!!”.	  (Red.	  Men	  pludselig	  skifter	  Christopher	  mening	  og	  forsøger	  at	  overbevise	  os	  
om,	  at	  citatet	  passer	  perfekt	  på	  hans	  liv.	  Hvilken	  drejning!)
	  
Hvad	  skal	  FG	  vide	  om	  dig?
”Jeg	   er	   en	   super	   humoristisk	   2.	   hf’er,	   der	   altid	  er	   frisk	   på	   ballade	   og	   hurtige,	  
spydige	   kommentarer.	   Jeg	   er	   stærkt	   imod	   solcentre	   og	   ikke	   at	   forglemme	  
spraytan	  –	   jeg	  kan	  slet	   ikke	   have	  det.	  Ej,	  det	   værste	  er	   faktisk	   træningscentre,	  
især	  hvis	  man	  gør	  det	  for	  at	  blive	  buff,	  det	  er	  så	  latterligt.	  Altså	  når	  folk	  siger	  “jeg	  
skal	  lige	  ned	  i	  5itten	  og	  pumpe	  jern,	  ja	  så	  tænker	  jeg	  mit!”	  (Hvem	  gør	  ikke	  det?)

ngen	  af	  os	  kendte	  Christopher	  særlig	  godt	  inden	  interviewets	  start,	  så	  vi	  
indledte	  samtalen	  med	  at	  give	  ham	  frie	  tøjler	  til	  at	  fortælle	  om	  de	  seneste	  år	  
af	  hans	  liv.	  Dette	  skulle	  vi	  dog	  aldrig	  have	  gjort,	  men	  klogere,	  det	  blev	  vi	  da.	  

Hvis	  man	  skal	  fremhæve	  noget,	  må	  det	  være,	  at	  han	  gik	  på	  to	  forskellige	  
efterskoler	  i	  9.	  Og	  10.	  Klasse,	  sidst	  den	  humanistiske	  efterskole	  Alterna,	  hvor	  han	  
blandt	  andet	  var	  halvanden	  måned	  i	  Sydamerika.	  I	  slutningen	  af	  året	  boede	  de	  

I
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”Jeg	  har	  en	  bil,	  eller	  jeg	  har	  lige	  solgt	  den,	  men	  jeg	  havde	  en	  rød	  Ford	  Fiesta.	  Den	  
havde	  et	   klassisk,	  spansk	   navn.	   Hvad	  var	   det	   nu,	  det	   var?	   Når	   ja,	   Fars	   øse.	   Ret	  
fedt,	   ikke?	  Men	  jeg	  var	   nødt	   til	  at	   sælge	  den,	  men	  den	  havde	   4	  gear	   og	  manuel	  
choker,	  hvilket	  er	  ret	  retro.”
	  
Hvad	  med	  KFS?
”Det	  faldt	  mig	  naturligt	  at	  være	  med	  i	  KFS,	  og	  jeg	  synes	  det	  er	  rigtigt	  hyggeligt	  og	  
en	  fed	  måde	  at	   møde	   nye	  mennesker	   på.	   Og	   så	   har	   vi	   jo	   kollektiv	  uge,	   som	   er	  
genialt,	   især	  med	  alle	  de	  pandekager	  vi	  bager!	  Der	  er	  mange,	  der	  har	  fordomme	  
om	   kristne,	   men	   der	   er	   forskellige	   måder	   at	   være	   kristen	   på.	   Folk	   på	   FG	  
accepterer,	   at	   man	  er	  kristen,	   og	  jeg	   er	   faktisk	   lidt	  overrasket	   over,	  at	   folk	   er	  så	  
åbne.	  Jeg	  har	  mange	  ikke-‐kristne	  venner,	   og	  tænker	   faktisk	   ikke	  over,	  at	   de	  ikke	  
er	  kristne.	   Jeg	  er	  ikke	  imod	  alkohol	  og	  at	  man	  drikker	  sig	   fuld,	   som	  mange	  tror	  
kristne	  er,	  jeg	  gør	  det	  bare	  ikke	  selv”	  (Red.	  Herefter	  drejer	  samtalen	  sig	  i	  lang	  tid	  
om	  en	  iskiosk,	  men	  det	  vil	  vi	  skåne	  jer	  for!)
	  
Afslutningsvis	  er	   vi	   vist	   mange,	   der	   gerne	   vil	   vide,	   hvordan	   en	   potentiel	  
kæreste	  er	  for	  dig?
”Det	  bedste	  ville	  være	  en	  høj,	   lyshåret	   (red.	  Der	  blev	  vi	  begge	  lige	  udelukket.	  Den	  
ene	  høj	   og	   den	   anden	   lyshåret	   –	   og	   semihøj),	   	   men	   det	   hele	  er	   irrelevant,	   når	  
kærligheden	   bare	   rammer	   mig!	   Hellere	   én,	   der	   er	   ældre	   end	  mig,	   én	  med	   et	  
socialt	   liv	  og	  mange	  sociale	  kompetencer.	  Det	  er	  selvfølgelig	  også	  nemmest,	  hvis	  
hun	  deler	   nogle	  af	   de	   samme	  værdier,	   ikke	  nødvendigvis	   på	  alle	  punkter,	   men	  
overordnet	   set.	   	   Derudover	   skal	   hun	   være	   fra	   Norden	   –	   nærmere	   betegnet	  
Sjælland!	  Hun	  må	  meget	  gerne	  have	  interesse	  for	  5iloso5iens	  store	  fædre.
Det	   værste	   er	   en	   sønderjysk,	   landmandskvinde	   med	  en	   jysk	   accent,	   hvor	   alle	  
endelser	  er	  cuttet	  af	  –	  føj	  da.”
	  
Sidst	  men	  ikke	  mindst	  –	  3	  ting	  vi	  ikke	  må	  glemme?
”1)	  jeg	  skal	  ikke	  noget	  inden	  galla,	  måske	  ned	  til	  pølsevognen	  i	  Esrum,	  hvem	  ved?	  
2)	  Jeg	  vil	  gerne	  studere	  sociologi	  på	  KU,	  men	  jeg	  kan	  ikke	  helt	   5inde	  ud	  af,	  om	  det	  
er	  pga.	  sociologien	  eller	  det	  at	  kunne	  sige,	  at	  man	  går	  på	  KU?	  
3)	  A	  mans	  worth	  is	  only	  as	  great	  as	  his	  ambitions”.•
	  
Note:	   Ved	   interviewets	   afslutning	   blev	   vi	   bekendte	  med,	   at	   en	   stor	   del	  af,	   hvad	  
Christopher	  sagde,	  var	  det	  pureste	  opspind.	  Så	  det	  er	  nu	  op	  til	  jer,	  hvad	  I	  vil	  tage	  for	  
gode	  varer!
	  
Tekst af Line og Stine 3m

Står du og mangler en dværg?

ånedens	   hjemmeside	   er	   i	  
november	  blevet	  den	  famøse	  
www.dværge.dk,	   der	   er	   en	  

side	   uden	   mage.	   Hjemmesiden	   har	  
specialiseret	   sig	   i	   udlejning	   af	  
dværge,	  og	  som	  noget	  nyt,	  udlejer	   de	  
nu	   også	   kæmper!	   Siden	   har	   et	  
chokerende	   udvalg,	   der	   strækker	   sig	  
fra	   nogle	   af	   Danmarks	   mindste	  
dværge	   til	  kæmper	   på	   over	   2	  meter.	  
Dværgene	   tilbyder	   ydelser	   som	  
morgenvækning	   i	   stil	   med	   David	  
Lynch ,	   koncerter,	   opvartning ,	  
selskabskammerat,	  skuespiller,	  hosts,	  
boksere,	  dansere,	  galladates	  og	  meget	  
mere!	   Har	   du	   rodet	   dig	   ud	   i	   en	  

kontrovers	   med	   2 .	   w?	   Lej	   et	  
tæ s ke ho l d	   a f	   a g g r e s s i v e	   o g	  
muskuløse	   dværge!	   Hjemmesiden	  
t i l byder	   de t	   mes te	   und tage t	  
dværgekast,	   som	   i	   øvrigt	   også	   er	  
ulovligt.	  Hjemmesidens	  mål	  er	  ikke	  at	  
udstille	   dværgene,	   men	   at	   fremme	  
dværgenes	   egenskaber	   og	   tilbyde	  
lejere	  en	  særlig	  service.	   	  Hvem	   siger	  
at	  en	  fest	  uden	  en	  DJ,	  der	   ikke	  kan	  se	  
over	  bordet	   og	   en	  dørmand,	  som	  går	  
dig	   til	  knæene	   ikke	  er	   fed?	  Siden	  er	   i	  
hvert	  fald	  noget	  for	  sig.	  Tjek	  den	  ud•

M
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Hvad	  skal	  du	  have	  på	  .l	  galla?

a) Har	  planlagt	  det	  for	  længe	  siden:	  smoking/balkjole	  b)	  Hawaii	  skjorte/lårkort	  

(og	  bundløs)	  c)	  shit!	  ved	  endnu	  ikke	  d)	  Noget,	  der	  matcher	  min	  partners	  

Hvem	  er	  din	  gallapartner?

a) Min	  faste	  gallapartner,	  som	  jeg	  har	  trænet	  lanciers	  med	  i	  måneder	  b)	  min	  

ven	  (med	  fordele)	  c)	  har	  ingen	  gallapartner	  endnu	  d)	  Mit	  helt	  store	  crush/

kæreste	  

Hvad	  skal	  du	  e6er	  galla?

a) Galla	  aEerparty!!	  b)	  hvis	  jeg	  ikke	  er	  gået	  under,	  så	  skal	  jeg	  på	  rosen	  c)	  Ser	  

hvad	  de	  andre	  gør	  og	  følger	  med	  strømmen	  d)	  hjem	  og	  hygge	  med	  

kæresten/mit	  crush

Hvordan	  vil	  du	  gøre	  din	  entre	  .l	  galla?

a) I	  limousine	  med	  jordbær	  og	  champagne,	  intet	  skal	  mangle!	  b)	  skide	  sIv,	  har	  

været	  Il	  forfest	  inden	  c)	  Ved	  ikke	  d)	  følges	  med	  min	  udkårne	  	  

Hvordan	  har	  du	  det	  med	  at	  skulle	  danse	  lancier?

a) godt,	  jeg	  har	  øvet	  mig	  længe	  b)	  Jeg	  skal	  bare	  være	  sIv	  nok,	  så	  kan	  alt	  lade	  

sig	  gøre	  c)	  ikke	  særlig	  godt,	  frygter	  det	  d)	  skal	  danse	  med	  min	  kæreste/mit	  
crush,	  så	  det	  bliver	  romanIsk.

Test: Hvilken gallatype er du?
Flest	  a’er:	  Den	  ru.nerede	  og	  engagerede	  

Du	  har	  glædet	  dig	  længe	  Il	  denne	  store	  aEen,	  som	  du	  synes	  er	  den	  bedste	  på	  hele	  

året.	  Du	  har	  længe	  vidst,	  hvad	  du	  skal	  have	  på	  og	  har	  haE	  tjek	  på	  hvordan	  aEenen	  

skal	  forløbe.	  Man	  kan	  finde	  dig	  på	  gulvet	  og	  bageEer	  Il	  aEerparty.	  Råd:	  ingen,	  du	  

har	  jo	  styr	  på	  det	  hele.

Flest	  b’er:	  Den	  fulde

Du	  elsker	  at	  feste,	  men	  du	  kommer	  alId	  Il	  at	  drikke	  en	  øl	  eller	  I	  for	  meget.	  Du	  er	  

en	  belastning	  for	  din	  gallapartner	  –	  medmindre	  han/hun	  er	  lige	  så	  sIv.	  Man	  kan	  

finde	  dig	  ude	  på	  dansegulvet	  eller	  ude	  i	  busken,	  hvor	  du	  brækker	  dig.	  Råd:	  

Panodiler	  Il	  næste	  dag!

Flest	  c’er:	  Den	  forvirrede

Ved	  du	  overhovedet	  hvad	  galla	  er?	  Du	  har	  ingen	  partner,	  intet	  tøj	  at	  tage	  på.	  Dine	  

venner	  snakker	  om	  galla,	  men	  du	  er	  ligeglad.	  Man	  kan	  finde	  dig	  ved	  et	  af	  bordene	  

som	  Ilskuer.	  Råd:	  meld	  dig	  Il	  skolebladets	  daIngservice	  og	  find	  dig	  en	  partner.

Flest	  d’er:	  Den	  roman.ske

Du	  har	  en	  kæreste	  og	  ser	  galla	  som	  en	  romanIsk	  aEen	  med	  kæresten.	  I	  har	  

matchende	  tøj	  på,	  så	  alle	  kan	  se	  i	  er	  kærester.	  Man	  kan	  finde	  dig	  sammen	  med	  din	  

kæreste.	  Råd:	  husk	  også	  at	  bruge	  Id	  på	  dine	  venner	  under	  aEenen.



 
 

ANNE WINDOLF 2.V!
Hvad skal du have på til Galla? 
Jeg vidste ikke lige hvad jeg skulle have på til galla, også fordi jeg 
ikke havde det helt store budget. Men jeg har valgt en sort kjole 
med en v-udskæring i ryggen og et par stiletter.  
 Har du nogen forslag til andre, som endnu ikke har fundet det 
perfekte outfit?  
hmm. Ja tag på hvad man vil, man skal bare være tilpas i sit 

gallatøj. Men noget jeg synes er flot er en bordeaux habitjakke, hvid skjorte og sort 
butterfly. Men tag på hvad man synes er fedt, og ikke tænk på om andre kan lide det.  
Hvem er din gallapartner og hvorfor? 
Min gallapartner er Morten Viberg fra 2.y. Vi har været gallapartnere siden 9. klasse. Så 
synes vi skulle føre traditionen videre. Men Morten er da også en god ven og sjov at være 
sammen med.  Har du tænkt over at din partners outfit skulle passe sammen med dit? 
Nej ikke rigtig. Det tænker jeg ærlig talt ikke så meget over, Morten må tage på hvad han 
vil. Det er heller ikke så svært at matche en sort kjole. 
Hvordan er det at være 2.g til galla? 
Det ved jeg ikke, det minder da lidt om sidste år. Der er ikke de store forandringer der, man 
har selvfølgelig bare prøvet det sidste år og ja kan nok også dansen bedre. Men generelt er 
der ikke noget anderledes end 1.g!
!
MORTEN VIBERG 2.Y!
Hvad skal du have på til Galla? 
Sort suit også en hvid skjorte med sorte knapper, tror jeg.  
Har du nogen forslag til andre, som endnu ikke har 
fundet det perfekte outfit?  
Hmmm, søg Barney Stinson på google billeder. 
Hvem er din gallapartner og hvorfor? 
Min gallapartner er Anne Windolf-Nielsen, det generelt fordi 
hun er awesome, vi været partnere i niende og 1g, en anden 
grund er, at jeg ved at hun også foretrækker mig som partner 
frem for alt og alle! 
Har du tænkt over at din partners outfit skulle passe 
sammen med dit? 
ANNE BESTEMMER ALT!!!

!

VIBE BUUR 3.M!
Hvad skal du have på til Galla?!
Jeg har købt en rigtig fin kjole i Weekday. Den er helt kobolt-blå, og ret enkel i formen. 
Den går mig til lidt over knæet. Den er helt lukket på ryggen, men er i gang med at klippe 
en ryg i den, for at gøre den lidt mere detaljeret, hvis man 
kan sige det sådan. Men ved ikke om det får den ønskede 
effekt, nu må vi se!! Skoene er bare nogle helt enkle 
sorte pumps, regner jeg med, har ikke købt dem endnu. 
Har ikke tænkt mig at have så mange smykker på, kun 
øreringe.!
Har du nogen forslag til andre, som endnu ikke har 
fundet det perfekte outfit?  
Tror egentlig bare det eneste forslag jeg har, er noget 
man føler sig tilpas i! Det er så ærgerligt at have valgt 
noget man ikke er helt sikker på, for så går man måske 
bare rundt og ærgrer sig hele aftenen. Der er jo kun galla én gang om året. !
Hvem er din gallapartner og hvorfor?!
Min gallapartner er min kæreste, Valdemar, som er med som gammel elev. Det bliver da 
vildt sjovt og hyggeligt at følges med ham! Med Lanciers og alt muligt, det skal nok gå 
rigtig rodet. Han skal også med til opvarmning med min klasse, så det bliver da rart. !
!
SIGNE MALENE 3.S 
Hvad er det perfekte gallaoutfit for dig? 
Nu da det er 3.g’s galla jeg skal til, vil jeg sige kjolen 
skal være lang. Den skal falde flot og have en lækker 
farve. Jeg ville have nogle høje lækre stilliter på som lige 
kunne pifte kjolen lidt op.  
Hvem er din gallapartner, og hvad skal I lave inden? 
Det er Mathias fra min klasse. Så det skal nok blive 
super sjovt! Inden vi tager til galla skal vi spise og varme 
op hos Pernille fra vores klasse. Efter spisningen er vi et 
par tøser der bliver hentet i limo, og så hygger vi i den i 
en times tid med champagne. Så det skal nok blive super lækkert! 
Er du nervøs for ikke at klare lancier ordentlig? 
Nej, overhovedet ikke. Det vigtigste er bare at have det sjovt. Om jeg laver fejl 
(hvilket kommer til at ske!) det er bare sjovt. Så nej, slet ikke.  

Af Anne Mortensen 3.m & Katrine Windolf 3.s 



Kulturkalender:
Dato: Event: Info:

18.	  nov.	  
2011	  -‐	  12.	  
feb.	  2012.

LOUISIANA	  
CONTEMPORARY

KUNSTUDSTILLING:	  Ai	  Weiwei
Sted:	  Lousiana	  (Humlebæk)
Byder	  på:	  Den	  Kinesiske	  samIdskunstner	  og	  
akIvist	  Ai	  Weiwei	  er	  blevet	  kåret	  Il	  verdens	  
mest	  indflydelsesrige	  kunstner	  af	  IdsskriEet	  
Art	  Review.	  Lousiana	  udsIller	  3	  af	  hans	  
store	  markante	  værker,	  og	  en	  række	  film.	  
Link:	  h^p://www.louisiana.dk/dk/Menu/
UdsIllinger/Ai+Weiwei

28.	  nov. Gra.s	  i	  Biografen	  med	  
OD

BIOGRAFTUR	  (GRATIS)!	  
Sted:	  Hillerød	  BioCity	  
Tidspunkt:	  19:00	  -‐	  
Byder	  på:	  OD	  har	  i	  samarbejde	  med	  radiator	  
film,	  arrangeret	  GRATIS	  film	  over	  hele	  
landet.	  Du	  bliver	  budt	  ind	  og	  se	  den	  
spændende	  dokumentar	  ”Law	  of	  the	  
Jungle”,	  som	  udspiller	  sig	  i	  Perus	  jungle.	  
Pulsen	  går	  højt	  når	  Indianere	  beslu^er	  sig	  
for	  at	  tage	  det	  juridiske	  slagsmål	  med	  staten	  
og	  de	  internaIonale	  olieselskaber.	  Kampen	  
for	  refærdighed	  koster!

30.	  nov. Gospelicious	  
Julekoncert

GOSPEL	  KONCERT:	  
Sted:	  Ullerød	  Kirke	  (Hillerød)
Tidspunkt:	  19:30
Entré:	  50	  kr.	  
Byder	  på:	  Julestemning	  og	  et	  gospelkor	  
ledet	  af	  én	  af	  landets	  dygIgste	  og	  mest	  
inspirerende	  gospelinstruktører,	  Lars	  
Jochimsen.

1.	  dec. Salaam	  Filmfes.val	  
og	  Na.onalmuseet	  –	  
’Barn	  af	  Irak’

KULTURELT	  (FILM):
Sted:	  NaIonalmuseet	  (Kbh.)
Tidspunkt:	  12:45	  –	  14:05(torsdag)
Byder	  på:	  Mange	  andre	  film	  i	  løbet	  af	  
december	  TJEK	  DET	  UD!
Link:	  h^p://kulturklik.dk/steder/
NaIonalmuseet

2.	  dec. GRIMDAG FG	  AKTIVITET	  (AK),	  SJOV	  MED	  
UDKLÆDNING:
Sted:	  Frederiksborg	  gymnasium
Tidspunkt:	  I	  skoleIden	  	  
Byder	  på:	  Sjov!	  Gælder	  om	  at	  klæde	  sig	  ud	  
så	  grim	  som	  muligt
Ekstra:	  Hvis	  der	  er	  nogle	  der	  kunne	  tænke	  
sig	  at	  stå	  får	  Grimdag	  og	  AkIvitet	  
komiteens	  andre	  arrangementer(TP	  
turnering,	  fastelavn),	  så	  henvend	  jer	  Il	  
Elevrådet.	  Der	  er	  brug	  for	  jer!

3.	  dec. State	  sessions	  –	  
Nikolaj	  Hess	  ::	  
Impressions	  of	  Bob	  
Dylan

KUNST	  &	  MUSIK
Sted:	  Statens	  Museum	  for	  Kunst	  (Kbh.)
Tidspunkt:	  Lørdag	  d.	  3.	  december	  kl.11:30
Byder	  på:	  Musik	  –	  jazz.	  Fire	  profilerede	  
jazzpianister	  fortolker	  Radiohead,	  Grizzly	  
Bear,	  Bob	  Dylan	  og	  Björk.
Link:	  h^p://kulturklik.dk/steder/Statens-‐
Museum-‐for-‐Kunst
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9.	  dec. Malabou	  Inn MUSIK
Sted:	  Klaverfabrikken	  (Buddhas	  Jazzclub)	  
(Hillerød)
Tidspunkt:	  19:00-‐22:00
Byder	  på:	  De	  3	  lokale	  drenge,	  Jesper	  
Lund(Guitar),	  Mathias	  Norup(Bas),	  Rasmus	  
Meyer(Tromme)	  er	  Ilsammen	  Malabou	  
Inn.	  De	  spiller	  deres	  egne	  komposiIoner,	  
der	  er	  et	  fusionerende	  genremix.	  Der	  vil	  
være	  muligehed	  for	  Jam	  bageEer,	  så	  fadt	  
jeres	  egne	  instrumenter.	  
Link:h^p://www.klaverfabrikken.dk/
undersider/kalender_detail.php?kalID=193

10.	  dec. Alice	  in	  underland	  
lanceringsfest!

UNDERGROUND,	  MUSIK,	  FEST!	  
Sted:	  Copenhagen	  Skatepark,	  Enghavevej	  
80
Tidspunkt:	  15:00	  –	  00:00
Entre:	  50kr	  –	  30kr	  for	  studerende!
Alder:	  16	  +
Byder	  på:	  Billig	  bar	  og	  en	  masse	  musik.
Musik	  optræden:	  Youngblood	  sound,	  
Klumben,	  Looney	  Tunes
Link:	  h^p://www.facebook.com/
event.php?eid=133561420080098

16.	  dec. Kolers	  +	  Support BAND	  &	  SANGSKRIVERINDER	  
Sted:	  Klaverfabrikken	  	  (Hillerød)
Tidspunkt:	  16:30	  –	  19:00
Byder	  på:	  Kolers,	  et	  kompromiløst	  og	  
eksperimenterende	  band,	  med	  
karakterisIske	  Marie	  Louise	  Buch	  som	  
forsanger.	  Supportet	  af	  3	  af	  Hillerøds	  egne	  
sangere	  og	  sangskrivere,	  Anne	  Idskov,	  
Cecilie	  Lund	  og	  Maria	  U^enthal.	  
Link:
h^p://www.klaverfabrikken.dk/undersider/
kalender_detail.php?kalID=195

17.	  dec. Juledistor.on FEST!!!!!!!!!!!!
Sted:	  Halvandet,	  Refshalevej	  325,	  
Holmen	  (Kbh.)
Tidspunkt:	  17.	  december	  kl.	  21:00	  –	  18.	  
december	  kl.	  05:00	  
Byder	  på:	  Billig	  bar,	  ravebus,	  bingoaEen,	  
megabodega,	  slumbio,	  madboder,	  gløgg,	  
rave.
Musik	  optræden:	  whomadewho,	  dj:	  
Djuna	  Barnes	  –	  mere	  i	  vente!
Link:	  h^p://www.facebook.com/
event.php?eid=180740855346652

Ekstra:

-‐ For	  dem	  der	  er	  interesseret	  har	  frilandsmuseet	  rigIg	  mange	  Ilbud	  i	  
løbet	  af	  hele	  december	  måned.

-‐ Der	  er	  også	  et	  par	  Ilbud,	  mest	  jazz	  og	  alternaIvt	  musik	  i	  København	  i	  
løbet	  af	  de	  første	  dag	  i	  december.

-‐ h^p://kulturklik.dk/,	  www.google.dk	  og	  www.billetlugen.dk	  –	  er	  
nemme	  sider	  at	  kigge	  igennem,	  hvis	  I	  er	  interesserede	  i	  mere	  af	  det	  
kulturelle	  i	  december.

Af	  Anna	  Lykke	  &	  Amund	  L.	  B.	  
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Månedens par

H v o r d a n	   m ø d t e	   i	  
hinanden?
”Vi	   mødte	   hinanden	   på	  
Harboe	  bænken,	   for	   ca.	  3	  år	  
siden.	   Benjamins	   storebror	  
gik	   i	  min	  overklasse,	   og	  han	  
in t roducerede	   mig	   t i l	  
Ha rboe	   bænken ,	   hvor	  
Benjamin	  også	  hang	   ud.	   .	   Vi	  
lærte	  hinanden	  bedre	  og	  bedre	  at	  kende,	  og	  så	  til	  en	  fest,	  hvor	  vi	  var	  meget	  fulde	  
endte	  vi	  op	  med	  at	  kysse	  lidt”	  fortæller	  Mikkel.	  

Hvor	  lang	  tid	  har	  i	  været	  sammen?
Vi	  havde	  årsdag	  d.6	  november,	  så	  i	  dag	  har	  vi	  været	  sammen	  i	  et	  år	  og	  15	  dage,	  
og	  vi	  er	  stadig	  ligeså	  nyforelsket	  for	  da	  vi	  startede.	  

Var	  det	  kærlighed	  ved	  første	  blik?
”Nej!	  Det	  var	  det	  bestemt	  ikke.	  Vi	  mødtes	  første	  gang	  til	  en	  fest,	  inden	  vi	  startede	  
på	   gymnasiet,	   hvor	   jeg	   5ik	   et	   utrolig	   dårligt	   førstehåndindtryk	   af	   Mikkel.	   Jeg	  
syntes	  faktisk,	  at	  han	  var	  skide	  irriterende.	  Heldigvis	  viste	  det	  sig	  at	  han	  var	  helt	  
fantastisk,	  og	   havde	  et	   hjerte	   af	  guld”	  fortæller	   Benjamin,	  imens	  Mikkel	  nikker	  
forsigtigt.	  

Hvad	  er	  det	  bedste	  ved	  jeres	  forhold?
”Vores	  sexliv!”	  råber	  de	  i	  kor.	  ”Vores	  sexliv	  er	  fantastisk,	  og	  vi	  elsker	  at	  udfordrer	  
hinanden.	  Udover	  det	  så	  må	  det	  være	  Benjamins	  good	  looks!	  Han	  ser	  jo	  helt	  vild	  
godt	  ud”	  forsætter	  Mikkel.	  
”Det	   bedste	   ved	  Mikkel,	  er	  at	   han	  er	  så	  kærlig.	  Han	  er	  altid	  sød	  og	   lytter	  altid”	  
fortæller	  Benjamin.

Hvordan	  er	  det	  at	  være	  i	  et	  forhold	  og	  gå	  på	  samme	  skole?
”Det	  er	  smadder	  godt.	  Vi	  mødes	  i	  stort	  set	  hvert	  frikvarter,	  så	  vi	  når	  ikke	  at	  savne	  
hinanden	  alt	   for	  meget,	   før	   vi	  ses	   igen”	   fortæller	  Mikkel,	   imens	  Benjamin	  enigt	  
nikker.	  

Hvordan	  reagerede	  jeres	  venner	  på	  jeres	  forhold?	  
”Der	   har	   været	   en	   smule	   jalousi	   i	   vores	   vennekreds,	   efter	   vi	   offentlig	   gjorde	  
vores	  forhold.	  Både	  Mikkel	  og	  jeg	  havde	  kysset	  lidt	  med	  Mads	  (Winther,	  3.m),	  før	  
Mikkel	   og	   jeg,	   fandt	  
hinanden	   sammen,	   og	  
jeg	  har	  kunne	  mærke	  en	  
smule	  jalousi	  fra	  Mads’s	  
s i d e . ”	   f o r t æ l l e r	  
Benjamin.	   ”Udover	   den	  
smule	   jalousi	   der	   er	  
opstået,	  så	  har	  de	   5leste	  
reageret	   positivt.	   Jeg	  
tror	   at	   der	   var	   mange,	  
s o m	   h a v d e	   e n	  
fornemmelse,	   om	   at	   vi	  
ville	   5inde	   sammen,	   så	  
for	   mange	   af	   vores	  
tæt te	   venner,	   kom	  
offentliggørelsen	   ikke	  
som	   en	   overraskelse”	  
fortæller	  Mikkel.	  •

Mikkel	  3.a	  &	  Benjamin	  
3.z	  har	  været	  sammen	  i	  
1	  år	  og	  15	  dage,	  og	  
mener	  selv	  at	  de	  har	  et	  
pletfrit	  forhold.	  	  

Tekst af Freja 1n og Nathalie 1a
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FG’s Turtelduer

Som	  I	  kan	  se,	  blomstrer	  kærligheden	  blandt	  FG’s	   elever.	  Vi	  vil	  meget	  gerne	  bede	  
om	   din	  hjælp	  til	  at	  holde	  os	  opdaterede	  omkring	  denne	  liste.	  Dette	  kan	  ske	  via	  
Lectio,	   vores	   postkasse	   (hænger	   på	   rød	  gang	  ved	  dueslagene)	   eller	   noget	   helt	  
tredje.	  På	  forhånd	  tak!

-	  Katrine	  og	  Emilie,	  3.s

Nynne%3.x%
Sofie%2.s%
Ellen%2.b%
Vibe%3.s%

Emilie%3.w%
Runa%3.y%%

Louise%3.y%
Selena%2.y%
Andrea%1.u%

Sofie%3.z%
Natascha%3.z%

Anne%2.y%
Julie%2.b%

Emma%2.u%
Nicole%2.r%
Dina%1.m%
Klara%1.u%
Mia%1.x%
Mia%2.r%

Mette%1.x%
Lise%2.u%
Line%2.m%

Pernille%2.m%
Christina%2.q%
Sofie%M%2.u%
Nicole%2.z%
Amalie%2.s%

Vivi%3.a%
%

%
Kristoffer)3.z)
Emil)3.s)
Sebastian)Krabbe)3.s)
Jakob)2.m)
Lasse)3.b)
Simon)3.y)
Frederik)3.y)
Hano)2.w)
Jacob)2.s)
Frederik)G)3.w)
Mads)3.z)
Simon)2.w)
Emil)2.u)
Casper)2.w)
Jacob)2.r)
Mattias)2.z)
Johan)1.r)
Anders)1.t)
Kristoffer)2.p)
Frederik)2.x)
Joakim)2.v)
Simon)2.q)
Nicolai)2.q)
Jonathan)2.p)
Nikolas)3.a)
Joachim)1.p)
Rasmus)2.z)
Frederik)A)3.w)
)

)

Frederik	  1.x
Frej	  2.y
Mads	  Emil	  1.x
Thomas	  1.u
Asger	  1.v
Mathias	  1.n
Nicolai	  1.r	  
Martin	  2.z
Mesheil	  1.x
Mads	  1.u
Benjamin	  1.m	  
Magnus	  3.y
Oliver	  1.t
Felix	  3.u
Mikkel	  3.u

Nicoline	  2.b
Amalie	  2.w
Pernille	  1.w

Klara	  1.t
Mia	  1.z

Signe	  1.n
Emma	  1.b
Anna	  	  1.z

Khadija	  1.t
Selina	  1.b
Julie	  1.b

Cecilie	  2.a
Cecilie	  1.y
Simone	  2.a

Caroline	  1.m

Y U No Return My Love
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Hot eller not?
Hot:
 
- GALLA = LANCHIERS!
- Tilbudskanaler ! J (For os, der ellers kun ejer TV2, Ramasjang, Update, 
DR1, DR2, DRK og DRHD.
- Den klassiske: De vidunderlige røde streger på lectio kan få ens humør 
helt i top.
- At vente med at fortælle om sit 12-tal, til man har et skænderi med sine 
forældre.
- Grimdag d. 2. december! Alle skal møde op og være ekstremt grimme. 
Fantastisk!
- Ungdomshuset er vist ok fedt?
- SRP er så mega, ufatteligt hot.
- Gymnastikevent for 2.g’erne.

Not:
 
- At komme for sent og finde ud af, at man skal være på gul gang eller i 
lokale 127. Fuck…
- Iskolde, mørke morgener og aftener. (Det er mørkt når man tager i skole 
OG når man tager hjem!!)
- At vi aldrig nogensinde hører om ”klub æg”. Hvor er I blevet af ?
- At stalke totalt ukendte folks billeder på facebook.
- Manglende elevatorer på skolen. (Eller nogle vi faktisk må bruge.. ikke 
den eksklusive i K-bygningen)
- Når man opdager, at man IKKE har lavet en backup på den opgave, 
som netop har valgt at slette sig selv fra computeren.
- At eleverne ikke har egen kode til kopimaskinen.
- At der ikke er launge nede I kælderen. Der er ellers fantastisk god plads 
til det!

Horoskoper
VANDMANDEN: Du begynder at føle dit liv er noget lort. Først er 
fremmest er du vandmand. Vandmænd er ulækre og slaskede (men 
sjove at kaste efter folk) Ikke nok med det, begynder dit hoved også at 
svulme op, og folk begynder at grine af dig hver eneste dag. Da dit 
hoved er svulmet op til det maksimale, vælger du at punktere det. Det 
finder du ud af, var en rigtig skidt idé. Du har nu både en 
vinterdepression OG et punkteret hoved. Øv.
 
FISK: Du får idéen til julemusik året rundt på en radiokanal kaldet 
Radio-Allan. De første måneder kører din biks overraskende godt, og 
folk bliver meget glade oven i låget, pga al den julemusik. Pludselig 
begynder folk at forbinde julemusik med fjollede jule-hatte, og  netop 
dette gør dig rigtig bange. Du hader fjollede hatte. Andre mennesker 
har samme had, og begynder at sende klager til din radiostation. Du må 
lukke radioen med et underskud på 14.000.004 kroner.
 
VÆDDEREN: Du bliver forelsket i din hamster. Din hamster virker 
ikke fuldt ud interesseret i dig, men mere i den mad du fodrer den med. 
Det bliver du meget fornærmet over, og begynder ikke at give den 
mad. 
3 dage efter er din hamster død. I slutningen af december finder du din 
drømmefyr. Stadig ikke et menneske, men et dyr. Hvilket dyr er en 
overraskelse. (uhhh)
 
TYREN: 
En ekstra arm vokser ud af venstre side af din krop. Det overrasker dig 
meget, da du ikke er vant til sådan en voldsom hændelse på en kedelig 
dag i november. Du vælger at udnytte det, og bliver til en superhelt. Du 
kalder dig selv: 3-arm, hvilket egentlig er et røvkedelig navn, men du 
er ikke så opfindsom. 
Du imponerer ikke så mange mennesker, da den 3. arm mest af alt, 
bare giver dig en dårlig balance. Du dropper karrieren som superhelt, 
og sælger i stedet din arm til forskning for 56 kroner.
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Tvillingen
Du får en bizar start på måneden. En samtale med dine forældre 
udleder i, at informationen om at din mor lige har født en kopi af dig, 
tager en vild drejning på dit liv. Du bliver nu nød til at bygge ud, da du 
nu har fået en sambo. Du begynder til badminton (spiller double), så 
dig og din ”kopi” kan tilbringe mere tid sammen. Og din seng er for 
lille til både dig og din ”kopi”, så denne måneds udgifter går på en ny 
seng.  P.s. din måned bliver kun værre af, at i nu er to der skal have 
julegaver (hvilket betyder mindre gaver….)

Krebsen
Du får en kølig start på måneden, da du starter til vinterbadning, fordi 
du savner smagen af saltvand. Du starter nu en indsamlingsgruppe du 
kalder ”Hjælp jeg er en krebs”, hvilket resulterer i at du nu får råd til 
en ny våddragt. Du får endnu en idé, som omhandler bamser. Du 
starter en wannabe ”Build-a-bear”, som du kalder ”Build-a-aquarium”, 
som går strålende. Så din måned er der godt  med fart på!

Løven
Du får en forfærdelig start på jule-måneden. Dit ansigt eksploderer. 
Slut.

Jomfruen
Du får en spændende start på måneden, da du vælger at starte din egen 
helse-kost-forretning. Du placerer den lille forretning på hovedgaden i 
Uvelse. Du samler mange ældre mennesker og andre jomfruer til den 
vilde by!! Når dine kunder træder ind i din lille forretning, bliver man 
gasset med en lugt af vildt lækre økologiske dadler og ikke mindst 
gløgg. Du får en lorte juleaften, fordi du bliver nød til at lukke din lille 
butik OG fordi din yndlings fisk nu dør!! Lorte måned….

Vægten:
I denne måned føler du dig stærk. Der er ikke en eneste ting, du ikke 
kan bære. Du står med vandrette arme og parat til en hver fjende.  
Men måske skal du passe lidt på vægten. Du må ud og træne noget 
mere og ikke hele tiden spise lækre romkugler i kantinen. Selvom de er 
billige og lækre.
 
Skorpion:
Du ser ikke normal ud i denne måned. Du har pludselig seks par øjne 
omkring dig og alle stirre på dig. Er de mon bange for dig? Eller er de 
misundelige på din skarpe og ustyrlige hale. Du er et faaaarligt dyr! 
Sniger dig ind på dit bytte og spørg frækt: om I ikke skal følges til 
galla?
 
 
Skytten:
Du er en meget omsorgsfuld person lige nu. Du beSKYTTER dine 
nærmeste og er klar til kamp, hvis nogen gør dem fortræd. Med pil og 
bue, skal der ud og stjæles nogle hjerter. Du er parat til kærlighed i 
denne måned, så bare date løs!
 

Stenbukken:
Du kan godt være lidt tung i ”bagen” i denne uge. Det er som om du 
har sten i baglommerne, du gider ikke rejse når matematik læreren 
spørger om du ikke kan forklare om lineære funktioner oppe på tavlen. 
Du risikerer også i denne måde at bukke over for pres, så bare tro på 
dig selv og lad det andre sejle deres egen sø.
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Glæder	  du	  dig	  også	  til	  jul?	  Feel	  Good	  	  har	  udarbejdet	  den	  ultimative	  liste	  
over	  juleaktiviteter	  -	  1-24.	  december	  -,	  der	  er	  værd	  at	  beskæftige	  sig	  med,	  
hvis	  man	  elsker	  julen,	  eller	  hvis	  man	  bare	  ikke	  kan	  vente	  til	  juleaften:)

1. Så	  er	  julemåneden	  skudt	  i	  gang!	  Så	  hvis	  du	  endnu	  ikke	  har	  fået	  købt	  
årets	  julekalender,	  eller	  kalenderlys,	  så	  skynd	  dig	  ned	  i	  den	  nærmeste	  
netto,	  rema	  eller	  føtex!	  Og	  husk	  så	  at	  se	  julekalenderen	  i	  TV.

2. Måske	  dit	  julehjerte	  brænder	  for	  en	  special	  someone?	  Send	  en	  sød	  
julehilsen	  til	  han/hende,	  der	  betyder	  noget	  særligt	  for	  dig.

3. Vi	  kender	  det	  alle.	  Familien	  er	  træt	  af,	  at	  vi	  ikke	  tilbringer	  nok	  
kvalitetstid	  sammen.	  Men	  så	  er	  det	  jo,	  at	  du	  foreslår,	  at	  I	  alle	  sætter	  jer	  
ned	  og	  laver	  juledekorationer	  sammen.	  Det	  er	  noget	  af	  det	  hyggeligste.

4. (2.	  søndag	  i	  advent)	  Måske	  var	  det	  på	  tide	  at	  gå	  i	  gang	  med	  at	  lave	  en	  
ønskeliste	  til	  den	  gode	  gamle	  julemand?	  

5. Bagedag.	  Brunkager,	  klejner,	  honninghjerter,	  pebernødder	  (og	  konfekt)	  
er	  super	  lækkert.	  Så	  det	  er	  bare	  med	  at	  tænde	  for	  komfuret	  og	  hive	  
stjerneformen	  frem	  fra	  køkkenskuffen.

6. SRP	  start.	  Nooo…

7. Hvis	  det	  endnu	  ikke	  er	  begyndt	  at	  sne,	  så	  byg	  dig	  en	  slæde	  og	  en	  
snekanon.	  Et	  alternativ	  er	  at	  købe	  en	  snespray,	  som	  du	  kan	  dekorere	  dit	  
vindue	  med.	  

8. Du	  kommer	  i	  tanke	  om,	  at	  du	  skal	  købe	  julegaver,	  julepapir,	  pynt	  og	  alt	  
muligt	  andet	  gøgl!	  Tag	  i	  byen	  og	  gå	  på	  juleshopping	  inden	  butikkerne	  
bliver	  overfyldte	  med	  travle	  danskere!	  Hvis	  du	  ikke	  kan	  overskue	  dette:	  
Fat	  øksen	  og	  hug	  en	  5in	  træmand	  til	  et	  heldigt	  familiemedlem.

9. Foreslå	  dine	  venner,	  at	  I	  alle	  tager	  i	  skøjtehal.	  Hvis	  du	  ingen	  penge	  har,	  
kan	  du	  altid	  tjekke	  om	  isen	  på	  teglgårdssøen	  er	  stabil	  nok.	  Hvis	  du	  ikke	  
har	  mod	  på	  skøjterne,	  er	  is5iskeri	  den	  helt	  store	  dille	  i	  år.	  Med	  spand,	  
5iskestang,	  transistorradio	  og	  en	  trebenet	  taborat,	  kan	  du	  nu	  tilbringe	  
en	  dejlig	  dag	  ved	  kanten	  af	  et	  hul	  i	  søen.

Det’ sørme, det’ sandt, december

Glæder	  du	  dig	  også	  til	  jul?	  Feel	  Good	  	  har	  udarbejdet	  den	  ultimative	  liste	  
over	  juleaktiviteter	  -	  1-24.	  december	  -,	  der	  er	  værd	  at	  beskæftige	  sig	  med,	  
hvis	  man	  elsker	  julen,	  eller	  hvis	  man	  bare	  ikke	  kan	  vente	  til	  juleaften:)

1. Så	  er	  julemåneden	  skudt	  i	  gang!	  Så	  hvis	  du	  endnu	  ikke	  har	  fået	  købt	  
årets	  julekalender,	  eller	  kalenderlys,	  så	  skynd	  dig	  ned	  i	  den	  nærmeste	  
netto,	  rema	  eller	  føtex!	  Og	  husk	  så	  at	  se	  julekalenderen	  i	  TV.

2. Måske	  dit	  julehjerte	  brænder	  for	  en	  special	  someone?	  Send	  en	  sød	  
julehilsen	  til	  han/hende,	  der	  betyder	  noget	  særligt	  for	  dig.

3. Vi	  kender	  det	  alle.	  Familien	  er	  træt	  af,	  at	  vi	  ikke	  tilbringer	  nok	  
kvalitetstid	  sammen.	  Men	  så	  er	  det	  jo,	  at	  du	  foreslår,	  at	  I	  alle	  sætter	  jer	  
ned	  og	  laver	  juledekorationer	  sammen.	  Det	  er	  noget	  af	  det	  hyggeligste.

4. (2.	  søndag	  i	  advent)	  Måske	  var	  det	  på	  tide	  at	  gå	  i	  gang	  med	  at	  lave	  en	  
ønskeliste	  til	  den	  gode	  gamle	  julemand?	  

5. Bagedag.	  Brunkager,	  klejner,	  honninghjerter,	  pebernødder	  (og	  konfekt)	  
er	  super	  lækkert.	  Så	  det	  er	  bare	  med	  at	  tænde	  for	  komfuret	  og	  hive	  
stjerneformen	  frem	  fra	  køkkenskuffen.

6. SRP	  start.	  Nooo…

7. Hvis	  det	  endnu	  ikke	  er	  begyndt	  at	  sne,	  så	  byg	  dig	  en	  slæde	  og	  en	  
snekanon.	  Et	  alternativ	  er	  at	  købe	  en	  snespray,	  som	  du	  kan	  dekorere	  dit	  
vindue	  med.	  

8. Du	  kommer	  i	  tanke	  om,	  at	  du	  skal	  købe	  julegaver,	  julepapir,	  pynt	  og	  alt	  
muligt	  andet	  gøgl!	  Tag	  i	  byen	  og	  gå	  på	  juleshopping	  inden	  butikkerne	  
bliver	  overfyldte	  med	  travle	  danskere!	  Hvis	  du	  ikke	  kan	  overskue	  dette:	  
Fat	  øksen	  og	  hug	  en	  5in	  træmand	  til	  et	  heldigt	  familiemedlem.

9. Foreslå	  dine	  venner,	  at	  I	  alle	  tager	  i	  skøjtehal.	  Hvis	  du	  ingen	  penge	  har,	  
kan	  du	  altid	  tjekke	  om	  isen	  på	  teglgårdssøen	  er	  stabil	  nok.	  Hvis	  du	  ikke	  
har	  mod	  på	  skøjterne,	  er	  is5iskeri	  den	  helt	  store	  dille	  i	  år.	  Med	  spand,	  
5iskestang,	  transistorradio	  og	  en	  trebenet	  taborat,	  kan	  du	  nu	  tilbringe	  
en	  dejlig	  dag	  ved	  kanten	  af	  et	  hul	  i	  søen.

10. Hvis	  det	  rent	  faktisk	  sner,	  så	  må	  du	  jo	  straks	  ud	  og	  5inde	  Danmarks	  
højeste	  bakker,	  så	  du	  igen	  kan	  mærke	  suset	  i	  maven	  ved	  at	  drøne	  af	  sted	  
med	  200	  km/t.

11. (3.	  søndag	  i	  advent).	  Dit	  dvd	  samling	  gemmer	  sikkert	  på	  nogle	  af	  de	  
gode	  gamle	  juleklassikere:	  Krummernes	  Jul,	  Jesus	  og	  Jose5ine,	  Alene	  
hjemme,	  En	  juleromance.	  Nu	  har	  du	  muligheden	  for	  at	  komme	  igennem	  
hele	  molevitten.

12. Så	  er	  der	  kun	  12	  dage	  til	  jul,	  og	  du	  opdager,	  at	  dit	  værelse	  ligner	  lort.	  Giv	  
det	  en	  omgang	  med	  støvsugeren	  og	  vaskekluden,	  det	  vil	  dine	  forældre	  
bifalde.	  Og	  måske	  vil	  de	  endda	  donere	  en	  smule	  penge	  til	  den	  næste	  
julefrokost,	  hvis	  du	  også	  snupper	  stuen	  og	  køkkenet?

13. Santa	  Lucias	  dag!	  Der	  er	  som	  regel	  optog	  på	  skolerne	  eller	  nede	  i	  byen,	  
så	  underholdning	  kommer	  du	  ikke	  til	  at	  mangle.	  Hvis	  det	  ikke	  er	  nok	  for	  
dig,	  kan	  du	  evt.	  smække	  en	  krans	  over	  hovedet	  og	  gå	  en	  tur	  i	  kvarteret,	  
imens	  du	  skråler	  ”Nu	  bæres	  lyset	  frem!”

14. Hold	  klippeklisterdag.	  Flet	  en	  julestjerne	  eller	  et	  kræmmerhus	  (drop	  de	  
grimme	  musetrapper!),	  drik	  noget	  varm	  kakao	  og	  lyt	  til	  alle	  
juleklassikerne.	  

15. Inviter	  alle	  dine	  venner	  hjem	  til	  pakkeleg.	  Alle	  skal	  købe	  to	  gave	  til	  20	  kr.	  
stk.,	  og	  så	  kan	  I	  ellers	  gå	  i	  gang	  med	  at	  rasle	  om	  de	  saftige	  sager	  resten	  
af	  aftenen.	  (Til	  din	  egen	  fordel:	  Husk	  snydeterninger.)

16. Pakkelegen	  var	  selvfølgelig	  en	  ren	  succes,	  så	  hvorfor	  ikke	  holde	  en	  
spilaften	  med	  TP,	  Monoply,	  Master	  Mind,	  Risk,	  Stratego	  og	  Bedstemor	  
Med	  Slag	  I?	  

17. Du	  føler	  dig	  selvfølgelig	  helt	  ekstremt	  fed	  efter	  en	  række	  julefrokoster,	  
med	  øl,	  god	  mad,	  juleslik	  -‐	  og	  kager.	  Men	  fat	  mod.	  Pak	  løbeskoene	  ned	  i	  
din	  sportstaske	  og	  tag	  med	  dine	  venner	  i	  det	  nærmeste	  5itnesscenter.	  

18. (4.	  søndag	  i	  advent)	  Nu	  er	  det	  på	  tide	  at	  skaffe	  årets	  juletræ.	  Du	  kan	  
evt.	  tage	  din	  familie	  med	  ud	  i	  skoven,	  så	  I	  kan	  hugge	  det	  perfekte	  
grantræ	  ned!	  En	  anden	  mulighed	  er	  selvfølgelig	  at	  købe	  et.	  Men	  det	  er	  
bare	  hverken	  sjovt	  eller	  sejt.	  Du	  kan	  altid	  bore	  huller	  i	  en	  lang	  stang	  og	  
stikke	  grene	  igennem.	  Det	  kan	  også	  bruges	  igen	  til	  næste	  år.	  
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Det’ sørme, det’ sandt, december DATINGSERVICE-LISTEN

Efter lang tids overvejelse er datingdæmonerne, ved hjælp af deres 

fremragende matchmaking-intuition, kommet frem til hvem der skulle 

sættes sammen, for at der kunne opstå magi på dansegulvet. De 

følgende par er: 

Frederik 3.w - Sofie 3.z

Victor 3.y – Anne-Marie 3.x
Jakob 3.b - Beatrice 3.y

Mathias 1.m – Julie S. 2.u
Christian 1.a – Trine Green 2.y

Andreas 1.x - Theresa Greibe, 1.u
Martin 1.x – Natasja 1.y

Gustav 2.s - Louise Klarskov 1.z

Vi håber, at alle får en uforglemmelig aften!

Kys og kram
Datingdæmonerne

Ida, Helene og Anne 3.M

PS: Her er lidt til at komme i stemning på:
http://bit.ly/rV8xD9

Glæder	  du	  dig	  også	  til	  jul?	  Feel	  Good	  	  har	  udarbejdet	  den	  ultimative	  liste	  
over	  juleaktiviteter	  -	  1-24.	  december	  -,	  der	  er	  værd	  at	  beskæftige	  sig	  med,	  
hvis	  man	  elsker	  julen,	  eller	  hvis	  man	  bare	  ikke	  kan	  vente	  til	  juleaften:)

1. Så	  er	  julemåneden	  skudt	  i	  gang!	  Så	  hvis	  du	  endnu	  ikke	  har	  fået	  købt	  
årets	  julekalender,	  eller	  kalenderlys,	  så	  skynd	  dig	  ned	  i	  den	  nærmeste	  
netto,	  rema	  eller	  føtex!	  Og	  husk	  så	  at	  se	  julekalenderen	  i	  TV.

2. Måske	  dit	  julehjerte	  brænder	  for	  en	  special	  someone?	  Send	  en	  sød	  
julehilsen	  til	  han/hende,	  der	  betyder	  noget	  særligt	  for	  dig.

3. Vi	  kender	  det	  alle.	  Familien	  er	  træt	  af,	  at	  vi	  ikke	  tilbringer	  nok	  
kvalitetstid	  sammen.	  Men	  så	  er	  det	  jo,	  at	  du	  foreslår,	  at	  I	  alle	  sætter	  jer	  
ned	  og	  laver	  juledekorationer	  sammen.	  Det	  er	  noget	  af	  det	  hyggeligste.

4. (2.	  søndag	  i	  advent)	  Måske	  var	  det	  på	  tide	  at	  gå	  i	  gang	  med	  at	  lave	  en	  
ønskeliste	  til	  den	  gode	  gamle	  julemand?	  

5. Bagedag.	  Brunkager,	  klejner,	  honninghjerter,	  pebernødder	  (og	  konfekt)	  
er	  super	  lækkert.	  Så	  det	  er	  bare	  med	  at	  tænde	  for	  komfuret	  og	  hive	  
stjerneformen	  frem	  fra	  køkkenskuffen.

6. SRP	  start.	  Nooo…

7. Hvis	  det	  endnu	  ikke	  er	  begyndt	  at	  sne,	  så	  byg	  dig	  en	  slæde	  og	  en	  
snekanon.	  Et	  alternativ	  er	  at	  købe	  en	  snespray,	  som	  du	  kan	  dekorere	  dit	  
vindue	  med.	  

8. Du	  kommer	  i	  tanke	  om,	  at	  du	  skal	  købe	  julegaver,	  julepapir,	  pynt	  og	  alt	  
muligt	  andet	  gøgl!	  Tag	  i	  byen	  og	  gå	  på	  juleshopping	  inden	  butikkerne	  
bliver	  overfyldte	  med	  travle	  danskere!	  Hvis	  du	  ikke	  kan	  overskue	  dette:	  
Fat	  øksen	  og	  hug	  en	  5in	  træmand	  til	  et	  heldigt	  familiemedlem.

9. Foreslå	  dine	  venner,	  at	  I	  alle	  tager	  i	  skøjtehal.	  Hvis	  du	  ingen	  penge	  har,	  
kan	  du	  altid	  tjekke	  om	  isen	  på	  teglgårdssøen	  er	  stabil	  nok.	  Hvis	  du	  ikke	  
har	  mod	  på	  skøjterne,	  er	  is5iskeri	  den	  helt	  store	  dille	  i	  år.	  Med	  spand,	  
5iskestang,	  transistorradio	  og	  en	  trebenet	  taborat,	  kan	  du	  nu	  tilbringe	  en	  
dejlig	  dag	  ved	  kanten	  af	  et	  hul	  i	  søen.

10. Hvis	  det	  rent	  faktisk	  sner,	  så	  må	  du	  jo	  straks	  ud	  og	  5inde	  Danmarks	  
højeste	  bakker,	  så	  du	  igen	  kan	  mærke	  suset	  i	  maven	  ved	  at	  drøne	  af	  sted	  
med	  200	  km/t.

11. (3.	  søndag	  i	  advent).	  Dit	  dvd	  samling	  gemmer	  sikkert	  på	  nogle	  af	  de	  
gode	  gamle	  juleklassikere:	  Krummernes	  Jul,	  Jesus	  og	  Jose5ine,	  Alene	  
hjemme,	  En	  juleromance.	  Nu	  har	  du	  muligheden	  for	  at	  komme	  igennem	  
hele	  molevitten.

12. Så	  er	  der	  kun	  12	  dage	  til	  jul,	  og	  du	  opdager,	  at	  dit	  værelse	  ligner	  lort.	  Giv	  
det	  en	  omgang	  med	  støvsugeren	  og	  vaskekluden,	  det	  vil	  dine	  forældre	  
bifalde.	  Og	  måske	  vil	  de	  endda	  donere	  en	  smule	  penge	  til	  den	  næste	  
julefrokost,	  hvis	  du	  også	  snupper	  stuen	  og	  køkkenet?

13. Santa	  Lucias	  dag!	  Der	  er	  som	  regel	  optog	  på	  skolerne	  eller	  nede	  i	  byen,	  
så	  underholdning	  kommer	  du	  ikke	  til	  at	  mangle.	  Hvis	  det	  ikke	  er	  nok	  for	  
dig,	  kan	  du	  evt.	  smække	  en	  krans	  over	  hovedet	  og	  gå	  en	  tur	  i	  kvarteret,	  
imens	  du	  skråler	  ”Nu	  bæres	  lyset	  frem!”

14. Hold	  klippeklisterdag.	  Flet	  en	  julestjerne	  eller	  et	  kræmmerhus	  (drop	  de	  
grimme	  musetrapper!),	  drik	  noget	  varm	  kakao	  og	  lyt	  til	  alle	  
juleklassikerne.	  

15. Inviter	  alle	  dine	  venner	  hjem	  til	  pakkeleg.	  Alle	  skal	  købe	  to	  gave	  til	  20	  kr.	  
stk.,	  og	  så	  kan	  I	  ellers	  gå	  i	  gang	  med	  at	  rasle	  om	  de	  saftige	  sager	  resten	  af	  
aftenen.	  (Til	  din	  egen	  fordel:	  Husk	  snydeterninger.)

16. Pakkelegen	  var	  selvfølgelig	  en	  ren	  succes,	  så	  hvorfor	  ikke	  holde	  en	  
spilaften	  med	  TP,	  Monoply,	  Master	  Mind,	  Risk,	  Stratego	  og	  Bedstemor	  
Med	  Slag	  I?	  

17. Du	  føler	  dig	  selvfølgelig	  helt	  ekstremt	  fed	  efter	  en	  række	  julefrokoster,	  
med	  øl,	  god	  mad,	  juleslik	  -‐	  og	  kager.	  Men	  fat	  mod.	  Pak	  løbeskoene	  ned	  i	  
din	  sportstaske	  og	  tag	  med	  dine	  venner	  i	  det	  nærmeste	  5itnesscenter.	  

18. (4.	  søndag	  i	  advent)	  Nu	  er	  det	  på	  tide	  at	  skaffe	  årets	  juletræ.	  Du	  kan	  
evt.	  tage	  din	  familie	  med	  ud	  i	  skoven,	  så	  I	  kan	  hugge	  det	  perfekte	  
grantræ	  ned!	  En	  anden	  mulighed	  er	  selvfølgelig	  at	  købe	  et.	  Men	  det	  er	  
bare	  hverken	  sjovt	  eller	  sejt.	  Du	  kan	  altid	  bore	  huller	  i	  en	  lang	  stang	  og	  
stikke	  grene	  igennem.	  Det	  kan	  også	  bruges	  igen	  til	  næste	  år.	  

19. Sæt	  dig	  godt	  til	  rette	  i	  vinduet	  og	  sats	  på,	  at	  du	  får	  et	  glimt	  af	  julemanden	  
og	  hans	  rensdyr.	  Hvis	  du	  skulle	  risikere	  at	  blive	  skuffet,	  kan	  du	  altid	  
bygge	  en	  5in	  snemad	  til	  trøst.

20. 3.g’erne	  får	  deres	  liv	  igen.	  

21. Så	  er	  der	  juleafslutning	  på	  skolen!	  Og	  du	  skal	  selvfølgelig	  med!

22. Pynt	  jeres	  5lotte	  juletræ,	  så	  det	  bliver	  endnu	  5lottere!	  Gør	  dig	  umage,	  det	  
skal	  være	  skide	  5lot!	  

23. Tag	  en	  slapper	  foran	  5jernsynet	  og	  se	  alle	  de	  hyggelige	  juleudsendelser,	  
for	  du	  har	  haft	  en	  meget	  hektisk	  måned!	  Du	  skulle	  måske	  lige	  rense	  
skorstenen,	  så	  julemanden	  ikke	  får	  yderligere	  besvær	  med	  at	  komme	  
ned	  igennem	  den.

Så	  kom	  den	  endelig!	  Juleaften.	  Det	  betyder	  ekstra	  meget	  jule5ilm,	  juleslik,	  
julemad,	  julegaver,	  juletræ,	  julesange	  og	  lækkert	  samvær	  med	  familien!	  Nyd	  det!

http://bit.ly/rV8xD9
http://bit.ly/rV8xD9

