
 

 

 



Kære FG! 

Så blev det langt om længe tid til endnu et nr. af skolebladet. Her på redaktionen er vi 
blevet inspireret af fredagens CU-tema og denne måneds blad har derfor også temaet 
“Superhelt og superskurke”. Vi interviewer hverdagens helte, finder ud af hvad folk skal 
have på til CU og meget mere! Derudover er redaktionen i denne måned stolt over at 
kunne præsentere den nye brevkasse der endelig er kommet på benene. Her vil Simon 
forsøge at hjælpe fortvivlede elever med deres dilemmaer og problemer! Læs med og 
måske kan du også få et godt råd med på vejen! 
 Marts måned ligger nu lige om hjørnet og efterhånden er folk ved at være kommet sig 
over årets Prag og Val-T tur! Er det hårdt at komme tilbage til skolen?? Fortvivl ej! Der er 
faktisk  kun 3 uger til påskeferien og derudover er foråret ved at være på vej. Men i stedet 
for at gå og tælle dage til ferien så nyd tiden i skolen! For 3.gerne og 2. hf’erne er dagene 
ved at være talte og det varer ikke længe før der takkes af og huen kommer på hovedet. Vi 
er tættere på studenterfesterne og vognturen end nogensinde før, så giv den gas og nyd 
hver en morgensamling, fest og sågar time fuldt ud - det er ovre før vi aner det! Skulle man 
alligevel kede sig ihjel i skolen er FG memes den helt store dille i blandt skolens elever. 
Find siden på Facebook og check billederne ud, der skulle være nok materiale til at 
underholde dig i et stykke tid! 

Glædelig marts

- Redaktørerne 



Slum Radio
Af Adele Bennett 1.C

Hver Onsdag kl.20-23 spiller DJ 
Kreatiw og J-Stone live musik over 
radio kanalen Slum radio, som kan 
hørers over hele kloden via 
Mixify.com hvor bla. Den svenske DJ 
Adrian Lux, som gæstede Roskilde 
2012, også spiller. 

De to dj’s Kreatiw og J-Stone, også 
kendt som Alexander kreativ 3.Y og 
Julius Hvidsteen 2.U, startede slum 
radio op første gang i oktober 2012, 
efter FG radioen aldrig rigtig kom på 
benene, med et mål om at spille 
musik til os studerende som sidder 
hjemme onsdag aften og terper 
lektier og afleveringer. 

Hver onsdag aften har radioen et nyt 
tema som der spilles musik ud fra. 
Temaerne er valgt af Alexander og 
Julius, eller ud fra lytters 
efterspørgsel. Har du et tema du 
gerne vil hører, så skriv endelig til 
dem.

Radioen satser på at få gæste dj’s 
med et par gange om måned, og 
indtil videre er der booket gæste dj’s 
til studiet, hver anden onsdag frem til 
april/maj.                              

Gæste DJ KOSTHA i studiet d.6 
februar 

Udover Slum radio hver onsdag, så er 
dj Kreatiw og J-Stone fuld i gang med 
at lave egne tracks, og spille til 
forskellige arrangementer i fritiden.  

De to dj’s er også kendt for at sætte 
gange i den populære Grill Q, der 
bliver afholdt en gang om året. Slum 
radio har spillet to år i træk, og har 
en forhåbning om at komme til at 
spille for tredje gang, fredag d.3 maj 
hvor årets Grill Q bliver afholdt.  

Så tjek Slum radios hjemme side ud 
på 
slumradio.wix.com/slumradio, hvor 
du kan læse meget mere og komme 
direkte videre til live radioen.  Og 
ellers så klik ind på deres Facebook 
side ”Slum radio”. 



Hvad er meningen med livet?  
a) At udnytte sine egenskaber til det bedre 
b) Øøøøhhh - at skabe en ultimativinator 
c) At anskaffe sig den ultimative ringetone 
d) At overtage verdensherredømmet 
e) At søge mod det uendelig univers 

Hvem ville du først redde ud af et 
brændende hus? 
a) Min utrolige familie 
b) Min gøre-verden-til-et-helvede-inator 
c) Min mobiltelefon 
d) Mig selv, så jeg kan overtage 
VERDENSHERREDØMMET (og måske 
min tykpandede ven) 
e) Uendelig mange - ingen vil blive glemt! 

Hvor mange har du reddet 
gennem din karriere? 
a) 11 
b) Min datter Vanessa eller nej 
vent... 
c) 46 
d) Ingen endnu, men når min plan 
lykkes, kan jeg redde alle 
e) Uendelig mange Hvad er det ultimative outfit?  

a) en lækker stram dragt som matcher min 
families 
b) det kender kun jeg og det kan jeg skabe 
med min ultimativeoutfittinator 
c) Baggi-pants og en lækker stram trøje 
d) Noget med en smuk hat med fjer 
e) Noget jeg kan bruge i det uendelige 
univers!!  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hvad er din yndlingsfarve (evt. til din ultimative dragt)?  
A) rød 
B) hvid 
C) grøn 
D) lilla 
E) grøn, lilla og hvid 

Flest a’er Elastipigen - du 
elsker familie livet, du er 
et ufatteligt godt 
menneske, og elsker en 
tætsiddende rød dragt. Du 
er en kedelig og ubrugelig 
superhelt..   

Flest b’er 
Doffensmirtsch - du 
laver ikke andet end 
at bygge latterlige 
maskiner. Du er 
uintelligent og 
irriterende og dine 
planer går ALTID i 
vasken!  

Flest c’er Kim Possible - 
du er en røv lækker 
teenager, som elsker at 
sparke røv! Du går dog i 
nogle sindssygt grimme 
bukser. Men er ok cool 
anyways  

Flest d’er Yzma - du er 
opsat på at overtage 
verdensherredømmet og 
mener at det en dag sker. 
Og så har du et 
forfærdeligt hånligt grin.  

Flest e’er Buzzlightyear - 
du er opsat på at nå til 
rummet. Men det kommer 
aldrig til at ske. Du er 
ubrugelig, men seriøst den 
mest cool superhelt 
alligevel!  

 
 



Horoskoper 
Vandmand

Du betaler 16500 for et få lavet større bryster hos en plastikkirurg i 
Polen. Din forståelse af polsk er ikke hvad den har været, og du ender 

op med to pukler på ryggen. Nogle vil mene du ligner en kamel. I 
virkeligheden ligner du bare en nar. 

 
Fisk

Du er ivrig efter at blive kendt og beslutter dig for at rejse jorden 
rundt på et løbehjul- Du får derfor tatoveret et kæmpe løbehjul på 

ryggen inden rejsen. Et godt stykke uden for Roskilde finder du ud af, 
at modvind og løbehjul er en dårlig blanding og du dropper projektet. 

Tatoveringen virker dum nu. 

Vædderen
Denne måned viser sig fra en dårlig side af, da du mister højre hånd i 
et uheld med en aggressiv vaskebjørn. Da du er højrehåndet, er det en 

smule stramt. Heldigvis har du stadig venstre, som var den hånd du 
knipsede bedst med! Pyha.. 

Tyren
Du udnytter pressens interesse i din hårde oplevelse hvor du blev 

”efterladt i Prag” og udvikler en karriere som reality-stjerne. Du kalder 
dig selv ”Sidney Weeeeeee” og får et tæt forhold med Sidney Lee som 

er meget imponeret over dit opfindsomme navn.

Tvillingerne
En ven vædder med dig om, hvem der bedst kan klæde sig ud som 

tønde til fastelavnsfest. Du tager glædeligt udfordringen op. Dit outfit 
bliver meget imponerende, men da du møder op til festen forveksler 

alle dig med den rigtige tønde. Du bliver hængt op, trods råb, og 
bliver i alt tæsket 56 gange med træ bat. Ved siden af står din ven 

iført kanin-kostume og griner hånligt. I er ikke venner mere. 

Krebsen
Du beslutter dig for at lære din kat seje tricks, ligesom andre gør med 

deres hunde. Dine evner som katte-træner, viser sig at være meget 
imponerende, og inden for 3 uger har din kat udviklet en IQ på 140, 
og er i gang med at overtage verden. Du fortryder dit valg, hvilket 

resten af jordkloden også gør, da den nu ledes af katten ” Fire Lizard”



Løven
På en gåtur i en skov finder du en gammel lampe (ikke en lampe med 

lys, men sådan en som Aladdin fjoller rundt med) Du gnider på 
lampen og ud kommer der en ånd, som fortæller dig, at du får et 

ønske. Du ønsker dig at du kan flyve. Desværre viser det sig at du er 
psykisk ustabil, og der aldrig har været hverken en ånd eller en lampe. 
Dit forsøg på at flyve, ender derfor i en lettere ubehagelig oplevelse. 

Jomfruen
Du tager i denne måned 80 kg på. 

Vægten
På en rejse til Australien forelsker du dig i en koalabjørn. Du beslutter 

at bortføre koalabjørnen til Danmark. Her bliver du fanget i tolden, 
koalabjørnen bliver sendt hjem og du bliver idømt 78 års fængsel 
(straffelovens paragraf 897: koala-bortførelse = 78 års fængsel) 

Stjernes råd til dig: forelsk dig fremover i mennesker. 

Skorpionen
Du beslutter dig for udelukkende at gå i orange tøj, efter at have læst, 

at det er ”din farve” i et ALT FOR DAMERNE blad. Langsomt dør alt 
socialt liv du førhen har haft. Man skal ikke altid stole på, hvad man 

læser. 

Skytten
I slutningen af denne måned bliver du gift med Søren Ryge. Dette 

kræver at du må omlægge dit liv en smule, da Søren bl.a. kræver at I 
bor i en skov i Norge. I starten er du en smule irriteret på Søren, men 
du forstår at det kræver noget fra begge sider af, hvis en forhold skal 

fungere. 

Stenbukken
I arrigskab over at det ikke var dig, som i denne måned blev gift med 

Søren Ryge, fik tatoveret et løbehjul, eller blev forelsket i en 
koalabjørn, beslutter du dig for at hoppe ud foran et tog. Effekten af 

dit hop aftager en del, da toget holder stille. Du går hjem med en 
smule skræmmer, samt forbud om at ”opføre dig irriterende og 

underligt” på stationen. 



Hvem er din superhelt/superskurk i 
dag?? 
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MÅNEDENS SUPERSINGLE 
(overskriften skal synges) 

Pelle Kaas Vad – 19 år – 3.y – supersingle 

Du kender ham som den velklædte fyr, der 
slentrer ned mod kantinen. Ham det venlige 
muskelbundt, som er både god til lanciers og 
dødsdruk. Men hvad ved du egentlig ellers 
om den almægtige Pelle Kaas Vad? Her 
kommer alt, hvad du bør vide om månedens 
supersingle! 
 
Hvad er din hemmelige superkraft? 
Jeg er ret god i et køkken, så er jeg pænt 
hurtig(red: hvorhenne??) og jeg kan flyve - 
når jeg har drukket absint.  
 

Spændende! Jamen, hvad er så din 
kryptonit? 
Min kryptonit er min højde og mit dejlige 
varme smil på kameraer(ansøg mig på 
facebook for at se). – tidligere scoring tilføjer: 
han er meget svær at tilfredsstille. 
 
Hvad skal de super søde supersild gøre for at 
score en super stærk superheltetype som dig? 
Hun skal kunne gå på Rosen! 
Udseendemæssigt skal hun være slank og 
hun skal have en lige så god røv i et par jeans, 
som jeg selv har. Bare gør alt, hvad Nanna Aagaard fra 3.y gør, så er jeg helt solgt! 
 
Men hvorfor kommer du ikke sammen med Nanna Aagaard så? 
Det er prøvet før, og det gik ikke. Det startede i limousinen og sluttede i samme limousine. 
Når jeg tænker over det, så er det vigtigste, at supersilden kan klare mor Kirsten(red: Pelles 
mor), og det kan Nanna! (red: du behøver altså ikke at være Nanna fra 3.y) 
 
Pelle siger pænt farvel og flyver mod det uendelige univers.  
Hvis du sidder derude og er en super sød supersild, og du tænker, at denne super stærke 
superhelt (skråstreg Pelle) er noget for dig – så mød ham hver dag på Rosen eller ring eller 
send en besked til Pelles superfon: 23 96 60 33. 



Månedens side 9 pige
Pernille Strøm Øster og Line Christiansen 2.s 

Hvad synes du om at gå på FG?
- Jeg synes det er fedt at gå på fg! 
Hver dag ser man nye mennesker, og 
der er så mange forskellige typer. 
Også er der vildt god mad i kantinen! 

Er det en god klasse?
- M er en super god klasse. Der er altid 
masser af musik (overraskende) og vi 

er bare faldt rigtig godt til så hurtigt. Vi har et super fedt sammenhold i 
klassen, og der er altid noget at grine af

Hvad skal du have på til CU og hvorfor? 
- Til CU skal jeg være klædt ud som Kim Possible, fordi jeg synes den lå 
lige til højre benet når nu jeg hedder Kimmie og bl.a. fordi det var min 
yndlings serie på Disney Channel i mange år...

Hvis du kunne være en superhelt, hvem ville du så være og hvorfor? 
- Hvis jeg kunne være en superhelt ville jeg helt sikkert være 
Wonderwoamen! Hun er så'n ret sej, og kan lidt af det hele. Det eneste 
minus ved hende og hendes lille badedragt... Den tror jeg desværre ikke 
lige ville klæde min korp. Men udover det er hun ret nice!

Kimmie Krüger Claussen 
Bor i Hillerød. 
Spiller håndbold. 
Synger (overdrevet godt) 
17 år gammel. 
1.m.



De skøre 

Hvad er en "molevit"? Altså når man siger "Hele molevitten", hvad er der så egentlig tale om? 

Kære anonym. En molevit er en mængdebetegnelse, der blev foreslået af den danske handelsmand Jens 

Otto Ottosen tilbage i sommeren 1675. Han foreslog, at betegnelsen ”molevit” skulle beskrive antallet af 

brunstige får i et normalt sønderjysk landbrug midt i januar. En molevit er altså en betegnelse for 13 

brunstige får. 

Kys, klask og kram - Simon 

Hvor gammel bliver en ræv? 

Kære anonym. Ifølge Danmarks Naturfredningsforening bliver en ræv normalt højst 10 år. Denne alder er 

dog kun vejledende, idet nogle ræve kan blive op til 30 år gamle. Man siger, at ræves kost er altafgørende, 

og et Nordkoreansk eksperiment har i dag holdt ræven Lisa i live i 27 år ved kun at fodre hende humus.  

Kys, klask og kram - Simon  

Jeg har en stalker. Hvad skal jeg gøre? 

Kære anonym. Du skriver til mig, som om du har et problem med din stalker. Du bør i stedet tage det som 

et kompliment, og glæde dig over din status som stalking-offer. Hvis dette ikke er nok for dig, kan du 

overveje at vende situationen om og begynde at stalke din stalker. Det vil kræve, at et par af dine venner 

også stalker dig, og dermed stalker din stalker. Dine venner vil hurtigt finde frem til stalkerens adresse, og 

herfra kan du begynde at stalke din stalker.  

Kys, klask og kram - Simon 

Jeg falder ned af trappen konstance .. what to do ?! 

Kære anonym. Jeg vil anbefale dig ikke at gå på trapper. Du vil måske opleve mit råd som et problem, der 

vanskeliggør din dag, men med tiden vil du indse, at et liv uden trapper er et bedre liv. Du kan takke mig 

med enten en æske chokolade, fløjet ind fra Colombia, eller en lille tam fugl, der kan sige mit fulde navn på 

8 sprog.  

Kys, klask og kram - Simon 

 

 

 

 

 

 

 

 



De kærlige 

Oh du vise Simon! 

Et simpelt spørgsmål har længe rumsteret i mine tanker: Er det muligt at score en fyr blot gennem 

øjenkontakt? Er det strengt nødvendigt at small-talke eller er et enkelt (hedt) blik nok til at vække hans 

interesse? Og i så fald, hvor mange sekunders øjenkontakt er nødvendigt? 

Knus en stor fan 

Kære fan. Man siger at øjnene er vinduer ind til sjælen, og øjenkontakt er derfor så intens, at vi ofte er nødt 

til at kigge bort. Ja, det er uden tvivl muligt at vække en fyrs interesse ved et enkelt blik, men blikket skal 

fastholdes længere end du tror. Du vil få lyst til at kigge væk, men for at fjerne al usikkerhed i din udkårnes 

sjæl må du kigge ham dybt i øjnene, indtil du ser en lille gnist i toppen af det højre øje. Denne gnist er 

Amors pil, der tænder kærlighedens ild i hans sjæl.  

Kys, klask og kram - Simon 

Kære Brevkasse - Kære Simon 

Hvad i al verden skal jeg gøre? Jeg har fået et crush på en fra min klasse, jeg ved ikke om han også godt kan 

li mig, men er det en god idé at gøre noget ved det og finde ud af om der er noget, eller skal man bare være 

venner når nu man går i klasse sammen? 

Hjælp  

Hilsen den fortvivlede!! 

Kære fortvivlede. Dit problem er ikke enestående, og mange har før dig stået i den både fantastiske og 

forfærdelige situation. Jeg kender personligt flere personer, som turde tage chancen, og i dag ikke kan 

undvære hinanden. På trods af dette synes jeg, du skal overveje det forhold I har nu, og det forhold I kan få. 

Hvis I er gode venner kan det føre nogle konsekvenser med sig, hvis ikke det går. I sidste ende kommer det 

an på dine følelser. Hvis ikke du bare kan ryste dem af dig, ville det være synd ikke at forsøge og se, om der 

er noget. Du kan passende starte på fredag, hvor alkoholen muliggør tættere kontakt uden de store 

kærlighedserklæringer.   

Kys, klask og kram - Simon 

Kære Brevkasse 

Jeg er forelsket. I en fyr fra 3.g. Han er flot, pæn og rigtig sød. Vi har snakket sammen et par gange, og vi 

siger altid hej når vi mødes på gangene. Jeg vil rigtig gerne snakke mere med ham. Det eneste problem er 

bare, at jeg ikke kan finde på noget interessant at sige til ham. Kan du hjælpe mig med at finde nogle gode 

samtaleemner, eller i hvert fald bare et par gode scorereplikker der sikrer mig en plads i hans hjerte? 

Kære anonym. Tillykke! Du er forelsket, og det er jo aldrig helt skidt. Mange drenge er glade for enten 

computerspil eller sport. Bring en af disse to ting på banen og så burde samtalen køre. Hvis det mod al 

forventning ikke virker: Skift hurtigt over til at tale om vejret – evt. hvor meget du glæder dig til sommer og 

sol. Hvis du er heldig/dygtig afslører han lidt om sig selv og dette bruger du til at fange hans 

opmærksomhed. Når først hans opmærksomhed er fanget slipper han aldrig interessen for dig. I bliver gift, 

får en dreng som I kalder Mogens og en pige I kalder Frida.  

Kys, klask og kram – Simon 



De andre 

Hej Simon. Jeg har et spørgsmål til dig! Det lyder: Er det kikset/tabu at følge med i Paradise Hotel? Knus 

Kære knus. 

Nej.  

Kys, klask og kram - Simon 

Skal jeg melde mig ind skolekoret? Jeg er meget fascineret af tenorerne og deres smukke klang. De har 

totalt fortryllet mig på trods af de brummende basser. Jeg vil bare rigtig gerne tæt på tenorerne. De er så 

flotte og seje.  

Hilsen alle piger nogensinde 

Kære piger. Ja. I skal melde jer ind i koret, og det kan KUN gå for langsomt. Koret er det bedste. 

Mht. anden del af dit indlæg så tror jeg, at du har misforstået noget. Tenorerne er ikke flotte og seje. 

Basserne er korets fundament, og basserne er alt du kan drømme om. Tenorerne er blot den mindre vigtige 

af de to drengegrupper.  

Kys, klask og kram - Simon 

Hej søde Simon 

Jeg var med i en curling club inden jeg startede på FG med dig og en koreaner dreng. Hvad gik galt? Hvor 

ikke mere HIV? Jeg er helt nede i kulkælderen nu.. Hjælp mig forhelvede! 

Kære anonym. Det virker som om du har et problem. Mentalt. Jeg vil anbefale dig at søge hjælp hos en 

psykolog. Han kan hjælpe dig med at løse nogle af dine problemer med autoriteter, din far og at binde dig 

følelsesmæssigt til andre mennesker. Al held i fremtiden.  

Kys, klask og kram - Simon 

Jeg har en splint i benet. What to do!? 

Kære anonym. Din mor ved helt sikker, hvordan man fjerner splinter. Søg hjælp hos hende. I samme 

ombæring kan I passende få en snak om, hvorfor du sidste år brændte alle din mors parykker.  

Kys, klask og kram - Simon 

 



 

SCOREREPLIKKER 

• Jeg håber du har en god forsikring, for 

du har lige lavet en bule i min 

superheltedragt 

  

• Vil du være min supermand? 

  

• Skal du have en omgang i min batmobil? 

(kræver man har en batmobil) 

  

FARVELÆG DEN LÆKRE 


