
 

 

THE BG-TIMES 

- AF ELEVER, FOR ELEVER  

 

BG’s aprilsnar: 

Grædende 

elever og 

grinende lærere! 

 

 

 

Læs 2.D’s skandale historie, om de elever der føler sig trampet 

på, og virkelig gjort grin af. Derudover en KÆMPE afsløring af 

hvem syndebukken for hele skandalen er, samt forskellen på 

lærere og elever på BG. PAS PÅ! Ironi kan forekomme i 

artiklen…  

 

Når enden er god – er alting godt. 

Gåde 1: Hvad er 𝜋 + 𝑧2 + 𝑎? 

Gåde 2: Hvorfor har Anna og Lotte så store øjne? 

Gåde 3: Du står ved et T-kryds. Hvis du går den ene vej, bliver du henrettet. Hvis du går den anden vej får du 

en million. Men du ved ikke, hvilken vej der giver millionen.  

Der står to mennesker ved T-krydset. Den ene kan kun lyve, og den anden kan kun fortælle sandheden. Men 

du ved ikke, hvem der er hvem. Du må stille én af dem ét spørgsmål for at finde den rigtige vej. 

Hvem spørger du om ? 

 

Svar til gåde 1: Pizza 

Svar til gåde 2: Det ville du 

også have hvis du havde en 

hånd oppe i røven 30 min. 

hver fredag. 

Svar til gåde 3: Hvis jeg 

spørger din makker, hvilken 

vej vil han så sige jeg skal 

gå?  (Hvis man er kommet 

til at spørge ham der lyver, 

så vil han (selvfølgelig) sige 

den forkerte vej. Hvis man 

spørger ham der taler sandt, 

vil han også sige den 

forkerte vej, da hans makker 

ville sige den. Derfor skal 

man gå modsat det svar man 

får) 
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JOMFRUEN 

24. august til 23. september  

I denne uge vil kærligheden være i fokus for dig. 

Tingene vil komme let, og får du dem hurtigt ordnet, 

for du har masser af overskud. Men pas på, en 

uafklaret sag mellem dig og en ven vil blusse op 

igen, dog er det vigtigt ikke at spilde din tid på 

denne sag, da du har meget at byde på i ugen. Har 

du en partner, vil denne vise en stærk interesse for 

dig. Har du ikke en partner, vil 

der være gode muligheder for en 

flirt eller måske at få en partner. 

Hvem ved hvad denne uge vil 

bringe? Du matcher godt med: 

Vædderen  

 

Kærlighedsliv 

Arbejdsliv 

Vitalitet  

 

 

VÆGTEN 

24. september til 23. oktober  

I denne uge vil du føle dig godt tilpas, og det meste 

vil du klare nemt. Der vil dog være nogle problemer 

helt tilbage fra januar, som du endnu ikke har fået 

løst; det kan være i forbindelse med skole/arbejde, 

men dem klarer du nemt, da du vil være i godt 

humør og have masser af overskud. Faktisk formår 

du også at hjælpe andre i ugen, men sidst på ugen vil 

du måske føle dig lidt udkørt og træt. Nyd ugen hvor 

du vil få tingene fra hånden, men pas på ikke at have 

for mange ting om ørerne. Du matcher godt med: 

Krebsen 

 

Kærlighedsliv  

Arbejdsliv  

Vitalitet  

Af: Amanda, Kian, Jonas og Samey 

2.D har været på studietur i Rom, og det har været noget af en tur med blod, sved, 

tårer….. og druk. Vi i 2.D har interviewet den bedårende Jonas Ørving omkring 

deres studietur.  

Hvad var det vildeste du oplevede på oplevede på turen? ‘’Jeg havde drukket 

mig stiv en aften. Så havde jeg siddet og chillet med nogen fra klassen, mens vi 

drak os hammer lamme. Anna spurgte om vi skulle have is, og jeg sagde YESs!. og 

så løb vi sådan ca. 3 km. for is og booze. Vi kom hjem ved en 4-tiden, og vi skulle 

op kl. 7, det var smadret, men fjet.’’   

Hvad overraskede dig mest på turen?  ‘’Hvor pisse irriterende alle fra klassen kan blive, når det er man er 

ædru for lang tid sammen med dem.’’  

Hvad kunne du have undværet? ‘’Alle de forbandet regler lærerne satte op for dem over 18, for de havde 

mindre styr på deres shit end vi havde.’’ 

Beskriv din oplevelse på studieturen med en sang: ‘’AC/DC - highway to hell.’’ 

Alt i alt, var det så en god tur eller var den dårlig, og hvorfor? ‘’Det er ligesom med cancer, man nyder 

hvert eneste øjeblik man har tilbage, men man ved det ender med at blive shiat i sidste ende.’’ 

Sidste kommentar?  ‘’Maaaaaaaaaah #ørvingapproves#ørvinglife’’ 

 

 2.A tog turen til Firenze, hvor der skete ingenting… eller hvad? Her har vi spurgt 

den fabelagtige Christopher Kelter:  

Hvad var det vildeste du oplevede på turen? ‘’Jeg fik den bedste burger i hele mit 

liv. Nøj, den var god. Jeg er stadig ikke kommet mig over det, i stedet for pomfritter 

fik man chips. Det var det vildeste.’’ 

Hvad overraskede dig mest på turen? ‘’Det der overraskede mig, var at der var 

mange mennesker.’’ 

Hvad kunne du have undværet? ‘’Alle de mennesker.’’ (Ironi kan forekomme) 

Beskriv din oplevelse på studieturen med en sang/film: ‘’Det ved jeg sgu ikke med Justin Bieber.’’ 

Alt i alt, var det en god tur eller var den dårlig, og hvorfor? ‘’Den var rigtig god, fordi det var den bare 

og jeg fik en burger.’’ 

Studierejser 
SKORPIONEN  

24. oktober til 22. november  

Du vil opleve, at det i den her uge vil være vigtigt at 

have fokus på dine relationer frem for dig selv. 

Måske føler du, det er længe siden, en nær ven har 

opsøgt dig; denne uge vil være den perfekte 

anledning for dig til at aflægge ham eller hende et 

besøg. Vent ikke på at dine venner opsøger dig, men 

opsøg i stedet dem. Har du ikke en kæreste, kunne 

der opstå en lille flirt. Hvis du har en kæreste, vil der 

måske kunne ske lidt på den 

front, men igen alt med måde; 

det kan også blive for meget. 

Du matcher godt med: 

Stenbukken             

 

Kærlighedsliv 

Arbejdsliv 

Vitalitet  

 

 

SKYTTEN  

23. november til 21. december  

Denne uge vil blive en god uge for dig, dog kan der 

opstå nogle konfrontationer mellem venner eller 

måske mellem dig og en du holder af. Det vil ikke 

hjælpe at gå imod nogen, men derimod er det bedre 

at prøve at forholde dig roligt, og så vidt muligt 

holde dig på god fod med folk. Skulle der komme 

nogle sammenstød, så fortvivl 

ikke, de vil snart være 

overstået og glemt. I denne uge 

er det derfor vigtigt, at du 

passer på dig selv.  

 

Kærlighedsliv 

Arbejdsliv 

Vitalitet  
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TYREN 

21. april til 20. Maj 

Denne uge er fyldt med romantik og sjov. Du tager 

ikke tingene for seriøst, men lever i nuet. 

Skolen/arbejdet er ikke så vigtigt, men derimod at 

fokusere på dine venner og din egen lykke. Der er 

kærlighed i luften, og du vil bemærke, at en helt 

speciel person vil give dig ekstra opmærksomhed. 

Du tager imod dette med kyshånd og giver igen. 

Men pas på, for det er ikke alle, der deler din 

tankegang med at være lidt 

loose, så giv dem lidt fred og 

frihed til at gøre det, de 

synes er bedst. Du matcher 

godt med: Jomfruen  

 

Kærlighedsliv 

Arbejdsliv 

Vitalitet  

 

TVILLINGEN 

21. maj til 21. juni 

Du er produktiv. Al din energi bliver rettet mod 

arbejdet/skolen, og du får virkelig lavet tingene 

ordentligt. Du kører med klatten og får ros. Der sker 

fremgang med det faglige, som giver dig nyt mod. 

Men vær forsigtig; dine nærmeste kan få nok af 

pralerierne af dine bedrifter, så skru lidt ned. Lad 

arbejdet blive på arbejdet og 

giv dig tid til at nyde 

selskabet af dem, der er tæt 

på dig, når du er hjemme. Du 

matcher godt med: Fisken  

 

Kærlighedsliv 

Arbejdsliv 

Vitalitet  

 

 

2.B tog også på studietur til Firenze og vi har efterspurgt Søren, men var Sørens 

oplevelse vildere end Christophers?  

Hvad var det vildeste du oplevede på turen? ‘’Det vildeste der skete, var at vi 

nogle drenge blev ret fulde.’’ 

Hvad overraskede dig mest på turen? ‘’Det overraskende var, hvor udadvendte og 

snu tiggere og sælgere var, tror jeg.’’ 

Hvad kunne du have undværet? ‘’Kunne godt have undværet nogle af de kirker vi så, og jeg synes 

generelt vi brugte meget tid på kultur.’’ 

Beskriv din oplevelse på studieturen med en sang/film: ‘’Ved ikke med sang/film - måske born to be 

wild.’’ 

Alt i alt, var det en god tur eller var den dårlig, og hvorfor? ‘’Alt i alt en super fed og hyggelig tur.’’ 

 

 

2.C var på studietur til USA, men de skulle være der i 2 uger, mens de andre klasser 

kun skulle være i 1 uge. 2.C besøgte flere forskellige stater, vi har udspurgt Tim Kim 

ind, til at finde ud af hvad, han syntes om turen.  

Hvad var det vildeste du oplevede på turen? ‘’Det vildeste var da vi var ude og se 

basket kampen, men der skete så meget at det er svært at vælge.’’ 

Hvad overraskede dig mest?  ‘’Hvor udadvendte vi alle blev på turen, det var lidt 

overraskende.’’ 

Hvad kunne du have undværet? ‘’Alle de mange kilometer vi gik.’’ 

Beskriv din oplevelse på studieturen med en sang/film: ‘’Ice Cube - It was a good day’’ 

Alt i alt, var det en god tur eller var den dårlig, og hvorfor? ‘’Alt i alt en mega ægte tur.’’ 

KREBSEN 

22. juni til 22. juli  

Du får en uge, hvor du kan være meget nedtrykt, men 

prøv så vidt muligt at holde hovedet højt. Du vil 

komme igennem ugen med en masse udfordringer, 

hvor du virkelig vil blive sat på prøve. Du vil være sur 

og ked af det, over at du ikke kan klare de 

udfordringer, der kommer, og du vil helt være alene. 

Dit kærlighedsliv er helt i 

bund, så lad være med at 

prøve på noget. Du matcher 

godt med: Skytten 

 

Kærlighedsliv  

Arbejdsliv 

Vitalitet  

 

 

LØVEN:  

23. juli til 23. august  

Det er som om, at Amor har ramt dig med en af sine 

pile, for du er forelsket og kærligheden er gengældt. 

Du flyver på en lyserød sky, og det kan mærkes af dine 

nærmeste. De bliver helt fortryllet af at være i din 

nærhed. Du er så betaget af denne kærlighed at du 

næsten helt glemmer omverdenen, så arbejdet synker 

længere og længere ned i 

ubevidstheden. Det er dog ikke 

det klogeste valg, husk på at det 

er din levevej. Der er altid 

mulighed for at kombinere begge 

ting. Du matcher godt med: 

Vægten 

 

Kærlighedsliv 

Arbejdsliv 

Vitalitet  
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BG’s Galla 2017 
Af: Anna, Caroline og Marianne   

 

Nu er tiden snart til BG´s årlige gallafest, og alle forberedelserne er godt i gang. Vi har her på 

redaktionen undersøgt, hvorledes alle de smukke unge piger kommer til at se ud til galla. Til en galla 

fest er der mange bud på, hvad der gør en god gallakjole. Længde, form og farve er der meget forskellige 

meninger om. Uskrevne regler for, hvorvidt man må have lang kjole på, spiller også en stor rolle, samt 

om man skal videre i byen har også sin påvirkning på valg af outfit. Så vi lavede en undersøgelse på 

Lectio for at finde den gennemsnitlige galla kjole. Måden vi gjorde det på var at spørge alle klasserne, 

dette gjorde vi også og fik drengenes svar på hvad en lækker gallakjole er. Så hvis du ikke har fundet 

outfittet endnu så se her. Der var i alt 191 elever ud af 400 der svarede.  

Vi stillede spørgsmålene: 

 

 

STENBUK 

22. december til 20. januar  

Du får en lorte uge, du vil i løbet af ugen komme op 

at skændes med en, du er tæt knyttet til i familien. 

Nu når der er knas på linjen med familien, er det 

vigtigt, at du kaster dig over arbejdet, da det giver 

dig noget andet at tænke på. Du 

vil føle dig i tvivl og udmattet 

sidst på ugen, men giv ikke op. 

Prøv at holde hovedet klart og 

humøret højt. Du matcher godt 

med: Tvillingen 

 

Kærlighedsliv   

Arbejdsliv  

Vitalitet 

 

 

VANDMAND 

21. januar til 18. februar  

Du får en uge fyldt med aktiviteter, som vil tage 

meget af din tid. Du har svært ved at sige nej, hver 

gang folk inviterer dig. Selvom det er sjove 

aktiviteter, så vil det blive for meget, og du vil føle 

dig stresset. Tag dig tid til at være sammen med 

dem du elsker og nyd en stille 

stund. Pas på med at komme ud, 

hvor du ikke kan bunde. Så gear 

lidt ned og sig kun ja til det, du 

kan overskue. Du matcher godt 

med: Skorpionen 

 

Kærlighedsliv        

Arbejdsliv      

Vitalitet  

Horoskop for denne uge! 

● Hvilken længde kjole skal eder have på.  

- lang 37,7% / 72 elever 

- kort 23% / 44 elever 

- midi 15,2% / 29 elever 

- buksedragt 6,8% / 13 elever 

- ved ikke 16,2% / 31 elever 

 

● Hvilke farve:  

- Sort 22,5% /43 elever 

- Navyblå 16,8 / 32 elever 

- Blå 4,7% / 9 elever 

- Grøn 1,6% / 3 elever 

- Rød 5,8% / 11 elever 

- Pink 3,7% / 7 elever 

- Orange 1% /  2 elever 

- Bordeaux 3,1% / 6 elever 

- Gul 0,5 % / 1 elever 

- Lilla 1 % / 2 elever 

- Grå 1,6% /  3 elever 

- Beige 4,2 % / 8 elever 

- Hvid 1% / 2 elever 

- Brun 1% / 2 elever 

- Sølv 2,1 % 4 elever 

- Guld  2,1 % / 4 elever 

- Flerfarvet 5,8% / 11 elever 

- Turkis 1% / 2 elever 

- Laksefarvet 5,2% / 10 elever 

- Andet 10,5% / 20 elever 

 

● Form:  

- Oneshoulder 5,8% / 11 elever 

- Stropløs 11% / 21 elever 

- Spaghettistropper 11% / 21 elever 

- Bredde stropper 16,2% / 31 elever 

- Langærmet 23,6 % / 45 elever 

- Kortærmet 19,9% / 38 elever 

- Dyb rygudskæring 21,5%/ 43 elever 

- Nedringet 15,7% / 30 elever 

- Turtleneck 14,1% / 21 elever 

- V-neck 14,1% / 21 elever 

 

● Form pt.2  

- Havfrue Form 15,2% / 29 elever 

- Prinsesse/balkjole 19,9 % 38 elever 

- Bandagekjole 11,0% / 21 elever 

- Loose 26,2% / 50 elever 

- Blusekjole 7,9% / 15 elever 

- Andet 26,7% / 51 elever 

 

 

FISK 

19. februar til 20. marts 

Du vil i denne uge være i det uheldige hjørne. 

Tingene går ikke helt, som du ønsker, og du vil 

føle dig under pres. Det er en meget udfordrende 

uge for dig, og det vil være svært at se en ende på 

den. Det er en tid, hvor du er under intenst pres og 

der kræves handling. Du skal ikke dvæle for 

meget i det negative, men prøv i stedet at holde 

humøret højt. Du skal nok 

komme igennem denne 

uge, men pas på dig selv. 

Du matcher godt med: 

Løven 

 

Kærlighedsliv 

Arbejdsliv 

Vitalitet  

 

 

VÆDDEREN 

21. marts til 20. april 

I denne uge vil du have fokus på at samle din 

energi og sætte pris på de materielle ting, du har, 

som gør dit liv værd at leve. Du vil føle dig glad 

ved de små ting i livet, men husk på at der er 

andre mennesker, som også har behov for 

kærlighed. Alt handler om tilfredshed, og du tuner 

ind på dine egne sanser, bare 

pas på at det ikke går over 

gevind. Giv dig tid til både at 

nyde dig selv, men også dine 

nærmeste. Du matcher godt 

med: Tyren  

 

Kærlighedsliv 

Arbejdsliv 

Vitalitet  
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Af: Simon og Christian 

I et interview om den nye gymnasiereform spurgte vi Thomas Svane om hvad reformen går ud på, 

og hvad han mener om de nye tiltag. Når 1. g-eleverne har første skoledag til næste år, bliver det 

med en ny gymnasiereform. Og på mange måder bliver eleverne mødt af et anderledes gymnasium. 

Eleverne får for eksempel langt færre studieretninger at vælge imellem, de skal ikke have AT, men 

til gengæld skal stort set alle have matematik på mindst B-niveau. 

 

Følgende er et uddrag fra interviewet: 

”I den nye gymnasiereform vil man gerne gøre STX elevernes valg mere korrekte i forhold til, 

hvad den enkelte elev egentlig ønsker sig. Valget skal baseres på et mere kvalitativt grundlag, 

forstået på den måde, at de ved mere om, hvad gymnasiet er for noget, inden de vælger deres 

ønskede studieretning, og at eleven er blevet præsenteret for de forskellige muligheder.  

Den anden hovedtanke er det kortere grundforløb, hvor eleverne vil komme ud på nogle hold og 

prøver forskellige fag på tværs. Efter de 3 måneder skal eleven så vælge, hvilken studieretning de 

ønsker.” 

”For HF elever ser vi en mere radikal ændring, da HF bliver yderligere professionsrettet end det 

har været tidligere. Der skal være mere fokus på hvad eleven vil efter, er det lærerseminariet, 

pædagogseminariet eller skal man på sygeplejeskole. Der indføres bla. obligatorisk praktik som 

er noget helt ny, dog ikke for eleverne på Brønderslev HF, hvor skolen har været fremsynet og 

den obligatoriske praktik allerede er indført.” 

Noget positivt ved den nye reform er, at der er god sammenhæng for eleverne, og TC tror på, at 

der kan blive lavet nogle gode forløb ud af det, især for STX. 

Han er også stor fan af de nye studieretninger, der bliver sat op for eleverne, de er blevet mere 

målrettede, hvilket han håber resulterer i nogle gode forløb, hvor de kommer til at lave nogle gode 

faglige samarbejder. 

Han mener, måden hvorpå HF skal deles op i semestre, er lidt bekymrende, men at eleverne skal 

afslutte et fag efter første semester er stærkt kritisabelt i hans optik. 

TC ser negativt på afskaffelsen af AT, da det er et kæmpe tab for ungdommen, og et tab for videns 

forståelsen i det danske samfund. 

Ud fra dette skema har vi fået samlet en masse data, og har siddet 

og beregnet på hvordan den gennemsnitlige gallakjole kommer til 

at se ud. Her er den altså, en langærmet balkjole med turtleneck i 

en smuk laksefarve. Dette bliver simpelthen årets kjole. Så skynd 

dig ud i nærmeste butik eller skrædder og tag tegningen her med, 

så du kan blive smækkerlækker til årets gallafest! 

 

Nu da du har fundet kjolen, står du nok og tænker “jamen hvad 

skal jeg med en pæn kjole, når jeg ikke har nogen sød partner?”. 

Igen er vi klar på at hjælpe dig! 

Vi har nemlig igen lavet et spørgeskema, hvor folk skulle svare 

på om de havde partner eller ej. Det viste at der faktisk stadig er 

mange fisk i havet at fange. Blandt andet Jesper Lauge fra 2.b. 

som har givet os tilladelse til at finde en fantastisk partner til ham. 

Her er hans svar til vores spørgsmål: 

 

Navn: Jesper Lauge           

Alder: 18           

Årgang: 2.g 

Hvilke kvaliteter har du at byde på?  “Jeg er simpelthen så 

dygtig til at hoppe på trampolin! Ellers spillede jeg Danny i Grease 

til skolekomedien og så har jeg det fedeste Justin Bieber-hår” 

Hvad er din bedste pick-up line? “Det er ikke så tit jeg bruger 

pick-up lines - jeg kommer bare” 

Hvad søger du i en partner?  “Det skal være en pige” 

Hvilken gallaoplevelse kan man forvente som din partner?  

“Jeg går til den men tager tidligt hjem, for skal til konfirmation 

dagen efter” 

Hvilken kjole ser du helst din partner i? “Jakkesæt eller bare noget der klæ’r hende” 

Blond eller brunette eller ginger? “Trefarvet is ellers har du ikke en chance” 

Røv eller bryster? “Bagdel” 

Kaffe eller te? “Te” 

Hvilken af disse scorereplikker definerer dig?  

- “Du har lige overtrådt et af de 10 bud: frist ikke svage sjæle!”  

- “Jeg har mistet min bamse, må jeg ikke holde om dig i nat?” 

- “Jeg kan ikke finde min læbepomade, vil du være sød at fugte mine læber?” 

- “Vil du med hjem og opleve mit surround anlæg?” 

Hvis du synes Jesper lyder som den helt perfekte gallapartner for dig, så smut ud og køb den smukkeste 

rose, du kan finde på markedet og fryd ham med din kærlighed. Han er garanteret ikke kedelig! 

 

Hav en rigtig dejlig aften til Galla 2017 på BG 

Ny gymnasiereform til sommer! 
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BG’s aprilsnar: Grædende elever og 

grinende lærere!  
Af: Anne Mette, Anna Sofie og Katrine 

1. april på BG blev fejret med en god gammeldags aprilsnar på Facebook. Der blev snakket om Joe & 

the Juice i kantinen, lærerne som skulle finde deres gamle H2O tøj frem, lektier på snapchat samt senere 

mødetider for eleverne. Dette må man sige at være en sjov aprilsnar, men hvad mener lærerne og eleverne 

selv om aprilsnaren - synes de at den var sjov? 

Spørger man tilfældige elever på gangen, ind til aprilsnaren er kommentarer, såsom; “jeg blev mere ked 

af det end jeg blev opmuntret" og “jeg græd faktisk rigtig rigtig længe da jeg fandt ud af, at det var en 

aprilsnar”, ikke unormale. Tager man, på den anden side, en tur på lærerværelset, lyder der i stedet 

kommentarer, som: “Den er da meget sjov” kombineret med latter og smil - men hvad skyldes dette skel 

i opfattelsen af aprilsnaren egentlig? Er eleverne blot for sarte eller er lærerne bare ikke udsatte på samme 

måde som eleverne?  

En grund til at lærerne finder aprilsnaren umådelig sjov, kunne være at det er elevernes måde at agere på 

og klæde sig på, der bliver gjort grin med - ikke lærernes. Lærerne ser aprilsnaren som det eleverne i 

deres øjne står for, mens eleverne ser det som en grov generalisering af deres liv, “vi er en stressfyldt 

generation, som egentlig godt kunne tænke sig at nogle af punkterne i aprilsnaren blev til virkelighed”. 

Tager man helt tilbage til dengang hvor aprilsnaren opstod, og tilspørger personen der skrev den, så er 

smil og en god latter igen til stede. “Jeg er glad hvis det har spredt godt humør inde på lærerværelset, så 

tænker jeg det er vigtigt vi har glade lærer, som så kan gå ud i deres smarte H2O tøj og hønserøvsmunde 

og gå ud og gøre eleverne glade” udtaler Pernille Dahl, hjernen bag aprilsnaren. 

Selve aprilsnaren opstod netop ved at Pernille Dahl mente at 1. april var en god dag at “profilere skolen 

på” samt at “få billige likes på Facebook - godt nok på elevernes bekostning”. Pernille Dahl mente nemlig 

at hun sagtens kunne “karikere vores elever som de overfladiske Joe & the Juice, Facebook, Snapchat 

typer”, men dette slog hurtigt bagslag, eleverne på Brønderslev Gymnasium og HF går nu triste og 

fortabte rundt - de føler sig latterliggjort og mener at denne aprilsnar var en “joke af deres liv” samt et 

forsøg på at “gøre grin med elevernes længsel" da de mener at "det er at trampe på folk der ligger ned i 

forvejen”   

Man kan altså fornemme, et tydeligt skel mellem læreres og elevers holdning til aprilsnarren. Eleverne 

er ikke ligefrem begejstrede over for denne spøg - eller kan man overhovedet tillade sig at kalde den det? 

Den blev, efter alt at dømme, modtaget rimelig seriøst blandt eleverne, da de lige havde set frem til de 

nye tiltag på skolen. Der blev dermed fremkaldt en stor skuffelse for de forsvarsløse og nu utrøstelige 

elever, som tydeligvis havde set frem til mere søvn, en federe kantine og hippe lærer. 

 

5 fashion trends der skal dø på BG 
 

 

 

 

 

 

 

1. Lag på lag 

Trenden med T-shirt eller strop trøje uden over en langærmet trøje. Så blev dog enig med dig selv om, 

hvorvidt du vil have lang eller kortærmet trøje på!   

 

 

2. Scrunchies 

80’er hårelastikker! Det er IKKE flot. Heller ikke med pels på eller i grøn 

velour, nej. Der er en grund til, at det gik af mode, og det ville gøre mig og 

resten af 2.D meget glade hvis fortids helvedet fandt sin vej ud af BG 

 

3. Lace-up bodysuits  

De plejer at være sexede og cool, men nu er de bare for meget. Giv lace-up 

bodysuit en lille pause fra hverdagen.  

 

4. Culotte bukser 

Jeps, altså de der forfærdelige bukser med vig, der mest af alt 

ligner piratbukser. Stop! Desuden giver de en mega øveren og flad 

røv.  

 

 

5. 00'ernes fejlfortolkning af svenskerhår    

Nej, bare lad vær 

Den eneste der i virkeligheden kan bære denne frisure med stil er 

Chris Hemsworth  
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Ugens side 9 pige 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugens bedste scorereplikker: 

1. Scorereplik: Hvad er det der har tusind tænder og holder på et vildt dyr? 

Svar: Min lynlås i bukserne. 

 

2. Scorereplik: Da gud skabte mig, gav han mig valget om at være god i sengen eller have en god 

hukommelse, men øhh… Hvad var det jeg ville sige?? 

 

3. Scorereplik: Vil du gå 5 kilometer for at klappe en kat? 

Svar: Det behøves du ikke, jeg har allerede taget missen med til dig.  

 

Ud over skuffelsen, så kommer aprilsnarren også med en lille potentielt hånlig kommentar om, hvordan 

BG’s elever opfører sig samt går klædt. en kommentar der for eleverne kan forekomme uoverskuelig at få 

smidt i hovedet oveni alt det andet. 

Det der var ment som en lille harmløs joke, dog med nogle skjulte bemærkninger, endte med skuffede og 

grædende elever. 

Så med denne grove og ikke særlig sjove joke, kunne eleverne nu godt tænke sig at få indført nogle af 

aprilsnarens tiltag. Eleverne udtrykker at de meget gerne vil se lærerne i deres gamle H2O tøj - måske endda 

indføre H2O-dresscode, og at alle elever burde møde senere. Lærerne mener dog at H2O tøjet “burde forblive 

begravet” og at slush ice på lærerværelset ikke skulle erstatte kaffen da “det er ren gift”.  

Latteren stoppede dog brat da der blev foreslået at tiltagene blev til virkelighed. De synes at det var sjovt at 

gøre grin med elever, men ville ikke være med til at indføre tiltagene - dette kunne dog med stor 

sandsynlighed have noget at gøre med punkt 3 der forbød kaffe og urtete på lærerværelset.  

Nu hvor lærerne har fået sig noget at grine over vil eleverne højest sandsynligt arbejde på at få nogle af 

tiltagene indført. Pernille Dahl foreslog at man kunne “gå gennem elevrådet og bestyrelsen og på den måde 

få det igennem til ministeriet” man må derfor håbe at elevrådet vil tage dette meget alvorligt og prøve at få 

indført nye mødetider som det første. 

Under alle omstændigheder blev aprilsnaren modtaget med mange forskellige reaktioner, alt efter hvilken 

titel man har på skolen - elev eller lærer.  

Fra starten af har aprilsnaren været dødsdømt, da der helt klart har været en forkert opfattelse af eleverne fra 

Pernille Dahls side. Hun udtalte nemlig følgende: “Vores elever er super seje, de kan godt tåle lidt gas”. 

Svaret fra eleverne lyder derpå, at de kan godt tåle lidt gas, men ikke når de føler de bliver krænket af lærerne 

og administrationen. 
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Skal humor altid være sjov? 
 

Af: Stine og Kirstine  

 

D. 1. april lavede BG en aprilsnar, hvilken omhandlede et måske forbedret gymnasium. Dette indebar 

blandt andet, at ‘Joe & The Juice’ skulle overtage kantinedriften med deres veltrænede, solbrune og 

høje mænd, hvis øjne kunne få enhver piges hjerte til at smelte.  

Kan denne aprilsnar tages op til debat, om hvorvidt den er humoristisk, eller en provokation i forhold 

til samfundets eksisterende idealer? 

”Humor er en evne eller egenskab hos 

nogen der sætter vedkommende i stand 

til at opfatte og udtrykke det komiske 

eller morsomme i en situation eller i 

tilværelsen generelt 1”  

Uden videre analyse ville denne 

aprilsnar anses som værende 

humoristisk, da den giver nogle helt 

platte  og urealistiske synsvinkler på, 

hvad man kunne se som et forbedret 

gymnasium.  

Hvis man dog påbegynder en analyse 

samt fortolkning og forholder sig kritisk 

heraf, vil man kunne udpege en 

samfundskritik, i og med ’Joe & The 

Juice’s’ koncept ikke blot indebærer salg 

af juices, men også en fremstilling ad det 

perfekte skønhedsideal i form af 

veltrænede samt lækre fyre.  Denne salgsmetode kan medfører fremgang, eftersom mange unge piger 

tiltrækkes af dette tiltag. Derfor kan det stilles til debat, om hvorvidt denne aprilsnar er humoristisk. 

Efterfølgende kan dette medføre en undre om, hvor grænsen går, for hvornår noget anses som værende 

humoristisk. Det skal ikke forstås sådan, at der i hvert humoristisk indslag skal findes et kritisk punkt, 

hvorved man 

 

 

 

 

 

kan fremstille samfundets kritikpunkter. Humor benyttes nemlig også som et kommunikationsmiddel, 

hvilket ethvert individ har behov for, for at fungere og begå sig.  

Dette beskrives også med citatet:  

”Ordet ’humor’ kommer fra latin og betyder også ’væske’, fordi humor oprindeligt blev betragtet som en 

måde at holde kroppens forskellige væsker i balance. Hvis man har en god humor, er man med andre ord 

velafbalanceret. Et samfund helt uden humor kan derfor betragtes som et samfund i voldsom ubalnace.2” 

Er humoren i virkeligheden den menneskelige produktion af Joe and the juice? Vi mennesker ønsker vel i 

virkeligheden konstant at sælge os selv, hvilket kan ske i form af humoren. Hvis man intet humor 

besidder, kan det altså være svært at fungere og dermed opstår der fejl i kommunikationen. Mennesket 

betragtes altså derfor, som værende i ubalance.   

Humor bruges såvel som et hjælpemiddel således at verdenen ikke blot anses som en dystopi*, dog 

påpeges det negative i samfundet, men med et strejf af humor, hvilket gør det mere velafbalanceret og 

dermed lettere forståeligt.  

 

*Dysopi, skræmmebillede; det modsatte af utopi, idealsamfund. I dystopien skildre samfund med 

skræmmende elementer, ofte henlagt til fremtiden3. 

 

1.  http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=humor 

2. http://videnskab.dk/sporg-videnskaben/hvorfor griner-vi 

3. http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Genrebegreber/dystopi 

Aprilsnaren artiklen omhandler. – Fundet på Facebook  

http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=humor
http://videnskab.dk/sporg-videnskaben/hvorfor%20griner-vi
http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Genrebegreber/dystopi

