KRATERET

Hjørring Gymnasium stx og hf

Redaktionen
Medlemmer:
Rosanna Viktoria Lindof 3u
Celine Frederiksen 3u
Louise Chilibagula 2p
Maja Toft Høm 2l
Magnus Bak 1m
Cecilie Margrethe Nielsen 1m
Ida Brix Ejstrup 1m
Maya Nellemann Hansen 1p
Laura Skjerbæk 1p
Ida Galsøe 1a
Markus Isingoma Christensen 1l
Mathias Kyed Folsted 1b

Dette er Krateret: Hjørring gyms skoleavis, hvis du
troede det var BT, så tog du fejl.

KRATERET
I tidernes morgen – den 18. november 1911 – blev der på Hjørring
Gymnasium stiftet en vis elevforening, ved navn Thule. En forening
hvor fra ideerne til storhedsbladet Krateret opstod. Kraterets
præcise fødselsdato er gået tabt i arkiverne, men legenden fortæller
dog at bladet, efter mere end 60 år ved roret, pludselig gik i
opløsning. Det varslede om en farlig og sørgelig tid for eleverne på
Hjørring Gymnasium… Men frygt ikke medstuderende! I dag er
Krateret tilbage for at fylde det sorte hul i jeres hjerter. Og det er lige
meget hvem du er, for som Kraterets græske betydning –
blandingskaret – så smukt beskriver, er dette blad redskabet hvis
formål er at blande alle skolens organer.

Har du noget, som SKAL med i den næste
udgave af skoleavisen????
Så har du muligheden nu!!
På biblioteket hænger der en mega sej postkasse,
som bare venter på jeres gode ideer!!
Vi tager imod alt fra dårlige jokes og sjove
historier til fede artikelideer og spændende
historier
Eller vil du gerne bare brokke dig over en stavefejl
i bladet? Så tager vi også gerne imod brok

Kontaktpersonerne
er Celine Frederiksen
og Rosanna Lindof
(begge fra 3.U)

Kend din lærer:

Casper Szast
Caspers holdning til frugter
Da Casper blev spurgt om sin
yndlingsfrugt, var han hurtig
til at vælge kiwi som den
bedste frugt og som han selv
sagde ”kiwi er en superfrugt,
hvad kan en kiwi ikke?”
Til gengæld har han det lidt
stramt med pærer
”Kiwi er en
på grund af deres superfrugt, hvad
konsistens.
kan en kiwi
ikke?”

Hvad ville Casper
inden han blev lærer?
Da Casper var færdig
med gymnasiet havde han
søgt ind på biomedicin, men
han havde desværre glemt at
vedhæfte sit eksamensbevis
og blev derfor afvist. Så valgte
han at blive gymnasielærer i
stedet for.
Caspers råd til eleverne:
”Det skal nok gå alt sammen
og alt det klassiske.” Hans
bedste råd er at tage det stille
og rolig, det skal nok gå alt
sammen.

Casper underviser
i Fysik, Matematik,
Astronomi og
Geovidenskab

Caspers oplevelser med skolen:
Casper har oplevet mange
mærkelige ting på Hjørring
gymnasium. Der var fx engang
en pige græd, fordi han gav
hende 12 til en eksamen.
Casper udtaler ”Det var ret
fedt”.
Noget, som ikke var så fedt, var
dengang en brobygger kastede
en papirsflyver efter ham.
Casper tog brobyggeren med op
på kontoret. Man skal ikke kaste
med papirsflyvere.
Casper har også et meget
ungdommeligt udsende, og det
skaber nogle gange nogle
akavede og mærkelige
situationer. Da Casper startede
som lærer på gymnasiet, blev
han altid smidt ud af
lærerværelset, fordi lærerne
troede, han var en elev.
Caspers ynglings elev type:
Casper kan bedst lide dygtige
elever, som ikke er for
højtidelige, altså en klog klovn.

Casper tog også
selv gymnasiet på
Hjørring Gym i
2013-2016. Casper
fortæller selv om
en pinlig historie
fra hans
gymnasieliv.

“Jeg virkelig god til
at skyde.”
-Noget Casper ikke
har sagt

Engang forsøgte Casper at
køre en tur i nogle radiobiler,
men det måtte han ikke, da
man skulle have en voksen
med. Casper var 26 år.
Målinger
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Ansjos

Casper og CS:GO
Casper spiller i sin fritid Cs:go.
og ifølge ham selv er han i
”ranken med to pistoler”.
Efter intens undersøgelse har vi
fundet frem til at denne rank
hedder MGE (Master Guardian
Elite). Til dem der (lige som os)
ikke ved hvad det betyder har vi
et citat fra CS:GO selv ”Master
Guardian Elite is when CS:GO
ranks begin to get quite
competitive. Players with this
rank will usually be experienced,
with solid aim”
Caspers gymnasie liv
Casper og en ven skulle i 1.g lave
en rapport, hvor de for sjov
havde givet grafen mærkelige
navne. Da de så kom i 3.g, skulle
denne rapport afleveres. De
havde lykkeligt glemt alt om
deres graf.
Casper siger selv at han var en
meget pligtopfyldende elev, dog
pjækkede han en enkelt gang på
grund af et nyt computerspil.
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Ej jeg vidste ikke der
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Horoskoper
December

Vædderen: Du
er meget
ambitiøs i de
ting, du laver. Du
har en stærk
viljestyrke, som
får dig til at
gennemføre
hvad du sætter i
gang. Du kan
nogle gange
godt føle dig
som om, du
fylder for meget.
Det gør du ikke,
du er bare som
du er.
Tip: Det okay
ikke altid have et
projekt i gang.

Løven: Du kan
godt lide
opmærksomhed,
og det gør du også
klart. Du kan også
lide din alene tid
og sætter pris på,
at folk forstår det.
Du har en energi
som ingen anden,
som ikke mange
kan håndtere, men
de rigtige
mennesker kan
ikke få nok af dig.

Skytten: Du har en
kaotisk energi, som
kan matches med
hvem end, du er
sammen med. Du er
god til at
spotte, når noget er
galt, og
du er en person,
som kan finde, er
god måde at bryde
den akavede stilhed
ved nye mennesker.
Du er en ærlig
person, og ærlighed
er vigtigt for dig.

Tip: Hæng ud med
en veninde. Det
har du nok godt af
(men husk god
afstand).

Tip: Du behøver
ikke være på vagt
hele tiden.

Tyren: Du er en
rolig person, som
er god til
situationer,
hvor du skal være
social. Du er en
pålidelig ven og
kan godt lide at
have mange
projekter i gang.
Dig kan man godt
stole på.
Tip: Du behøver
ikke at være
hjemme hele
tiden, kom ud og
lav noget
(efter Corona).

Jomfruen: Du er
en person, som
tager tingene som
de kommer. Du
blander dig uden
om
drama og du passer
på dig selv. Du kan
godt være en
impulsiv sjæl, men
du er også god til at
få dig selv ned fra
de høje skyer.
Tip: Bliv
bare ved med at
passe dig selv; det
gavner dig kun godt.

Stenbukken: Du er
glad for
planlægning,
projekter og at
holde styr på ting.
Du hader at spilde
tid på ting, der ikke
tjener dig godt, og
vælger derfor at
prioritere
projekter og penge
over mennesker.
Tip: Alle
dine penge behøver
ikke komme i
opsparingen, du må
gerne bruge dem
nogle gange.

Horoskoper
December

Tvillingerne:
Du føler dine
følelser stærkt og
skifter også dine
meninger og
følelser meget
hurtigt. Mange
mennesker vil se
dig som falsk eller
ubeslutsom pga.
dit stjernetegn,
men det er
bare af ren natur.
Tip: vælg en plan
til i dag, og så
hold dig til den.
.

Vægten
Vægten: Du har
en kaotisk energi,
som kan matche
andres energier.
Du er glad for
selskab, men du
har også brug for
at være alene. Du
er en god ven og
vil for det meste
kun folk det
bedste, men du
kender dine
grænser.
Tip: Behandl dig
selv godt i dag.
Du fortjener det.

Vandmanden:
Du kan godt lide
alene-tid og
sætter pris på at
folkene omkring
dig tager hensyn
til, at du er
introvert. Du er
nem at snakke
med og kan føre
en samtale med
de fleste,
du møder.
Tip: Lad vær med
at dele for meget
med enhver,
du møder.

Krebsen: Du føler
dine følelser
stærkt, men du skifter
også meninger og
følelser hurtigt. Du
viser en følelse af
gangen. Dette kan
fremstille dig som en
led person, men det
er bare af ren natur.
Du er betænksom og
tænker mere
på andre
mennesker end på dig
selv.

Skorpionen: Du har
en besiddende
energi. Du er en
loyal person, og du
er god til at være
ærlig omkring
dine følelser og
meninger. Du har
en tendens til at
blive jaloux, men
du dækker det ved
at sige, at du bare
holder meget af
personen, du kan
blive jaloux over.

Tip:
Det gør ikke noget,
hvis du er
førsteprioriteten.

Tip:
Du bliver nødt til at
give slip på
fortiden. Du går
glip af nutiden

Fiskene: Du er en
person, som hviler i
dig selv. Du ved,
hvad du vil have
og gør, hvad du
kan for at få det. Du
er empatisk
og føler dine
følelser, men du
er også god til at
sige pyt og
komme videre.
Tip:
Bliv bare ved, som
du gør.

Manden med leen og vores fremtid –
en amerikansk kamp om
klimaforandringerne
Den altoverskyggende katastrofe
Verdens forskere er enige. Klimaforandringerne er en ægte
og reel fare for verden, som vi kender den. I 2015 indgik
verdens lande den historiske Parisaftale om at begrænse
deres udledning af drivhusgasser. Dette skulle hindre den
globale gennemsnitstemperatur i at stige med 2 grader. Hvis
dette ikke lykkes for os som verdenssamfund inden 2030, ja,
så mener forskerne, at konsekvenserne bliver uoverskuelige
for menneskeheden. Handlingen kan ikke udskydes. Der skal
ske noget nu!

Ét lands valg. Hele verdens skæbne
Med mindre du har levet under en sten, så ved du at Joe
Biden vandt præsidentvalget. Og det kan vise sig at være
altafgørende for klodens fremtid. For når Donald Trump,
som trak USA ud af Parisaftalen, forlader Det Hvide Hus,
ryger hans ikkeeksisterende klimapolitik med ham. Selvom
USA ikke er verdens største udleder af drivhusgasser, så er
de stadig verdens største økonomi. Hvis de ikke går forrest
med den grønne omstilling, så følger verden ikke trop. For
hvordan kan vi forvente, at verdens fattigste lande går ind i
kampen, hvis verdens rigeste land ikke gør det? Hvis det
sker, så er forskerne enige om, at vi ikke når det. Heldigvis,
har Biden en plan, og et lys tændes for enden af tunnelen.
Men hvad nu hvis én mand, som de fleste danskere aldrig
har hørt om, kan slukke det?

Manden med leen
Når love skal vedtages I
Amerika, skal de først stemmes
igennem Kongressens to kamre.
Senatet og Repræsentanternes
hus. I Repræsentanternes Hus
har Demokraterne, altså Joe
Bidens parti, et komfortabelt flertal. Men i Senatet ser
fordelingen anderledes ud. Her er det stadig usikkert, hvem
der løber med sejren. Hvis staten Georgia vælger to
republikanske senatorer ind, hvilket de forventes at gøre, ser
det sort ud for Demokraterne. Mitch McConell, leder af det
republikanske flertal i Senatet, har nemlig gjort samarbejde
mellem pariserne og kompromiser til et levn fra fortiden.
Demokraterne har døbt ham Manden med leen, en titel som
han stolt bærer, da han nedslagter alle demokratiske
lovforslag i Senatet. Så med McConell i spidsen bliver det
svært for Biden at få nogle former for markante love stemt
igennem på det grønne område.
Respekt mellem erfarne kæmper
Og så dog. Hvis der er én Demokrat, McConell respekterer, så
er det faktisk Joe Biden. De to erfarne politikere kommer
begge fra små byer på landet og har kæmpet sig til toppen
gennem hele livet. Og da Joe Bidens søn, Beau Biden, tabte
kampen mod hjernekræft i 2015, var McConell den eneste
republikanske senator der dukkede op til begravelsen. Så
hvem ved? Måske bliver Biden præsidenten, der fører USA
ind i en grøn fremtid.

o

MANEDENS
SHITSHOW!

Danmark har sagt ”JA TAK!” til fire vacciner, som
leverandørerne håber er klar til afsendelse i starten
af 2021. Tre af disse fire vacciner er i tredje fase
(sidste fase inden godkendelsen), mens den fjerde
vaccine vil komme i fase tre inden årets udgang –hvis
alt selvfølgelig går efter planen.

Fem medlemmer af Stram Kurs har i efteråret været på
en decideret Europa-turné. Tyskland, Belgien og Frankrig
skulle blæses bagover dog ikke med musik, fest og farver,
men med megafoner, koraner og tændvæske. De
europæiske myndigheder havde dog ikke meget til overs
for højrefløjsaktivisterne, og allerede hos vores tyske
naboer mod syd blev deres habengut konfiskeret.
Nedslåede, men fastlåste på at fortsætte deres korstog,
kørte de videre mod Belgien. Her blev de tilbageholdt i
13 timer, hvorefter deres telefoner blev taget fra dem,
og de resolut fik at vide, at de godt kunne vende næsen
mod Danmark igen. De belgiske myndigheder betragtede
dem nemlig som en seriøs trussel. Og det var de ikke ene
om. Deres åndelige leder, Rasmus Paludan, befinder sig
nemlig også på en terrorliste. Dog i Frankrig. Her blev
han 11. november tilbageholdt i Paris, hvor han var for
at afbrænde en koran foran Triumfbuen. Her fik han sig
også en envejsbillet hjem til hans elskede Danevang.

Behind the scenes: The Corona Weekendsong
Elsebeth indkaldte ledelsen
Det startede den dag, Elsebeth
til møde
tjekkede Corona -tallene
Der skal
handles!

Der blev længe diskuteret, hvad ledelsen kunne gøre
for, at tallene ville gå ned og skolen kunne fortsætte
med at være åben
Jeg synes snart, de
elever skal tage sig
sammen for alvor!

Efter lang tids
diskussion kom
hun med en
banebrydende idé:

Jeg har det!
Vi laver en
musikvideo!

De fester
for meget!

Word, bro.

Ledelsen søgte inspiration fra mange kilder…

Opera?

Røversangen!

Anaconda?

Med inspiration fra denne klassiker
arbejdede ledelsen dag og nat for
at få et mesterværk af et produkt

Og endelig blev de
færdige…
Sangen blev
kendt verden
over. Den blev
vist på Anders
Hemmingsen, og
tallene gik ned
fra den dag.

Kan du ikke svare på
spørgsmålet må du
rykke tilbage til
feltet du stod på før.
Ikke alle tallene har
et spørgsmål så ved
disse kan du tage
det helt roligt.
God spillelyst!

Det er de samme
regler som i et
hvert andet
brætspil:

Regler

Julespillet!
1. Hvad er farverne på den russiske
julemand.
2. Hvad får man i gave hvis man er uartig.
4. Den alder hvor du stoppede med at tro
på julemanden, er det antal felter du må
rykke frem.
5. Nævn to af julemandens rensdyr.
6. Nævn et julekrydderi.
8. Hvad er der i gløgg.
9. Var der originalt æbler i æbleskiver.
10. Hvordan bygger man en snemand.
11. Syng noget af en julesang.
12. Hvilket år var Pagten først i tv.
14. Hvilken ret toppes med smør og kanel?
18. Hvad transporteres julemanden i?
19. Flet en mussetrappe.
21. Hvem synger ”cool jul”?
23. Hvad hedder grantræers familie?
24. Nævn 3 julekalendere
27. Hvad syntes du er det bedste ved jul?
28. Du får en vasker – ryk 2 tilbage
29. Hvad fejres d. 13 december?

Spørgsmål
32. Slå igen
33. Du er sneet inde – vent en omgang
35. Nævn 3 julekager
38. Du får et lift af julemanden – fly 4
felter frem
39. Nævn 3 slags julepynt
40. Hvad er din yndlings julesang
42. Hvad hedder snemanden i frost?
43. Dit julekagehus vælter! Vent en
omgang
45. Hvornår blev Jesus født?
46. Hvilket instrument har Peter kært?
47. Nævn 2 personer fra en julekalender
48. Hvilket rensdyr har en rød næse?
50. Hvad er din yndlings julekage?
51. Hvilken næse har en snemand?
53. Glæder du dig til jul?

Hvorfor er
regnbuen så
gay?
Da Gilbert Baker satte sig ned for at designe det nu
ikoniske regnbueflag, ville han ikke have mørke farver,
da han ikke ville have noget, der minder folk om den
+
smertefulde historie for dem i LGBTQ gruppen. De
forskellige farver i regnbuen skulle symbolisere
sammenhold. Hver farve symboliserer også noget. Det
siges også, at Gilbert blev inspireret af sangen “Over the
Rainbow” skrevet af Judy Garland, en af de første
homoseksuelle berømtheder. Regnbuen er også naturlig
og smuk, ligesom homoseksualitet.

Det originale flag
havde også en lyserød
stribe, men den blev
fjernet da dem der
producerede flagene
løb tør for lyserødt
stof.
Det er lidt ironisk, at
de løb tør for farven,
der symboliserer
seksualiteten.

Sudoku
Hver række i spillet skal indeholde tallene fra 1 til 9.
Hver kolonne i spillet skal indeholde tallene fra 1 til 9.
Hvert 3 x 3 kvadrat skal indeholde tallene fra 1 til 9

En pirat kommer
ind på en britisk
pub med et bil-rat
nede i bukserne.
Manden bag disken
siger så “Excuse me,
but there’s a
steering wheel
down your pants”,
hvortil piraten
svarer “Aarr I know,
it’s drivin’ me
nuts”!

Hvis en mands
hjerne var lavet af
bomuld, ville der
ikke engang være
nok garn til at
strikke en g-streng
til en kanariefugl.

Hvad skal der til for
en mand slår
toiletbrættet ned?
– En
kønsskifteoperation.

Hvorfor har blondinen
blå mærker rundt om
navlen?
Der findes også blonde
mænd!

En mand sidder ved tatovøren.
– Jeg vil gerne have tatoveret en traktor på min
tissemand!… Og giv den gerne 4-hjuls-træk… Den skal
igennem en masse lort.

Hvorfor fik de tre vise
mænd ingen børn ?
De gik efter stjernen…

Da Gud sagde “Lad der
blive lys!”, lød Chuck
Norris` stemme fra jorden
“Sig be` om!”.
Made with OneNote stickers

Hvad giver man en
kvinde, der ønsker
ømhed og varme i et
forhold?
Slag med en radiator…

Far siger til sønnen:
– Nu kommer storken med
din lillesøster!
– Du er da en idiot far. Her
vrimler byen med fisse, og
så
boller du storken.

Husk mundbind!

Hvis du ikke tror på
videnskaben, så tænk på,
at det sværere at se, om
du er grim, når halvdelen
af dit ansigt er dækket!

Du behøver heller ikke
børste dine tænder
mere, for ingen kan
lugte din dårlige ånde

Sådan virker det!!
Tildeler den ramte med ekstra
hjerneceller og derved tænker de
sig om og holder derfor afstand
*Bør bruges på idioter

Krateret
Hjørring gymnasium stx og hf

