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KRATERET
I tidernes morgen – den 18. november 1911 – blev der på Hjørring
Gymnasium stiftet en vis elevforening ved navn Thule. En forening,
hvorfra ideerne til storhedsbladet Krateret opstod. Kraterets præcise
fødselsdato er gået tabt i arkiverne, men legenden fortæller dog, at
bladet, efter mere end 60 år, 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 megasej postkasse, som
bare venter på jeres gode idéer!!
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
Maya Nellemann Hansen
og Cecilie Margrethe
Nielsen (fra 1.p og 1.m)

Friends of KaraSeco
- hjælp med at gøre en konkret forskel
En rejse før verden stoppede
Hej, mit navn er Mathias Folsted.
Jeg går i 1.b, og det er mig, der
normalt skriver artiklerne om
nyheder indenfor klimaområdet.
Men i denne udgave af Krateret
har jeg valgt at vige mit månedlige
indslag til en anden sag. Den 7.
marts 2020, tog jeg med min
efterskole, på hvad der skulle have
været en tur på små tre uger, til
Tanzania. Det er vigtigt for både
lærerne og mig, at understrege, at
studieturen på ingen måde, var
nogen form for frelsende rejse. Vi
skulle ikke forestille at være de kloge og alvidende, hvide mennesker, der lige tog et par selfies
med små, fattige børn, for så at tro, at vi havde løst fattigdomsproblemet. Turen handlede i bund
og grund om, hvad vi i kulturmødet kunne lære om os selv og verden. Hvad vi kunne tage med
hjem fra deres måde at leve på.
I det østafrikanske land skulle vi have brugt størstedelen af vores ophold på skolen KaraSeco.
Skolen ligger i det nordvestlige hjørne af Tanzania, og det tog os over to døgns kørsel, før vi
nåede den i vores to trængte og propfyldte, mintgrønne busser. Ved vores ankomst blev vi
parret med en såkaldt “best friend”, en elev, vi skulle følge i undervisningen og dagligdagen.
Imens vi, uoplyste om verdenssituationen, gik rundt i en verden af nye oplevelser, lukkede hele
verden pludselig ned. Alt imens vi spiste majsgrød i en proppet spisesal, besøgte et hospital,
lærte swahili-fraser og nye mennesker at kende, var vidne til den storslåede, tanzaniske
stjernehimmel, spillede fodbold på en udtørret og gold bane, kiggede på aber og sang
morgensang, ja, så tonede Mette Frederiksen frem på skærmen og lukkede Danmark ned.
Pludselig skulle vi hjem.
En ny verden og en ny forening
Derhjemme ventede os en helt ny hverdag. En hverdag med lange timer foran computeren.
Selvom vi har det hårdt, for det er ikke nemt, det her, så er der alligevel lys for enden af
tunnelen. Vaccinerne er på her, og en normal hverdag er til at ane i horisonten. Men for mange

mennesker i den fattige del af verden, er historien en hel anden. Kort tid efter vi var rejst hjem,
lukkede skolen, ligesom resten af verden, ned, og eleverne blev sendt hjem. Derfor stiftede min
utroligt vise og barmhjertige lærer Carsten Morsbøl foreningen Friends of KaraSeco. Formålet
ved foreningen er at indsamle penge til skolen, så hjulene kan køre rundt og skolen kommer
sikkert ud på den anden side af krisen. Herfra vil jeg lade Carsten tage ordet.
“Vi har lavet Friends of KaraSeco fordi, tja egentlig fordi det er så nemt at gøre det nemmere
for andre. Så længe vi kun kigger på os selv, mangler vi alt muligt, men kigger vi i ud i verden,
opdager vi hvor rige og heldige vi er. Det sætter os fri til at dele med andre. Ved at blive ven og
supporter åbner foreningen for at engagere sig og gøre en forskel for unge, der ikke har de
samme muligheder som vi har i vores del af verden. Det tror vi, udvikler både skolen dernede
og os selv heroppe.
KaraSeco er forkortelse for
Karagwe Secondary School, som
ligger i det nordvestligste hjørne
af Tanzania. Skolen er
venskabsskole med Horne
Efterskole, hvor både Torben og
jeg arbejder som lærere. Siden
2006 har vi hvert år rejst med et
hold elever til Afrika for at lære
vores unge, hvordan det er at
være ung i kulturer, der er vidt
forskellig fra vores.
Siden 2010 har vi besøgt KaraSeco, og fordi vi ses hvert år, vokser venskab og samhørighed
frem. Så da skolen blev ramt af Corona i marts sidste år, og lukkede ned ligesom i Danmark,
blev skolen ramt hårdt økonomisk. Men i Tanzania er der ingen hjælpepakker. Forældre
mistede deres arbejde og havde ikke råd til at sende deres børn i skole. Skolen mistede indtægt
til lærerlønninger. Det er en negativ spiral, som det tager år at rette op på.
Derfor har skolen brug for hjælp udefra. Og derfor startede vi Friends of karaSeco 1. maj 2020.
I løbet af første måned havde vi samlet penge ind, så vi kunne sende en månedsløn ned til hver
af lærerne på skolen. Det var stort at oplevelse. Men der er stadig brug for mere støtte”

HVORDAN KAN JEG HJÆLPE?
Find foreningen på Facebook under navnet “Friends of Karaseco” for flere
oplysninger.

LGBTQ+ - POC Rainbow Flag

Som nævnt i tidligere artikler om regnbueflaget, blev det originalt designet i 1979 af Gilbert Baker. Det
gamle flag blev brugt mange år frem for at vise stolthed over homoseksualitet. Men i juni 2017 designede
’Philadelphia Office of LGBT affairs’ et nyt regnbueflag. Et flag med to ekstra farver, der havde til hensigt
at inkludere POC (people of color).

Ud over at inkludere POC og stå imod racisme
inden- og udenfor LGBT ville de også gerne vise,
hvor meget, især sorte amerikanere, har gjort for
the LQBT-community.
Især Marsha P. Johnson, som var drag Queen og
AIDS-aktivist, samt en del af Gay Liberation
Front, spillede en stor rolle inden for
befrielsesbevægelsen og det vi kender som pride i
dag. Det siges at Johnson var den første til at
smide en mursten i ”Stonewall uprising” som var
en serie af spontane demonstrationer i USA i
1969. ”Stonewall uprising” siges i dag at være den første pride nogensinde, og Marsha P. Johnson var den
første til at starte den. Selvom der er stor forskel på den første pride i USA i 1969 og den vi kender i dag, er
det vigtigt at anerkende historien og fejre alt det som er opnået i 2021.

Er din skole lukket ned på grund af corona?

Med Microsoft Teams får du:

-

Middelmådig lyd- og billedkvalitet
Forringet kommunikation mellem lærer og elev
Lav til ingen motivation
Eksponentielt aftagende sociale kompetencer

Så hvad venter du på?

Download Teams i dag og nyd de mange ekstraordinære attributter du får med

Hvordan irriterer man
Draco Malfoy?Hvordan

Månedens dårligste jokes

Man farver hans hår rødt
og råber
”Weasley!”

Dumbledore går ind i
blomsterbutikken og
spørger:

Søster: ”Ved du hvorfor man ikke
må suge snot op i næsen?”
Hvad laver en due når den
keder sig?
Bror: ”Nej?”

”Har-i-potter?“
Sin to due liste
Søster: ”Fordi ellers bliver man
snot dum”

”Jesus, hvad er det du har på
ryggen?!”

“Hmm tror det er et kors, men du
må ikke hænge mig op på det”..

Hvad er forskellen på en gås og en
svigermor?
Frisøren: ”Vil De
have håret tilbage?”
Den ene har en stor røv og larmer
meget og den anden er en fugl!
Kunden: ”Nej tak,
De må godt beholde
det!”

Tjeneren: ”Hvordan var
suppen ?”

Hvorfor er en hvid mand i
fængsel altid mere
skræmmende?

Gæsten: ”Fin! Den var nem at
skære i.”

Vegetar...
Fordi han rent faktisk gjorde
det…

Hvordan kan det være det
hedder en månedsløn?

Min kiropraktor siger at jeg
mangler rygrad

gammel indiansk
ord for "Dårlig
jæger".

Hvad får man hvis
man giver en ildflue
viagra?

Der er jo kun penge til 14 dage.
En standerlampe.

Arne Boelt
Borgmester i Hjørring kommune
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Vi håber Arnes læge er okay og vi råder ham
til at få et skjold til fremt

Arne Boelt i sin ungdom
Arne mener selv at han var lidt kedelig i sine unge
dage. Han lavede aldrig noget ulovligt
Han gik i 10. klasse og derefter tog han
tømreuddannelsen. Han har derfor aldrig gået på
gymnasiet. Så han er et godt bevis på at man ikke
behøver en gymnasial uddannelse for at blive til
noget inden for politik. Efter sin uddannelse lavede
Boelt lidt forskellige ting.
Han var falkreder og kom på niveau to i
ambulancen.
I sin fritid spillede han meget fodbold, men som
årene gik blev han oftere dommer i fodbold og han
har efterhånden dømt mange kampe i sit liv. Han
følger også med i fodbold, og personligt er han
Vendsyssel FF- og AAB-fan. Arne Boelt siger at
benene er ved at blive gamle, men hovedet er stadigt
ungt. Hvilket også er grunden til han ikke spiller
fodbold længere, men som man kan se på billedet
over er Arne stadig meget hip med de unge.

Et tip som Arne vil give til de nuværende
studerende, er at man altid bør tage ud og opleve
noget. Selv fortryder han meget at han ikke tog et
sabbatår hvor han kunne tage ud og rejse og se lidt
mere af verdenen. Nu hvor han er blevet voksen og
har ansvar, er det ikke nemt at lade alting ligge
derhjemme og bare gøre hvad man har lyst til.

Hvad er der i vejen med Teams?
Som mange af os ved er der nogle gange
problemer med Teams, problemer såsom, et
møde der ikke popper op, håndsopretning som
læren ikke kan se, og mange mange flere. Vi på
Krateret er kommet i kontakt med Peter Vistisen
(hvis ynglings frugt er bananer), lektor fra
Aalborg universitet, som er forsker indenfor
sociale medier og han hjalp med at sætte lidt lys
på årsagerne til problemerne.

I Teams

Hjælp lærer

Det første jeg ønskede at finde ud af, er hvad gør
et online møde program godt. ”Der er mange
ting, en af de ting er at den uhindret skal kunne
give en virtuel fornemmelse af den type samvær
og en fornemmelse af at møde deltageren,
ligesom ved et normalt møde.” For at en
software skal kunne gøre disse ting, er
programmet nødt til at kunne give god lyd og
video (så eksperternes svar på om man som elev
skal have video på er et ja, vi undskylder til alle
dem med morgenhår) og have et godt layout så
det nemt for læren at se alle er inde på mødet.
Dette er alle tre ting som teams ofte fejler i, men
hvad er årsagen til, at det er så svært for teams at
kunne disse ting, når et program som Discord
virker så godt som fejlfrit på de tre punkter?
Dette skyldes at Teams altid kører gennem deres
server, det vil sige når en elev snakker med deres
lære på teams, går deres besked først gennem
teams serveren også hen til læreren, dette skaber
et utrolig langsomt signal nogle gange, fordi
teams serveren er på overarbejde, mens i et
program såsom discord ville signalet gå fra
eleven og direkte til læren, så de har ingen
mellem mand.

Error
Hva

I Discord

Hjælp lærer

Hvad kan
jeg hjælpe
med?

Hvorfor er det vi så ikke bare bruger Discord?
Ifølge Vistisen er der et par grunde, den største
grund er at de fleste undervisningsinstitutter har
køb Microsoft pakken og der går teams
automatisk med.
Det andet er det omdømme, som Discord har
som et gamerprodukt. Peter Vistisen udtaler ”Når
mange IT-afdelinger hører ordet Discord vil de
sige det ikke er et seriøst program, det er bare for
gamers”. Dette er alt sammen meget træls, da
discord er et meget bedre program, og det kunne
hjælpe med den manglende motivation og
ensomhed som mange elever føler ifølge
Vistisen, da discord meget bedre simulerer de
forhold der er under et normalt klassemøde.
Det meget trist da Discord ifølge Vistisen giver
et meget beder sociale forhold for elever.

Men er der håb for teams? Vistisen siger ja!
Teams og mange andre online møde programmer
har været på hårdt arbejde med at forbedre deres
programmer, med blandede resultater. For det er
selvfølgelig dejligt og sjovt når Teams har
tilføjede alle de her ekstra ting, men deres
mellemmand, gør det stadig svært for disse
programmer at fungere godt. Men ifølge Peter
Vististen kan Teams godt komme til at virke lige
så godt som Discord på trods er deres
mellemmand. Det ville dog kræve at deres
servere skulle blive bedre og hele deres layout
skal ændres, da det ikke giver et godt overblik,
især kanalerne på teams er dårlige forhold til
Discords. Discord gør det nemlig nemt at se om
folk sidder inde i deres rum og om de laver
noget.

Men hvad med skype?
Peter Vistisen udtaler ”Aargh…”

Hvem passer du ikke med ifølge dit stjernetegn?

Skytten: Du passer ikke så godt med Fisken og Jomfruen. Grunden til det er, fordi Jomfruen godt
kan lide at følge reglerne, mens du godt kan lide at tage risikoer. Dig og fisken passer ikke
sammen, fordi de har en mere sensitiv sjæl som samler op på andres følelser, hvor du er mere
optimistisk.
Skorpionen: Du passer ikke så godt med Løven. Grunden til det er, fordi Løven ikke er så hurtig
som Skorpionen til at forandre sig, og du kan ende med at være nødt til at håndtere det, hvis de
ikke kan følge med dig.

Tvillingen: Du passer ikke så godt med skytten. Skytten kigger på det større billede, mens
tvillingerne fokuserer mere på detaljer, og ikke er så glade for forandringer.
Vægten: Du passer ikke så godt med Krebsen. I begge to er gode til at holder argumenter i gang,
og bærer den af længere end i burde.
Jomfruen: Du passer ikke så godt med Skytten, eftersom du er for stille og rolig i forhold til en
skyttes spontane ideer. Du har brug for en rutine, mens skytten for det meste tager det som det
kommer.
Fisken: Du passer ikke så godt med Tvillingerne, da Fiskene nogle gange på en måde ”hopper” over
logikken, hvilket er noget Tvillingerne godt kan udnytte -Og på den måde vil det være svært at
forstå hinandens følelser.
Vandmanden: Du passer ikke så godt med Skorpionen, fordi de er for passioneret til den
tilbagetrækkende Vandmand, som ikke altid kan lide at svare folk!
Stenbukken: Du passer ikke så godt med Vædderen. Grunden til det er fordi Vædderen er
for temperamentsfuld for den ellers rationelle Stenbuk hvilket kan gøre skænderierne intens.
Løven: Du passer ikke så godt med Skorpionen, eftersom Skorpionen forstår den mørke side af
livet, mens Løven forstår den lyse side af livet. Husk dig selv på hvem du er før det bliver for
intens.
Krebsen: Du passer ikke så godt med Vægten. Grunden til det er fordi Vægtens uafhængige
tendenser forstår ikke Krebsens nødvendighed for at blive taget sig af, hvilket kan skabe
problemer mellem dem.
Vædderen: Du passer ikke godt med Stenbukken og Krebsen. I ville have sammenstød med
hinandens basale emotionelle behov. Vædderen er for lige til med sin mening, hvilket er for meget
for den sarte Krebsen.
Tyren: Du passer ikke så godt med Vandmanden. Vandmanden har brug for sin egen plads da de
er meget tilbagetrækkende, hvor ud som Tyr elsker at være fastbundet til mennesker. Dette kan
gøre en Tyr mere frustreret når de er sammen med en Vandmand.

Kend din lærer:
Hans Micheelsen

Hvordan det er at være lærer i Corona tiden?:
Hans syntes det meget trist og hårdt at være lære i
Corona tiden. Han var endda lige ved at aflyse vores
interview, fordi han ikke følte han kunne overskue
det. Han sagde også at han savner lærerværelset og er
begyndt at se meget mere YouTube når han får fri.
Hans er også meget ked af ikke at kunne hjælpe de
elever der har det hårdt. Vi spurgte også om lærerne
mødes meget virtuelt, hvor Hans meldte trist tilbage
at de, udover fredagscaféen og PR-møder, ikke rigtig
mødes. De arbejder hele tiden i isolation. Her på
Krateret går vores hjerter ud til alle de hårdt
arbejdende lærer<3.

Facts liste om Hans
-

Hans kan spille musik
Han er god til programmering
Han jagter svampe i sin fritid
Laver yoga
Går på vandring
Kan snakke mindst fire sprog
Løser (rigtigt) mange kryds og tværs
Han spiser også meget lakrids og
drikker meget kaffe
Han kan bygge hestevogne (især var
han god til at bruge sliberen, som han
selv udtaler: ”Jeg er den eneste der
kan find ud af at bruge den, alle

andre lader den bare rive dem
rundt. MAN SKAL TAGE FAT”)

Hans som lærer
Firmaet hvor Hans arbejdede som ingeniør blev
lukket hvorefter en ven forslog ham at blive lærer, og
sådan starter historien om hvordan Hans endte med at
skulle undervise rollinger på Hjørring gymnasium.
Hans underviser i matematik og kunne godt tænke sig
at undervise i informatik. Han er rigtig glad for alle
sine elever, men kan bedst lide dem der går op i faget.
Især er han også glad for de elever der kommer med
godt humør og er de lidt ”skæve eksistenser”.
Hans er matematikvejleder på skolen hvor han lige for
tiden har møder med nogle elever, som han hjælper
med matematik. Han er vejleder sammen med Trine
Mellemkjær Hylle, og hvis nogle af jer der læser med,
kunne tænker jer sådan vejledning kan I altid skrive
til en af dem. De står altid klar med åbne arme.

Hvad han lavede i sin ungdom:
Da vi spurgte Hans, om han lavede noget spændende
i sin ungdom, var han hurtig til at svare nej. Dette
fandt vi dog hurtigt ud af var en løgn af den helt
slemme grad. Ud over at bygge hestevogne der blev
solgt til Tyskland, være i militæret og være med i et
rockband med navnet HQ5, så boede han i Frankrig i
8 måneder som ingeniør, efter universitetet. Han
fortalte, at hvis man tager til Frankrig kan man ikke
undgå at skulle med dem hjem for at spille fodbold.
Derudover kan Hans mindst fire sprog (hvilket
inkluder fransk og tysk), dog kan han ikke lide at
snakke Engelsk og fortrak at snakke fransk med
franskmændene.

Hans’ hadefrugt

Vise råd fra Hans
Hans gode råd til Corona tiden:
Hans havde nogle rigtig gode råd til elever der føler
sig stresset og presset her i Corona tiden. Han
udtaler: ”Gå ned i Føtex og køb noget mælk OG
SUPPE URTER”. Hvilket er en sjov måde at sige vi
burde gå tur -noget som Hans siger virkelig har
hjulpet ham gennem de hårdere tider, for som sagt
har lærerne det også hårdt.

Hans’ Life advice:

Hans mener selv at han har en meget normal smag i
frugter, og hans yndlingsfrugt er æble -hvilket han tror
er en populær frugt blandt danskere. Da vi spurgte ind
til hvilken frugt han ikke kan lide, kom der to op som
han har meget imod. Hans kan godt lide smagen af
ananas, men den sætter sig for meget i tænderne så
derfor bryder han sig ikke om det. Derudover er han
meget imod kiwier. Så hvad Casper udtalte sig om i et
tidligere skoleblad: ”Hvad kan en kiwi ikke?” har
Hans nu fundet svaret på: ”En kiwi kan ikke smage
godt”. Vi forventer at en slåskamp vil udvikle sig når
skolen åbner igen.

Vi spurgte Hans om han havde noget han gerne ville
have I alle hørte, og han kom med et rigtigt godt
livstip: Hans synes det vigtig at man udforsker
verdenen, han udtaler ”Hvis I ser en sidevej kør ned
af den”. Han siger at han selv gør alt hvad han kan
for at fare vild. Det er nemlig den måde hvorpå man
kan lære og opleve noget nyt. Et tip der er lidt i
forlængelse til hans første: ”Hvis der er en indkørsel
forbudt skilt betyder det at der er noget spændende
på den anden side”
Hans mener også man skal interessere sig for alting,
og ifølge ham selv er det også derfor han ved så
mange ubrugelige ting, såsom: ” Nattergalen flyver
16.000 km om året. Den er lige nu i Sydafrika”

Jeg er så glad for at
have min
matematikbog, så
jeg kan regne ud
sandsynligheden
for at jeg overlever.

Billeder af Hans

Hvis Hans skulle ud
på en øde ø, vil han
have en stor bog om
matematik, nogle gode
vandrestøvler og en
naturhåndbog med

Disclaimer: stropper ikke inkluderet

Hula-HOLDAFSTAND er perfekt for dig
som har samfundssind, men også vil forblive
smart i en fart

Elsebeths checkliste for virtuelle elever

Hav mindst fire stykker tøj på
Spis morgenmad med mindst 4g protein, 10g
kulhydrater og 2g fedt

Vær klar på Teams i en 90° vinkel og ha’ kameraet tændt

Hverken spis eller drik i timen

Efter skole, bliv ved computeren og lav afleveringer

Dernæst lav lektier ved computeren
Husk at snakke med dine venner over computeren,
så du ikke bliver ensom
Sov mindst 7 timer og 51 minutter
Du skal ikke være for meget ved
computeren, husk at tage pauser

Krateret
Hjørring gymnasium stx og hf

