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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.
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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 fra 1.p og
Cecilie Margrethe
Nielsen fra 1.m
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Tak for alt
og tak for mad
Hvis du husker godt tilbage, kan du måske
huske, hvordan det var at være i skole. Tiden
før klasselokalet blev udskiftet med en
skærm, og kammeraterne blev udskiftet med
irriterende søskende. Hvis du husker
alternativ bedre tilbage, kan du måske også
huske pauserne. De pauser hvor duften fra
kantinen trak dig ned for at se hvad Dimitri nu
havde fundet på af gode sager. Tarteletter?
Nuggets? Kebabmix måske?

dybt ned i deres uredte seng og reflektere over
lectiobeskeden de lige havde modtaget.
Her på Krateret er vi dybt taknemmelige for
det hårde arbejde som kantinemedarbejderne
har udført de seneste år. Det altid glade humør
som mødte én, når man skulle købe pizza for
at overleve den lange dag. Dette humør kan
ikke findes mange andre steder, og det vil vi
savne meget når vi næste gang craver en
lækker ret fra kantinen.
Men hvad skal der så ske med vores
underjordiske spisested? Som læses i
Elsebeths udmelding, er selve ledelsen usikre
på hvad fremtiden bringer.
”Jeg håber at inden næste skoleår at kunne
finde en løsning… I øjeblikket kan jeg dog
ikke sige noget om, hvilken løsning der kan
lade sig gøre.”

Men dette er blot minder, som vi ikke får
tilbage. Tirsdag den 2/2-2021 klokken 12:34
kom beskeden fra Elsebeth:
“Kære elever
Det er med tungt hjerte, at jeg må meddele, at
gymnasiets kantine er gået konkurs.”
Og med tungt hjerte blev det modtaget.
Meddelelsen ramte hårdt i en allerede
udfordrende Corona-tid. Nogle elever troede
ikke deres egen øre, mens andre måtte synke

Men lige meget hvad ledelsen finder på, så
ved vi at det aldrig kan blive det samme som
dengang med Dimitri og co.

Tusind tak fra alle skolens elever, lærere og
andre ansatte. Vi ved ikke hvad vi skal gøre
uden jer i den nære fremtid.

Tak.
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CHOKOLADEKAGE I MIKROOVNEN
PÅ 5 MINUTTER!
1 person
Forberedelsestid: ca. 5
min

Ingredienser
30 g hvedemel
50 g rørsukker
30 g smør g smør
2 spsk. kakaopulver
½ dl mælk
5 g hakket mørk
chokolade (kan undlades)

Fremgangsmåde
1. Bland mel, sukker og kakaopulver sammen i en kop.
2. Smelt smørret og bland det i koppen sammen med mælken.
3. Bland det hele godt sammen til en homogen dej. Tør lige kanten af koppen af for
dej.
4. Sæt koppen med dej i mikroovnen ved fuld varme (700W) i 1 minut.

Hvis den ikke er færdig efter det første minut, giver du den 10-15 sekunder ad
gangen indtil den ikke længere er flydende på toppen. Min skulle i alt have 2
minutter ved 700W.
6. Drys den hakkede chokolade på toppen og spis kagen :-)
Du kan eventuelt lade den, køle lidt af inden du spiser den. Men den er nu også ret
lækker lun og nybagt.

Den uofficielle genbrugs-guide
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Verden har et usundt forhold til tøj. Vi bliver nødt til at
gentænke vores forbrug
Mellem 13 og 16 kilo. Så mange kilo tøj køber den gennemsnitlige dansker om
året. 7-8 gange. Så mange gange bliver nyt tøj i gennemsnit brugt, før det bliver
lagt på hylden eller skilt ad med. 677. Så mange tons usolgt tøj bliver årligt
brændt af i Danmark. 10%. Så meget bidrager den globale tøjindustri til verdens
CO2-udledning.
En effektiv måde at mindske vores forbrug
på er at genbruge vores tøj. Både gennem
privat salg og genbrugsbutikker. Jeg har
personligt prøvet på ikke at købe nyt tøj i
omkring et år nu. I starten virkede det ret
uoverskueligt bare at gå ind i en butik,
hvor intet rigtigt var organiseret eller
fastlagt. Ingen stativer, hvor tøjet er opdelt
efter størrelse eller farver. Tit og ofte går
man ind uden at vide, hvad man
overhovedet går efter. Men det er det, der
er så fedt ved det. Det er altid et eventyr at
gå på opdagelse i en genbrugsbutik. De
søde, gamle damer der arbejder der frivilligt er de venligste sjæle, man kan
finde. Det er langt fra alle gange, man finder noget. Man skal igennem mange
ternede, pink morfarskjorter, før man finder den perfekte flis eller striktrøje.
Men det er oplevelsen man får med sig i rygsækken. Og ind imellem noget
fedt og billigt tøj.
Hvor man finder guldet
Jeg har efterhånden brugt rigtig mange timer med venner i adskillige
genbrugsbutikker. Fra små Røde Kors butikker i landsbyer til kæmpe toetagers
og organiserede tøjhuse i København. I de store københavnske butikker er man
sikker på at finde noget. Til gengæld er det langt fra så billigt som dem i
provinsen eller landsbyerne. For mig er det også der oplevelserne er størst. Man
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finder de grimmeste kopper, de mest kiksede t-shirt og de tåbeligste skjorter.
Men blandt alt det ligger guldet.
Jeg er personligt selv mest erfaren med genbrugsbutikkerne i Hjørring. Er det
tøj man går efter, er Røde Kors i gågaden bag Gymnasiet oplagt. De har dog
også et stort udvalg af bøger og plader. Dog
mest Melodigrandprix opsamlingsplader.
Er man mere til antikke fund og skæve og finurlige sager, kan jeg stærkt
anbefale loppesupermarkedet Kirrpu, der ligger ved den første rundkørsel på
Frederikshavnsvej. Her kan man gå på opdagelse blandt private stande fyldt
med CD’er, plader, billeder og alt muligt skrammel.

Som det sidste tip vil jeg anbefale genbrugsbutikkerne i de små byer. Byer,
som Hirtshals, har to fantastiske genbrugsbutikker, der er fyldt med fedt tøj.
Der, hvor der ikke bor så mange, er der heller ingen til at rippe alt det
gode. En dag tur til Hirtshals er værd at sætte tid af til.
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Hvad betyder dit månestjernetegn?
Skytten: Hvis dit
månestjernetegn er i
skytten, betyder det at du har
dine øjne på fremtiden, og
du lader dig ikke holde
tilbage af udløbet forhold
eller venskaber.

Hvad er månestjernetegn?
Dit månestjernetegn omhandler
dine følelser og dit indre
humør. Dit soltegn og månetegn har en stærk
indflydelse på din emotionelle
måde at fungere.
Hvis du ikke ved hvad dit
månestjernetegn er, kan du
finde ud af det ved at søge
på ”Café Astrology” og skrive
din fødselsdag og hvor du blev
født ned.

Skorpionen: Hvis dit
månestjernetegn er i
skorpionen, har du en hyperopmærksomhed på hvad der
ikke bliver sagt. Det er ret
umuligt at lave tricks på dig.
Du er også overraskende
realistisk og meget passioneret.
Tvillingen: Hvis dit
månestjernetegn er i tvillingen,
betyder det at du godt kan have
det svært med at kommunikere
dine følelser. Dog vil du
gerne opleve så meget af verdenen
so muligt.
Vægten: Hvis du dit
månestjernetegn er i
vægten, betyder det at du kræver
balance, og at du vil gøre så meget
så muligt for at beholde balancen.
I dit liv handler det at finde fred
og harmoni, og for de sociale
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mennesker, betyder det også at
finde en langvarig partner.
Jomfruen: Hvis dit
månestjernetegn er i jomfruen,
betyder det at du er meget for
logik og at være organiseret og
struktureret. Du kan også godt lide
at skabe nye venskaber.
Fisken: Hvis dit månestjernetegn
er i fisken, betyder det at du er en
dybt idealistisk drømmer. Dine
følelser kommer i bølger, og du
er højst sandsynligvis en form for
artist eller drømmer om at blive
det.
Vandmanden: Hvis dit
månestjernetegn er i vandmanden,
betyder det at du en dyb tænker
og du har medfølelse, men du er
samtidig uafhængig af folk.
Stenbukken: Hvis dit
månestjernetegn er i stenbukken,
betyder det at du vil have et stabilt
hjem og du er måske en traditionel
person. Du er fast besluttet
og disciplineret.

Løven: Hvis dit månestjernetegn
er i løven, betyder det at du er en
naturlig entusiast og har en
tendens til at være spontan. Du er
generøs, loyal og elsker eventyr.
Månen i løven er gladest når
kærligheden blomstrer.
Krebsen: Hvis dit
månestjernetegn er i krebsen,
betyder det at du er vanvittig
empatisk, medfølende og
sympatisk. Du er en sensitiv
person, og dit emotionelle liv er
passioneret og flammende
Vædderen: Hvis dit
månestjernetegn er i vædderen,
betyder det at du ved hvad det er
du vil have. Du er modig i kriser
og du skynder dig til at beskytte
andre. Du tænker nok også over
om din intensitet er for meget, da
det kan udløser intense reaktioner
i andre.
Tyren: Hvis dit månestjernetegn
er i tyren, betyder det at du er
meget romantisk. Din kærlighed
er stærk, dyb og ikke til at skubbe.
Du er sentimental og varm, men
du burde blive bedre til at beskytte
dig selv og dine interesser.
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Aye-aye er en lille abe, der lever
på Madagaskar. Der findes ikke
ret mange af dem, og i årevis
troede man, at den var udryddet,
men i 1957 dukkede den
pludselig op igen. En voksen
Aye-aye er cirka 80 centimeter
lang fra snude til hale. Den er

Random facts omkring Aye-aye
-

Det videnskabelige navn er: Daubentonia
madagascariensis

kendetegnet ved sin lange
langefinger, som den bruger til at

-

Den vejer 2,3 kg når den er voksen

banke på træernes bark for at

-

Den er altædende, så pas på fingrene

-

Det er en truet dyreart fordi de lokale

finde hulrum med biller og

larver.

engang troede at hvis den rakte fuck skulle
man dræbe den

-

Aye-aye’en føder kun en baby
ad gangen

-

Dens nippels sidder nederst
på maven

-

Den kan blive op til 20 år
gammel

-

Den bruger 80% af natten på
at spise

-

Det ligner en koala der er
blevet bidt af en vampyr og
midt i overgangen sagde
”fuck det her man”
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Lækker tur til Dubai??!!
Synes du også at vejret er lidt gråt og kedeligt herhjemme i Danmark?
Trænger du til en hurtig get-away? Så er denne tur med billige
Corona-priser perfekt til dig!

Denne reklame er rettet mod:

• Folk der har brug for sommer, sol og varme
• Folk der er lidt ligeglade med “samfundssind” lol
• Influencere

Få flere informationer på:

www.forhøjsmittetallet.com
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Kend din lærer:
Martin Schirmer Lindner

Martin Lindner er biologi- og idrætslærer
på skolen.
Skulle Martin ende på en øde ø ville han
tage sin familie med, hvilket består af hans
hustru og to døtre, en harpun og en
vandfiltering til drikkevand.

Martin i sin ungdom
Da Martin gik i gymnasiet var Martin ikke
sikker på hvad han ville være når han blev
voksen. Han havde dog en lille drøm om at
blive naturfotograf. Denne drøm blev dog
hurtigt knust, da han så en BBC-udsendelse
om livet som naturfotograf.
Martin tildeler sig selv som klassens klovn.
Dog havde han en kæreste i sin
gymnasietid, så han har nok også været lidt
kærestekedelig.

Martin (med den røde
hat) sammen med et
af sine børn (med den
ikke røde hat)

Martin og frugt
Ynglingsfrugten hos Martin er pære og
jordbær (dog kun om sommeren). Hvilket
vil sige vi nu har to lærer i træk som går
imod Casper Szast. For dem der ikke har
fotografisk hukommelse, så udtalte Casper i
en tidligere udgave af Krateret at han har
det meget stramt med pære. Vi lover at
dette bare er et tilfælde, og vi prøver ikke
at starte en krig på lærerværelset. Hvis det
sker, vil vi dog gerne holdes opdateret, da
det ville blive en rimelig god artikel.
Dog mener Martin ikke granatæble burde
eksistere, da han havde en allergisk
reaktion til granatæblesaft for ca. 10 år
siden.

Martin havde en meget inspirerende
idræts- og biologilærer i gymnasiet, som
inspirerede ham til at studere idræt efter sit
sabbatår. Derudover læste han også
friluftsliv og derefter biologi, hvilket gav
ham et arbejde i zoologisk have.
Martin mente selv at han ikke skulle være
gymnasielærer da han studerede, hvilket
han jo så klarede utroligt godt.
På grund af sit friluftslivsstudie studerede
Martin i mange forskellige lande såsom
Sverige, Norge og Island. Her oplevede han
mange forskellige ting, og fik en masse
viden om friluftslivet i norden.

Martin og hans elever
Der har ikke været nogle forfærdelige
oplevelser med elever, fortæller Martin.
Han oplevede dog, at en af sine elever
besvime, fordi vedkommende blev ramt af
en bold. Personen er stadig i live den dag i
dag, udtaler Martin.
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Vi spurgte Martin hvilken slags elev han
bedst kunne lide, men sådan en har han
ikke. Han syntes det er spændende at der er
så mange variationer af elever på skolen.
Han kan godt lide at hans elever lærer på
forskellige måde.
Martin syntes dog især i starten det kunne
være svært at lære elever noget hvis de ikke
interesserer sig for fagene, men han er dog
blevet bedre til at acceptere at alle ikke går
lige meget op i biologi og idræt. Han bliver
dog glad når han kan mærke at hans elever
engagerer sig
Martin i sin fritid
Martins far er ornitolog (fugleekspert) og
hans mor går rigtig meget i blomster. ”Vi
sagde altid at far kiggede opad, mor kiggede
ned og min søster og jeg kiggede ligeud”
Martin har selv fulgt trop, for han går også
meget op i naturen. Hvilket han nok har
gjort det meste af sit liv

En helt anden ting som Martin har gået op i,
var cello. Martin spillede nemlig cello i 10 år
af sit liv. Hvilket kommer som en
overraskelse for mange mennesker. Han
stoppede dog sin musikkarriere, da han
begynder på gymnasiet. Han var dog med i
musicalen i sin gymnasietid.

På trods af alle de lande Martin har besøgt
igennem sit liv, så mener han ikke at han
kan så mange sprog. Han snakker engelsk
og fransk, men ikke tysk da han aldrig
havde tysk i skolen.
Vi snakkede med Martin om hvordan det går
med idræt i Corona-tiden, og vi blev enige om
at det er besværligt for alle parter at have
idræt. Dog er det også vigtigt at vi elever som
er lukket inde derhjemme, kommer op og
bevæger os en gang imellem. Derfor har Martin
lavet et 7 minutters program som han råder
alle til at lave. Vi har som de gode rapporterer
vi er, afprøvet programmet for at fortælle jer
om det er det værd. Hvilket vi kom frem til at
det helt bestem er. Dette program kan findes
på de næste sider af bladet med en mere
dybdegående anmeldelse af programmet.

Selvom kvaliteten på billedet ikke er i top,
så var Martins stil i gymnasiet helt sikkert!
Vi kan i forlængelse af dette ikke forklare
hvorfor baby-billedet er i højere kvalitet.
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Martins 7 minutters træningsprogram
Trænings princip: 30 sekunder træning 10 sekunder pause

1.

Sprællemænd

2.

Sid op ad mur

3.

Armbøjninger

4.

Mavebøjninger

5.

Step op (stol)

6.

Squat

7.

Triceps dip (stol)

8.

Planke

9.

Mountain climbers

10.

Lunge

11.

Mavebøjninger siderotationer

12.

Side planke (højre)

13.

Side planke (venstre)
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Vores oplevelser med Martins 7 minutters
træningsprogrammet
Vi har som de fantastiske journalister kørt
Martins program igennem i ca. en uge for at se
om det er det værd.
En af de første ting man opdager ved dette
program, er at det ikke er 7 minutter, men 8,5
minutter. Vi nævnte dette til Martin og han
sagde det var tiden man var aktiv der talte, men
den tid hvor man træner er faktisk kun 6,5
minut. Så det falsk reklame lige meget hvordan
han vender det.
På trods af denne løgn kørte vi videre med
programmet, hvor vi hurtigt opdagede at det er
et alt dækkene program.
Man tænker måske at ens krop ikke har tid til
restitution (at blive klar til dagen efter), når man
skal køre programmet, men da programmet er
så kort, kan den alm krop godt håndtere det. Dog
hvis man er helt nybegynder er det okay kun at
tage hver anden dag, indtil ens krop kan
håndtere det.
Programmet træner ens kredsløbskondition (ens
evne til at give ilt til musklerne), dette er noget
cirkelprogrammer er yderst gode til at træne, da
det er meget høj intensitets træning.
Derudover træner programmet mange af éns
muskler. Lige fra de lange ben muskler til éns
triceps muskler.
Vi var to der kørte dette program, og vi lagde
hurtigt mærke til at vi havde svært ved øvelserne
med fokus på armene i forhold til ben øvelserne.
Her valgte vi at have mere vægt på ben
øvelserne og med ”pigearmbøjninger”, dog efter
bare fem dage kunne vi godt klare 30 sekunders
rigtige armbøjninger.

Kritik til programmet:
Det er et herligt program, men det ikke uden
sine fejl. Et af de største er manglen på
rygøvelser. Et andet er at programmet meget
hurtigt bliver for nemt, men da det er et
cirkelprogram, er det meget nemt at
skifte/tilføje øvelser. Vi anbefaler derfor at
sætte nogle rygbøjninger ind i programmet, på
denne måde bliver programmet også de 7
minutter som var lovet. Og når man kan tage
hele programmet med lethed, kan man
gentage programmet igen!

Endelige vurdering:
Stjerner: 6/7 stjerner

Det var dejligt at få rørt kroppen i Coronatiden. Det var et dejligt overskueligt program
at køre. Det hjalp virkelig en med at holde
humøret højt og kunne mærke sig selv mere
end man normalt gør. Det ikke så vigtig
hvordan man træner for tiden, hvis bare man
får rørt sig. Den største ændring vi oplevede,
var den mentale. Hvis man mangler
motivation, vil vi forslå at kontakte en ven og
køre programmet sammen. Det hjalp os rigtig
meget at vi kunne skrive til hinanden og holde
hinanden op på om vi havde fået trænet.

Et godt råd inden i starter:
Det kan være svært at holde styr på tiden, derfor
brugte vi en intervaltrænings app. Den vi brugte,
hedder IntervalTimer.
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Lærer under corona
Wi-Fi der driller, mutede mirkofoner og ”defekte” kameraer er i dag det vi vil kalde vores
hverdag. Vi elever har skulle gået i skole på en helt ny måde. Og det har været og er stadig,
svært at finde rundt i. Men undervisningen går jo begge veje. Hvordan er det at være lære under
en pandemi?
De har vi spurgt to lærere, Martin Haages og Henrik Pedersen, om:
Hvad er det sværeste ved at være lærer i coronatid og skulle styre onlineundervisning?
HP: Umiddelbart er der ikke en enkelt ting, men motivationen er helt klart en stor faktor. Uden at
kunne se hinanden er det umuligt at vide om elever har forstået et svært stof. Bare det at kunne
opfange om folk virker til at lytte er svært når folk ikke har tændt kameraet.
Jeg tror en af de sværeste ting for mig er, at jeg savner at se elevernes ansigter. Jeg ser stort set kun
familien og det er jo også rart, men når man er social anlagt, så er det virkeligt svært ikke at være
sammen med folk og det er vi ikke rigtigt, når det er elektronisk :)
MA: Det sværeste ved at undervise online er, at undervisning fungerer bedst i et rum med rigtige
elever, hvor man kan overskue hele klassen, agere og reagere på eleverne i momentet. Det overblik
og den føling ryger desværre online. Det sker af forskellige årsager som eksempelvis manglende
kamera, manglende lyd, systemer, der går ned osv. Jeg synes efterhånden også, at man kan spore en
vis virtuel træthed hos elever og lærere - det er mange timer, vi tilbringer foran skærmen. I laver
lektier, og vi forbereder undervisning, retter opgaver, deltager i udvalg osv.

Hvad er det nemmeste ved at være lærer i coronatid og skulle styre onlineundervisning?
HP: Transporttiden - jeg bor i Aalborg og sparer 45 minutter hver vej :)
MA: Jeg synes ikke som sådan, at der er noget, som er nemt ved at undervise i denne tid. Teams
virker fint nok og er dækkende for vores behov. Men den virtuelle distance er fremmedgørende
forholdet mellem lærer og elev.
Mener du det er retfærdigt at give skriftlige opgaver for, samtidig med
at vi er på computeren 6-7 timer om dagen?
HP: Det er total retfærdigt! Er det fedt - nej, men det er faktisk den eneste
mulighed vi har for at kontrollere om eleverne har forstået stoffet. Derfor
er det vigtigt, at vi har afleveringerne. Jeg synes dog godt at vi kan give
flere elevtimer for de enkelte opgaver, da vi er utroligt ueffektive når vi er
derhjemme så meget. Man bliver lettere sindsyg af det her lockdown.
MA: Jeg synes, det er godt, at I får skriftlige opgaver i denne periode,
fordi det er vigtigt, at I træner jeres skriftlighed. Det kræver fordybelse,
træning og vejledning at lære at skrive.
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Poly-seksualitet.
Poly-sexualitet, også stavet ply-sexualitet
eller poli-sexualitet, er den seksuelle
attraktion for mange, men ikke
nødvendigvis alle køn. For eksempel
kunne en poly-sexuel person blive
tiltrukket af alle køn undtagen mænd, eller
en poly-sexuel person kunne kun blive
tiltrukket af ikke-binære mennesker,
genderfluid mennesker og ”mandlige”
individer.
Det poly-seksuelle flag har tre striber, lyserød, der repræsenterer tiltrækning til kvinder,
grøn, der repræsenterer tiltrækning til ikke-binære mennesker og blå, der repræsenterer
tiltrækning til mænd.
Flaget blev oprettet af brugeren Samlin på Tumblr i 2012. De sendte et design til bloggen
fuckyeahpolysexuality med billedteksten
"I, as a poly individual, was greatly saddened that we don't have a flag... so I made one :P. I
made it similar to the bi and pan flags, since they're all in under the multisexual umbrella Samlin”.

Det alternative poly-flag blev designet af en anonym
wiki-bruger den 21. oktober 2020.
Det er designet til at være lettere for øjnene og
samtidig bevare det meste af den samme betydning.

Ud over de originale stribetydninger repræsenterer de lysere lyserøde og blå striber også
specielle individer. De meget lysegrønne (næsten hvide) striber repræsenterer fred såvel
som transkønnede poly-individer. Det er beregnet til at repræsentere poly-romantiske
individer, men det kan også bruges til poly-sexualitet.
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