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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,
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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Bidens nye klimaplan og
topmøde
Da Joe Biden afholdt et kæmpe virtuelt topmøde
for verdens ledere, blev der kastet med store ord
og ambitioner. Men hvor meget hold er der i dem?
Fire års fodsslæb
Efter fire år med Donald Trump
i det Hvide Hus så
klimaambitionerne dystre ud for
USA. Når verdens mægtigste
nations egen leder ikke engang
troede på klimaforandringerne,
var det svært at se et lys for
enden af tunnellen. Men da
Biden i vinteren blev svoret ind som præsident, var noget af det første, han
gjorde at invitere 40 af verdens ledere, herunder Mette Frederiksen, til et
virtuelt klimatopmøde med USA som værtsnation. Her blev nye ambitioner for
klimamål offentliggjort og gamle ambitioner bekræftet. Noget tyder på, at
klimakampen har fået nyt liv pustet i sig.

Bidens 50%
En af de helt store udmeldinger fra topmødet kom fra Joe Biden selv. Inden
2030 vil USA have reduceret sit CO2-udslip med 50% i forhold til 2005. Det er
mere ambitiøst end hans demokratiske forgænger, Barack Obama, hvis mål lå
på 26-28% reduktion i forhold til 2005. Andre verdensledere opjusterede også
deres mål yderligere. Storbritannien sigter nu mod 78% reduktion af
udledningerne frem mod 2035 og Japan mod 46%. Før topmødet udtalte Mette
Frederiksen sig: “Med topmødet melder USA sig nu for alvor tilbage ind i
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klimakampen. Det er ekstremt vigtigt, for det er med til at drive dagsordenen
fremad på globalt plan”.

“... hvis vælgerne ikke kræver reel klimahandling, så vil
der naturligvis ikke ske nogen reel forandring.”
-Greta Thunberg
Kritiske ryster
Mens det vælter med
store ord og løfter om reel
handling, så frygter flere
parter, at verdenslederens
ord ikke er andet end, ja,
ord. Blandt dem der
frygter tomme ord, er
klimaordfører Rasmus
Helveg Petersen fra
regeringens støtteparti,
Radikale Venstre, der er
kritisk overfor
regeringens klimaambitioner. “Danmark bliver brugt som foregangsland, men
jeg tror ikke, folk er klar over, hvor meget vi egentlig mangler for at nå 70
procent-målsætningen herhjemme”. Imens kalder Peder Hvelplund fra
Enhedslisten regeringens tilgang for “lalleglad”. I magasinet Vogue
offentliggjorde den kendte svenske klimaaktivist, Greta Thunberg, et brev,
hvori hun opfordrede landenes befolkninger til at holde deres ledere til ansvar i
forhold til deres løfter. Der hviler stadig et stort ansvar på civilbefolkningens
skuldre om at få deres meninger ud. Derfor har vi heldigvis vores demokratiske
ret, som lige nu er endnu vigtigere end før, hvis klimamålene skal nås.
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ASEKSUELITET
LGBTQ+
En person, som ikke oplever seksuel tiltrækning til andre eller ikke instinktivt
er draget mod seksuelle aktiviteter. Aseksualitet kan beskrives som et
spektrum, hvor man kan have alt lige fra ingen seksuel lyst til en meget højt
lyst, men hvor man ikke vil udleve disse lyster med andre. Nogle aseksuelle
indgår dog i seksuel aktivitet af forskellige grunde, som f.eks. ønsket om at få
børn, tilfredsstillelse af partner eller nysgerrighed.

I dag lægger medier og generelt samfundet meget stor vægt på sex, så mange
aseksuelle personer oplever at føle sig forkerte. Dette kan være meget
skadeligt for personer med seksualiteten og forståelse af dem.
Så HUSK at vis en masse dejlig støtte hvis en du

Bag om flaget

kender springer ud som aseksuel!

Sort: Aseksualitet
Grå: Grå-Aseksualitet og
Demiseksualitet
Allierede
Lilla: LGBTQ+ fællesskab
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Kend din lærer:
Elsebeth Gabel Austin
Underviser i Engelsk
Hvordan endte Elsebeth som rektor og lærer?

Elsebeth og frugter

Elsebeth ville originalt være en pianist, hun har
nemlig spillet klaver siden hun var helt lille.
Elsebeth havde en drøm om at komme på
musikakademiet i København, dog blev hun ikke
godkendt ved optagelsesprøven og valgte derfor
at ligge denne drøm til side og flyttede til
England som au pair. Mens Elsebeth boede i
London, fik hun privat undervisning af et
professionelt orgel, Elsebeth endte med at score
denne orgel lære, som i dag er hendes elskede
mand (Navn mangler). Han er englænder og er
årsagen til at Elsebeth har et engelsk efternavn.
Elsebeth fik gennem ham udlevet sin drøm om
at rejse verden rundt og fremvise musik foran
folk. Elsebeth kunne ikke selv spille klaver foran
folk, men kunne hjælpe med at sætte op så
hendes mand kunne spille. Efter nogle år af
dette blev Elsebeth dog lidt træt af det, og siden
hun var blevet så god til engelsk efter alle de år i
England, besluttede hun sig for at blive
engelsklære. Derfra voksede hun så til at blive
vores nuværende rektor.

Elsebeths har to ynglings frugter. Hun kan
godt lide æbler. Men skal det være lidt
mere eksotisk, kan hun også rigtig godt lide
granatæble. Derfor skal Martin Schirmer
Lindner (idrætslærer) nok snart se sig om
efter en ny arbejdsplads. For som nogen nok
husker udtale han i sin ”kend din lærer” at
granatæbler ikke burde eksistere. Vi ønsker
Martin alt held fremover. Elsebeth fortalte
også at hun elsker alle frugter, og der er ikke
nogen af de frugter hun har prøvet hun ikke
brød sig om. Hvis blot alle var så inklusive
som Elsebeth, så ville verdenen være et
bedre sted.

Gode råd fra Elsebeth:
Elsebeths vigtigste råd var at man skal være
toldmodig, ikke bare med andre og ting, men
med en selv. Det tager tid at blive bedre til ting
og det tager tid at blive til det menneske man
ønsker at være, så slap af!

Elsebeth som lærer
Elsebeth Austin er som vi nok alle ved rektor
på vores skole. Men ud over det er hun faktisk
også engelsk lærer her på Hjørring gymnasium
og hf. Lige pt er 2.b de heldige vindere af at
have hende som lærer. Hun siger selv, at når
hun står med sin klasse, er hun ikke rektor
men engelsklærer. Hun kan dog godt finde på
at spørge sine elever til råds, når hun får nye
ideer og lige skal vide om de rent faktisk er
gode.
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Er Elsebeth en kriminel?????

Elsebeth og elever
Elsebeth startede ud med at sige hun ikke kunne
komme i tanke om nogle specielle oplevelser hun
har haft med sine elever. Dog syntes vi det var lidt
bekymrende at hun mere end en gang har ”tabt” en
elev på studietur. Med tabt mener hun at de er
blevet væk i den by de har været i. Dette er både
sket i København og i London. Vi finder det rimelig
komisk hvordan Elsebeth bruger ordet ’tabt’ når hun
mister en elev. Det fik os til at forstille os dette
billede:

Når man kigger Elsebeth, er kriminel-mastermind
nok ikke det første der popper ind i ens hoved.
Men tro det eller ej, vores allesammens rektor er
faktisk en forbryder. Elsebeth er nemlig blevet
smuglet over landegrænser og ikke bare engang,
men to. Elsebeth er nemlig blevet smuglet fra
England til Danmark to gange. Mange unge
danskere ville finde en lastbilchauffør der skulle til
Danmark, og de lastbilchauffører ville ofte lade
dem gemme sig i lasbillen, så de ikke behøvede at
købe en billet. Elsebeth fik også lov af en meget
flink dansk familiemand at gemme sig i hans
lastbil, og alting gik efter planen. Hun blev smuglet
ombord på skibet og de delte en køjeseng. Anden
gang Elsebeth blev smuglet var hun dog ikke lige
så heldig, da hun var kommet ombord på skibet,
havde de to mænd som havde smuglet hende
ombord givet hende suite helt til hende selv, og
det var ret sus. Derfor lukkede Elsebeth ingen ind
på værelset den aften, selvom den ene af
mændene virkelig gerne ville ind. Den mand
virkede også supersur på hende den næste dag,
hvor han satte hende af ved en togstation. Nu
håber vi blot på at FBI ikke læser vores skoleblad.

Bil på skolen?!
Det var en lørdag morgen i 2010, da Elsebeth gik ud
på skolegangen og så, en lille sort bil bare midt på
gangen!! Elsebeth panikker, da det var omkring
denne tid at der forgik mange indbrud i København,
hvor folk bare ville køre ind i bygning og stjæle en
masse og køre ud igen. Elsebeth ville ringe til
politiet, men først tænke hun lige hun ville
informere pedellen om at politiet nok ville komme.
Under den telefonsamtale finder Elsebeth ud af, at
pedellen havde givet nogen elever lov til at køre
deres bil ind på skolen til en video de ville lave. Vi
var meget i chok over at pedellen ikke følte det var
nødvendigt at informere nogen omkring hans
beslutning, men det førte til en sjov historie, så vi
ikke sure.

Lille bitte Elsebeth og lidt ældre Elsebeth
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Bananpandekager
INGREDIENSER
•
•
•
•
•

2 bananer
2 æg
1 tsk vaniljesukker
70 g havregryn
1 tsk kanel – kan
undlades

FREMGANGSMÅDE
•

Mos bananerne godt sammen i en skål. Brug enten en gaffel eller
stavblender

•

Tilsæt æg, vanilje, havregryn og evt. kanel og rør det hele godt
sammen

•

Opvarm en stegepande til middelvarme og tilsæt lidt olie eller andet
fedtstof

•

Hæld lidt af dejen på panden og steg den i 2-3 minutter eller til toppen
bobler lidt

•

Vend pandekagen og giv den 1-2 minutter til den er gylden og færdig.

•

Top eventuelt bananpandekagerne med honning, chokolade eller
nødder – det er egentligt kun fantasien, der sætter grænser.
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Månedens dårligste jokes
Hvad har piger og
nudler tilfælles?

Hvad er rød og
sortstribet, og kan
ikke sove om
natten?

En solskoldet zebra.

Hvorfor har man
altid 2 par bukser
med når man spiller
golf?

De spjætter begge
når du spiser dem.

I tilfælde af at man
få et hole in one.
Hvad kalder man en
ko under et
jordskælv?

Milkshake.
Hvad er koldt hvidt
og ruller op ad?
How does a nonbinary chef cut
vegetables?

En arrig snelavine
med hjemve.

They/them
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HURRAA!
Du er en af de heldige vinder af EN TUR TIL THAILAND!!!!

Tryk på linket her
For at modtage din pris
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Månedens SÆT DIG NED er vores månedlige
indslag, til folk der bare skal sætte sig ned igen.
Det kan være alt fra arrogante elever til dumme
lærere. Husk det her er bare satire for et skoleblad,
så tag intet personligt, medmindre du bare vil
være på tværs.

Denne månedens SÆT DIG NED går til alle dem
som blev stødt af Lil Nas X’s nyeste sang
MONTERO. Lil Nas X udgav sangen MONTERO
(Call me by your name), samt musikvideoen den
26. marts 2021. Selve sangen tekst blev folk ikke
fornærmet over, men så så de musikvideoen og
blev voldsomt gale. Lil Nas X ses i underbukser
og høje stiletter mens han elegant danser ned af
helvedes stripperstang. Efter at ankomme til
Djævlens trappetrin, giver han Satan den bedste
lapdance han længe har fået. Hvis dette ikke var
en god nok beskrivelse, anbefaler vi fra Krateret
at gå ind og se musikvideoen selv.

Dette frastødte selvfølgelig en masse folk, især
kristne amerikanere, som så har hated på ham

siden publikationen. De føler Lil Nas X
diskriminerer dem og deres religion, imens han
forgifter ungdommen. Men Lil Nas X er
fuldstændig kold. Han vil ikke længere være a
good gay, men i stedet sit autentiske jeg. På
Twitter har han retweeted og svaret igen på
haternes kommentarer. F.eks. som ses på billedet
under, svarede han tilbage på en tweet fra Jewłs
den 20. april.

Men selvom Lil Nas X er mand nok til at stå
ansigt til ansigt med hadefulde kommentarer, er
der en helt bestemt grund til at han har produceret
sangen. På sangens udgivelsesdato lagde han et
Instagram opslag op, hvor han fortæller om
sangens betydning, og hvordan det har været at
vokse op som en homoseksuel sort mand.

Og derfor er det vigtigt at huske at sangen har stor
betydning for Lil Nas X og personer i en lignende
situation. Så et lille godt råd herfra: SÆT DIG
NED hvis du bliver stødt over folks identitet og
andet som ikke vedrører dig.
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Er du klar til en sommer fuldt med druk, fester og absolut
ingen hukommelse? Så har vi fundet drinken der slår dig
helt ud, men stadig smager sindssygt godt!

Du skal bruge:
- Isterninger
- 2 shots vodka
- 2 shots gin
- 2 shots rom
- 1 cl Morin sirup curacao blå
- 0,5 cl Rose’s grenadine
- Saften fra en halv lime eller citron
- Sprite

Start med at finde et stort glas, du er jo ikke en svagdrikker.
Så starter du fra toppen af listen og blander det sammen.
Når du kommer til Spriten fulder du bare resten af glasset op og så har du den første
drink klar til sommer.
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