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Dette er Krateret: Hjørring
gyms skoleavis, hvis du troede
det var BT, så tog du fejl.
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I tidernes morgen – 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!!
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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)
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Nyt 2025klimamål på
plads
Den 7. maj blev regeringen
og dens støttepartier enige

udspil om en reduktion på 46-50%. For
støttepartierne Socialistisk Folkeparti,
Radikale Venstre og Enhedslisten var
dette udspil dog ikke ambitiøst nok, og
de gjorde sig derfor klar til en politisk
armlægning med den
socialdemokratiske regering. Det blev
en armlægning, de vandt, hvilket er en
betydelig sejr for dem på
klimaområdet. Den klimalov, der

om en nyt klima-delmål.

forpligter Danmark til 70% reduktion i

Danmark skal nu reducere

2030 og klimaneutralitet i 2050, blev

sit CO2-udslip med 50-54%
inden 2025
En sejr for støttepartierne

vedtaget i 2019 med et bredt flertal i
Folketinget, men denne gang er det
altså kun regeringen og dens
støttepartier, der har været med til at

”Der vi være alvorlige
konsekvenser. Jeg kan ikke sige
hvilke, men det ville være at
føre åben krig mod os”. Sådan
sagde Enhedslistens politiske
ordfører Mai Villadsen, om,
hvad der ville ske, hvis ikke
regeringen lyttede, lige før de politiske

vedtage delmålet.

forhandlinger om et nyt klimamål til

”Men det bliver en udfordring
at nå målet”

2025 gik i gang. Før forhandlingerne
havde regeringen kommet med et

-Klimaminister Dan Jørgensen (S)
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landbrugsområdet, men målet er stadig
Sådan skal de 50-54% nås

åbent for forhandlinger. Regeringens

I Danmark skal vi om ni år have
reduceret vores udslip af
drivhusgasser med 70%. Det
svarer til omkring 20 millioner
tons CO2. Siden klimaloven blev
vedtaget, har vi reduceret med
cirka 8 millioner ton. Der
mangler altså stadig 12
millioner tons CO2, som vi skal finde
en måde at skære væk. Det er dog
endnu uvist, hvordan de 12 millioner

udspil har dog fået kritik for at læne sig
op ad nye og uprøvede teknologier for
at nå disse 7,1 millioner tons.

tons skal findes. Står det til Sofie
Carsten Nielsen fra de Radikale, skal
en CO2-afgift være en hel central del af
løsningen, men det er dog et middel,
regeringen flere gange har skudt ned at
bruge, selvom klimarådet stærkt
anbefaler sådan en afgift. Hos SF ser
man gerne, at reduktioner kommer flere
steder fra. ”Både i landbruget, på
transportsektoren, i husholdningen og i
industrien”, siger Pia Olsen Dyhr, at
der er plads til stor forbedring.
Regeringen har lagt op til en reduktion
på 7,1 millioner tons i

Klimarådets vurdering
Klimarådet, der er et uafhængigt råd af
eksperter, vurderer, at det er en vigtig
aftale, der er kommet på plads. Det
forpligter nemlig regeringen til at
handle yderligere i denne valgperiode,
så de ikke bare kan sidde på hænderne.
Desuden rykker den nogle af
løsningerne fremad i tiden, så
løsningerne på den lange bane bliver
billigere. Det siger Peter Møllgaard,
der er formad for klimarådet.
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Hvem du skal undgå baseret på dit stjernetegn!

Vædderen er ikke
kompatibel med krebsen.
Hvor vædderen
foretrækker energi og
aktivitet, er krebsen mere
sensitiv og kan bedst lide
at tage tingene stille og
roligt.

Tyren er ikke kompatibel
med tvillingen.
Tvillingen kan bedst
lide, når der er fart over
feltet, hvilket skaber
vrede hos tyren. Tyren
kan nemlig bedst lide,
når tingene går sin gang.
naturligt.

Tvillingen er ikke
kompatibel med
skorpionen. Tvillingen
har gode
kommunikationsevner,
der aldrig ville matche
skorpionens besvær med
at åbne op.

Krebsen er ikke
kompatibel med løven.
Krebsen kan bedst lide
at blive hjemme i
trygge og kendte
omgivelser, hvor løven
foretrækker fest og
farver.

Løven er ikke kompatibel
med tyren. De er begge
meget stædige. Desuden er
tyren meget højlydt om
ting, tyren ikke kan lide,
hvilket ikke falder i god
jord hos løven, der ikke
kan lide at blive kritiseret.

Jomfruen passer ikke
godt med tvillingen.
Jomfruen bliver let
irriteret på tvillingens
mangel på orden, som
jomfruen værdsætter
højt.

Vægten er ikke
kompatibel med
stenbukken. Vægten har
svært ved at forstå
stenbukkens prioriteter i
livet såsom karriere og
penge.

Skorpionen er ikke
kompatibel med
jomfruen. Jomfruen er
lidt for praktisk og
perfektionistisk i
forhold til skorpionens
sensitive natur.

Skytten er ikke
kompatibel med tyren.
Tyrens stædighed virker
for kontrollerende for
skytten der er vant til
frie rammer.

Stenbukken er ikke
kompatibel med
vædderen. Stenbukken
synes, at vædderen er
for hensynsløs, mens
vædderen synes, at
stenbukken er for
kedelig.

Vandmanden er ikke
kompatibel med
skorpionen. Begge tegn
er meget stædige og
anerkender sig selv som
”alfaen”.

Fisken er ikke
kompatibel med
vægten. Begge tegn er
”efterfølgere” og ikke
leder, hvilket kommer
til at skabe meget
forvirring og
frustration.
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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
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Kend din lærer
Rikke Bom Poulsen
Rikke Bom er lige pt kun matematiklærer, men hun
kan også undervise i engelsk.
Rikke i gymnasiet
Rikke Bom så sig selv som en selektiv elev i
gymnasiet. Med det mener hun, at hun gik op i de
fag, som hun fandt interessante, som for eksempel
fysik, matematik, oldtidskundskab og tysk. Hun var
derimod ikke så interesseret i fag som religion og
dansk, og derfor gik hun ikke så meget op i det.
Dog lavede hun dog stadig sine ting. Rikke nævner,
at der både var lærere, hun kunne lide, og lærere,
hun ikke brød sig om. Lærere der var sjove og
lærere der ikke var, og så var der hendes
religionslærer. Rikke synes, han var skræmmende.
Han kunne Biblen udenad (de testede ham), så
man var lidt bekymret for at sige noget forkert i
hans timer. Rikke tilføjer, at han også godt kunne
have haft brug for en mere pædagogisk tilgang.
Hans noter var ældre end de elever, han
underviste.
Rikke var heller ikke helt tilfreds med sin
dansklærer, da de engang skulle analysere en
novelle, og denne lærer mente at hovedpersonen
var i 20’erne, men Rikke vidste, dette var forkert,
for hendes alder kunne regnes ud til at være 16.
Men dansklærerne mente bare, at dette var en fejl
fra forfatterens side.
Hvad ville Rikke være?
Rikke ville oprindeligt være retsmediciner.
Sådan rigtig CSI-agtig, men hun boede i
Aalborg og ville gerne blive boende i byen.
Hun kom i tanke om noget hendes
matematiklærer fra gymnasiet engang havde
sagt, nemlig at hun burde læse matematik.
Derfor endte Rikke med at læse matematik på
Aalborg Uni. At hun så blev matematiklærer,
var lidt af et tilfælde.

Rikke og frugt
Rikke er rigtig glad for frugt. Hun spiser rigtig
meget af det. Hendes yndlingsfrugt er
økologiske danske æbler. Hun er ikke vild
med importerede frugter, som ikke er i årstid.
Dette er nok, fordi det både er dårligt for
miljøet, men os fordi importerede mango
aldrig smager lige så godt som en moden
mango i årstid. Som Rikke siger ”så er det
meget dejligt der er muligheden for at
importere, men det smager bare aldrig lige så
godt, som når man plukker dem frisk fra
træet”, og hendes tanker på mango i
Danmark er, at hun kan bruge det i en salat,
men ville synes, det er mærkeligt bare at
spise en.

Den værste type elev:
Ifølge Rikke er den værste type elev den type
elev, der bare sætter sig ned og siger: ”det
kan jeg ikke”, uden de overhovedet har
prøvet. ”Dem der bare bliver ved med at sige,
jeg forstår ikke, jeg forstår ikke, og jeg vil
heller ikke prøve”. Rikke elsker dog de elever,
der ikke forstår, men gerne vil. Det er en
udfordring lige for hende.
Den bedste type elev:
Den bedste type elev ifølge Rikke er den type
elev, der er villig til at lære, ikke dem der bare
kan det hele. De jo ikke så sjove at undervise,
for de kan det jo. Men dem som ikke helt kan,
men virkelig gerne vil lære, det er de bedste
elever ifølge Rikke. Rikke siger: ”Det er den
bedste følelse, når man kan se en elev få det
der aha-Moment, deres øjne lyser sådan op”
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Noget af det vildeste Rikke oplevede på en
studietur, var da en af hendes elever en
morgen kom ned for at spise og stolt viste en
politirapport frem, som han havde anskaffet sig
aftenen forinden. Eleven havde dog ikke gjort
noget ulovligt, men var aftenen før blevet
bestjålet og havde fundet frem til en
politistation.

Fritidshobbyer
Rikke kan rigtig godt lide at tage på vandreture.
Hun elsker at være udenfor, og især foråret
holder Rikke meget af. Hun er også meget glad
for naturen, og lige pt bruger hun noget af sin
fritid i sin have, som hun er ved at lave om til
en natur-have. Derudover er hun også meget
glad for at gå tur med sin hund.

Endnu en kriminel lære på Hjørring gymnasium?!
Rikke er engang blevet kørt hjem i en politibil.
Hvorfor, spørger du nok. Det starter alt sammen
med, at Rikke i lang tid ikke ville indrømme, at
hun er nærsynet, så en aften, da hun var på vej
hjem fra fest, kunne hun ikke få fat på en taxi.
Indtil hun endelig så en taxi ude i horisonten. Hun
stillede sig midt ude på vejen og begynde at vifte
med armene. Da taxien kom tættere på,
opdagede Rikke, at det ikke var en taxi, men en
politibil. Hun skyndte sig til siden på vejen, og
politibilen trak ind til siden og spurgte, hvad hun
ville. Rikke forklarede misforståelsen og politiet
sagde, de gerne ville køre hende hjem. Rikke
havde dog betingelser.
1. Hun måtte lægge sig ned på bagsædet,
for det duede ikke, at nogen så hende bag
i en politibil
2. At hun blev sat af en blok væk fra hendes
mors hjem, for Rikkes mor skulle ikke se
Rikke stige ud af en politibil
Politimændene accepterede, og Rikke fik et lift
hjem.

Der bliver også lyttet meget til podcasts i Rikkes
fritid. Hun har lige hørt en bog, som handler om
os teenagere og hvilke ting, vi går og tumler
med.

Disse billeder viser en udvikling i Rikke.
Hun er gået fra at ligne en lille pige, der
har stjålet en småkage, til en ung
kvinde, der lige har spist en.
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Vidste du at??
I 80’erne skete der store forandringer indenfor
homoseksualitet i Danmark. I maj 1989 vedtog
det danske folketing at indføre registreret
partnerskab til homoseksuelle par, som betyder, at
Danmark er det første land i verdenen til at
legalisere homoseksuelt giftemål. 8 år forinden i
1981 fjernede Sundhedsstyrelsen homoseksualitet
fra listen over sygdomme, og tre år efter vedtog
regeringen, med et flertal bestående af Det
Radikale Venstre, Socialdemokratiet og
Socialistisk Folkeparti, en nedsættelse af
kommission, som skulle fremkomme forslag der
kunne fjerne eksisterende diskrimination mod
homoseksuelle. I 1988 fremsatte de tre partier
sammen et lovforslag om registreret partnerskab,
som betød at homoseksuelle par fik ret til at få
deres forhold registeret hos myndighederne. Dette gav de samme juridiske rammer angående f.eks. arv og
pension. Dog kom dette i første omgang ikke videre end 1. behandling, da der blev udskrevet valg. Senere
blev lovforslaget genfremsat. Forslaget mødte først modstand, på grund af homofobi i partierne, men hurtigt
blev der dog dannet et flertal for at indføre partnerskabet. I alt stemte 71 for, 47 imod og 5 hverken for eller
imod. Loven trådte herefter i kraft den 1. oktober, hvor Axel og Eigil, aka Axgil, blev det første
homoseksuelle par i verden som indgik registeret partnerskab hos myndighederne på Københavns Rådhus. I
2012 blev loven afskaffet, da man indførte kønsneutralt ægteskab.
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Hjemmebagte kammerjunkere - til
sommerens favorit.
Sukker (ca. 1¾ dl)

150 g

2

Æg

Smør - smeltet og afkølet

Hvedemel (ca. 5 dl)

50 g

300 g

Bagepulver

1 tsk

Fint salt

¼ tsk

Forberedelse: ca. 25 min. ved 175° traditionel ovn. Bagning: ca. 15 min. ved 175°
- traditionel ovn.

Fremgangsmåde:
®
®
®
®
®
®
®
®
®

Pisk æg og sukker sammen i ca. 4 min.
Tilsæt det smeltede, afkølede smør.
Bland mel, bagepulver og salt og vend det i dejen.
Ælt dejen let sammen og lad den hvile tildækket i køleskabet i ca. 1 time.
Del dejen i 3 portioner og form dem til stænger (ca. 35 cm lange).
Læg stængerne på en plade med bagepapir og forbag dem midt i ovnen.
Stil pladen på en bagerist og lad stængerne køle af 1-2 min.
Skær stængerne i ½ cm tykke skiver.
Læg skiverne på bagepapiret og bag kagerne færdige midt i ovnen.

Serveres med en kold portion koldskål. Og evt. friske jordbær.
Tip!

Kammerjunkere kan opbevares i en tæt kagedåse.
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