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Kære læser!
Årets hjul går sin gang - de søde
11.-årgangselever, der for lidt siden
trykkede sig generte op ad væggene og listede forsigtigt gennem
kantineområdet, er lige pludselig ved at læse til eksamen og får
taget mål til deres studenterhuer.
For længst har de brovtende indtaget „13.-årgangs-arealet“, som
forsvares ihærdigt mod alle andre
årgange. Spørger man eleverne
selv, er der tale om en ældgammel
tradition, der skal holdes i hævd for
enhver pris, selvom de kolde fakta
ubarmhjertigt afslører, at „traditionen“ næppe er ældre end ca. 10 år.
Det er selvfølgelig også en evighed, set med en
teenagers øjne, og
sådan er tid relativ.
Således står nye
årgange i såvel
fællesskolen som
i gymnasiet på
spring til at foretage det, der for dem er „det næste
skridt“, hvad enten det er drømmen eller et nødvendigt onde:
oprykning, eksamen, uddannelse,
arbejde.
Held og lykke til jer alle
- og god fornøjelse med bladet!
		
JE
DUSK vil ha‘ dig!
Er du elev, forælder eller ansat ved Duborg-Skolen? Har du noget på hjerte, som du vil dele med
resten af skolen? Så kontakt os på DUSK@hotmail.de og skriv en artikel om lige præcis det,
du har lyst til!
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IT-HJØRNET

HVORDAN UNDGÅR VI EFTERRETNINGSTJENESTERNES SØGELYS?
Google-søgeanmodEfterretningstjenesterne overvåger
ning betyder, at Google
os ved hver Google-søgning, hvert
foto på Facebook og hver sendte
kan lokalisere os. Det
mest brugte middel
WhatsApp-besked. Det forklarer
Bossen,
Christiane Schulzki-Habbouti fra
til at udspionere os er Af Leon
8. årgang
den tyske ugeavis »DIE WELT«. Hvis derudover smart-TV‘et.
Det forklarer Roland
vi lægger et billede på vores Facebook-opslavstavle, så kan Facebook Freist fra den tyske EDB-tidsskrift
»PC Welt«.
automatisk se vores geografiske
position. Men ikke, hvis du
har slukket for lokalitetstjeVil du have flere it-nyheder?
nesterne. Hvordan du gør det,
Så læs Leon Bossens blog her:
kan du læse nederst. Hver

http://ithjoernet.

Sådan gør du:
Gå ind på indstillingerne
på din iOS-enhed, så på
„Generelt“ og så på lokaliseringstjenester. Der slukker du for Facebook. Nu
kan Facebook ikke lokalisere dig mere.

Foto: CHIP Online

Min rejse til

Sri Lanka
I taknemmelighed over at have fået lov
til at rejse til Sri Lanka i skoletiden vil jeg
her dele mine oplevelser med skolebladets
læsere. Nu kunne jeg godt skrive om, hvor
god ferien var, og hvor dejligt varmt det har
været, men jeg tror ikke, at det er så interessant for læseren. Derfor vil jeg hellere kort

Billedet viser, hvordan vandet gik tilbage og kom igen

Morten Roßberg,
12. årgang

berette nogle fakta om øen og derefter skrive om et mere spændende og hjerteskærende emne.
Sri Lanka er en ø i det Indiske Ocean. Øen
ligger syd-øst for Indien og er ca. 1,5 gange
større end Danmark. Sri Lanka har 20 mio.
indbyggere, som opdeles i flere forskellige befolkningsgrupper. Den største befolkningsgruppe udgør singaleserne med
75%, fulgt af de tamilerne med 15%. Andre
mindre befolkningsgrupper er burgier, som
nedstammer fra europæiske købmænds forhold til lokale kvinder, samt veddas, efterkommerne af øens oprindelige befolkning.
På grund af de forskellige befolkningsgrupper findes der også forskellige religioner
på øen. Buddhismen er med over 70% den
mest udbredte, fulgt af hinduisme (12%),
islam (10%) og kristendom (6%).
I 2004 blev Sri Lanka hårdt ramt af en
tsunami, som opstod efter et stort jordskælv
på Sumatra med en styrke på 9,2 på Richterskalaen. På dette tidspunkt var der ingen,
der vidste noget om tsunamier, eller hvilke
varsler der fandtes for dem. I hvert fald ikke
blandt menneskene. Dyrene derimod, f.eks.
fugle, hunde og køer, blev urolige allerede
flere timer forinden og flygtede længere ind i
landet.
Den 1. bølge ramte Sri Lanka om morgenen
på en dejlig solskinsdag. Mange nåede at
flygte – men ikke alle. Efter at vandet trak
sig tilbage, begyndte menneskene allerede
eftersøgningen efter savnede samt oprydningen. Vandet trak sig mærkeligt langt tilbage,

på egen
hånd.
Et råb
om
hjælp
gik
rundt
om verden, og
der var
rigtig
mange,
som
donerede
Børnene blev sat til at tegne billeder af tsunamien for
at forarbejde det oplevede.
penge eller
rejste til landet
og der opstod flere hundrede
for at hjælpe med genopbygmeter strand, hvor før var hav.
ningen samt med medicin og
Fiskerne, som ikke forstod,
hvad der skete, prøvede på
at udnytte situationen ved at
indsamle fisk, som ikke var
blevet skyllet i havet igen.
15 minutter senere skete der
så, hvad befolkningen ikke
havde kunnet forudse: Den
2. bølge kom og efterlod død,
sorg og ødelæggelse. 38.000
mennesker døde, og flere
millioner blev hjemløse. Der
var også utroligt mange børn,
som mistede deres forældre
og fremover måtte overleve

fødevarer.
Den dag i dag står ødelæggelserne tydeligt for mig, ikke
kun på bygningerne, men
også på mennesker. Der er
mange, som har mistet arme
eller ben ved tsunamien og
nu er nødt til at tigge for at
kunne overleve. Ud over det
blev der den 26.12.2014 holdt
tiårs-mindedag for katastrofen, hvor mange indbyggere
og også turister mødtes ved
Tsunami-mindestenen for at
bede sammen. Derfor tog jeg
også emnet op for at påpege
det skete og minde om de
mange familier, der mistede
deres elskede for 10 år siden.

Mindestenen for de døde fra 2004
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„Vi er Duborg-Skolen
- og vi står sammen mod
omregningstabellen“
Sådan lød det slogan, som elevrådet havde forberedt til den nyeste aktion mod det
danske undervisningsministeriums omregningstabel, der er til ulempe for det danske
mindretal. Tirsdag, den 17. februar indkaldte elevrådet hele overbygningen (11., 12. og
13. årgang) til et møde i fællesarealet. Bille-

det viser, hvordan eleverne samledes foran
elevrådsformand Finn Hendrik Kjärsgaard,
der informerede om den planlagte aktion.
Aktionen gik ud på, at eleverne samlede sig
i fællesarealet, mens de blev filmet oppe fra
kantineområdet. Så begyndte eleverne alle
sammen at sige i kor: ”Vi er Duborg-Skolen
og vi står sammen mod omregningstabellen”. Dermed sendte vi som skole et state-

Malte Dietz,
13. årgang

ment til undervisningsministeriet og tydeliggjorde, at vi ikke accepterer den måde, vi
bliver behandlet på. Vi som elever og vi alle
sammen som skole står fast for det danske
mindretal og forsvarer vores rettigheder og
værdier. Dette slogan er dermed et symbol på vores kamp for lighed mellem os og
”almindelige”
danske
elever.
Selv om
undervisningsministeren
sagde, at
de er på
vej til at
finde en
løsning,
kan det
stadigvæk tage
lang tid,
før der
endelig sker noget. Derfor er det vigtigt, at
vi som skole og som mindretal ikke stopper med gøre opmærksom på os og vores
situation. Derfor afslutter vi med et højt og
tydeligt:

Vi er Duborg-Skolen, og vi står
sammen mod omregningstabellen!

Hjertet af København
Et brev om Borups Højskole

Borups Højskole ligger i København ved Frederiksholms Kanal. I et smukt palæ med udsigt til Christiansborg og husbådene i kanalen.
En klassisk dansk folkehøjskole med vægt på
kunst, kultur, idéer og eksistens. Når københavnerne cykler forbi, hører de musik og sang
fra de smukke bygninger, for Borups Højskole
lægger vægt på det kreative, også dans, teater,
foto og billedkunst.
Skolen summer af liv fra tidlig morgen til sen
aften, men eleverne bor
ikke på skolen. Det gør
Borups til en særlig højsko-

le, ligesom selve placeringen
i hjertet af hovedstaden er
usædvanlig. Andre højskoler
ligger ude i landet.
Og der er endnu et særligt
træk ved Borups Højskole:
Halvdelen af eleverne kommer fra de andre nordiske
lande, især Norge og Sverige.
Det giver skolen en særlig
nordisk og international
stemning, som også bliver præget af, at den
nye forstander (denne artikels forfatter), går
rundt og taler fransk og lever med det ene ben
i Frankrig.

Borups Højskole vil
gerne være åben mod
verden, men også
gerne have en stærk
dansk og nordisk
identitet. Højskolen
er et hjem med
Af Bjørn Bredal, ny forstander
på Borups Højskole
højt til loftet, og
et ophold giver
venner og ’familie’ for livet, samtidig med at
det styrker
evnen til
at navigere som
engageret,
selvstændig
borger i en dansk, nordisk og globaliseret verden.
Men vores verden går fra København: Vi har netværket, vi kender
cafeerne, spillestederne, gallerierne,
genbrugsbutikkerne, studiemiljøerne, boldburene og idrætsanlæggene.

Vi ved, hvordan byen lever om dagen og om
natten. Kom og lev med!
Gå ind på Borups.dk og kig nærmere. Vi glæder os til at mødes ved Frederiksholms Kanal.

Truttelut og træskodans
Musikprofildag i 11.-13. årg.
Mandag, den 19/1 afholdt Duborg-Skolens musikklasser på tværs
af gymnasiets årgange en profildag,
der gav tid til fordybning i forskellige af fagets områder. De enkelte hold
tematiserede således så forskellige
emner som nodernes historie, instrumentkundskab og norske folkedanse - se billedet. Dagen var for
både lærere og elever en lejlighed til
at gå i dybden med utraditionelle,
ukendte aspekter og blev vel modtaget.

På kærlighedsmission
Valentinsdag på Duborg-Skolen
I år faldt valentinsdag på en lørdag,
hvilket ikke afholdt
de søde piger på
billedet fra at tage
tråden op igen lige
med det samme, da
skolen startede igen
mandag, den 16.02.
Det gjorde de ved at
fortsætte en tradition på Duborg-Skolen, hvor mennesker,
der holder af hinan-

den, kunne bruge de
bevingede bude til at
sende et kærlighedsbudskab i
form af blomster
og søde ord til
en, de kunne
lide. Det blev til
en række besøg
hos kammerater,
kærester, venner,
gode kollegaer
og andre, som
nogen ønskede

at gøre glade en kold
februardag, hvor der

blev plantet smil og
hjertevarme.

Halløj
og knald på køllen

Fastelavnsfest på Duborg-Skolen

En charmerende
ting ved Duborg-Skolen er,
at den fungerer
både som fællesskole og som
gymnasium. Det
betyder, at eleverne oplever en
glidende overgang fra barn til

voksen, fra elev
til studerende.
Som en del af
denne overgang
har eleverne
en række traditioner og
skikke med
sig fra de

holder de traditionelle elementer
(udklædninger,
tøndeslagning,
masser af slik),
men også er et

arrangement,
som styrker samafgivende fælless- menholdet, giver
eleverne muligkoler, som Duborg-Skolen ger- hed for at oplene bygger videre ve hinanden og
lærerne på slap
på. Et eksempel
på dette er den
line samt fremårligt tilbageven- mer engagementet hos de store
dende fastela10. klasses-elever,
vnsfest for 7.-8.
klasse, som inde- som overtager en

del af ansvaret
for planlægningen og udførelsen af dagen. Alt
i alt blev til en
skæg og anderledes dag med
masser af løjer herligt.

Hot på nettet:

Webcomics

Landhajer, uglekatte og andre umulige ting.
Men hvor kan man finde sådan noget?
Trylleordet er onlinetegneserier.

St. Louis, MO i 1920‘erne.
Ejeren og de ansatte i
smugkrogen Lackadaisy
kæmper for at holde deres
En onlinetegneserie er en webbaseret tegne- etablissement kørende på
serie.
trods af prohibition, dødTegneserier i onlineform har vist sig at være bringende rivaliserende
Lilith Mahler,
et medie, der er kommet for at blive, og som gangstere og deres egen
11. årgang
konstant bliver udforsket på nye måder, da
svage forretningssans.
den økonomiske frihed har bragt enorm
kunstnerisk frihed med sig.
The Black Brick Road of O.Z.
I den følgende tekst vil jeg anbefale fire
Du er en stor fan af L. Frank Baums bog
forskellige tegneserier, som I kan læse på
”Troldmanden fra Oz ” eller kan bare lide
nettet. De er alle på engelsk, men det burde
gode historier?
ikke være et alt for stort problem.

Lackadaisy

20‘erne, katte og gangster-historier. Det
lyder som en mærkelig kombination, men

viser sig at være en fantastisk blanding med
humor og en masse dramatiske begivenheder.

Her er en ny alternativ version af den elskede
klassiker.
The Black Brick Road of O.Z. er en interaktiv
grafisk roman af Daria Yeliseyeva, en genfortælling af Troldmanden fra OZ, som du
aldrig har set den før.
Siden den er interaktiv, er der indimellem
billeder, som du kan undersøge ved at klikke
på objekter, eller rigtige, små videospil, som
er indlejret i handlingen.

The Boy Who Fell

Du kan bedre lide Manga?
Prøv denne her.
Ren er sandsynligvis den venligste fyr du

nogensinde har mødt. Det er en
skam, at han kommer i helvede.
For at få magt til at vende hjem, skal
han deltage i en turnering. Den store
præmie i turneringen er noget, der
hedder „Hell Kitchen“. Det viser sig,
at det ikke bliver nemt. Vores helt er
landet i en verden fuld af dæmoner, monstre, ukendte regler og frygt.

Prague Race

Du elsker fantasy-historier, venskaber og
god humor?
Læs Prague Race, en webcomic af Petra
Nordlund fra Finland.

Historien begynder, da Leona, en arbejdsløs
pige, og hendes neurotiske ven Colin køber
en plakat med ordene „Prague Race“ i en
mærkelig butik med endnu mere mærkelige
mennesker. Snart begynder bille-lignende væsner at vise sig i Leonas lejlighed, og
gruppen af
venner (med
den blide
dyreelsker
Miko som
den tredje
i trioen) er
pludselig
involveret
i underlige
narrestreger,
der involverer butikken,og „den
anden side“,
som den ser ud til at være en portal til.
Du kan læse dem her:
http://praguerace.com/
http://blackbrickroadofoz.com/
http://www.boywhofell.com/

DUSK vil ha‘ dig!
Er du elev, forælder eller ansat ved Duborg-Skolen? Har du
noget på hjerte, som du vil dele med resten af skolen? Så
send en mail til DUSK@hotmail.de og skriv en artikel om
lige præcis det, du har lyst til!

IT-HJØRNET

TEST: MICROSOFT LUMIA 535
Et rigtig godt tilbud kommer på markedet nu: Microsoft Lumia 535 lover
kvalitet, hurtighed og et godt display.
I hvert fald i reklamerne. IT-Hjørnet
har afprøvet mobilen, som koster omkring 130 euro / 1000 kroner.

skal bare passe på, at
kameraet ikke bliver
beskidt.
Hastighed
Det er svært at spille
Af Leon Bossen,
spil med høj ydelse
8. årgang
perfekt på mobilen. Lumia 535 har en Snapdragon 200-processor og dermed ikke det bedste,
der er på markedet. Men den koster

Display
Lumia 535 har et display på 540x960
pixel. Mobilens touchscreen har en
stor svaghed, fordi den reagerer utilstrækkeligt. Mobilen åbner
bare apps, selv om man bare Vil du have flere it-nyheder?
vil scrolle ned i menuen. Det Så læs Leon Bossens blog her:
kan derfor blive til et lotteri,
http://ithjoernet.zz.vc/
når man prøver at åbne en
app.
kun 1000 kroner, og så kan
du ikke forvente at få den
bedste processor.

Kamera
Kameraet har ingen store mangler. Til
prisen leverer det en god billedkvalitet. Kameraet har 5 megapixel, og det
er normalt i denne prisklasse. Man

Alternativer?
Alternativt anbefaler
IT-tidsskriftet CHIP mobilen
Honor 3C. Honor 3C har en
bedre touchscreen, og den
koster bare ca. 1044 kroner. Det er lidt flere penge, men du
får også en bedre mobil.

Sydslesvig rundt på 7 dage

Bretonere gæstede
Duborg-Skolen
Flensborg. Det var et hæsblæsende program, en skoleklasse fra det
bretonske mindretals gymnasium i
Carhaix i Frankrig blev udsat for i
forbindelse med deres besøg på Duborg-Skolen.
På de syv dage nåede de 24 elever fra
mindretallet, der ikke er anerkendt
som et sådant i Frankrig, dels at snuse
til den travle hverdag som gymnasieelev i Flensborg, dels at stifte bekendtskab med en hel del af de orga-

nisationer og institutioner, der præger det
danske mindretal i flordbyen.
Både Aktivitetshuset, SSF, Centralbiblioteket
og Flensborghus stod på programmet fo-

var det forbudt at bruge sproget mange
steder, blandt andet i skolen.
-Jeg lærte først bretonsk, da jeg kom i
gymnasiet. Mine forældre talte det indbyrdes, men var blevet tvunget til at tale fransk
i skolen. Den oplevelse ville de spare mig
for, fortæller Catherine Guy, tysklærer på

ruden en række museer samt
dagsture til Dannevirke, Slesvig og Tønder, fortæller Jan
Eiffert fra Duborg-Skolen.
Babylonsk blanding af sprog
Undervejs blev det til en
kulørt blanding af ord og ven-

skolen i Carhaix.
I løbet af ganske få generationer var sproget ved at uddø, men så blev der oprettet
rent bretonsk-sprogede skoler. I dag er det
bretonske en vigtig del af de unges identitet, ikke kun gennem sproget, men også

dinger på en række forskellige
sprog: Dansk, tysk, fransk,
bretonsk og engelsk blev talt
i flæng for at få de mange
forskellige parter i tale.
Bretonsk tales i dag af godt
250.000 mennesker i Frankrig, men var tæt på at uddø.
Ikke ulig situationen i Slesvig
i tiden før første Verdenskrig

vigske værter til en
spontan kædedans,
som både de bretonske elever, lærere
og deres buschauffører kastede sig ud i
med stor indlevelse.
Fredag blev der så
sagt farvel og på gen-

i en levende brug af traditionelle sange og
danse, som i moderniseret form er blevet
meget populære også blandt skoleelever.
Det fik Duborg-Skolens elever syn for sagen for, da de
bretonske
gæster tændte
for musikken
og inviterede
deres sydsles-

syn. Til september besøger Duborg-eleverne
deres bretonske
venner, fortæller de deltagende lærere Vibeke Küssner og
Jan Eiffert.

Lys og skygge
i Istanbul
12f på studietur i Tyrkiet

Rejseugen i marts måned er
noget, de fleste i 12. årgang
ser frem til længe. Efter flere
måneders forberedelser
kunne 12f derfor glæde sig,
da de den 23. marts endelig
drog mod Istanbul med deres lærere RM og JE. Byen,
der er en smeltedigel af

østlig og vestlig kultur,
bød på ufatteligt mange sanseindtryk. Ud
over alle de kulturelle
oplevelser, der fyldte
programmet, var det
menneskene, maden,
lydene, arkitekturen,
der lagde sig i de rejsendes bevidsthed som
sedimenter af erfaring
- det stof, som senere
tiders fossilerede erindringsglimt er lavet af.
Ud over de obligatoriske seværdigheder, der
som overalt var
overrendt af turister, bød turen
også på dybere
indblik i det tyrkiske samfund,
bl.a. i form af
en heldagstur
gennem Istanbuls fattigere

kvarterer, hvor klassen fik lejlighed til
at stifte bekendtskab med det ufattelige

engagement, lokalsamfundet udviser,
bl.a. i form af privat hjælp til flygtninge fra den syriske borgerkrig. Derudover bød turen dog også på solskin,
vandpibe og glade hijab-klædte skolepiger, der stod i kø for at foreviges
med klassens flotte fyr.

12f i Istanbul

I Flensborg by har vi to biografer. Den ene er
UCI-Kinowelt, det er den biograf, de fleste
går i, fordi den har bedre film og viser dem
flere gange om dagen. UCI er relativt dyr
for en
biograf,
men
den har
ingen
rigtig
konkurrence
fra den anden biograf, som er 51 Stufen. 51
Stufen ligger i det tyske hus og viser to film
om dagen, én klokken 18:30 og en klokken
20:30. En billet for børn/unge koster kun
3,50 euro. Problemet er bare, at de ikke altid
viser nye film, de viser mere abstrakte film,
som ikke alle kan lide. Nu er spørgsmålet,
hvad man bedre kan lide, de film, som alle
taler om, eller lidt mere specielle film som
for eksempel ”The Tree of Life”. UCI har
flere film og flere tilbud, man kan f.eks. se

film i deres originalversion hver tirsdag omkring klokken 20, og hvis man har et movie
points-kort, får man point for hver film, som
man ser, og for de point kan man så købe
popcorn eller
lignende i
biografen.
Man skal
altså altid
være sikker
på, hvad man

Film i
Flensborg

vil have, og hvad man vil
se, og så kan man beslutte, hvilken biograf man
vil gå i og hvilken man
bedst kan lide. Jeg synes,
at begge er meget gode,
men jeg går nok mest i
UCI-Kinowelt, ligesom Af Liese Kowalski,
de fleste i Flensborg gør.
11. årgang

Karma is a bitch.

