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Kære læser!
Også i denne udgave rækker dit foretrukne skoleblad ud i verden - i form
af reportager fra nuværende og tidligere elever, som beretter, hvad de
foretager sig uden for borgens trygge
mure. Der er historier om elever, som
rejser ud for at opleve verden, for at
finde sig selv og for at give noget
tilbage, der, hvor de når frem. De vil
det andet og føler sig hjemme i det
ukendte - et opløftende syn oven på
den grimme antimodernisme, der
stikker sit fjæs frem så mange steder
i Europa for tiden i form af had mod
etniske og seksuelle minoriteter og
opskruet nationalisme. Det fører
til en opsplitning af Europa pga. af
grænsekontrol og
politiske omvæltninger i form af
højrepolulisters
fremmarch - AfD
indtager landdagene i Tyskland,
mens Pegida marcherer i gaderne, og Storbritannien
melder sig ud af EU.
Den mest googlede sætning i GB efter Brexit-afstemningen var for øvrigt:
„Hvad er EU?“. Lad os håbe, tyskerne
er klogere og googler „Hvad er AfD?“
FØR valget...
God fornøjelse med bladet!
JE

I dette nummer
IT - centralt i verden
Huepåsættelsen - studenterne 2016
På cykeltur gennem Europa
MGP på Duborg
12a i Firenze
Kærlighedspanelet
Livet på en efterskole
12e i Barcelona
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!

IT-HJØRNET

IT ER ET CENTRALT EMNE
I VERDEN
Nu til dags har alle virksomheder og også
de fleste privatpersoner brug for IT. En
virksomhed, der vil arbejde moderne, har
altid brug for tekniske
systemer
til fx
bestillinger
eller til
administrationen.
Men
også i
skoler,
børnehaver og
uddannelsesinstitutioner er der ofte brug for IT-systemer.
I Danmark arbejder de fleste skoler med
IT og ikke mere så meget med blyant og
papir. Det mener også en skoleleder i Danmark, som siger: »IT er en fast del af vores
nutid og vil blive en stor del af vores fremtid. Derfor er det utrolig vigtigt, at eleverne
kan beskæftige sig med teknik, og at man
inddrager IT i undervisningshverdagen.«
I Tyskland og Danmark stiger interessen
på erhvervsuddannelsen som IT-ekspert.
Det bekræfter statistikker fra »Agentur für

Arbeit« og »Jobcenter Danmark«. For tiden
er der mange
virksomheder,
der har
brug for
IT-eksperter,
men
hvis
der
er
for

mange, der læser til
IT-ekspert, falder behovet – så det må ikke
overdrives.
Mange virksomheder kunne ikke have kontrol over deres finanser, hvis ikke de havde
adgang til IT – det er fuldstændig klart. Nu til dags
er der kun få virksomheder, der arbejder uden IT, og
det er for det meste små
håndværksvirksomheder.
Store virksomheder arbejder med IT, fordi IT skaber Af Leon Bossen,
mere kontrol og en bedre
9. årgang
administration.

Så kom der låg på

Rektor sætter huer på årets studenter
Det var 108
glade Duborg-studenter og deres
familier, der
fyldte fællesarealet fredag,
den 1/7. Efter
at have svedt
til stribevis
af mundtlige
og skriftlige
eksamener
var studenterne synligt
opløftede over
deres nyvundne frihed. Der blev skålet og
skrålet, mens rektor trykkede huen i panden på det ene glade hoved efter det andet
og ønskede tillykke med præstationen.
Efterfølgende gik studenterne ned på Dansk
Generalkonsulat, hvor de blev budt velkommen med en hilsen

og
et lille glas,
hvorefter studenter blev
sluppet løs i byen - først
til Neptunspringvandet på
Nordermarkt, som traditionen tro blev indtaget af
den glade skare, siden ned
til og ned i havnebassinet og videre ud i livet. Held og
lykke til jer alle!

Hvordan i helvede finder
man på at cykle
tværs gennem Europa?
FOR EN LILLE MÅNEDS tid siden sad jeg
i et tog mod Budapest. Min cykel var sikkert
parkeret i cykelanhængeren lige ved siden
af min
ven Jonas’.
Jonas selv
sad over
for mig.
Og der
var wifi i
toget! Det
var cirka
to år siden,
vi havde
haft vores sidste
officielle
skoledag.
Og hvem
er det der
skriver til mig? Jan Eiffert! ”Hej Lars, det lyder fedt med jeres cykeltur! Kunne du tænke
dig at skrive lidt om den til skolebladet?”
Nå... Jeg scroller lidt op og ser en besked fra
december 2014 med en
liste over de bøger jeg ifølge Jan stadig har liggende
derhjemme... ups!
Anyways; Jonas og jeg er
på cykeltur på tværs gennem Europa. Og se hvad
Af Lars Heidtmann, jeg endte med at gøre
student 2014
som den gode Duborgstudent jeg nu en gang

er! Jonas troede først ikke på, at Jan havde
skrevet, og nu har han brugt de sidste 2000
kilometer vi er cyklet på at grine ad mig. Og

han sidder stadig over for mig her på McD
i Regensburg og griner ad mig. I tænker
måske også lidt at vi er nogle skøre nogen.
Og ja, det er vi måske - mit mål lige nu er at I
også tør være så skøre!
Lad mig introducere mig selv. Mit navn er
Lars, jeg blev student fra Duborg i sommeren 2014 og er nu på mit foreløbigt andet
sabbat-år. Og lige nu er jeg midt i min store
pan-europæiske cykeltur fra Constanta ved
den rumænske sortehavskyst hjem til lille
Flensborg. Hvis I tænker over det, er det ikke
engang en så mærkelig ide. I har sikkert også
planer om at tage ud at rejse på en eller an-

den måde, når I er blevet studenter. Problemet kan bare ofte være at det er dyrt at rejse.
Det koncept, som Jonas og jeg rejser med, er
kun at betale for mad, og det går fremragende.
Men hvorfor lige cykle? Er det ikke anstrengende? Det er jo ikke mere anstrengende
end man selv gør det. Der er jo ingen der
siger hvor langt man skal cykle. Efter bare 3
dage havde vi fundet os en god rytme – og
når man har den, er antallet af kilometer om
dagen sådan set underordnet.
Mandag, den 28. april ankom vi til Sortehavet. Det havde været 4 dage i tog, men nu var
vi ankommet til hvor vi ville starte vores cykeltur. Planen var at følge Donau hele vejen
tilbage til Tyskland. Natten inden havde vi
sovet hos Bogdan i byen Brasov. Vi havde
fundet ham på en hjemmeside der heder
Warmshowers; det er lidt ligesom Couchsurfing, bare for cyklister. Man spørger, om man
kan sove så og så mange nætter på de og de
dage og fortæller kort om hvem man er - og
hvis man er heldig, er der nogle, der tilbyder
en sovesofa. Eller gulvet. Eller et gæsteværelVi cyklede 10 km ud af byen Constanta, indse. Men den dag havde vi ikke arrangeret
noget sted at sove. I stedet havde vi en plan! til vi kom til en lille grusvej med nogle huse.
Vi gik ned ad gaden, og med
det samme var der hunde inde i
haverne der gik i gang med at gø
ad os. Alligevel gik jeg hen foran
det lokale minimarked, hvor der
sad en gruppe mænd og drak øl. I
hånden havde jeg min mobil med
en rumænsk tekst oversat af google. ”Ne permiteti sa ne instalam
cortul i gradina dumneavoastra?”
– ”Må vi slå vores telt op i jeres
have?”. Først kigger de lidt mærkeligt på mig, og jeg er bange for
at jeg har sagt noget forkert. Så
er der en der spørger ”Espanol?”.
Jeg ryster på hovedet. Manden
er skaldet, bredt bygget og har
en læderjakke på. Han er næsten

et hoved mindre end mig. Han giver tegn
til at jeg skal følge ham. Lidt nede ad gaden
går vi ind i en forhave, og jeg bliver bedt
om at vente. En ung kvinde kommer ud, og
hun taler engelsk. Jeg forklarer hvem vi er,
og hvad vi vil, og efter en massen smilen,
oversætten og usikkerhed om hvad der sker,
tager hun os ind i deres skur, der er ombyg-

get til køkken. ”We
have no guest room,
but you can sleep here.
Are you hungry?”
Fyren hedder Stelian,
og hele aften kører
vores samtale over
google translate. Han
ejer et lille speditionsfirma med 4 lastbiler
og 8 ansatte. Han startede selv som chauffør
og er kørt rundt i hele
Europa og boede nogle måneder i Spanien.
Nu har han lige købt en Jaguar (fra Tyskland, siger han stolt).
Vi svarede den unge kvinde, der viser sig at
være Stelians kone, at vi selv havde et campingkomfur til at lave mad. Hun siger at det
behøver vi ikke, og siger vi skal følge med

Stelian. Vi kommer ud til Jaguaren, der slet
ikke passer ind i gadebilledet med delvist
ret faldefærdige huse. Han giver tegn til at
vi skal stige ind, og siger på meget gebrokkent engelsk at han tager os til en restaurant.
Rumænsk mad, og masser af det. På trods af
vores protest insisterer han på at betale.
Sådan er det at vi er
kommet rundt. Enten
arrangerede vi overnatninger hos private, eller vi bankede
på tilfældige døre
og så hvad skæbnen
havde at byde. Det er
en utrolig gæstfrihed
vi har oplevet. På
trods af at vi aldrig
forventede mere end
et sted at slå vores telt
op, et bad og muligheden for at fylde
vores vanddunke, er

vi mindst halvdelen af gangene blevet bedt
indendørs. Andre gange insisterede vores
gæstgivere på at give os noget morgen- eller
aftensmad.
Til tider kan det forekomme en, som om
man snylter sig igennem, men personligt
tror jeg, at bare man kommer med den rig-

at acceptere den måde, andre lever på. Vi
har set så mange forskellige huse og lejligheder, snakket med dem der bor der, og tit
har de taget os med i deres hverdag. F.eks.
har vi mødt et overraskende antal religiøse mennesker, og at prøve at forstå deres
verdenssyn kan være utroligt svært, men
samtidigt givende, især når man som Jonas
afviser enhver form for religiøsitet.
Så hvorfor er det lige igen at I skal rejse –
rejse, hvor I ikke bare laver en masse ”Steine-gucken”, men hvor I møder og interagerer med mennesker der er vidt forskellige
fra jer? De fleste af dem, der selv har været
på en længere rejse væk hjemmefra, vil
bekræfte mig i, at når man kommer ud af
sine vante omgivelser, sociale såvel som
fysiske (og derfor mener jeg heller ikke I
skal tage af sted med mere end én ven...),
så opdager man en masse ting om sig selv.
Det er en utroligt reflekterende proces,
man gennemgår. Man ser hvad andre mennesker gør i deres liv, hvilken vej de har
tige indstilling og åbenhed, giver man lige
taget, hvilke mål de har for livet, og hvad det
så meget selv. F.eks. har jeg for bare et par
er der gør dem glade. Man kan selvfølgelig
timer siden fået en besked fra en af vores
spørge en studievejleder om hvad man skal
Warmshowers-hosts i Wien. Hun bor alene
lave efter studentereksamen, men hvornår
med sin 13-årige datter Lee, og vi lavede
er man nogensinde blevet tilfreds ved at
mad den aften vi sov hos dem. Hun skrev:
lade andre sige hvad man skal? Nej, I skal
”Seit meine Familie vor ca. 8 Monaten zerfallen und Lees Vater ausgezogen ist, bin ich selv ud og finde svar. Find dem som frivillig
in meinen eigenen 4 Wänden nicht mehr be- i en østafrikansk landsbyskole. Find dem
kocht worden, mit diesem Angebot habt ihr på et snusket hostel i Vietnam. Find dem i
eine wirklich gute Erinnerung hinterlassen.“ et rumænsk børnehjem. Find dem på New
Det er virkelig de mest forskellige og interes- York Subways linie A’s endestation klokken
4:23 om morgenen. Eller find dem på en
sante mennesker, man møder. Alt fra præspa, for
ter til Jehovas vidner til IT-nørder til lastbil- cykeltur gennem Eurohvorchauffører som Stelian.
når
Og det
har du
er det,
nogen
der gør
sinde
det så
mere tid til at tænke
f***ing
vigtigt at
rejse! Vi har jo virkelig end når du cykler 5 timer om dagen?
været afhængige af folks gæstfrihed, så vi
har jo også selv været nødt til i det mindste

Se mere på
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Vellyd og pailletter

Vellykket MGP på Duborg-Skolen
Den 20/1 blev det igen tydeligt, at Duborg-Skolen råder over en særdeles kreativ og engageret musiklærergruppe, der
til stadighed barsler med nye
ideer for at styrke sammenholdet på musikholdene, at
udvikle eleverne fagligt og at
underholde skolen med deres
påfund - det være sig med musikprofildage, korprojekter eller
optrædener på skolen.
Det nyeste projekt for musikholdene var en MGP-konkurrence i festsalen, der afholdtes
for første gang i år. Blandt deltagerne var alle musikhold i
overbygningen, men også 9. og

10. klasse var inviteret. I alt deltog 9 hold
med hver deres eget nummer, og festsalen gav genlyd af sang og spil i mange
forskellige genrer. Musikprofilholdene

lagde en fornem indsats for dagen med
opsætningen af det fornødne i festsalen,
mens de optrædende imponerede publi-

kum med bl.a. flotte
kostumer og fede
koreografier. Den
efterfølgende afstemning resulterede i
følgende placeringer:
1. plads: 13F med
„Hit the road, Jack“
2. plads: 11F med
„Marilyn“
3. plads: 12F med
„Dancing Queen“
Også kunstlærerne
var begejstrede og bebudede deres deltagelse i næste års arrangement - det glæder vi os til at se!

Sommer, sol og sammenhold
12a på studietur i Firenze

Det var en veloplagt 12a, der var mødt op
på Flensborg banegård kl. lidt i fire mandag
morgen den 31.05. Selvom pupillerne var
lidt små og stemmerne grødede, så sad håret,
som det skulle, og stemningen fejlede ikke
noget, da toget langsom satte

sig i bevægelse, og 17 søvnige prinsesser og
deres lysvågne lærere trillede sydpå. Målet
var Firenze, renæssancens hovedstad, hvor
mange af vor tids landevindinger har deres
moderne oprindelse: demokrati, rationalisme og troen på menneskets værd. For ikke at
glemme Machiavellis håndbog i tyranni

samt Bocaccios uartige noveller.
Det blev til fem dejlige dage, hvor
planlagte programpunkter og
idel fritid gik hånd i hånd. Både
kulturelt og socialt var turen en
gevinst, og de hjemvendte lærere havde kun rosende ord til
overs for deres elever, der mødte
på minuttet hver gang, uanset
hvor hårdt de havde festet natten
forinden. Tak for de gode oplevelser!
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Knas i parforholdet? Stjæler din bedste
veninde fra sine forældre? Stinker dine
lærere? Skal du bruge et godt råd?

Fortvivl ikke! Send dit spørgsmål til kærlighedspanelet
på DUSK@hotmail.de eller læg en seddel (evt. anonymt) i Jan Eifferts skab!
"Hej brevkasse
Jeg har et fritidsjob i et
stort firma. Jeg
plejer at tjene
ca. 200 euro
om måneden,
men sidste
måned fik jeg
overført 600
euro. Jeg tror,
det er en fejl,
men skal jeg
„Kære brevkasse
Min veninde snyder i
klausurerne, for hun
sender opgaverne til
sin kæreste
over nettet.
Jeg kan ikke
lide det, men
hvad skal
jeg gøre ved
det?“

sige noget?
Det er et stort
firma, der har
masser af penge.“
Hej du, tak for
dit brev.
Du bliver nødt
til at give besked til den
ansvarlige. For
det første er det
Hej du, tak
for dit brev.
Tag en snak
med hende
og sig, hvad
det er du
synes om det.
Hvis du har
gjort det, så
kan du ikke
gøre mere. I
sidste ende
vil hun blive
straffet for
det, senest
til eksamen.

det bedste for
din samvittighed, og for det
andet giver det
et godt indtryk
om, hvor ærlig
du er. Du vil
komme i en
ubehagelig situation, hvis det
var dem, der
ville gøre dig
opmærksom på

Her vil hun
ikke længere
have mulighed for at gå
på nettet eller
bruge andre
hjælpemidler. Måske
vil du også
gøre hende
opmærksom
på det. Tag
hende ved
hånden og
øv sammen
med hen-

det. Du vil jo
gerne blive ved
med at arbejde
i firmaet. Vær
hellere ærlig,
det kan du kun
få det bedste ud
af.
Venlig hilsen,
Brevkassen

de, så er det
ikke længere
nødvendigt
at snyde ,og
i får begge
noget ud af
det.
Venlig hilsen, Brevkassen

Pia Clemmesen

Chante Graves

Janne Moroder

"Hej brevkasse
Synes I, det
er o.k. at tage
sexet tøj på,
når man skal
til jobsamtale?“
Vi synes ikke
at det giver
mening, da du

skal overbevise
dem om dig
og dine personlige kompetencer. Det
vil måske enda
give et forkert
indtryk af dig.
Tag hellere noget almindeligt
tøj på, som
du selv føler

dig godt tilpas
i. Tag et par
jeans på og en
pæn bluse, du
skal ikke sidde
der i forklædning.
Det skal nok
blive godt.
Held og lykke
med samtalen
ønskes du af

Brevkassen.

Livet på en efterskole
Mobil-alarmen ringer 7:10, hvilket betyder, at der er morgenmad om fem minutter.
Jeg rejser mig og ser, at
mine roomies er i fuld
gang med deres egen
lille morgen-rutine.
Jeg er altid den sidste
der står op, men det
betyder ikke at jeg har
travlt. Jeg vandrer hen
til mit skab og finder
et par træningsbukser,
en kæmpe hættetrøje
og så finder jeg også
lige et par sokker.
Vi kan høre døren
smække ud til gården,
så det betyder at der
er morgenmad. Jeg
finder mine badetøfler
og så begynder mine
roomies og jeg ligeså
langsomt at bevæge
os over i spisesalen,
hvor vi sætter os på
vores faste pladser.

Der er ikke meget
snak om morgenen,
man siger godmorgen
til sine bord-makkere,
men ellers sidder man
egentlig bare i sine
egne tanker og venter
til man bliver sendt til
buffet’en af en lærer.
Morgenmaden består
af friskbagte boller,
marmelade, honning
og havregryn med
mælk og sukker. Det
samme hver dag.
Sådan starter min dag
på Hjemly Idrætsefterskole på Fyn. Det
er den samme rutine
hver morgen, men ellers er dagene ret uforudsigelige. Det eneste
dagene har tilfælles,
er badminton-træningen og så selvfølgelig
skoletimerne.
Tirsdag og torsdag
er der dobbelt-mor-

gentræning, hvor vi
skal møde op kl. 6:10
i hallen og træne til
klokken slår morgenmad. Efter morgenmaden bliver vi så kørt
ud i en nærliggende
hal, hvor vi træner i to
timer. Når træningen
er slut, bader vi og bliver så kørt tilbage på
skolen. Da vi ankommer, er der blevet kørt
boller ud foran køkkenet på en lille rullebakke. Man tager en
bolle, og så ved man at
der er to minutter til
man skal være til time.
De danske skoletimer
er meget anderledes
end de tyske. I Danmark er man meget
mere ansvarlig for
egen læring, og lærerne er der egentlig bare
for at hjælpe dig på
vej. Jeg synes, skoleti-

Af Johanne Juul Olsen
9. årgang

merne er hyggelige, og
jeg nyder især matematiktimerne, hvor min
lærer kan finde på at
sætte John Mayer-musik på, og så kører det
egentlig bare derfra.
Vi har ikke som sådan
lektier for, men det
sker da en gang imellem, at vi skal læse
en tekst til næste dag.
Mandag og onsdag
har vi ikke morgentræning, så der starter
vi dagen med timer og
slutter af med træning.
På de dage slutter
vores obligatoriske fag

kl. 15:55. Tirsdag og
Torsdag slutter dagen
kl. 17:50.
Vi spiser selvfølgelig
også frokost, det gør
vi kl. 12:30. Til frokost
får vi altid en slags
rugbrød med pålæg,
pastasalat, salat og
forskellige supper, der
varierer fra gang til
gang.
Kl. 18:00 er der aftensmad. Frokost og aftensmad er det stik modsatte af morgenmad,
her bliver der snakket
og grinet, så lærerne
er nødt til at bede os

Det er en time hvor vi
kun må opholde os på
vores eget værelse og
ikke må forlade det før
stilletimen er slut. Efter
stilletime er der altid
en eller anden aktivitet,
som man kan vælge
at deltage i, det kan fx
være ”one-touch”fodbold nede på
kunstgræsbanen eller
pool-turnering inde i
opholdsstuen.
Aftenen går med snak
og en masse sjove
oplevelser lige indtil
vi skal være på vores
egen gang kl. 21:45. På

Fotograf: Thomas Dybro

om at
dæmpe os. Der er altid
varm aftensmad.
Når vi så har spist
færdig, bliver der givet
beskeder, som fx at der
er basketball-kamp
kl. 19:30 eller at der
lektiecafé i stilletimen.
Stilletime er noget vi
har efter aftensmad.

Hjemly er der
en masse forskellige
gange, fx gul gang, blå
gang og højhuset. Jeg
selv bor på grå gang.
I tidsrummet 21:45 til
22:15 er det tilladt at
være på andre værelser, men efter 22:15
skal man være på eget
værelse, og kl. 23:00

skal lyset være slukket.
Det var en normal dag
på Hjemly.
Jeg elsker at gå på efterskole! Jeg fortryder
det ikke et sekund.
Jeg har nu gået på
efterskole i otte måneder, og jeg kan slet
ikke forstå hvor tiden
er blevet af. Det føles
som om vi startede i
sidste uge, men på den
anden side føler jeg at
jeg har kendt de 215
elever i en evighed.
Jeg savner selvfølgelig

Flensborg når jeg er
ovre på efterskolen,
men jeg glæder mig
mindst ligeså meget
til at komme tilbage
søndag aften efter jeg
har været hjemme en
weekend. Det er ikke
altid jeg er hjemme i
weekenderne, det er
sådan set kun når jeg

har for meget vasketøj
eller jeg mangler noget.
På det ene år man er på
efterskole oplever man
så mange ting. Hver og
en af de oplevelser er
unikke, fordi man ved,
at det ikke kommer til
at ske igen.
Her de sidste par
måneder af mit efterskoleophold prøver
jeg egentlig bare at
nyde det. Hvert eneste
sekund prøver jeg at
huske og nyde ekstra
meget.
Man får så mange nye
tætte venner, som man

kun kender det ene
år. Efter det skal man
selv sørge for at holde
kontakten.
Minderne fra ens
efterskoletid bliver
måske glemt, men de
er gemt i hjertet.

Kunst og bold i Barca
12e på studietur i Barcelona

12e´s studietur gik i år til Barcelona, som
vi pga. forsinkelser i
flytrafikken
først nåede
til klokken
02:00 om
natten.
Af Jona Pott,
Første pro12. årgang
grampunkt
næste dag var et stjerneløb
gennem byens centrum, som
lærerne havde arrangeret for

Picasso-museet, hvis malerier polariserede

klassen perfekt til
at få et lille
overblik
over byen.
Ved en lækker frokost
tankede
vi derefter
energi til
næste arrangement
- et tilbagevendende
grundmønster for
vores tre
hele dage i
Barcelona.
Programmet indeholdt blandt
andet en tur
til Sagrada Famila, en imponerende kirke,
berømt for sin moderne arkitektur, samt

klassen og vakte en livlig debat. Gaudis Park
Güell nåede vi desværre kun at få et glimt
af, men til gengæld var der lejlighed til at se
Camp Nou - hjemsted for FC Barcelona som fascinerede både elever og lærere. Alle
arrangementer blev ledsaget af foredrag fra
eleverne.
Eleverne var glade for turens program, der
bød på spændende seværdigheder, men også
fritid nok til selv at kunne danne sig et billede af Barcelona og nyde de varme solskinsdage i det smukke Spanien.
Derfor, tak for turen Jesper og Christian, vi
var glade for at have jer med på vores sidste
tur som Duborg-Skolens samfundsprofil!

Trusser i skolegården

Fro-Tee Slips rocker Duborg-Skolen
Det var et brag af en koncert, Froikke havde forberedt et, så de måtte imTee Slips leverede den 15. juni, hvor det
provisere sig ud af det...
kendte sydslesvigske punkband gav en
omgang akustisk prygl i skolegården. Ele- Tak for en fed koncert!

verne havde i begyndelsen sat sig i høflig Se for øvrigt bandets FB-side her:
afstand til bandet, men kom som følge af
en frenetisk animering fra forsangerens
https://www.facebook.com/froteeslips/
side efterhånden op at stå og kom LIDT
tættere på... og så lidt tættere igen... og til
sidst brød helvede løs, da mængden dansede pogo og skrålede med på tekster, der
vist ikke var lige lyriske alle sammen...
Det er sjældent, Duborg-Skolen har oplevet en koncert, hvor eleverne har råbt
mere energisk på et ekstranummer - og
i hvert fald første gang, at bandet faktisk

