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Kære læser!
På trods af de sommerlige temperaturer
skriver vi december. Det er med andre
ord snart jul, og julen er hjerternes fest!
Denne udgave af dit foretrukne skoleblad er derfor fyldt op til randen med
sweet sweet love. Der er historier om at
finde sig selv, om at stå op for det, man
tror på, og frem for alt om at række hånden ud for at hjælpe hinanden og gøre
det her sted til et rart sted at være.
Skribenterne i nærværende udgave
har igen lagt hjerteblod i at informere
og underholde dig, kære læser, om alt,
hvad der rører sig på vores alle sammens skole. Læn dig tilbage og glem alt
om karaktérræs og afleveringsfrister, for
DUSK tager dig med i mentalt boblebad
med Barry White på repeat og et glas
perlevin lige ved
hånden. Alle læsere
ønskes derfor en
funky jul - og må jeg
så henvise til noget af det klogeste,
der nogen sinde er
blevet sagt i det her
blad (fra artiklen
”Mod til at være sig selv”):
”Det er ikke dem, der elsker, der har et
problem. Det er dem, der hader dem,
der elsker, der er problemet”

					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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Mod til at være sig selv
Af Rasmus Andresen,
Duborg-student 2005
og landdagsmedlem for
de Grønne
Det er sjovt at være en
del af Duborg-fællesskabet,
man får en del kammerater og
oplever mange spændende
ting som man stadig husker
mange år efter. Man får nye
kammerater og bliver forelsket i nogen man holder af.
Det har jeg oplevet. Det var
sjovt at være elev på Duborg. Men hvad hvis man
pludseligt opdager at man
er anderledes?
Da jeg var 15 år gammel,
gik jeg i 9. årgang på Duborg-Skolen. Jeg startede
med at være upopulær
i min klasse. Jeg har
selv oplevet mobning
fra klassekammerater
og har
også
været del af
en gruppe
der mobbede andre.
Jeg ville
gerne være
del af
klassefællesskabet,
og da jeg

fandt ud af, at nogle elever ikke kunne lide
mig, begyndte jeg at blive agressiv overfor
andre. Jeg begyndte at forstå, at jeg var
anderledes end andre i min alder. Drengene i klassen begyndte at gå op i hvilke
piger de helst ville være sammen med. Jeg
interesserede mig slet ikke for dem, men
begyndte i stedet at synes at nogle drenge
i parallelklassen så søde ud. Men jeg
turde ikke rig-

tigt tænke
mere over det.
Da jeg startede i 11. årgang, kom jeg i en
ny klasse. Jeg begyndte snart at få nye
venner, og jeg blev mere populær. Selvom
jeg på det tidspunkt var klar over, at jeg
nok mindst var biseksuel, turde jeg ikke
fortælle det til nogen. Selvom jeg indtil i
dag ikke tror, at mange i min klasse havde
eller har et problem med homoseksualitet,

var risikoen for at blive mobbet igen for stor
til hvad jeg gad overskue. Måske var det
fordi nogle af drengene i klassen forholdt sig
nedladende overfor homoseksualitet eller måske
bare fordi det på
det tidspunkt var
det vigtigste at få
en smuk kvindelig
kæreste.
Nu ved jeg faktisk at 3/4 af alle
homoseksuelle
unge går rundt
med den samme
fornemmelse.
„Bøsse“ er et af
de mest brugte
skældsord på
vores skolegårde. Det er altid
de mest feminine
fyre der bliver betegnet som bøsser. Det er ment
nedladende. Når
man er opvokset
med det, så gider
man ikke være homoseksuel. Man
tør ikke være sig
selv, fordi risikoen er for stor at blive konfronteret negativt med sin seksualitet.
Selvom det føles som om man er alene,
forholder det sig ikke på den måde. Der er
mange der har det på samme måde.
På samme tidspunkt begyndte jeg at interesse mig for politik. Jeg fandt mit politiske
ståsted hos de grønnes ungdomsorganisation. Jeg begyndte ikke bare at gå til politiske
møder i Flensborg, men brugte en del af
weekenderne på at rejse til Berlin, Köln eller
andre tyske byer for at diskutere politik. Det
handlede ikke bare om at diskutere politik,

nej, jeg fandt en mulighed for at være mig
selv.
Der var andre i min alder, der var homo- eller biseksuelle, og der var
ingen der blev
diskrimineret pga. deres
seksualitet. Mit
politiske engagement blev
til et frirum,
hvor jeg kunne
være mig selv.
Mens jeg derhjemme frygtede
for at blive til
en outsider, hvis
mine kammerater fandt ud
af at jeg også
blev tiltrukkket
af mænd, behøvede jeg ikke at
tænke over min
identitet hos
Grøn Ungdom.
Jeg havde mulighed for at
være del af
fællesskabet på
Duborg, mens
jeg på samme tid kunne være mig selv hos
Grøn Ungdom. Mit politiske engagement
begyndte at blive et frirum for mit liv.
Det gik meget godt indtil jeg på et tidspunkt blev interesseret i en fyr fra mit
fysikhold som mange troede var bøsse. Jeg
turde ikke rigtig komme i kontakt med ham
og frygtede mine kammeraters reaktion hvis
de fandt ud af at jeg var interesseret i ham.
I den tid havde jeg det meget skidt med at
møde i skole. Jeg havde tit ondt i maven og
var meget ukoncentreret. Jeg kunne ikke
være mig selv. Jeg skulle altid spille en rolle

som jeg ikke gad spille. Det endte med at jeg
efter at have drukket nogle øl på studietur
kyssede ham. Han var tydeligvis ikke interesseret, men var så flink ikke at fortælle det til
nogen i vores årgang.
Først meget senere i min studietid i København blev jeg mere åben overfor min
seksualitet. Senere fandt jeg ud af, at nogle
af mine skolekammerater faktisk allerede
havde på fornemmelsen, at jeg er homoseksuel. Jeg kyssede aldrig med piger og
fortalte heller ikke særlig meget fra mine
ture til andre byer. Hvis en af mine kammerater dengang ville have spurgt mig, eller
hvis homoseksualitet i en eller anden forstand ville have været en del af dagligdagen
på Duborg-Skolen, ville jeg måske have haft
det nemmere.
Hvis du selv går med nogle af de fornemmelser i maven jeg har haft, er det vigtigt at
komme i kontakt med andre der har det som
dig. Selvom det godt kan være svært, på kort

eller lang sigt er det bedst at være sig selv.
Det er ikke dem, der elsker, der har et problem. Det er dem, der hader dem, der elsker,
der er problemet.
Hvis du måske har en kammerat eller en veninde som kunne være homoseksuel, så tal
med hende på en god måde og bak hende
op.
Det er vigtigt at skabe et tolerant miljø hvor
folk respekterer hinanden og kan være sig
selv.
For flere informationer
http://lgbtungdom.dk
http://haki-sh.de/de/angebote.html
http://www.profamilia.de/angebote-vor-ort/schleswig-holstein/flensburg.
html

FETE - og alle er inviteret!
Elever starter gratis lektiehjælp op igen

Lektier er en dagligdags ting i en gymnasiehverdag, men for mange elever betyder
lektielæsningen sved på panden og problemer med at følge med. Af den grund tilbyder elevforeningen FETE („Fra Elev Til Elev“)
gratis lektiehjælp til alle elever i de fag,
der måtte være behov for. Hver onsdag i 7.
time + tirsdag i 8. står et hold af engagerede
elever klar med råd og dåd - i første omgang
i biblioteksområdet, efter efterårsferien på
det gamle lærerværelse. Hatten af for det
flotte initiativ!

Om at køre mc om vinteren
Om sommeren kører
mange Duborg-elever i
skole på motorcykel. Det
er oplagt, fordi man i
Tyskland allerede må
køre de små maskiner
når man er fyldt 16
Af Rune Barth, 11. årg. år. Desværre har jeg
måttet iagttage, at jeg
ikke er den eneste elev, der også gør det om
vinteren.
Nu er de fleste motorcyklister på Duborg-skolen fyldt 17 år, dvs. at mange af
os allerede har kørekort til bil (BF17), men
alligevel skal have en af forældrene eller en
person der er over 30 år gammel ved siden
af sig.
Det synes jeg er noget urimeligt, for ikke at

sige direkte uansvarligt. Hvorfor får man i
Tyskland lov til at køre motorcykel (i dette
tilfælde endda om vinteren) fra 16 år? Min
mening er, at det er tusind gange farligere
at køre på en maskine til skolen, der kører
med en hastighed op til 130 km/t.
For nogle dage siden har jeg mistet en kammerat pga. et motorcykeluheld.
Det er grunden til, at jeg først og fremmest
lader min maskine stå derhjemme og tager
bussen her om vinteren. Jeg kan kun appellere til jer, motorcyklisterne, men også
til dem, der selvstændigt kører i skole, kør
forsigtig! Tag altid bestik af omgivelserne,
især i den mørke årstid, og hold om nødvendigt tilbage - selvom det ikke er dig, der
har vigepligten.

Stort engagement for udsatte unge
Duborg-Skolen støtter Operation Dagsværk
Igen i år har Duborg-Skolens elever taget
vanterne på for at hjælpe udsatte unge i
fattige lande.
Årets Operation Dagsværk
støtter således
projekter i
Guatemala, der
skal give unge
der en chance
for at skabe
sig en menneskeværdig
tilværelse.
Til det formål havde elever fra alle skolens

årgange fundet sig et job den 9/11 og doneret lønnen til den gode sag. Ligesom i Danmark blev der derfor
slæbt kasser, pudset
vinduer, æltet kagedeje
og fejet blade af elever,
der havde overskud til
at tænke på andre end
dem selv.
Et specielt tiltag stod
de friske mænd og
kvinder på billedet for:
De sang og underholdt i byens gågade, hvor
forbipasserende og et antal sponsorer støttede projektet med et klækkeligt beløb.

Et sygt nok liv

At leve med gigt som teenager
Da jeg for nogle
måneder siden googlede “godt liv med
gigt”, kom der en folder frem. Den første
artikel hed noget med
“4 steps til accept” og
forklarede mig, at hvis
man vil leve livet fuldt
Af Charlotte
ud, må man acceptere
Ochsenbauer
gigten. “Det har jeg da
gjort for længst”, tænkte jeg. Jeg startede
med at skrive dette essay, og det viste sig,
at jeg havde taget godt og grundigt fejl.
Jeg fik leddegigt som 13-årig. Da min sygdomsfase gik fra akut til kronisk,
udfasede jeg mine medikamenter. Og
så ville jeg tage det hele med. Lange
nætter med smukke veninder, korte
kjoler med dybe udskæringer og kys
med cigaretånde, efterskole i Danmark. Dengang havde jeg ikke behov
for at se mig tilbage.
Benægtelse
Da efterskolen var slut, flyttede jeg
ikke tilbage til den lille landsby i Tyskland, hvor jeg er opvokset som pigen
med gigten. På gymnasierne i Danmark skriver man størstedelen af
alle opgaver på computeren og ikke i
hånden, og bortset fra at blive fritaget fra idrætsundervisningen var der
ikke så mange hensyn at skulle tage.
Jeg boede i en lejlighed på et kollegie i Tønder og nød at være kendt for
at være mig selv. Sådan en ny start

udvikler os som mennesker. Vi kan definere
vores egen fortælling.
Sygdommen var der stadig som en del af
mig. Men der var så meget andet, så jeg
sjældent behøvedes at tænke over det, når
jeg havde ondt. Lave musik, feste, lave mad,
være sammen med mine nye venner, male
billeder. At være forelsket. Selvom det gjorde ondt, trænede jeg lidt, hvilket var rigtig
godt for min krop. I 2.g fik jeg en cykel med
et bredt styr fra en beach cruiser. Man kan
cykle oprejst på den uden at belaste sine
hænder. Og det ser vildt sejt ud.
Jeg husker en vinterdag, hvor vi havde engelsk. Jeg kunne ikke koncentrere mig. Mine
hænder føltes, som om nogen havde puttet

en tung og hed radiator i dem. På toilettet
skyllede jeg dem med koldt vand igen og
igen. Jeg kom ikke tilbage til timen, så man
ikke kunne se jeg havde grædt. Min gigt var
som en white noise - en konstant forstyrrende, velkendt lyd i mit hoved, mine lemmer, min nye fortælling om mig selv.
Den følelsesmæssige rutchebanetur
Det giver livet mening at være idealist, at
kæmpe for en bedre verden. Imellem
eksamensforberedelse og elevrådsmøder

have en stor effekt på kroppen. Men hvor
nemt er det lige, når alt man har lyst til er
at spise is og se serier i sengen, fordi alt gør
ondt? Det kan også være lidt svært at elske
sin krop, når den påfører en smerter. Heldigvis var der andre som elskede mig, så jeg
kunne lade kåljuice og dårlig samvittighed
stå og putte med min kæreste.
Da min 1-årige stilling stoppede i juli, tog
jeg et sabbatår til. Gigten slog mig mere og
mere. Den bed i mine hænder, gnavede i
min hofte, nev i mine tæer. Jeg havde ikke

blev jeg valgt til en vigtig tillidspost for
gymnasieelevernes organisation. Efter jeg
blev student, flyttede jeg til København for
at udfylde posten på over-fuldtid. Da november kom, var vi alle udkørte. Det fugtige
vejr, jobstress og en usund livsstil var gift for
mine led.
Jeg prøvede at gå på juicekur. At spise sundt
og anti-inflammatorisk og dyrke motion kan

længere lyst til at være ude med mine venner. Der var en dag, jeg ikke kunne komme
på mit nye arbejde i en butik. Dengang på
gigthospitalet fortalte de mig, at børneleddegigt går i udbrud cirka hvert 7. år. Som i
et pisseirriterende eventyr. Jeg var 21, og
ræd.
Jeg begyndte at huske: Dengang, min far
kørte mig til orkesterprøven, men vi måtte

stoppe på motorvejen, fordi bivirkningerne
af medikamenterne fik mig til at kaste op.
Pigen, som fortalte til alle, at jeg opdigtede
gigten for at blive kørt rundt i en rullestol
og få opmærksomhed. Rektoren på mindretalsgymnasiet, som efter at have hørt
om min gigt, ikke ville lade mig gå der, fordi
“ikke alle fodboldsspillere kan komme med
på landsholdet”.
En dag cyklede jeg til et møde med min
veninde. Jeg græd hele vejen. Over
uretfærdigheden. Over hvor hjælpeløs jeg
var og over al den smerte. Min veninde så
på mig og sagde, at nu var det blevet tid til
at gøre noget.
Erkendelse
Jeg ringede til Gigtforeningen. Det var godt
at snakke med nogen, som forstod mig.
Erfaringsudveksling gør, at man føler sig anerkendt. Men hvordan jeg skulle håndtere
min forhistorie, det vidste hun heller ikke.
Man kan kun få psykologhjælp i Danmark
hvis det er rigtig slemt, sagde hun. Hun sag-

de, at som det første skulle jeg gå til læge.
Og det gjorde jeg! At fortælle om mit forløb
var at anerkende den store rolle, gigten faktisk spiller i mit liv. Lige på det punkt var jeg
vist ikke så afklaret, som jeg troede. Jeg
hyperventilerede meget.
“Ellers er jeg et helt almindeligt menneske”,
ville jeg gerne have sagt til min flinke læge,
efter han gav mig min henvisning til reumatolog, “Jeg har et rigtigt liv, og normalt
har jeg altså mindre besvær med at tale og
trække vejret”, men han var allerede gået.
Da jeg kom hjem, fortalte jeg mit spejlbillede, at det var sejt gået. Så besøgte jeg min
kæreste, sov hele eftermiddagen og tog til
Århus for at se mine efterskoleveninder.
Gigten som en naturlig del af dig
Igennem de sidste 7 år har jeg haft styr på
mit liv. Jeg har organiseret demonstrationer og flyttede hjemmefra som 17-årig. Jeg
har en sød kæreste og skønne aktivistiske
venner. Jeg kan lide farver og at danse. Nu
arbejder jeg i København og prøver at fin-

de ud af, hvad jeg har lyst til at læse. Nogle
dage har jeg ondt.
Reumatologerne er på juleferie, og det er
jeg også. Det nye år starter i morgen. Jeg
føler, at jeg står på kanten til et nyt liv. Jeg
kan kun komme videre, når jeg har håndteret min sygdom og min sygdomshistorie. Det
er derfor, det med at acceptere er virkelig
vigtigt. Det er en forudsætning. Når man ser
på min historie, kan det synes som en besværlig proces. Kan man ikke bare ignorere
gigten og have det sjovt? Men det holder
ikke, når man kommer i en dårlig periode.
For at kunne leve livet fuldt ud med sådan
en sygdom, må man anerkende sig selv.
Man skal være på det rene med, at smerten
er en del af en, og at ens krop er syg. Accep-

terer man sin sygdom, så tager man hensyn
til sig selv.
Sygdommen går op og ned, og vejen til accept skal gås om og om igen. Og nej, det er
ikke retfærdigt. Det er i orden at være vred
og bitter over det en gang imellem. Men
oftest er det mere produktivt at smile til sig
selv og fortælle spejlbilledet, at man elsker
det menneske,man ser for alle dets mange
kvaliteter. Så er man klar til at redde verden
og nyde livet.

Vi siger velkommen til
skolens nye samarbejdsråd læs mere om dem her!

Sammenhold på toppen
Ekskursion til klatrepark i Rensborg
Efter at have taget
hul på et nyt skoleår efter en god,
lang sommerferie
blev eleverne i 13a
enige om at gøre en
indsats for at styrke de sociale bånd i
klassen. De besluttede derfor at tage
på teambuilding-ekskursion til Rensborg,
hvor klatreparken
„Hochseilgarten
Eckernförde“ bød på
de rette rammer. Her
ventede en lang række udfordringer, som
eleverne hjalp hinanden med at klare - at
gennemføre parcours i op til 18 meters
højde, at kaste sig ud fra store højder og at

presse sig selv til lige at tage
et skridt længere, end man
egentlig turde. Og således
gik det til, at en i forvejen
smuk sensommerdag i den
lyse bøgeskov ved Egernførde Bugt kom til at boble
over af latter, gys og opmuntrende tilråb fra glade elever, der lærte noget nyt om
sig selv og om hinanden.
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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 (f.eks.
anonymt) i Jan Eifferts skab!
"Kære brevkasse. Hvorfor
skal alting være
så overfladisk?
Hvorfor gider
pigerne kun
kigge på en, hvis
man har lækkert
hår og nyt tøj? “
Hej du, desvær„Hej brevkasse.
Jeg orker ikke
at gå i skole
mere, men jeg
ved heller ikke,
hvad jeg eller
skal. Hjælp!“
Kære du, jeg
kender det godt.
Jeg tror vi alle
er gået igennem
en tid hvor det
har været svært
at komme i
gang igen. For
mig var det
utrolig motiverende at have
et billede af en
studenterhue

re er der mange
der har samme
opfattelse som
dig. Men jeg kan
love dig, at ikke
alle piger udelukkende ser på det
ydre. Så længe du
sørger for at være
dig selv og er
iklædt det tøj du
som baggrund.
Forresten er det
også dejligt at
få gode karrakter og respons
af lærerne, så
hvad med at
bide tænderne
sammen og
komme godt i
gang -så er det
også mere behageligt at være
til stede i undervisningen.
Måske kan du
også finde ud af
en eller to dage
pr. uge som
fx. onsdag og
lørdag, hvor du

selv synes om, så
er jeg sikker på,
at du om ikke så
længe vil komme
i kontakt med en
pige der er glad
for dig og for den
du er. Du skal
ikke bekymre
dig om de piger
der ikke accepte-

rer dig fuldt ud.
Piger er glade
for drenge der er
ærlige og ægte,
og det er du kun,
hvis du siger og
er iklædt det du
har lyst til.
Venlig hilsen,
Brevkassen

ikke laver andet noget man kan
en de lektier,
glæde sig til,
der skal forbefor du kan gøre
redes til næste
(næsten) alt det
dag. Desuden
der passer dig.
syntes jeg, du
Se det som en
skal finde ud af, belønning for
hvad du gerne
det stykke arvil uddanbejde du er gået
nelsesmæssigt,
igennem. Se
for hvis du ikke
din nuværende
ved det, så kan
situation som
det anbefales at
en challenge! Pia Clemmesen
gå i skole, da du
med en studentereksam har
de fleste muligheder. Derefter
kan du tage et
sabbatår som
Chante Graves
Janne Moroder
jeg gør, det er

Ombygning skudt i gang
Elever flytter 80.000 bøger i ferien
80.000 bøger. Det var, hvad der var tilbage af Duborg-Skolens stolte bogbestand,
efter at bogalferne BA og JE med nænsom, men bestemt hånd havde kasseret
de tusinder af bøger, hvis herlighedsværdi efterhånden havde oversteget deres
praktiske nytte. Bogdepotet var således
klar til det store øjeblik, som hele skolen
havde set frem til og gjort klar til i flere

år: ombygningen. Allerede siden før sommerferien var fagsekretærer, samlingspassere og lærere begyndt at tage hånd om de
skatte, der havde hobet sig op i løbet af de
snart 40 år, den „nye“ bygning har eksisteret. Der blev pakket, flyttet og smidt ud

på alle etager - og ligeså i bogdepotet.
Nu manglede der blot en enkelt detalje:
at pakke hele herligheden ned i ca. 1200
flyttekasser og bære dem ud af depotet.
Det lille spørgsmål, hvem der rent fysisk
skulle stå for det, løste skolens afholdte
bogvogter Andrea Bartelsen resolut og i
et snuptag: Sammen med junior stampede
hun et hold op af jorden, der foruden 26
elever bestod af hendes komplette familie,
og sammen brugte de en stor del af deres
efterårsferie på at pakke og stable de ufatteligt mange tons bøger, der var tilbage i
depotet. Be-a-utiful!

DUSK@
HOTMAIL.DE

TIL
SKRIV

DUSK

Har du mødt Duborg-Skolens modepoliti? De er et knivskarpt team, der holder øje med stil og tendenser på gangene. De er unge. De er kræsne. De er...

Modepatruljen

Christian Karstoft,
13. årg.

Michael Eybye,
13. årg.

Duborg som
modemekka

De seneste mange år har Duborg været
præget af utallige stile og moderetninger.
Vi har set emoer, som bar centimetertykke
lag af sort sminke og pikkearmbånd — vi
har set ökohippier, som udelukkende kombinerede mormors genbrugstøj med dreads
tykkere end enhver striksweater —
og endelig har vi også haft dem, der klædte sig i laksko og prikkede slips, som var så
tilsnørede, at folk blev helt blå i hovederne.
Men hvilke modestile præger Duborg lige
nu ? Modepatruljen er gået på opdagelse
og har talt med tre unge saftige lemmer,
som har hver deres helt unikke stil.

Malte Kleinert

Den storsmilende Malte fra 11a — der nu
også kan kalde sig spansk charmeur — har
sin helt egen stil. Han er 16 år og tør godt
gå klædt lidt anderledes end de fleste
andre. Hans stil lægger sig ikke op af noget
helt konkret — det gælder bare om at have
noget på, man selv synes er fedt. Malte
elsker alt lige fra det løse og lidt mere afslappede kluns helt frem til den kridhvide
skjorte og et guldur på armen. Forskellighed fryder.

„Det er
hvad man
gør ud af
det, man
har på”

Citat: “Det er hvad man gør ud af det, man
har på.”

Dagens outfit:

Et typisk hverdagsoutfit for Malte kunne se
således ud:
- sorte nike flystepper sko
- mørke only and sons jeans
- en stilren Nike pullover
- en beige frakke med lidt længde
- lidt frækt på håndledet i form af et ur
fra MVMT og håret kørt lettere tilbage i et
undercut.

Yndlingsoutfit:

Når Malte nu skal ud og gøre alle pigerne bløde i knæene, så tager han sine
sorte Adidas sko på og klemmer sig ned i sine sorte jeans.
Jeansene omslutter den hvide
skinnende skjorte, som stritter
ud under sorte Stone Island
trøje. Til sidst ej at forglemme
det prangende guldur. Det er en
sikker vinder.

Sofie Voss

Den altid strålende Sofie Voss fra 12d —
også kendt som klassens unikke historieekspert — er ikke bange for at vise, hvem hun
er. Hun er 17 år og pæredansk. Kvaliteten
står altid øverst, når det drejer sig om tøj
— men det behøver bestemt ikke at være
mærketøj. Stilen må gerne være løs og
afslappet, men det skal bestemt ikke være
joggingtøj. Vigtigst af alt — hvide sko er et
must!
Citat: “Aldrig uden hvide sko”

Dagens outfit:

Et typisk hverdagsoutfit for Sofie kunne

No go:

Noget du aldrig vil se Malte i,
er et par slappe oversized baggy pants med de alt for frække
hvide Hummel sokker trukket
helt op til knæene. Det må simpelthen ikke blive for chilled,
og man behøver altså ikke ligne
en halvdrukken mus, der lige er
stået op.

Her køber Malte sit tøj:

Malte er mest glad for at købe
tøj i det stilbevidste Danmark.
Han synes den tyske mode er
kedelig. Dog foretrækker han at
købe sit tøj på nettet, hvor der
er et kæmpe udvalg.

„Aldrig
uden
hvide
sko...“

se således ud:
- hvide Puma Creepers sko
- løse sorte stofbukser
- en mønstret sweater
- lidt pynt til håndleddet i form af et aldrig
kedeligt Daniel Wellington-ur.

Yndlingsoutfit:

Skal Sofie få alle flotte fyre
til at falde på knæ, ja så
trækker hun i den sorte
uniform.
Sort er nemlig, som Sofie
selv siger det, lidt uskyldigt
— og så betoner det også
lige det, som drengene er
allermest glade for at se.
Altså, løse sorte stofbukser
og en stram overdel, der
godt må vise lidt maveskind. Selvfølgelig må de
hvide sko ikke glemmes,
og de enkle accessories er
med til at sætte prikken
over i’et. Done Deal!

i Danmark. Hun er
særdeles glad for den danske mode og stil.
Butikker som Pull and Bear vækker dog
også hendes opsigt.

Christopher Lohnert

Der er ingen som Christopher fra 12a —
den franske monsieur, som ikke har noget

No go:

Selvom pigebarnet er
velopdragent og meget
tolerant, så kan hun ikke
udstå synet af fyre i jeans
så stramme, at deres stemmer skifter toneart. Kombinerer de det med en af de
lange t-shirts, som går helt
ned til knæene — så bliver
det i hvert fald ikke Sofie, I
kan imponere på dansegulvet. Hun
er heller ikke stor fan af piger i alt for korte
nederdele, eller knæstrømper trukket helt
op over knæhaserne.

Her køber Sofie sit tøj: Sofie er me-

get tro mod sit hjemland og køber helst tøj

imod folk lige vender sig og kigger efter
ham en ekstra gang. Han er 17 år og finder
stor inspiration i den amerikanske skaterstyle og Yeezy stil.. Det retro må mere
end gerne kombineres med de skinny
jeans og oversized T-shirts. Perlekæder og
armbånd kan Christopher ikke få nok af.
Citat: “Man må gerne prøve at være lidt

anderledes”

Dagens outfit:

Et typisk hverdagsoutfit for Christopher
kunne se således ud:
- spraglede Vans sko
- sorte skinny jeans
- en flaskegrøn longshirt med lynlås i siden
- Retro Ray Ban briller og forskellige accessories.

Yndlingsoutfit:

Når Christopher er helt oppe at ringe, så
finder han de blå eller sorte vans sko frem
og trækker i de mørkeblå bikerjeans fra JJ.
Overkroppen pyntes med en afvasket rosa
T-shirt og en skjorte i lækkert denim stof.
Til superoutfittet tilhører selvfølgelig også
diverse accessories.
That’s for sure!

når han bliver konfronteret med maxioppustede bomberjackets og tøj med ternede
mønstre. Den berømte “assistyle” er Christopher bestemt heller ikke tilhænger af.

Her køber Christopher sit tøj:

Den franske monsieur er glad for de lidt
mere alternative mærker. Det kan være alt
fra det amerikanske mærke Fear of God,
som dog er lidt for meget i den dyre
ende, til Supreme og Off White. Ellers
lunter han ned i den lokale Karamba eller
Snipes Shop med Vans og longshirts i lange
baner, da han foretrækker at kunne prøve
tøjet frem for at bestille det på nettet.
Modepatruljen takker af for denne gang,
men fortvivl ej: We’re watching You!

No go: Christopher får et lille surt opstød,

Grabbin´America...
10. årgang i maraton-valgnat

Det amerikanske
præsidentvalg
er blevet fulgt
tæt i store dele af
verden i de forgangne uger og
måneder. Natten
til onsdag dansk
tid stod den store
finale så på, da
vælgerne i USA
gik til stemmeurnerne for at afgøre, hvem der skal
efterfølge Barack
Obama i det hvide hus. Det fik de to fore-

tagsomme lærere
Stephie Graf og
Anna Schinck til at
øjne chancen for
at kombinere det
faglige med det
hyggelige, da de
inviterede 10. årgang ind på skolen
for at følge valget
på storskærm. Det
blev til en lang
nat, der gav udbytte både på den
faglige og den sociale konto og fortsatte til den lyse morgen.

Lyspiger indtager DK
Optrædener i Aarhus og Dover

Også i år er Duborg-Skolens lyspiger eftertragtede blandt publikum i ind- og udland.
Ud over deres optrædener i det flensborgske og resten af Sydslesvig spreder de også
glæde forskellige steder i Danmark - i indeværende sæson bl.a. i Aarhus domkirke

- nordens længste kirke med deraf følgende
fantastisk klang. Det forlyder, at publikum
var begejstrede - på trods af, at årets hold
for en stor del består af nye, uprøvede kræfter, lykkes det gang på gang at røre tilskuerne. Snøft!

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!
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Ombygning

Rejsen til verdens midte
ER og MM i Kina

Duborg-Skolen
har en stærk international profil. Vi
har kontakter og udvekslinger med
skoler og organisationer i mange dele
af verden, bl.a. i en række europæiske lande og USA. Et nyt skud på stammen, der efter planen skal munde ud
i et udvekslingsprojekt, er Kina, som

at opbygge
menneskelige relationer til
mulige
samar-

skolens rektor Ebbe Rasmussen og
projektkoordinator Morten Meisner
rejste til for at knytte kontakter og
træffe aftaler med lokale skoler. Det
blev til møder med Xinhuang no. 1
Middle School og Meixihu Middle
School i Changcha, hvor der ud over

bejdspartnere også
var lejlighed
til at få et
indblik i det
kinesiske
skolesystem.

Nu tændes tusind julelys
Julen skudt i gang på Duborg-Skolen

Onsdag, den 30/11 kyssede julestemningen
blidt elever, forældre og lærere på Duborg-Skolen, da det grå og triste efterår med et blev forvandlet til ægte julehygge med pebernødder,
gløgg og skønsang. Hele skolen var blevet lavet
om til en stor hyggefabrik, der sultent spiste de kolde, forfrosne mennesker, der havde
fundet vej til Duborg Banke, og fyldte dem op
med lige dele stearinlys, granlugt og hyggesnak
som små, polerede krukker fyldt til randen
med kærlighed og velvære. Maskineriet var
sindrigt bygget op af boder med julelækkerier
og forskellige underholdende indslag, hvoriblandt Duborg-Skolens lyspiger som et af højdepunkterne sang tårer i øjnene på selv de mest
forhærdede ateister. Igen i år starter julen på
Duborg-Skolen - og glædelig jul til alle herfra!

Glædelig

jul!

