
10 ting at lave i 
en kedelig time

1. Test om din lærer 
er en gentleman 
(fungerer ikke kun 
med mandlige læ-
rere)

Til dette formål 
er det bedst med 
en kammerat, der 
kan hjælpe dig. 
Kammeraten skal 
spørge læreren, 
om han/hun kan 
forklare noget, så 
læreren kommer 
hen til jeres bord. 
Når han/hun er 
kommet tæt på, 
skubber du ét eller 
andet, der ligger 
på dit bord, fx din 
vandflaske, ned på 
gulvet. Læreren 
får 0 point, hvis 

han/hun ignorerer 
det, 1 point hvis 
han/hun skubber 
tingesten hen til 
dig med foden og 
2 point, hvis han/
hun samler den 
op.

2. Test dit mod

Når du har under-
visning i fysik, bio-
logi eller kemi og I 
skal lave et forsøg, 
så få fat i en af de 
seje sprøjteflasker 
med destilleret 
vand. Prøv nu at 
sprøjte en vand-
smiley på ryggen 
af din lærer. Tip: 
Fungerer særlig 
godt, hvis man 
får læreren til at 
hjælpe med at ind-
stille et mikroskop, 
og bør måske ikke 

prøves medmindre 
læreren har en ret 
tyk sweater på.

3. Tæl vendinger

Find ud af, hvilke 
vendinger din læ-
rer ofte bruger (de 
har allesammen 
nogle), og sæt en 
streg på et papir 
(eller bordet) hver 
gang vendingen 
bruges. Start f.eks. 
med at lytte ef-
ter: ”Hvad skal vi 
sige...” (BT), ”Hvad 
rager det mig 
om...” (JJ), ”Bu-
eno!” (PS) eller ”Så 
kan man jo spørge 
sig selv om...” (SJA, 
her må du i øvrigt 
ikke tro, at der føl-
ger et spørgsmål 
som du skal svare 
på, i 99% af tilfæl-

dene vil han hel-
lere selv).

4. Fra ord til sang

Prøv at komme i 
tanke om sange, 
som indeholder 
ord, der nævnes 
i undervisningen. 

Der må gerne syn-
ges højt!

5. Stil irriterende 
spørgsmål

Spørg f.eks. din 
samf-lærer om, 
hvorvidt man kan 
relatere Rousseaus 
og Montesquieus 
filosofi til den idea-
listiske tankegang 
indenfor interna-
tional politik, eller 
plag dine sproglige 
lærere med krav 

om at diskutere 
hvordan de enkelte 
ord er opstået. Et 
meget populært 
spørgsmål i mate-
matikundervisnin-
gen er også: ”Og 
hvad kan man så 
bruge det til?” 

6. Spil ”sniper”

Spillet går ud på at 
kaste papirkugler 
på andre elever, 
men uden at blive 
opdaget af lære-
ren! Det er bedst 
hvis du får flere af 
dine klassekamme-
rater (gerne fordelt 
over hele lokalet) 
med i legen. Den, 
som kan blive ved 
i længst tid uden 
at han/hun bliver 
opdaget, vinder.

7. Gør noget ånds-
svagt

Stå op midt i un-
dervisningen og 
sæt dig på gulvet, 
eller gå gentagne 
gange ind i en 
væg. Du kan også 
i situationer, hvor 

der er fuldstændig 
stille i klassen, 
begynde at brokke 
dig over, at der er 
for megen larm. 
Sørger garanteret 
for diskussioner!

8. Vær mistroisk

En god én til prø-
ver og klausurer: 
Hver gang en lærer 
går forbi dit bord 
skal du omhygge-
ligt dække dit papir 
til med hænderne 
eller et blankt styk-
ke papir og stirre 
mistroisk på 

ham/hende, indtil 
han/hun er gået 
forbi.

9. Tag en ven med

Gerne i form af 
et sokkedyr, som 
du præsenterer 
for klassen (livs-
historie, stamtræ 
og diverse særlige 
kendetegn skal 
selvfølgelig med!). 
Lad sokkedyret 

svare for dig i ti-
merne og fortæl, 
at der er en særlig 
spirituel forbin-
delse imellem jer, 
så sokkedyret giver 
udtryk for hele dit 
uopdagede poten-
tiale.

10. Sove

Sidste udvej, husk 
puden!
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Glædelig jul!



Kære læser!

Så har julen lige så stille listet 
sig ind på os. Lige pludselig er 
krudtrøgen fra klausurer, prøveek-
samener og hjemmeopgaver lettet, 
man trækker vejret roligere og kan 
begynde at glæde sig til højtiden 
med gaveræs, familiekomsamme-
ner og brun sovs i hele hovedet.
DUSK er i denne udgave en ga-
vebod af julede artikler, fra alle 
os til alle jer, og hvis du allerede 
er ved at gå død i gløgg og pe-
bernødder, så hold på hat og nis-
seskæg, for nu skruer DUSK altså 
op for julestemningen.
 Ud over en rigtig glædelig jul vil 
jeg derfor ønske dig god fornøjel-
se med denne ka-
nelbestrøede de-
cemberudgave af 
DUSK - jeg håber, 
du kan lide den!      je

DUSK vil ha‘ dig!
Er du elev, forælder eller ansat ved 
Duborg-Skolen? Har du noget på hjer-
te, 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!

I dette nummer

Adventsfesten 2013

Fra julens maskinrum

Afsløring: Julen bliver dyr

Frække facts: Typiske julevarer

Julen varer længe...

Julens kommercialisering

Når chokoladen lokker...

Kærlighedspanelet

Udstilling: Kunst af Meret Krasa

Gratis højskoleophold

10 ting at lave i en kedelig time

Om Lektiecaféen

Justin Bieber - nyt image

Tyskerbloggen



Den 28. november afholdt 
Duborg-Skolen for anden 
gang sit adventsarrange-
ment for elever, forældre 

og lærere. Det blev en 
hyggelig affære, og også 
i dagene forinden havde 
skolen summet af liv , for 
alt skulle være klart til 

selve dagen. Se billederne 
her!

Adventsfesten 
2013 - 

en foto-love story





Forberedelserne
Forberedelserne til 
adventsarrangemen-
tet var udmattende 
for nogle, for andre 
slet ikke og for en 
tredje gruppe halvt 
og halvt. 7. årgang 
oprettede 7 grup-
per, f.eks. tombola, 
popcorn & logistik. 
En vigtig gruppe for 

Fra julens maskinrum...
7. årgang havde en 
særdeles succesfuld 
aften den 28. no-
vember, hvor de to 
klasser organiserede 
en række boder og 
foruden at opnå en 
stor grad af sammen-
hold også tjente en 
god skilling til klasse-
kassen. Leon Bossen 
fortæller her om de 
driftige elevers forbe-
redelser.

arrangementet var 
„logistik“-gruppen. 
De sørgede for admi-
nistration, placerin-
ger & en problemfri 
udførelse af grup-
pernes arbejde ved 
adventsfesten. De 
organiserede, hvor 
grupperne fra 7 . år-
gang skulle stå samt 
hvilke personer 
disse skulle bestå 
af. Logistikgrup-

pen hjerne kørte på 
højtryk hele tiden.    
 - „Det var nogle gan-
ge udmattende, men 
ikke hele tiden... Og 
det er en fornøjelse 
at bidrage til et prob-
lemfrit arrangement“ 
siger Tore & Laurids, 
som er medlemmer 
af logistikgruppen. 

Leon Bossen, 
7. årgang

Adventsfesten
„Belastning og ingen 
belastning“, det er to 
helt forskellige ting. 
Men begge fandt 
sted ved denne begi-
venhed. F.eks. pølse-
boden under ledelse 
af Tue Küssner, som 

stod ved grillen.
Tue havde fuld be-
lastning, fordi han 
på et minut skulle 
grille 20 pølser. Til 
sidst var grillen tom, 
fordi alt blev solgt.
Der var også nogle 
grupper, hvor det 
bare var kedeligt. 

Nogle, som ikke 
havde så mange 
kunder.

Men logistikgrup-
pen siger: „Tak!“.

Alle penge, som 7. 
årgang har tjent, 
deler de i klassekas-
sen.



Politiske obser-
vatører er i tvivl 
om, hvorvidt den 
bayerske minister-
præsident Horst 
Seehofers nye udspil 
i koalitionsforhand-
lingerne vidner om 
genial politisk tak-
tering eller om han 
denne gang risikerer 
at skyde et politisk 
selvmål. CSU-politi-
kerens forslag går ud 
på at udvide afgif-
ten på udenlandske 

køretøjer til ikke kun 
at omfatte last- og 
personbiler, men 
også at inkludere 
julemandens kane. 
 - ”Julemanden 
besøger alle tyske 
husholdninger uden 
undtagelse”, forklarer 
Gerda Hasselfeldt, 
CSU´s gruppefor-
mand i forbundsda-
gen. 
 - ”Jeg tror, ikke 

alle tyskere forstår, 
hvor meget disse 
visitter slider på tage 
og skorstene. De 
omkostninger, der 
opstår, skal skattey-
derne i sidste ende 
betale for. Derfor vil 
vi have julemanden 
og hans virksom-
heder til at yde et 
bidrag, det er kun 
retfærdigt.”
  De andre par-
tier i forbundsdagen 
afviser det bayerske 

forslag. SPD´s for-
handlingsdelegation 
i trafik-gruppen 
truede med at aflyse 
de kommende mø-
der, mens partiets 
ledelse advarede 
imod populisme. 
De Grønne viser sig 
forarget:  
 - ”Julemandens 
kane kører ethund-
rede procent på grøn 
energi. I stedet for 

at kræve afgif-
ter bør vi indgå 
et samarbejde 
med julemanden 
om at få lov til 
at kopiere hans 
revolutionære 
koncept”, udtaler 
et højtstående, 
men desværre 
fuldstændigt 
ukendt partimedlem.
 - „Ydermere skal 
rensdyravl subven-
tioneres massivt og 
alle atomkraftværker 

lukkes i mor-
gen.” 
Die Linke 
afviser ligele-

des fremstødet, men 
mener, CSU har fat i 
noget alligevel. Ifølge 
adskillige medlem-
mer i det autonome 
miljø bør juleman-
den, som storindus-
triens og reklame-
branchens trofaste 
lakaj, forbydes og 
kapitalismen besej-
res ad denne vej. 
  Eksperter 
mener, at CSU´s 

forslag kan resultere 
i et stort tab af væl-
geropbakning, hvil-
ket partiet dog tager 
afslappet. 
 - ”Der er først valg 
igen om fire år, og til 
den tid har vælgerne 
sikkert glemt alt om 
juleafgiften”, siger 
Gerda Hasselfeldt.

Afsløring: 
Så dyr bliver 
julen fremover

CSU foreslår ny vejafgift

Simon Bruhn, 
12. årgang



Der findes 2 milliar-
der børn (under 18 
år) på denne jord-
klode. Men da jule-
manden ikke giver 
gaver til muslimer, 
hinduer, jøder og 
buddhister, så redu-
ceres hans arbejde 
med 
op til 
15%. 
Ved et 
gen-
nems-
nitligt 
antal 
børn 
på 3,5 
pr. 
hus-
hold-
ning er 
der cirka 91,8 milli-
oner huse, juleman-
den skal besøge, når 
vi antager, at der bor 
i hvert fald ét artigt 
barn i hvert enkelt 
hus. 

December er som 
alle nok ved årets 
forbrugsmåned. Især 
hvad angår en vare 
som chokolade, for 
hvem elsker ikke at 

åbne den første dør i 
julekalenderen? Dog 
også handlen med 
juletræer og elek-
triske lys omkring 
juletiden. 
Men hvor store er 
tallene og udgør 
juletiden virkelig så 

stor en del af landets 
import og eksport?  
 
For at skaffe sig 
et overblik er det 
vigtigt at holde sig 
tallene for øje - sta-
tistikken ses her 
nedenunder billedet. 
Her kan man se ud-
viklingen af import 
og eksport af jule-
træer i Tyskland. 

Omkring 29 millio-
ner juletræer finder 
man i de tyske hjem. 
90 % af de private 
husholdninger med 
mere end tre perso-
ner stiller et juletræ 
op.

Det vigtigste import-
land for juletræer 
er Danmark. Efter 
officielle angivelser 
blev der mellem 
2005 og 2011 im-
porteret omkring 2,2 
til 3 millioner træer. 
Især de 
store træer 
med 4 til 
4,5 meters 
højde 
kommer fra 

vores naboland. 
 
En del af Tysklands 
egne juletræer bliver 
eksporteret. Ekspor-
terne er tendentielt 
blevet større, dog 
udgør de kun 2% 
til 3% af Tysklands 

markedsvolu-
men. 
Nordmandsgra-
nen er med over 
75% af de solgte 
juletræer den 
mest populære. 
Blågran udgør 
13%, ædelgran 
2 og øvrige 9% 
I 2012 blev 
kun 5% af de 
anvendte træer 
hentet i

skovene. De fleste 
træer kommer fra 
private avlere, der 
har specialiseret 
sig på juletræer og 
hovedsagligt tjener 
deres penge i juleti-
den.

Frække facts

typiske julevarer



Er en dyr julegave 
ensbetydende med 
en god julegave?
Julen er sandsynlig-
vis den største årlige 
fest i vores kultur. 
Alle kender det. År 
for år tæller vi da-
gene indtil jul. Og 
tænk så på alle de 
særlige julesymboler. 
Julemanden med sit 
store, hvide skæg og 
sin røde hue, et de-
jligt pyntet juletræ, 
de berømte 
Coca-Cola-
trucks, som 
vi kender fra 
reklamen, 
sangen ”Last 
Christmas”, 
der bliver 
spillet på 
samtlige 
radiostatio-
ner….
Jul er en lys 
fest, fuld af tradi-
tioner….Men hov, 
traditioner? Har de 
nævnte ting virkelig 
noget med traditio-
ner at gøre? 

Hvorfor fejrer vi så 
egentlig jul?
Julefesten blev selv-
følgelig ikke opfun-

det, fordi vi havde 
brug for en lejlighed 
til at give gaver. Jul 
er en kristen fest, 
hvor vi fejrer Jesu 
Kristi fødsel. De 
kristne fejrer deres 
egen herres fødsel. 
Mange, især unge 
mennesker, har in-
gen anelse om mere, 
hvad julens oprin-
delse er. Religionen 
har mistet sin be-
tydning i den brede 

befolkning, og der-
med skubbes julens 
oprindelse mere og 
mere i baggrunden. 
De religiøse tradi-
tioner træder tilba-
ge, og festen bliver 
stærk materialiseret 
og kommercialiseret. 
I dag fejrer man ikke 
mere jul for tradi-

tionens skyld, men 
på grund af gaverne. 
For de fleste er jule-
dagens højdepunkt 
det øjeblik, hvor 
julegaverne fordeles. 
Især for børnene er 
det hvert år et high-
light. 
Nu er vi kommet til 
et punkt, hvor ju-
legavernes kvalitet 
ofte er afhængig af 
deres pris. De unge 
mennesker konkur-

rerer om, hvem der 
fik den dyreste gave. 
Mange glæder sig 
ikke mere, hvis de 
får noget billigt, eller 
noget der hjemmela-
vet. Julefesten udvik-
ler sig mere og mere 
til en konkurrence 
om statussymboler. 
Selve intentionen i 

det at 
give 
gaver 
til 
hinanden har ikke 
den store betydning 
mere. 
Det ser man så ove-
ralt i juletiden. TV-
reklamerne er fyldt 
med juleprodukter 
og særlige juletilbud. 
Alle store firmaer 
laver nogle juleak-
tioner. Det går ud 
på den størst mulige 
profit, gemt under 
en dyne af festlige 
symboler. Det men-
neskelige forsvinder, 
mens det materielle 
tager overhånd. 
Alligevel er vi alle-
rede så vant til kom-
mercialiseringen, 
at vi integrerer den 
ind i vores julekul-
tur. Vi kender det 
ikke anderledes. Og 
seriøst: Hvem ville 
gerne fejre jul uden 
julemanden, lyskæ-
derne, julesangene 
i radioen eller den 
årlige Coca-Cola-re-
klame? Vi ville altså 
kunne ikke undvære 
det.

Af Malte Dietz, 
12. årgang

Julen varer længe - 

koster mange penge...



Som sagt er Coca-Cola 
altid et meget godt eks-
empel på julens kom-
mercialisering. Hvert år 
publicerer Coca-Cola 
en jule-reklamefilm på 
ca. 30 sekunder. Dette er 
en tradition der allerede 
har fandtes siden 1931, 
hvor julemanden også 
for første gang blev præ-
senteret i de farver, som 
man kender i dag.
Allerede dengang blev 
han fremstillet som en 
venlig, gammel og tyk 
mand med røde klæ-
der og hvidt skæg. Før 
kendte alle julemanden 
som en gammel mand 
med brun pelsfrakke. 
Coca-Cola var altså 
med til at opfinde den 
julemand, vi kender 
i dag, og hver julefest 
er i vores tid præget af 
den røde mand, som på 
grund af farverne også 
minder om Coca-Colas 
egentlige produkt. Den 
populære tv-reklame 
var med til at sprede det 
nye look af julemanden i 
hele verdenen, så egent-
lig hver julemand i dag 

er farvet i den typiske 
Coca-Cola-røde farve. 
Det har været en genial 
markedside at forbin-
de deres produkt med 
noget som en stor del af 
verden forbinder med 
den årets største fest, 
hvilket er medvirkende 

til selskabets gode øko-
nomiske situation.
Et centralt motiv, der fo-

rekommer hvert år i re-
klamen, er den berømte 
Coca-cola lastbil, som er 
lakeret i en meget iøje-
faldende rød farve. Den 
er typisk amerikansk, 
med et hav af lyskæder 
på siderne, som skaber 
stor opmærksomhed 

hos 
tilsku-
erne. 
Selv-
følgelig 
er der 
et stort 
Coca-
Cola-
logo på 
traile-
ren, så 
man 
hele 
tiden 
bliver 
mindet 
om 
mær-
ket i 
forbin-
delse 
med 

juletiden. 
Normalt drak man kun 
softdrinks i årets varme 

må-
neder, 
men 
Coca-
Cola 
sørgede 
for at 
folk 
fik 
inte-
resse 
for cola hele året rundt. 
Ansvarlig for dette er 
både deres julerekla-
me, men også slogans 
som ”Tørst kender 
ingen årstid”. Hvis man 
i juletiden søger efter 
Coca-Cola på nettet, 
finder man på deres 
hjemmeside en stor jule-
mand med en flaske cola 
i hånden og man bliver 
bedt om at udfylde en 
digital ønskeseddel, 
hvilket er tilknyttet en 
tombola, hvor man har 
chancen for at vinde 
en tur i Coca-Cola-
lastbilen. Coca-Cola har 
længe været kendt for 
sine juleaktioner, der 
forbliver i vores hukom-
melser.

Julens kommercialisering - 
Coca-Cola-reklamen som eksempel

Af Christian Metz, 
12. årgang
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Julereklamen 
spiller en stor rolle 
for julehandlen med 
chokolade. Mens man 
i resten af året ikke 
ser en eneste reklame 
fra Milka eller Lindt, 
er der mulighed for 
at se masser af re-
klamer, mens juleti-
den er i gang. Begge 
firmaer bygger op 
på juletiden. Det 
er også her, hvor 
virksomheden får 
det største overs-
kud. I delikates-
sebranchen falder 
hvert år 20-25% af 
de årlige indtægter 
i juletiden. I alt er 
det bare i Tyskland 
op mod 70 milli-
arder euro, der går 
til julegaver etc. I 
Tyskland starter 
julehandlen i midten 
af november. Dens 
indtægtsstærkeste 
weekend er den 3. 
weekend i december, 
hvilket oven i købet 
er den omsætnings-
stærkeste weekend 
i hele året. Når man 
sammenligner begge 
firmaers websider, så 
kan man se, at begge 
virksomheder arbe-
jder med de samme 
virkemidler. Begge 
sider har nu for tiden 

pyntet deres websider 
med julepynt. De-
rudover har begge fir-
maer et stort udvalg 
af diverse chokolade-
kreationer. Hele deres 
virksomhedskoncept 
bliver lavet om til jul. 
Som en stor ulempe 
ved chokoladen her 
i juletiden må nok 
nævnes de pldselige 

prisstigninger, der 
indtræder, når de 
stiller om på deres 
salgsstrategi. Produk-
terne bliver meget 
dyre, i enkelte tilfæl-
de er produktet blevet 
226% dyrere end før 
juletiden. 
Mange folk køber 
chokolade, fordi det 
smager godt. Men 
oven i købet er det 
bevist, at chokolade 
også gør en lykkelig. 
Når man spiser et 

stykke chokolade, bli-
ver man lykkeligere 
end før. Desuden kan 
man ikke få nok af 
chokolade. Når man 
først er startet med at 
spise et stykke cho-
kolade, kan man ikke 
standse med at tage et 
stykke til. 
Chokoladen har ud-
viklet sig med årene. 

Man kan se deres 
festlige emballager, 
som giver meget lyst 
til julen. 
Når man sammenli-
gner begge virksom-
hederss reklamer, har 
begge firmaer virke-
midler, som tiltaler 
en mulig forbruger. 
Hos Milka er det 
den typiske lilla ko, 
som hvert barn ken-
der, hvorimod Lindt 
fokuserer sig på en 
klokke som logo. Den 

lilla Milka-ko afspe-
jler kærlighedens 
fest og Lindt har den 
typiske klokke, som 
ingen andre har. Ved 
hjælp af denne klokke 
får man en følelse af 
eksklusivitet.
Lindt har specialise-
ret sig på usædvanlige 
chokoladekreationer, 
mens Milka speciali-
serer sig på børn og 
unge. Det kan man 
tydeligt se på deres 
individuelle em-
ballager. Milka har 
en emballage, som 
tiltaler børn og unge 
i en højere grad end 
Lindts gør det. Men 
ikke kun emballagen 
tiltaler personerne, 
men også den typis-
ke smag af Milka er 
et særligt kendetegn 

for børn og unge. 
Mens Lindt har en 
smag, der er mere 
bitte. Den bitre smag 
tiltaler voksne mere 
end børn og unge.

Når chokoladen lokker...

Af Yannik Fürst, 
12. årgang



Kærlighedspanelet
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. ano-
nymt) i Jan Eifferts skab!

Kira Kutscher

Tom Nissen

Lena Christensen

"Kære panel, 
jeg arbejder 
i et super-
marked og har 
en kollega, der 
rapser slik en 
gang imellem. 
Skal jeg melde 
hende?”

Nej, ikke i 
første omgang. 
Jeg tror, du 
skal prøve på 
at tale med 
hende, fordi 
du synes
det unfair, at I 
andre arbejder 
hårdt og køber, 
hvad I vil have, 
mens hun bare 

tager det. 
Derudover er
det strafbart, 
hvad hun gør. 
Hvis hun ikke 
reagerer på 
det, skal du 
overveje at an-
melde hende, 
alt efter, hvor 
vigtig
ærlighed er 

for dig og hvor 
meget hun 
betyder for 
dig. Hvis hun 
er din venin-
de, skulle du i 
hvert fald
melde hende 
uden at hun 
finder ud af 
det.

"Hej, kan 
man være 
bekendt at 
kigge efter 
andre, hvis 
man har en 
kæreste? Min 
kæreste siger 
ja, men jeg 
er uenig med 
ham."

Det kommer 
an på jeres 
forhold. Et 
parforhold 

skal være et 
bånd, men 
ikke en kæde.
Man skal 
stadig være 
fri i sin gøren 
og tænken, 
selvom man 
også har forp-
ligtelsen til at 
være ærlig
overfor hin-
anden, hvis 
man gerne vil, 
at forholdet 
holder. Man 

skal acceptere 
den andens 
dårlige
vaner og lære 
at leve med 
dem. Hvis det 
er noget, der 
forstyrrer dig, 
skal du prøve 
på at tale om 
det med din 
kæreste og 
gøre ham op-
mærksom på, 
at du ikke kan 
lide det og er 

bange for at 
miste ham.
Du skal få 
ham til at 
forstå dig, 
men samtidigt 
også prøve på 
at forstå ham.



“Allerede i min barndom 
var kunsten en stor del af 
mit liv, om det nu var ler
eller papirs-juledekorationer, 
jeg var med til alting!“. Dette 
er Merets svar på, hvornår

hun begyndte at 
interessere sig for 
kunsten.
Meret Krasa er 16 
år gammel og elev 
i musikprofilen på 
Duborg-Skolen. I 
sin fritid spiller hun 
cello, saxofon og 
guitar og går til bad-
minton, men hendes 
store lidenskab er 
kunsten, om det nu er colla-
ger, blyanttegninger eller

acrylmalerier, hun er bare 
vild med det hele.
Selvom hun kun er 16 år, har 
hun allerede haft fire uds-
tillinger: to gange på Dansk 
Centralbibliotek, en gang i 

Kaffehaus og nu i Aktivitets-
huset i Norderstraße.

Meret arbejder med mange 
forskellige materialer og bli-
ver inspireret af mange
forskellige kunstnere, og det 
kan man se på hendes bille-
der, så det kan godt blive

en store oplevelse for 
kunstinteresserede at 
besøge hendes uds-
tilling.
Hendes nuværende 
udstilling i Aktivi-
tetshuset kan I besø-
ge indtil den
20. december 2013. 
Entréen er gratis, så 
kom og kig på hen-

des fine collager og flotte 
portrætter, som med stor 
kunstfærdighed er tegnet 
på store og små lærreder.

Udstilling
Duborg-elev viser værker 
frem i Aktivitetshuset.

Natalie Aumüller, 
11. årgang

Design: Demet Sacan, 12. årgang



Se her:

jUNG zuSAMMEN 2014 er et internatio-
nalt højskoleophold, et ungdomsmøde og 
et kulturmøde, der forstår mangfoldighed 
som et potentiale for gensidig udvikling. 

Er du mellem 18 og 25 år? Så kom med på 
to intense uger i sommeren 2014 og 
 - oplev, grin, syng, dans, leg og lev sam-
men med 99 andre unge.
 - udvikl interkulturelle kompetencer, der 
er efterspurgte på arbejdspladser og uddan-
nelser i en stadig mere globaliseret verden.
 - drøft dine ideer for grænseregionens 
fremtid i et rigtigt parlament og fremlæg 
dine visioner for politikere fra regionen, 
folketinget og den tyske forbundsdag.

Højskoleopholdet finder sted fra 20. juli til 
2. august på Høsjkolen Østersøen i Aaben-
raa og Nordsee Akademie i Leck. 

Vi betaler opholdet for dig!

Gratis højskoleophold i 
sommerferien!

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!

Se mere på 
www.dybboel2014.dk/jungzusammen

http://www.dybboel2014.dk/jungzusammen
http://www.dybboel2014.dk/jungzusammen


1. Test om din lærer er en gentleman 
(fungerer ikke kun med mandlige læ-
rere)

Til dette formål er det bedst med 
en kammerat, der kan hjælpe dig. 
Kammeraten skal spørge læreren, 
om han/hun kan forklare noget, så 
læreren kommer hen til jeres bord. 
Når han/hun er kommet tæt på, 
skubber du ét eller andet, der ligger 
på dit bord, fx din vandflaske, ned 
på gulvet. Læreren får 0 point, hvis 
han/hun ignorerer det, 1 point hvis 
han/hun skubber tingesten 
hen til dig med foden og 2 
point, hvis han/hun samler 
den op.

2. Test dit mod

Når du har undervisning i 
fysik, biologi eller kemi og I 
skal lave et forsøg, så få fat 
i en af de seje sprøjteflasker 
med destilleret vand. Prøv 
nu at sprøjte en vand-smi-
ley på ryggen af din lærer. 
Tip: Fungerer særlig godt, 
hvis man får læreren til at 
hjælpe med at indstille et 
mikroskop, og bør måske 
ikke prøves medmindre læ-
reren har en ret tyk sweater 
på.

3. Tæl vendinger

Find ud af, hvilke vendinger din lærer 
ofte bruger (de har allesammen nog-
le), og sæt en streg på et papir (eller 
bordet) hver gang vendingen bruges. 
Start f.eks. med at lytte efter: ”Hvad 
skal vi sige...” (BT), ”Hvad rager det 
mig om...” (JJ), ”Bueno!” (PS) eller 
”Så kan man jo spørge sig selv om...” 
(SJA, her må du i øvrigt ikke tro, at 
der følger et spørgsmål, som du skal 
svare på, i 99% af tilfældene vil han 
hellere selv).

10 ting at lave i en 
kedelig time

Kira Julius, 
13. årgang



4. Fra ord til sang

Prøv at komme i tanke om sange, 
som indeholder ord, der nævnes i 
undervisningen. Der må gerne synges 
højt!

5. Stil irriterende spørgsmål

Spørg f.eks. din samf-lærer om, hvor-
vidt man kan relatere Rousseaus og 
Montesquieus filosofi til den idealisti-
ske tankegang indenfor international 
politik, eller plag dine sproglige lære-

re med krav om at diskutere hvordan 
de enkelte ord er opstået. Et meget 
populært spørgsmål i matematikun-
dervisningen er også: ”Og hvad kan 
man så bruge det til?” 

6. Spil ”sniper”

Spillet går ud på at kaste papirkugler 
på andre elever, men uden at blive 
opdaget af læreren! Det er bedst hvis 
du får flere af dine klassekammera-
ter (gerne fordelt over hele lokalet) 
med i legen. Den, som kan blive ved i 
længst tid uden at han/hun bliver op-
daget, vinder.

7. Gør noget åndssvagt

Stå op midt i undervisningen og sæt 

dig på gulvet, eller gå gentagne gange 
ind i en væg. Du kan også i situatio-
ner, hvor der er fuldstændig stille i 
klassen, begynde at brokke dig over, 
at der er for megen larm. Sørger 
garanteret for diskussioner!

8. Vær mistroisk

En god én til prøver og klausurer: 
Hver gang en lærer går forbi dit bord 
skal du omhyggeligt dække dit pa-
pir til med hænderne eller et blankt 

stykke papir og stirre mistroisk på 
ham/hende, indtil han/hun er gået 
forbi.

9. Tag en ven med

Gerne i form af et sokkedyr, som du 
præsenterer for klassen (livshistorie, 
stamtræ og diverse særlige kende-
tegn skal selvfølgelig med!). Lad sok-
kedyret svare for dig i timerne og 
fortæl, at der er en særlig spirituel 
forbindelse imellem jer, så sokkedy-
ret giver udtryk for hele dit uopda-
gede potentiale.

10. Sove

Sidste udvej, husk puden!



Hver tirsdag i syvende 
og ottende time prø-
ver jeg at holde min 
kalender fri for andre 
aftaler. Hvorfor det? 
Fordi det er lektie-
hjælpstid. Til jer, der 
ikke gør det, kan jeg 
bare sige, at I går glip 
af en utrolig god mu-
lighed for at få hjælp 
til jeres faglige proble-
mer såvel af lærere 
som af andre elever. 
En personlig hjælp, 
som er uundværlig 
specielt her i klausur-
tiden. 

Jeg vil derfor gerne 
rose projektet Lektie-
hjælp og de bærende 
kræfter bag. Det er et 
utrolig godt initiativ, 
der giver os elever et 
bredt sprektum af til-
bud inden for de for-
skellige fag. Et spek-
trum, som vi selv har 
indflydelse på, idet vi 
kan opgive ønsker om 
specifikke crashkurser, 
der tilpasser sig vores 
problemzoner. Kan 
det blive nemmere at 
være elev?

Desuden vil jeg gerne 

gøre elever med 
dansk som hjemme-
sprog opmærksom på 
ekstra-tysk-tilbuddet, 
hvor du kan få styr på 
dine vanskeligheder 
med det tyske sprog. 
Af egen erfaring kan 
jeg sige, at det hjæl-
per. 

Så kære lærere og 
elever i lektiehjælps-
projektet: Tak for 
hjælpen!

Ingegerd Sjøstrøm, 
13. årgang

Tak for hjælpen!



Gingerbread crackhouse

 Justin Bieber bygger en skole i Guatemala. 
Gør han det kun for sit images skyld?

 Ifølge videooptagelser sagde Bieber: 
”Besøget i Guatemala har forandret mit liv. 
Alle børn skal have lov til at gå i skole.” 

Men mener han det, som han siger? 

Efter at have skuffet 
tusindvis af fans, bl.a. 
med voldelige udbrud for  
åbent kamera, gør han 
det måske kun for at forbedre sit image. 
Det vil vise sig i løbet af de næste par uger, 
denn Bieber wird lieber.

Justin Bieber - 

Miko Bendixen, 
7. årgang

nyt image



DUSK fortsætter glad sin artikelserie med Tyskerbloggen. Den skrives af Jytte Müller, 
student 2005, der på finurlig vis fortæller små historier om Tyskland og tyskerne. Emnet i dag:

Spreepark Berlin: 
Forfald og fascination

Jeg faldt over disse billeder på msn.com. 
De er på en måde skræmmende, grumme, 
triste og samtidig smukke, overvældende 
og afsindigt fascinerende. Nærmest dra-
gende. Der er noget smukt over denne 

form for forfald, hvor naturen æder sig ind 
på mennesket efterladte metalstativer. For-
tidens latter sluges af moder naturs kvær-
nende, ubarmhjertige tidsmaskine.
Billederne stammer fra Spreepark i Berlin-

Treptow. En forlystelsespark, der lukkede 
for over 10 år siden. Den tiltrækker dog 
stadig en hel del turister. Området er kun 
tilgængeligt i weekenderne, men formår al-
ligevel at lokke 500 turister til årligt. Jeg er 
åbenbart ikke alene i min fascination. Tror 
jeg vil prøve at finde Spreepark næste gang, 
jeg er i Berlin.

Tyskerbloggen
Læs mere på 
tyskerbloggen.wordpress.com 
eller følg med på www.face-
book.com/tyskerbloggen


	_GoBack
	_GoBack

