
GALLA 
EDITION! 

- Hvad skal du have på?
- Kan du dansen? 
- Er du klar??? 

I bladet finder du bla.: 

Hot og not Horoskoper

Inspiration til gallatøjet 

The Evolution of Kuhlman



 

 

 

Kære FG... 

Som i nok efterhånden har opdaget er galla tættere på end nogensinde før. Forvirringen 

over hvem man skal danse med og hvad man skal have på, breder sig som lus i 3. klasse. 

Skal kjolen være lang eller kort? Skal man vælge slips eller butterfly? Og hvordan 

håndtere man situationen hvis man havner i en kvadrille med Kuhlman?   

 Her på redaktionen har vi også fået galla-feber og derfor har vi valgt at bringe dette 

nummer af skolebladet med det ikke så overraskende tema “Galla”.   

 Vi har den seneste måned interviewet og udspurgt folk om bla. hvordan de planlægger at 

ankomme til skolen, deres forventninger til aftenen og meget mere. Bladet er altså 

spækket med sjove og informative indslag, alt sammen med det formål at underholde dig! 

 I dette blad giver vi dig remedierne til at blive top tunet til dette års galla/lanciers-fest! For 

mange 1.g elever er det første gang de skal danse lanciers og polka på skolen. For mange 

3.g og 2.hf elever er det derimod sidste gang. Uanset om man synger på første eller sidste 

vers, så nyd festen og aftenen! Her på redaktionen glæder vi os i hvert fald til et brag af en 

fest!  

 

Redaktørerne  

 

  



 

 

DatingDatingDatingDating----serviceserviceserviceservice    
 
 

Flere har benyttet sig af tilbuddet om dating-service og i år har vi fået støbt hele fem 
dansepar sammen!! 

 
 

Malene 1.b - Jacob 1.s 

 

Caroline 3.w - Sebastian 3.m 

 

Sarah 1.r - Jeppe 1.x 

 

Amanda 1.q - William 1.z 

 

Lærke 2.s - Kasper 1.q 
 
 

Håber i alle får en dejlig aften. Aftaler mht. hvilken dans i skal danse og hvor i skal mødes 
skal i selv lave. 

 
- Redaktionen  



Sikken en entré!
Af Pernille 3.s

Som 3.g’er og 2.hf’er har man ikke 
kun den svedige galla-fest at se 
frem til, men også en evt. cool 
ankomst til skolen! Mange klasser 
går meget op i hvordan de skal gøre 
deres entré og jeg har snakket 
forskellige elever for at høre hvad 
de har valgt at ankomme i. 

Et populært valg
I både 3.x og 3.z har de valgt at køre i 
Partybus til skolen! Men hvorfor? 
Malene 3.x: 
“Vi kører partybus, fordi det giver 
mulighed for at vi alle kan følges 
samlet.. Og så skader det jo ikke at vi 
kan få lidt drinks fra den frie bar i 
bussen!”

Nicolai 3.z mener også at Partybussen 
er det ideele valg:
  “Vi har valgt partybus frem for 
limousine da vi har set nogle videoer 
fra nogle partybusser og vi synes det 

ser super nice ud, og så er det rigtig 
fedt at alle fra klassen kan være der!
Jeg forventer rigtig meget af galla 
ligesom resten af klassen. Det er rigtig 
sjovt at skulle danse lanciers og at 
være suitet op. Jeg regner stærkt med 
at det bliver en af de fedeste fester i 
år.”

Den traditionelle
I 3.y har de i stedet for Partybussen 
valgt at gå den traditionelle vej. 
“De fleste fra vores klasse tager til 
Madklubben i KBH og spiser inden 
galla. Herfra kører vi med limousine 
ind til Hillerød, hvor der skænkes 
champagne på vejen. I 3.g syntes vi at 
der skulle være stil over ankomsten og 
derfor valgte vi at køre i Limousine.  
Så det var egentlig ikke svært for os at 
vælge, folk var rimelig enige. Nu 
glæder jeg mig bare til en fed aften i 
godt selvskab, med fed musik og 
lanciers dans.” fortæller Emilie 3.y.  

Helt nede på jorden
I 3.m har man helt droppet 
partybussen og limousinen, i stedet 
har man valgt at gøre en stilet entré på 
den tohjulede jernhest. Victor 3.m 
forklarer hvorfor og hvordan de valgte 
deres ankomst: 

“Vi skal spise middag hos en der bor 
tæt på skolen, derfor valgte vi at 
ankomme til fods eller på cykel. Det 
bliver fedt!!” 



Hjælp, hvad skal jeg tage på til galla?! 
 

Tekst af: Malene Birch og Amalie Buchard  
 
Er du heller ikke blevet enig med dig selv om, hvad du skal have på til Galla? Bare rolig, 
vi har på Lectio lavet et spørgeskema, og spurgt jer om, hvad I skal have på til Galla. Her 
er resultaterne, og vi håber, de kan gøre jeres valg af outfit til galla-aftenen lidt lettere.  
 
Hvis du er pige  
Du er som pige, den der har flest valgmuligheder med hensyn til gallatøj. Men de mange valg-
muligheder kan også være med til at gøre det hele meget sværere. Og hvad med alle de 

uskrevne regler? Den mest dominerende er den om, at man som kvindelig 1.- eller 2.g’er er 
nødsaget til at have korte kjoler på. Så hvis du planlægger at have en lang kjole på som 1.g’er, 
må du sørge for, at folk tror du er 3.g’er.  
  

Kjolen 
Hvis du går efter en simpel silhuet og ikke vil skille dig for meget ud, er sort et sikkert valg af 

farve til din gallakjole. Hvis du vælger den sorte kjole, ser det fedt ud med et par farverige sko 
til eller andre farverige detaljer. Men hvis du vil skille dig ud fra mængden, kan du komme i en 

farverig kjole med enkle accesories til. Det giver et flot look, og man får ikke for meget af det 

gode. Mange er vilde med stropløse kjoler, og til sådan en lækker sag er det flot med enten en 

halskæde eller en kort jakke. Der er også mange af FG’s piger, som vælger en kjole med slids, 

bare husk at kjolen ikke skal være alt for kort.  

 
Accesories 
Et trick til at fuldende dit galla outfit er skoene, smykkerne, og ikke at forglemme tasken. Her 

skal du kigge på, hvordan kjolen ser ud. Hvis kjolen er enkel, kan du finde smykker der står 

lidt ud, og hvis din kjole mere iøjefaldende kan du vælge at tage mere enkle smykker på. F.eks. 

kan en lille guldkæde fuldføre dit outfit. Når du kigger efter sko og taske, kan du huske på, at 
det ser godt ud, hvis farverne matcher hinanden. Det gør, at outfittet er sammenhængende og 
ikke er et samsurium af forskellige farver og teksturer.  

 

Hvis du er hankøn 
Surprise! Du bliver nok nødt til at finde dig et jakkesæt, hvis du vil blive lukket ind til galla. 
Men andet kan jo også gøre sig. For hvis du ikke føler dig tilpas i et jakkesæt, og synes, det er 
lidt for formelt, kan du også komme i et par mørke jeans med en sort blazer til. Det gør stadig 

din partner blød i knæene. Og hvis du går efter at være festens midtpunkt, kan du aftale et 

tema med din gallapartner, og f.eks. gå amok med regnbuefarver, eller have blomster som det 
gennemgående tema. Hvis I vil satse på det underspillede tema, kan du matche din partners 
kjole med farven på din butterfly, slips eller skjorte.  

 
Sko og ’smykker’ 
Alt efter hvilket look du går efter, om det er det afslappede, det formelle, eller går all in med 
farvetema, er det vigtigt at have skotøjet i orden. Hvis du går efter et afslappet look, kan du 
komme i et par fede sneaks. Er du mere den formelle type, kan du vælge de pudsede laksko. 

Og hvis du går efter et tema, så find et par sko der understøtter temaet. Du kan selvfølgelig 



også vælge at ’mixe det up’ og blande det formelle outfit med et par sneakers for en fed kon-
trast. Som dreng vil resten af festen nok kigge lidt mærkeligt, hvis du tropper op med perle-
øreringe og en paillettaske, så på smykkefronten kan det være en god idé at tage et lækkert ur 
på eller et par knyttede armbånd.  

Men lige meget om du er pige eller dreng, er det vigtigste, at du føler dig godt tilpas i dit galla-
tøj, og efter du har læst denne guide, kan det jo kun gå godt. 



Fest, farver og nye formænd 

Af Simon Brædder Lindahl 3.w 

Magten er overdraget, og organisationen bevæger sig igen. Nyskabelser der vil ændre 

historiernes gang, er på vej, og hvem ved, hvor det hele ender? Det gør I forhåbentlig 

snart, men først må I kæmpe jeg frem til sidste punktum i portrættet af de 4 nye formænd 

for CU.  

Mens jeg sidder i et mørkt værelse med computeren på skødet, føles det hele både medrivende og 

sentimentalt. Formændene har forladt skuden, og de nye unge kaptajner skal forsøge at sætte deres egen 

kurs. Skibet er lastet med kolde Wiibroe, men forbavsende få til at servere dem, og i havnen forsøger skibet 

at samle passagerer op.  

De nyudnævnte kaptajner har ambitioner om at få alle om bord. Det er ikke en nem opgave, men de har 

lavet et kort med tiltag, der skal føre dem på rette vej. I studiecenterets lune lys fik jeg lov at tage et kig på 

kortet til glæde for alle jer, der drømmer om at blive passagerer på CU’s lystyacht.  

Kaptajnerne er ikke hentet fra de bagerste lastrum. De er af magtfulde familier med flere formænd for CU 

og Q på stamtræet, og det kan mærkes. De udstråler magt og idealisme, og man er ikke et sekund i tvivl om 

deres planer. CU skal være det største! Når jeg spørger dem om krigen mod Q fortsætter, lander 3 tydelige 

ja’er i mine ører. Formand Husted svarer: ” Målet er, at Q skal være gået nedenom og hjem, når vi er 

færdige” og Jens Schmidt fortsætter: ”Det handler om at vinde!” 

Til mit spørgsmål lød også et ”neiiij.” Ordet kom fra Katrine Funder, 2.m, der har sneget sig med som den 

eneste ikke-w’er. Hendes indstilling er en lidt anden end resten af besætningens. ”Vi kunne også lave 

samarbejde med Q” lyder et forslag, og det bliver konkret, når hun nævner Q-formand Emil Valbjørn og et 

muligt samarbejde omkring den årlige Ipod Battle.  

Samtalen afslører i flere tilfælde forskelle mellem de naturvidenskabelige w’ere og musikalske Funder. Hun 

beskriver situationen med et skjult smil: ” Jeg er ligesom det kreative element ik? De andre laver budget.” 

Den kommentar slår ikke drengene ud, og Jens Schmidt foreslår at holde hende nede med daglige tæsk. 

Da jeg spurgte de friske unge kvinder og mænd om, hvilken retning CU bevæger sig i med dem som 

formænd, var de enige om én ting. De gamle formænd har gjort meget godt for CU, men der er ting, som 

kan forbedres. Samtalen var løssluppen og svarene fløj rundt i lokalet. ”Vi vil gerne have folk til at komme 

tidligere”, ”Vi bevæger os væk fra Q”, ”nej, CU skal bare appellere til alle typer på FG det skal ikke kun være 

noget disko og sådan noget.”  

Husted tog ordet og spurgte medpræsidenterne, om de skulle fortælle om Happy Hour. ”Jojo” lød svaret. 

”Første time er der 2 øl for 20.” Jens: ” Sikke et tilbud. 33 % billigere end Q!”  

Krigen mod Q lever altså i bedste velgående, og ideen skal sikre, at passagererne stiger tidligt på i stedet for 

at spendere hele aftenen i et trangt hus med sure forældre, få babes og ”hyggelig” stemning.  

Kort tid inden dette blads udgivelse blev en stor del af CU-medlemmerne smidt i havet og tvunget til 

fremover at stå på den forkerte side af baren og betale for øl. Besætningsmedlemmer søges og hvad skal 

man egentlig kunne som CU’er? 



”Åbne en øl med en anden øl” nærmest hvisker Jens Schmidt og Husted fortsætter i samme ironiske rille: 

”Og være god til ølstafet.” Mere relevans får vi ud af Ida: ”Og gide det. Og have vilje og styrke.” 

Når de fire beskriver det bedste ved at være CU’er, nævner de fællesskabet og mødet med en masse sjove 

mennesker. Ida går videre og smiler ved tanken om medlemsfesterne.  

Som det sidste ville jeg gerne høre, hvad skolens nye elite synes om FG’s skoleblad ”Feel Good.” Ida går 

straks i gang med en ukontrolleret og ustoppelig talestrøm: ” Det er det bedste jeg nogensinde har  

læst... nogensinde. Jeg elsker det. Nej, jeg kan godt lide jeres Sudokuer. Dem er jeg helt pjattet med.” Mens 

hun trækker vejret får Husted indført: ”Jeg elsker, når man får dem før en time der er kedelig. Så kan man 

lige sidde og bruge timen på at læse det.” I mellemtiden er Ida lyst op: ”Hadadada Giv mig nogle tal” griner 

hun, mens hun danser rundt som en lille lykkelig formandsnisse.  

Frikvarteret går på held og vores snak er ved at nærme sig sin ende, da Husted stiller sit spørgsmål: ”Må 

man egentlig godt true nogen gennem bladet?” Svaret lyder på et forsigtigt måske, og Frederik fortsætter: 

”Jeg vil godt true Skeen (Oliver Skeen 2.t, red.). Sig han skal passe på. Han ved godt, hvad det er. Og ellers 

bliver han smidt ud af CU.” 

Samtalen dør stille ud, men ikke før de 4 venner har lovet at danse på bordene til festerne og derefter 

overvejet, om man overhovedet må danse på bordene.  

Vennerne har et år til at føre deres visioner ud i livet og fremtiden ser spændende ud. Formændene har 

forskellige personligheder og tilgange til tilværelsen i front, men alle er åbne, snakkende og yderst festlige. 

Første mål er at skaffe nye medlemmer, og første opgave bliver nytårs-CU, der garanteret bliver et brag af 

en fest. Om de nye tiltag vil munde ud i spændende nye øl-historier fra CU’s lystyacht, er ikke til at sige, 

men jeg er overbevist om at festerne bliver mindeværdige… medmindre man selvfølgelig hedder Skeen.  

De friske formænd er klar! 

Fra venstre: Katrine Funder 2.m, Ida Bek 2.w, Jens Schmidt 2.w, Frederik Husted 2.w 



Guide: Hvordan overlever du galla? 
Af: Amalie Abildgaard 

Du ryster over hele kroppen, sveden driver af dig, så meget 

at en sveddråbe lander på dit tastatur. Du prøver at tørre 

den af, men kommer ved en fejl til at slå væk fra den online 

shopping portal, hvor du febrilsk var i gang med at lede ef-

ter det perfekte outfit til galla. Der er ikke lang tid til, faktisk kun dage der kan tæl-

les på én hånd. Dine tanker flyver rundt i hovedet på dig, ubehageligt tætsidden-

de gallatøj, skotøj der har været åh-så-dyrt, men på ingen måder er rart for dine 

fødder, og værst af alt måske – LANCIER!  

Ok, rolig nu, det er måske ikke helt sådan du har det med galla. Galla er for de fle-

ste en festlig aften, der er lidt ud over det sædvanlige. Galla er ikke 

CU, og for 3.g’erne er det den sidste gallaaften og måske også 

gymnasietidens vigtigste! Det specielle ved galla er, at du måske 

oplever din første tur i limousine eller en stolthedsfølelse over at ha-

have inviteret din udkårne til at være galladates. Galla er specielt 

og får i hvert fald mig til at blive en smule nervøs, og hvis du har 

det lidt ligesom mig så læs videre: 

Her er nemlig 5 gode råd til, hvordan du overlever galla; smider nervøsiteten på 

hylden og oven i købet bliver den bedste gallapartner (Ja, eller næsten)! 

� Hver forberedt! Den bedste gallapartner har styr på trinene 

i lancier, har lyttet godt efter og taget dansen til sig i 

idrætstimerne. Hvis du er dreng, så skal du også kunne føre 

damen – det kan damerne nemlig godt lide og hvis der 

skal være nogle ”prom-night”, så skal der også knokles lidt. 

� Matchende tøj, cute, lidt kliche-agtigt, men det er okay til 

galla. 

� Rock dit transportmiddel! Om du ankommer i partybus, limousine, s-toget eller 

tager cyklen, det er lige meget, bare du gør det med stil!  

� Rock dit tøj! Det gælder det samme som med transportmidlet, så længe det 

bliver gjort med stil, kan du tillade dig at tage hvad som helst på. Hvis du ikke 

føler dig tilpas i det helt store, kan det ses, og så er det bedre at komme i noget 

mere afslappet, du måske har dresset op med smykker, hatte, tasker osv. 

� Hav en fed aften! Hyg med vennerne, drik øl, dans, det er det, det hele handler 

om.  



 

 

 

 

 

+ Der bliver solgt vin til galla 

+ Drenge i smoking(-hot!)  

+ Der er 4 % chance for at danse i kvadrille med Kuhlman til galla  

+ Quiz battle – brug timerne på noget konstruktivt som at forbedre din paratviden 

+ Love-tester! (games2girls.com/p/lovetester) Find ud af om du og dine gallapartner er meant to 

be, eller om du hellere skal prøve at score hende/ham dér fra parallelklassen  

+ Vores venner fra kantinen (Lotte, Jakob og Majbritt) står bag baren til galla 

+ Nipple covers (SÅ mange kjoleproblemer blev løst med opfindelsen af dette) 

+ Øl-prisen blev ikke sat op til 20 kr, jaaaaa!!  

+ Bar10 i gallatøj er da bare for stilet  

 

  

÷ At have samme kjole på som din udkårne ærkefjende, der desværre har 

større bryster og fladere mave end dig 

÷ Akavet øjenkontakt med én efter fredagens CU, og du pludselig begynder at mindes en meget 

pinlig samtale/vild dans på dansegulvet 

÷ Mandemøllen - hvilken vej går den? 

÷ Endnu en (dog heldigvis den sidste) film, hvor Robert Pattinsons kønne ansigt gemmes væk 

under mange lag hvid sminke  

÷ Efter tre måneder med lange bukser og ingen sol er benene ikke klar til at blive flashet til galla  

÷ Mulighed for regn, klasket hår og løbet make-up på galla (hvorfor ligger det i november?) 

÷ Når du for sent opdager, at din iPhones autokorrektur har rettet soldier til dildoer 

 

Hot & Not 

Hot! 

Not!



Test: Hvilken gallatype er du?Test: Hvilken gallatype er du?Test: Hvilken gallatype er du?Test: Hvilken gallatype er du?    

Hvad Hvad Hvad Hvad skal skal skal skal du du du du have på til galla?have på til galla?have på til galla?have på til galla?    

a) Har planlagt det for længe siden: smoking/balkjole b) Hawaii skjorte/lårkort (og 

bundløs) c) shit! ved endnu ikke d) Noget, der matcher min partners  

Hvem er din gallapartner?Hvem er din gallapartner?Hvem er din gallapartner?Hvem er din gallapartner?    

a) Min faste gallapartner, som jeg har trænet lanciers med i måneder b) min ven (med 

fordele) c) har ingen gallapartner endnu d) Mit helt store crush/kæreste  

Hvad skal du efter galla?Hvad skal du efter galla?Hvad skal du efter galla?Hvad skal du efter galla?    

a) Glamourøst Afterparty b) hvis jeg ikke er gået under, så skal jeg på bar10 c) Ser 

hvad de andre gør og følger med strømmen d) hjem og hygge med kæresten/mit 

crush 

Hvordan Hvordan Hvordan Hvordan ankommer du til galla?ankommer du til galla?ankommer du til galla?ankommer du til galla?    

a) I limousine med jordbær og champagne, intet skal mangle! b) skide stiv, har været 

til forfest inden c) Ved ikke d) følges med min udkårne   

Hvordan har du det med at skulle danse lancier?Hvordan har du det med at skulle danse lancier?Hvordan har du det med at skulle danse lancier?Hvordan har du det med at skulle danse lancier?    

a) Super godt, jeg har øvet mig længe b) Jeg skal bare være stiv nok, så kan alt 

lade sig gøre c) ikke særlig godt, frygter det d) skal danse med min 

kæreste/mit crush, så det bliver romantisk. 

 

 

 

 



Resultat:Resultat:Resultat:Resultat:    

Flest AAAA’er: Den rutinerede og engagerede  

Du har glædet dig længe til denne store aften, som du synes er den bedste på 

hele året. Du har længe vidst, hvad du skal have på og har haft tjek på hvordan 

aftenen skal forløbe. Man kan finde dig på gulvet til en svingom med kæresten/dit 

crush. Råd: ingen, du har jo styr på det hele. 

Flest BBBB’er: Den fulde 

Du elsker at feste, men du kommer altid til at drikke en øl eller ti for meget. Du er en 

belastning for din gallapartner – medmindre han/hun er lige så stiv. Man kan finde 

dig ude på dansegulvet eller ude i busken, hvor du brækker dig. Råd: Panodiler til 

næste dag!  

Flest CCCC’er: Den forvirrede 

Ved du overhovedet hvad galla er? Du har ingen partner, intet tøj at tage på. 

Dine venner snakker om galla, men du er ligeglad. Man kan finde dig ved et af 

bordene som tilskuer. Råd: meld dig til skolebladets datingservice og find dig en 

partner. 

Flest DDDD’er: Den romantiske 

Du har en kæreste og ser galla som en romantisk aften med kæresten. I har 

matchende tøj på, så alle kan se i er kærester. Man kan finde dig sammen med 

din kæreste. Råd: husk også at bruge tid på dine venner under aftenen. 

 



Galla Inspiration – drenge 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Af: Amalie Abildgaard 



Galla inspiration – piger 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Af: Amalie Abildgaard 



Musikweekend 

Af Basgruppen i koret 

Efter måneders arbejde var det tid til den længe ventede musikweekend.  

Vi mødte på skolen klokken 8:10 som alle jer andre, men hvor I skulle sidde i et varmt og smålugtende 

lokale med en kedelig lærer, skulle vi pakke 3 busser med musikalsk lir og festparate unge mennesker. Snart 

sad vi klar i busserne, og begav os mod Solborgen i Vig. Stemningen forvandledes hurtigt til en lavmælt 

snorken, men få kilometer fra vores bestemmelsessted summede bussen. Hvordan ser det ud? Hvor er 

havet? Skal vi øve i dag? 

Vi ville have en hytte! Et afsidesliggende paradis med plads til fest. En oase i de sene nattetimer. 

Forvirringen var total da bussens døre åbnede, og vi sprintede mod hytterne. Man fristedes til at råbe 

fraser om at vælte hegnet, for det føltes som en lille udgave af Roskilde Festival.  

”Vi tager hende på distancen!” lød råbet. Vi overhalede hurtigt de første piger, og blokerede døren til hytte 

1A. Lykken var stor indtil en lærer proklamerede, at det var deres hytte. Vi løb videre. Vi var langt væk, og 

kunne umuligt overhale pigerne igen. Vi bevarede håbet. Sprintede. Råbte. Vi nåede pigerne, lige da de 

rørte døren, og måtte i vores desperation spørge, hvor mange de var… 5. Der var altså plads? Pludselig 

smilede vi alle. Missionen var lykkedes. Vi havde vores oase med 8 pladser.  

Rundede rækker af stole. Øvetid. Nyprintede nodeark gik fra hånd til hånd, og klaverets toner slog starten 

på musikweekenden an. Godt lød det ikke. Drengenes morgenbrummen var lidt for dyb, og pigernes 

englerøster kom ikke helt til deres ret. Pauseklokken reddede os efter nogle timer, og folket strømmede til 

kaffekandernes opkvikkende væsker. Mere øvetid. Flere nodeark. Mere kaffe. Sangen syntes at fortsætte 

ud i det uendelige, og det kunne i perioder være svært at overskue. Vi skulle øve til 19:30…  

Endelig mad! Vi sad på lange rækker, og slubrede tomatsuppen i os. Øvestuen var forvandlet til et 

suppekøkken, men kun for en kort stund, før rummet igen forandredes. Der var dømt hyggeaften, men 

inden da skulle vi kridte danseskoene, finde en sød pige og lede hende rundt til tonerne af Les Lanciers. Vi 

3.g’ere har efterhånden erfaringen med os, og vi kunne diskret guide de unge 1.g’ere, så også de kunne 

imponere deres udkårne.  Aftenen var, for de flestes vedkommende, alkoholfri og vi kom i seng til ordentlig 

tid. 

Fredag. Friske og udhvilede, men mest af alt spændte. Vi øvede. Lærte og finpudsede, til vores tidligere så 

fine papirer var krøllede og kaffeplettede. I frokostpausen ramte FG’s kor og Bigband den lokale Brugs. Vi 

skulle have øl! Glade gymnasieelever gik i grupper med øl i kassevis på vej tilbage til lejren, og alle var enige 

om, hvad der skulle ske. Musikweekenden skulle afsluttes på en passende måde, og der skulle ikke mangle 

noget!  

Efter at have spillet koncert for hinanden var kor og Big Band klar. Suppekøkkenet var tilbage, men denne 

gang forklædt som Farmor Gerts fødselsdagsfest. Der blev sunget, råbt, skålet, spist og drukket. Humøret 

var højere end nogensinde, og middagen kunne have varet hele natten, hvis den ikke var blevet stoppet.  

Mens de fleste gik til forfest på værelset, ryddede nogle op, og gjorde lokalet klar til den store fest. Scenen 

var sat, og festen varede, til man besvimede af træthed. 



Lørdag morgen. Vi oplevede verden som en utydelig grød efter under 3 timers søvn. Der var larm, men 

hvad larmede? Så trætte! 

Døren åbnede og Christians ansigt stak ind? Åh nej. Det var vækketid. Vækketid med grydelåg. Så 

ubehageligt at stå op. Sætte sig op i sengen og sige tak… Ellers ville han ikke gå. ÅH!  

Lidt morgenmad. Kaffe. Juice. Smadret lokale. Beskidt og klamt. Oprydning i oasen. Lidt friskere. Call me 

maybe på anlægget. Fest i 3A! 

Busturen hjem. Overskuddet var væk. Alle var udkørte og sov – søde drømme. Pludselig stoppede bussen 

og vi måtte tage afsked og sige tak. Tak for de bedste dage! Et skud musikweekend vi kan leve længe på.  

   Korets stolthed – Basgruppen 

Øverst fra venstre: Anders Krogsøe (AS), Sophus Hoffmann 3.y, Benjamin Mårtensson 3.w, Victor Skov 3.m, Andreas 

Gorud 3.w 

Mellemst: Simon Hoffmann 3.t, Jonathan Wallin 3.w, Morten Viberg 3.y, Simon Lindahl 3.y 

Nederst: Tobias Berg 3.w  



Slips eller butterfly? 

Tekst af Simon Brædder Lindahl 3.w 

Spids ører I, mine læsere, thi disse overvejelser er af største 

betydning for jer alle. Den store fest nærmer sig med hastige 

skridt, og mange er klar. Kvinden foran spejlet i sin nye kjole, 

der glædes ved synet og ved tanken om en aften i gallaens 

tegn, venter lige så længselsfuldt som den unge sut, der 

trækker i sit første jakkesæt og undres over, hvad det hele 

egentlig skal til for. De skal begge til galla, og begge har de 

gået og overvejet, hvordan de vil tage sig ud. Drengen skulle 

måske blot i byen med sin mor og vælge et passende sæt til 

sin debut på de bonede gulve. Kvinden, derimod, har været 

forbi alle tænke-lige, og utænkelige, butikker og fræset 

igennem halvdelen af internettet i sin jagt. Hun har kigget på korte kjoler, lange kjoler, lyse 

og mørke, stramme og løse kjoler, og endelig har hun fået den i hænderne! Hendes 

gallakjole… 

Fokusset før en stor fest som denne ligger altid på de smukke unge kvinder. De har så 

meget at vælge imellem, imens vi mænd ”bare skal have et jakkesæt”. Og det er jo sandt! 

Det er skam nemt at være dreng – eller mand – og derfor forbigås vores overvejelser tit. 

Dette er dog en mis-forståelse, for i forbigåelsen af vores beklædning glemmes ofte det 

vigtige valg: 

Slips eller butterfly? 

Valget virker måske simpelt, men bag det ligger 

tusind ting. Valget står ikke blot mellem et 

stykke stof, viklet på den ene eller den anden 

måde. Det er måden vi skiller os ud fra flokken 

og gør os bemærkede. Vi definerer os selv ud 

fra vores beslut-ning, og så snart vi træder ud af 

hoveddøren, er det for sent at vende om. Vi 

hænger på den fjollede klud om halsen, og den 

er det første alle drengene (og pigerne) ser.     
Til dig der elsker mormors striksokker 

Slipsefyr med briller 



Nu lyder det måske som om drengene burde ryste i bukserne, mens pigerne selvsikkert 

skråer over gulvet med et glimt i øjet og et flirtende smil, men én ting forhindrer dette.  

De unge kvinder har brugt utallige timer på at tænke på dagen og de – I – ønsker vel ikke at 

jeres gallapartner ligner lort? PIGER! Forestil jer, at jeres udkårne møder op med charme, 

selvtillid og lækkert hår… og et syngende juleslips. Halskluden er af afgøren-de betydning, 

og den skal ikke degraderes til et ubetydeligt bump på den perfekte gallas vej. Den skal 

ikke vælges fordi den ligger øverst. Eller fordi man kun ejer et slips. Galla er ikke CU, og 

hvor mange dropper udklædningen til CU, kommer alle i deres fineste puds til gallafesten. 

Både sutterne, 2.g’erne og 3.g’erne.  

Slips er fine og butterflies er fine, men hvad er 

fint for dig? Skal du være den perfekte 

gallapartner med matchende butterfly? Skal 

du være classy med sort smalt slips? Skal du 

være afslappet og helt droppe kluden? Skal du 

spille smart og finde den frækkeste butterfly i 

en genbrugsbutik og selv binde den? 

Mulighederne er mange og tilbage står blot at 

vælge. 

Butterfly eller slips?    
Stilet og glad mand med briller 



Horoskoper 

Special! ”Sådan bliver din galla” 
af Pernille  Strøm Øster 

 

Vandmanden:  
Dine venner fortæller dig, at galla er rykket til søndag den 25. november. Du bliver både glad 
og lettet, da du derved har længere tid til at færdiggøre dit hjemmelavet outfit. Du har købt et 
sjældent stof for at skille dig ud for 16.040 kroner. Det er jo kun galla en gang om året. Søndag 

den 25. november møder du op på skolen som er tom. Dine venner løj. Du burde finde nye 
venner. 

 

Fisken:  
Efter at have spurgt 47 forskellige mennesker om de kunne tænke sig at følges til galla, og fået 

et ”venligt” nej af samtlige mennesker, beslutter du at følges med din hamster, Bubber. 
Bubber er dog en populær hamster, og vælger at baile dig på aftenen til fordel for en hamster-

rocker-komsammen lige uden for Køge. 
 

Vædderen:  
Du bliver nødt til at aflyse galla, da du er inviteret til ”Asterix & Obelix-temafest” på Møn. Du 

investerer i det oprindelige Obelix kostume til en lettere overkommelig pris (hele din 
børneopsparing). Kostumet medfølger en sten på 50 ton, som du har store problemer med at 

få transporteret til Møn. Du fortryder. Det viser sig festen ikke var en udklædningsfest. 
 

Tyren:  
Du er noget skeptisk omkring din idrætslærers evner, når det kommer til dans. Du vælger 

derfor at pjække til samtlige idrætslektioner og i stedet investere i 40 timers salsa-
undervisning hos Jens Werner. Det koster en mindre formue, men du mener det er det værd. 

Det er jo galla. På dagen indser du at man ikke danser salsa til galla, men lanciers. Øv.  
 

Tvillingen:  
På vej til galla finder du 500 kroner. Du bruger dem på en flaske champagne, hvori du finder 
en lille negl. Champagne-firmaet giver dig 70.000 i erstatning. Din gallapartner og du, bliver 
kåret til året flotteste par og får derfor gratis øl resten af aftenen. Du vågner. Det hele var en 

drøm. Du har stadig ingen gallapartner.  

 

Krebsen:  
Da du ønsker at skille dig ud til galla, beslutter du dig for at ankomme ridende på en lille, sød 

kanin du stjæler fra naboen. Du fejlvurderer din vægt, samt kaninens kræfter, og knækker 
ryggen på kaninen, inden I når ned til FG. Resten af aftenen tilbringer du på Hillerød 

dyrehospital. Du går glip af galla, kaninen dør, og dit forhold til din nabo ændres til kritisk.  

 

Løven:  
I meget fuld tilstand vælger du at invitere hele FG til ”Gallaaften 2” aftenen efter galla. Du 

glemmer selvfølgelig alt om dit lille løfte, og undrer dig derfor meget, da du dagen efter møder 
1300 festglade elever i din baghave.  ”Gallaaften 2” bliver ikke en succes. 



 

Jomfruen: 
Din galla vil byde på både dårlige og gode ting, som lyder af følgende:  

Dårlige: Din ankomst i din mors Fiat Punto kikser, da du punkterer 20 km fra skolen og du 
derfor må løbe for at nå det til tiden. (du kommer 4 timer for sent) 

Gode: På din løbetur finder du en 5’er. 
 

Vægten: 
Dagen efter galla vågner du op på en svensk ødemark. Du går i panik, men finder hurtigt ud af 

at du både har mobil og pung i tasken. Lettet ringer du efter en taxa. På vej hjem i taxaen 
stjæler chaufføren dine penge og mobil og sætter dig af i Stockholm. Du bliver lettere irriteret. 
 

Skorpionen:  
Du forsøger at fremstille en parfume, der vil gøre dig uimodståelig for det modsatte køn til 

galla. Dit forsøg fejler, og du bliver udelukkende uimodståelig for katte. Du kommer aldrig til 
galla, men ender i en mørk gyde sammen med 56 liderlige hankatte.    

 

Skytten:  
Du stinker af pis, så du får ingen gallapartner i år. Bedre held næste år.  

 

Stenbukken:  
Efter at have læst samtlige  negative og angst-fremkaldende horoskoper, er du en smule 

nervøs for dit. Bare rolig. Din galla bliver fremragende og en nat du aldrig vil glemme!  
… joke.  

Dit hoved svulmer op til dobbelte størrelse aftenen inden, og du må melde syg til galla pga. 
grimhed. 

  
 



Lørdag d. 1 december, altså bare weekenden efter galla, lukker Kulturværftet i 
Helsingør op for den fest alle dagsværkere i Nordsjælland har ventet på. 
Gymnasier fra Espergærde, Gribskov og Helsingør, og i år også FG , er inviterede. 
Sidste år var festen udsolgt og en kæmpe succes, hvilket resulterede i et stort 

overskud til sidste års OD projekt. Grundet de ekstra gymansier der er inviterede 
i år, er forventningerne tårnhøje og line-uppet derfor endnu bedre. Du vil kunne 
opleve bla. EagerStunn, Raske Penge og Klumben feat. Topgunn, Pato, Eloq, The 

White Album og Sleep Party People. Find begivenheden ”Natværk Helsingør 

2012” på facebook og køb billet på billetten.dk 
 



 



 



   


