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AASS AVIS 
VELKOMMEN TIL AABENRAA STATSSKOLENS HELT UNIKKE SKOLEAVIS 

 

 

AASS Skoleavis 

FORFATTER: SKOLEAVIS-TEAMET  

Avisen her er første opstart til en forhåbentlig 

succesfuld skoleavis her på AASS. Hvis den 

modtages godt, vil den udkomme en gang hver 

måned.  

Der kan fyldes alt i avisen, bare i nyder 

indsatsen og er villige til at læse avisen en gang 

om måneden.  

Da det kun er opstarten, mangler vi skribenter, 

ivrige journalister, iderige hoveder, anmeldere, 

fotografer og andre kunstnere som frivillige 

medarbejdere i avisen. Da det er frivilligt 

deltager man kun i møderne når det passer ind. 

Derudover søges der frivillige der gerne vil med 

i avisen, så hvis I har noget spændende at 

fortælle eller en tekst I gerne vil have skal 

komme i avisen, så bare send en besked via. din 

skolemail til skoleavisen@statsskolen.dk  

Mvh skole avisteamet  

 

 

 

 

 

 

Forår er når skovbunden får farve, træerne får tykke 

knopper, og buskene blomstrer.  
 

FORFATTER: JOHANNE WEDEL 

Foråret er et underholdningsorkester 

Nye knopper og flere blomster 

Våren og Lærken titter frem fra en lang ferie 

Ferie under sydlige Himmelstrøg 

Lyden af forår kendes når lærken synger 

Forår er når børnene igen gynger 

 

Mange foreslår kaffetid i forårssolen,  

andre går i kagehumør 

De fleste går i flower power,  

mens de unge løfter slør 

 

Personligt laver jeg yoga på Samsø 

Ud på tur, aldrig sur 

På med sommerjakken og sjove dates 

En tur i parken med jordbærshakes 

Fede koncerter og lækre Babes 

Mon du vinder sweepstakes 

I DETTE NUMMER 

ALT OM APRILVEJR FRA JER TIL JER ORD FRA 

IVÆRKSÆTTER 
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HOVEDTEMA I DENNE AVIS 

Aprilvejr  

DIGT om foråret, som ankom til 

Aabenraa lørdag d.10. april 2021 

Velkommen, Forår 
Forfatter: Klaus Brinch 
 

Da foråret kom den 10. i 4.,  

begyndte en sørøvers træben at spire.  

Han stirred´ på benet, studered´ det nøje,  

men troede ikke sit eneste øje.  

Selv da han om aftenen skulle til ro,  

var træbenet ikke holdt op med at gro.  

 

Om morgenen løftede benet hans dyne 

og under den kom der en stamme til syne.  

Og da han stod og gik ud for at bade,  

sprang træbenet ud med de skønneste blade.  

Da sang som en skude hans sørøvermod,  

han satte sig ned på en stol og slog rod.  

 

Nu sidder han hjemme hos sørøverfruen,  

med benet i potte og pynter i stuen.  

Og hun går og vander, den flittige kone,  

i skyggen af træbenets prægtige krone. 

Hun passer og plejer sin vilde krabat 

og gøder ham gerne med ”Superfosfat”! 

 

*Superfosfat, handelsnavn på et letopløseligt 

plantenæringsstof, som tilfører planterne P.  

 

 

 

 

Digtet er justeret af 

Michala Marstrand, 

det er oprindeligt 

skrevet af Klaus 

Brinch og bærer 

navnet ”Forår i 

træbenet”.  

 

 

 

 

 

OPSKRIFT 

Damn the Weather 

FORFATTER: JULIE PATRICIA REIMERS 

Passende til aprilvejret er denne nærmest helt 

ukendte lækkerbisken af en cocktail.  

 

Ingredienser:  

▪ 1 cl klar gin 

▪ ½ cl sød Vermont  

▪ ½ cl appelsinjuice 

▪ ¼ appelsin likør 

▪ 2 isterninger  

 

Klargør:  

Ryst godt igennem, tag isterningerne ud og 

hæld i et stort cocktailglas.  

FORFATTER: ISABELLA JÜRGENSEN  

Forår. Ro var og er 
tiltrængt 

 

Der er ro. Ro i sindet. Tankerne. Kroppen. 
Man skulle tro, at der var ro til at sove. Det 
skal jeg snart. Det er længe siden, jeg har 
følt sådan en ro før. Det er svært i denne tid, 
med virtuel undervisning, der hænger os 
langt ud af halsen. Med corona tests og 
håndsprit, kæmper vi os igennem måned 
for måned. Kalenderen siger nu april.  
 

Min krop burde springe og sprudle af sted. 
Rastløs og utålmodig. Stresset og bange. 
Der er et møde i morgen. En. To. Fire. 
Afleveringer. Arbejde. Lektier. Meget der 
skal nås. Men jeg er ikke stresset. Min krop 
springer og sprudler ikke af sted. Den er 
helt rolig. Overraskende rolig. Min puls er 
som stille, silende vand. Silende vand der 
intet skal nå eller har et bestemt sted at 
være. Det er skræmmende. Lige så 
skræmmende, som det var at tage selvtest 
blandt alle de andre. Men det skal gøres. 
Ikke blot for din eller min sikkerhed. Men 
for alles bedste.   
 

 

 

Ro er en uvant tilstand for min krop. 
Selvfølgelig har den været i tilstanden før. For 
seks. Syv. Ni år siden. Der er sket meget. 
Kroppen har været igennem meget. Men det 
er jo ligesom din, dine søskendes, dine 
forældres, dine venners og veninders. Det er 
godt. Men kan også være skidt. Skidt for 
sjælen. Skidt for omgivelserne. Der kommer 
sår. Sår som efterlader ar. Vinteren  
forstærker arrene og minder dig om det hele. 
Det er okay. For det sker for os alle. Hver og 
en. Men det er derfor forår. Marts. April. Maj. 
Er så vigtig. Vigtig, fordi den varmer arrene 
op og letter trykket fra minderne. Det går i et 
med huden i et penselstrøg som et maleri. 
Det gør det hele meget lettere. Fjerner lidt fra 
tyngdekraften og lader os hæve lidt fra 
hælene, der altid er placeret på jorden.  
 
Det er nu tiden starter. Tiden går hele tiden, 
men det er nu man skal gribe lysten. Lykken. 
Roen. Glæden. Stilheden mellem fuglenes 
kald. Du og jeg. Du behøves ikke at acceptere 
alt omkring mig. Men acceptere at du lige nu 
sidder og læser dette. Acceptere at du laver 
lektier lidt senere. At du først laver det 
styrkeprogram i morgen. Eller aldrig. Men at 
du starter på at gøre det bedste for dig selv 
skal du acceptere. Og bare gøre. Nu. Og hvis 
det ikke er nemt. For det ved jeg, at det ikke 
er. Så start på det i takt med foråret siger hej. 
Fik jeg nævnt, at jeg havde fået en ro som 
aldrig før? Det hjælper. Det må være foråret. 
Roen var og er tiltrængt. Mit silende vand 
løber og løber. Og det har jeg tænkt mig, skal 
fortsætte lidt endnu. Foråret er startet.  

 

 
  

Billed selv taget inde fra Aalborg storcenter. 

Tegnet af Anders Tvergaard Larsen 
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FRA JER TIL JER – RUBRIKKEN ”MÅNDENS LÆRER-ANEKDOTE” 

Kan man leve på en sten? 

FORFATTER: MICHALA MARSTRAND 

Man kan faktisk leve på en sten, hvis man 
opfinder det helt optimale samarbejde. 
 
Lav - eksempelvis rensdyrlav, væggelav og 
mange andre arter (se foto) - kan leve på en sten 
eller på andre ugæstfrie overflader, fordi lav har 
opfundet et genialt samarbejde. Det gør det muligt 
for lav at leve på steder, hvor der ellers ikke ville 
være forudsætninger for liv.  
 
Lav er nemlig to organismer, som lever i symbiose 
med hinanden, altså begge har gavn af at leve 
med hinanden. Den ene organisme er en alge, 
der som andre ‘encellede planter’ kan lave 
fotosyntese og dermed danne sukkerstoffer ved 
hjælp af solens energi og luftens kuldioxid. Men 
algen kan slet ikke tåle at tørre ud. 
 

Den anden organisme i samarbejdet er en    
svamp, som lever af sukkerstofferne produceret 
af algen. Til gengæld beskytter den algen mod 
at tørre ud.  
Næringsstofferne kommer fra luften, og de 
mange arter af lav har specialiseret sig til vidt 
forskellige forhold rundt omkring i verden 
vedrørende lysforhold, temperatur, fugtighed, 
næringsstoffer/forurening m.m. Faktisk kan man 
ved at artsbestemme et områdes lav’er læse 
meget om vilkårene for naturen dér. 
Når der har levet lav i mange år, bliver der 
gradvist opbygget et lag muldjord. Dermed er 
der åbnet mulighed for, at forskellige plantearter 
indvandrer, typisk birketræer og andre, som 
ikke kræver dybt rodfæste - de kommer senere. 
Derfor hører lav til pioner-arterne, for de 
kommer som nogle af de første til en nyt, goldt 
område - eksempelvis efter ophør af en istid. 
 
Så i nogle relationer er det ganske vist, at 
man kan “leve af kærlighed og kildevand”!  
 

   *Billedet er taget fra Haveselskabet.  

INFORMATION 

Hvem er du? 
FORFATTER: JULIE PATRICIA REIMERS 

”Fra jer til jer” er en hel side i avisen, hvor indholdet kommer fra jer.  

Det kan være alt fra en pinlig historie til mormors hjemmebagte 

krydderkager. 

Vi snakker både ansatte og elever.  

Et fast indhold vil være en lille anekdote fra en ansat her på skolen. 

Resten af siden er perfekt til en lille historie fra en af jer læsere – og denne 

gang er det en pinlig historie. Du har frit slag om at anbefale en god 

fritidsting såsom en bog, en hobby eller et cafested, eller en artikel om 

hvordan du som elev har det på skolen, i din fritid eller endda på jobbet.  

Du er mere end velkommen til selv at finde på en ide, måske har du et emne 

du godt gad at skrive en artikel om, eller blot en nyhed du gerne vil dele. 

”Fra jer til jer” er jeres helt egen skabninger,  

og siden afhænger helt af, hvad I indsender.  

Så vær med til at skabe en helt unik avis, som  

vi alle på Aabenraa Statsskole kan nyde.  

Har du noget, du vil indsende, eller har du  

nogle spørgsmål - så send det til:    

skoleavisen@statsskolen.dk 

PINLIG HISTORIE 

En ægte pinlig porno historie 
FORFATTER: JULIE FRYD 

Hej, jeg er en hård anonym papfar til en elev på skolen, og jeg har en pinlig 

historie fra min gymnasietid.  

Vores dansklærer havde en brun lædertaske, som man jo havde i 80´erne. I 

en dansktime væltede hendes taske, og hendes skolepapirer røg ud. Herinde 

lå hendes pornoblade, som hele klassen jo så fik at se. Og vi grinte, og hun 

blev rød i hovedet.  

Vi skulle have en ny lærer til sommer, så vi købte en farvel-gave til hende. 

Vi blev enige om, at hun skulle have noget frækt. Hun var socialist, så vi 

købte, mig og mine to venner, et par røde bundløse trusser til hende i 

afskedsgave.  

 

Det var min pinlige historie, fra da jeg var ung! Hun hed Pia – og hendes 

efternavn forbliver hemmeligt 😉 

 

XOXO anonym papfar.  

(fortællerens navn er redaktionsgruppen bekendt) 

Hvad er en anekdote? 
FORFATTER: MICHALA MARSTRAND 

Rubrikken ”Månedens lærer-anekdote” tænker vi 

er til de historier, som lærerne hver især har om 

og fra deres fag.  

En anekdote er en fortælling, der har en vis 

sammenhæng med fakta og helt klart har sigte på 

et have en underholdende værdi for tilhørerne. 

En anekdote kunne eksempelvis være en 

vittighed eller en fortælling fra lærerens eget fags 

traditioner.  

I opslagsværket ”Den store danske encyklopædi” 

beskrives en anekdote som en kort vittig 

fortælling til karakteristik af en person, en 

befolkningsgruppe eller en begivenhed. 

Betegnelsen stammer fra den græske 

historieskriver Prokospios (550 e.kr), der 

kaldte sine skandalehistorier for anekdota. 

Anekdote har eksisteret som begreb i hele 

Europa siden 1600-tallet.  

 

Er du lærer på skolen, så er her din mulighed 

for at vise andre sider af dit fag med 

månedens lærer-anekdote i skoleavisen.  

Lad os gerne få nogle gode historier fra jeres 

faglige ekspertise – det kan være til at 

illustrere nogle emner, eller det kan være om 

selve faget og dets kulturelle egenart.  

 

Kontakt: skoleavisen@statsskolen.dk  

 

Billede taget fra Berlingske Tidende  

Tegnet af Kamilla Wichmann 
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I NÆSTE AVIS  

Glæd jer til en hel ny side 

FORFATTER: SKOLE-AVIS TEAMET  

I anden udgave af AASS AVIS vil der være en hel, ny side med friske 

nyheder fra Aabenraa Statsskole, fra eleverne og fra hele Aabenraa 

omegn.  

 

Når corona engang har fået en afslutning, så vil der også være 

muligheder for at indsende annoncer til fester, sammenkomster eller 

lignende.  

 

Hele avisens indhold afhænger af hvad og hvor meget I indsender og 

ønsker af redaktionen.  

 

 

 

 

 

  

ORD FRA IVÆRKSÆTTEREN 

Velkommen til 

FORFATTER: JULIE PATRICIA REIMERS 

Kære læser,  

Jeg vil give min personlige tak for, at du er med til at støtte dette projekt 

og forhåbentlig synes godt om vores 1. udgave. Jeg og de andre 

fantastiske skribenter og journalister er helt nye indenfor denne verden, 

så jeg håber du har forståelse for det. Stor tak til de Julie Fryd, Johanne 

Wedel, Isabella Jürgensen og Michala Marstrand for at havde lyst og 

mod på at støtte mig i den ide. Jeg sætter virkelig pris på det og håber 

på, I ikke kommer til at fortryde jeres initiativ. 

 

Planen med avisen er at inkludere så mange elever og lærere som 

muligt, så det bliver en rigtig god avis for os alle.  

Vi er jo en skole og et fællesskab.  

Jeg vil gerne skabe en hyggelig, sjov og samtidig informationsrig avis, 

som man kan læse efter lyst og behag eller blot i en af pauserne. En avis 

der indeholder alt hvad dit hjerte begærer, hvilket kun kan gøres, hvis 

du er en del af avisen og dens indhold.  

 

 

Mvh iværksætter Julie Patricia Reimers 
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