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”Flying superkids” 
kommer til Fredericia 

Af Laurids E Hansen 
Den 18. november kommer det 
verdenskendte gymnastik/
showhold, Flying Superkids, til 
Fredericia. Showet går løs klokken 
18:30, hvor der kommer to timer 
med høje spring, gymnastik, hurtig 
dans og fantastiske sange. Flying 
Superkids har haft en god sommer 
turné, hvor de har rejst rundt Aarhus, 
Aalborg, Esbjerg, Kolding, København og 
Odense, hvor der næsten har været 
40.000 mennesker tilsammen til deres 
sommerforestillinger i deres kæmpe 
telt. Nu er de taget på en ny turné, hvor 
de besøger fjorten forskellige byer, som 
blandt andet er Skjern, Nykøbing og 
Fredericia. De kører rundt i deres store, 
flotte dobbeltdækkerbus. Når de 
kommer til Fredericia er de lige 
hjemvendt fra Doha, Qatar. Flying 
Superkids kommer med det fedeste 
lysshow, redskaber og kulisser. De skal 

Klokkeren spiller for fulde huse 
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Af Mathilde Frederiksen og Ida 
Rosenberg 
For nu 2 måneder siden var der 
premiere på den store musical 
Klokkeren fra Notre Dame. Den tog alle 
med et brag, og var helt udsolgt, en 
måned efter. - at musicalen har fået så 
stor succes, er kommet bag på os alle. Vi 
vidste, at vi havde noget godt mellem 
hænderne, men at publikum er gået 
amok, som de er det helt vildt, Fortæller 
Lars Mølsted, som har hovedrollen som 
Quasimoto. Han fortæller, også at han 
førhen ikke er blevet genkendt på 
gaden, men nu er det svært, at gå i en 
butik uden at blive genkendt som 
Klokkeren. - vi har et fantastisk 
sammenhold, og gennem det hele er vi 
blevet til en lille familie. Vi passer 
generelt godt på hinanden, og er gode 
venner både af og på scenen. Vi har det 

bare sjovt sammen, og ingen er en 
mindre del af det, end andre. Lars 
Mølsted synes personligt, også at det er 

den vildeste forestilling der nogensinde 
er blevet lavet, i alle parametre. 
Fredericia har gjort oplevelsen helt 

speciel, med klokker ved siden af 
publikummet, så oplevelsen er ekstra 
stor. Storskærme blev også sat op, som 
rigtigt kaldes en LED skærm, så salen 
blev mere livlig og virkelig. - jeg tror at 
der er rigtig mange anmeldere, der har 
kommenteret på det her med, at det er 
nytænkning geografi og nogle specielle 
tekniske virkemidler, fortæller Kirstine 
Emilie. Moses Jacobsen, som spiller 
borger og statue i musicalen. - Det er 
simpelthen fantastisk, at være på 
Fredericias produktioner. - Jeg hører fra 
andre, at det er noget Fredericia teater 
er rigtig gode til, og netop skabe det 
fællesskab eller sammenhold, når man 
er der, så det er en virkelig fantastisk 
arbejdsplads. 
Alle billetter i Fredericia er solgte, og der 
er store forventninger til salget til 
sommer, hvor Klokkeren fra Notre Dame 

(foto: Polfoto) 

(foto: Instagram) 
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 Af Sebastian Ibsen 
Mathias Hebo Rasmussen som til dagligt 
tørner ud i FC Fredericia som central 
midtbane der er en vigtig position på FC 
Fredericias 1. hold. Hebo var med til OL i 
sommers. Det store talent sagde, at det 
var stort at spille overfor selveste 
Neymar. Han syntes alligevel at 
åbningsceremonien hvor der var  55 
tusind mennesker var størst. Men det 
store talent fik desværre kun 15 
minutter på banen. -Mellem kampene 
trænede vi og slappede af på hotellet. Vi 
spiste, spillede kort og hyggede os. Han 
sagde hotelværelserne var okay godt. 
Han debuterede som 18-årig mod 
Randers som højre back for FC 
Nordsjællands førstehold. Han synes at 

det er noget helt nyt at komme til en ny 
klub og det kolde Jylland. Lige nu vil 
Hebo gerne højere i tabellen ”Selvom 
klubben ikke ligger højst i tabellen. Men 
hvis man ser bort fra det er der stadig 
god stemning på tribunerne” Sagde en 
højt hovedet Hebo. -Min målsætning er 
at scorer 5-6 mål denne sæson”. FC 
Fredericia træner 6-7 gange om ugen. 
Hebo startede som 16-årig i 2. 
divisionsklubben Hvidovre inden han tog 
til ungdomsholdet i FC Nordsjælland 
hvor han blev rykket op på førsteholdet 
hvor han spillede i 2 år derefter skiftede 
han til FC Fredericia. Hebo´s 
drømmedestinations er Liverpool. Lige 
nu fokuserer Mathias Hebo på FC 
Fredericia men vil gerne videre i sin 

Hebo til Liverpool 

Den 25. november kommer julemanden 
og hans kone sejlende ind til Fredericia 
havn, hvor borgmesteren står klar på 
havnen. De vil være på Fredericia havn 
klokken 17, hvorefter julemanden, hans 
kone og borgmesteren følges med 
gardens nisseorkestre og borgerne op til 
rådhuspladsen. Her bliver borgmesteren 
og julemanden hejst op i en brandbil, og 
tænder juletræet. Han kaster også med 
karameller. Hvis man vil, kan man gå 
med ned på Axeltorvet, og der vil 
julemanden og borgmesteren også 
tænde et juletræ, efter det vil børnene 
kunne hilse på julemanden. Man kan i 
øvrigt købe en bod på Axeltorvet. Man 
forventer, der vil komme 5.000 
mennesker. Klokken 17:30 hvor man 
tænder juletræet på rådhuspladsen, der 

Julemanden i Fredericia 

vil alt andet julelys, der er hængt op i 
gågaderne, også tændes. Byen åbner 
klokken 10, og lukker igen klokken 22, 
da der også er black Friday, hvor man 
har chancen for at købe julegaver og 
hygge sig.Vi prøvede at få et interview 
med julemanden, men han ønsker at 
holde sin identition hemmeligt.  

Leder: 

Af Sidsel Marie Hansen 

Vi synes, at stjerner er mange 
ting. Stjerner kan fortolkes på 
mange måder. På en redaktion 
er der mange mennesker, og 
stjerner fortolkes forskelligt. 
Derfor er vores avis ikke en avis 
kun om  stjerner som idoler eller 
stjerner på himlen. Stjerner kan 
også ses på mange andre måder, 
for eksempel gennem 
anmeldelser. Vores avis er en 
avis, hvor ikke to tanker bag en 
artikel er ens. For ikke to 
mennesker er ens, hverken uden 
på eller inden i. 

Stjernehimlen er stor. Der findes 
så mange stjerner derude. På 
himlen. Kig ud ad vinduet en 
klar, mørk aften og se. Stjerner, 
som lyser op som små gule 
pletter. Men stjerner findes også 
på jorden. Mennesker kan være 
stjerner. Michael Jackson, Daniel 
Craig eller Messi. Eller hvad med 
manden, der reddede den lille 
dreng fra at drukne i havnen. 
Mennesker som har 
stjernestatus. Stjerner er også 
symboler; i flag, til jul, i moden. 
Stjerner kan være så meget og 
fortolkes på så mange måder.  

Stjernestøv 
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Videre til  
talentskolen 
Af Ida Rosenberg og Matias Andersson 
Ullerup bæk skolen afdeling Nørre Allé 
er en helt almindelig skole, lige bortset 
fra, at der har en talentlinje. 
På talentlinjen kan elever få lov til at 
udøve en sportsgren, som de har et 
talent for. Men for at komme ind skal 
man bevise, at man har et talent. 
Denne talentlinje ville ikke være blevet 
til noget, hvis det ikke var for et godt 
samarbejde med Fredericia Eliteidræt, 
eliteidrætsklubberne og idrætsskolen. 
De giver eleverne mulighed for at træne 
på en anderledes måde. Eleverne 
kommer ind på Fredericia Idrætscenter 
for at morgentræne og bare generelt 
træne. 
Morgentræningen foregår fra klokken 
7:45 - 9:30. 
Talentlinjen bliver trænet af folk med 
erfaring fra Team Danmark og Fredericia 
Eliteidræt. Selvom at man går på 
talentlinjen, kan man alligevel godt 
holde sin almindelige skolegang. Det er 
nemlig vigtigt, at eleverne får sin daglige 

Af Caroline Johansen 

”Det er sjovt”, sagde Lucas 
fra 6. juli-garden der vi 
spurgte ham, hvorfor han 
går i garden. Han synes 
ikke, det er underligt at gå 
med chakot. ”Jeg  går til 
det to gange om ugen”, 
fortæller han. ”Jeg var otte 
år gammel, da jeg startede i Garden”, 
fortæller han videre.” Det var 
ubeskriveligt, da vi fandt ud af at vores 
hold vandt guld i DM ,fortæller han 
smilende. 

4 Juli 2015 var Garden på Brøndby 
stadion sammen med 34 andre Garder, 

Lokale stjerner 

hvor de optrådte for Arts festival. De 
stillede op med Tambourkorps, 
Trommekorps og Harmoniorkestre. 
Trommekorpset kom ikke  på  top tre, 
men kom på en flot fjerdeplads. 
Harmoniorkestret kom på 
andenpladsen, og vandt sølv. 
Tambourkorpset fik en første plads, og 
vandt guld. De satte også en ny 
verdensrekord. 

(Foto: Facebook)) 

(foto: Fredericia Shopping) 

(Foto: Hulda Svendsen) 

Der er Revy i Bredstrup-Pjedsted den 9.-
10. marts i forsamlingshuset. Vi har talt 
med Henrik Væver, som siger, at de 
forventer, der kommer op imod 180 
mennesker på to dage. Revyen kommer 
til at hedde Det De Andre Taler Om, som 
kommer til at handle om den lille by 
Bredstrup-Pjedsted. Der er forskellige 
roller, nogen synger, og nogle spiller 
sketches. En revy er en masse sange og 
sketches.  

Også BP-Revy igen 
til næste år 

mailto:estr0055@fa7000.dk


 

 

Harry Potter 

Af Matias Wagner Andersson 
Og Freja Papsø Møller  
J.K. Rowling har skrevet alle Harry potter 
bøgerne, og har nu lavet en mere. Harry 
Potter og det forbandede barn. Det er 
den ottende bog. 
Bogen udkom den 30. juli i London 
2016. den 31. juli udkom bogen i hele 
verden i en specialudgave. Bogens genre 
er fantasy. Bogen står som et 
manuskript i to dele, men i samme bog. 
Der kommer også tre film. den ene er en 
film for otteren. de to andre er for 
nieren og tieren.  
Harrys søn er ikke vild med Harry, fordi 
alle regnede med at han kom på 
Grefenndore, men han kom på Sliderin 
kollegiet. Han bliver gode venner med 
Drego, Malfoys søn. 
Bogen foregår 19 år efter Harry potter 
og dødsregalierne som er syveren. 

Musical.ly 
AF Celina El-sanee 
App’en ‘’Musical.ly’’ er blevet meget 
populær hos børn og unge i mange 
forskellige lande. App’en er 
gratis og er installeret 
over på 90 millioner 
enheder. App’en går ud 
på at man finder en sang 
og filmer sig selv eller andre. 
Derefter lipsyncer (dvs. at man mimer til 
en sang.) Og laver forskellige 
håndbevægelser, som varer 15 
sekunder. 
Mange unge er blevet kendte på det 
sociale medie. Der er for eksempel 
Jacob Sartorius med over 12,2 millioner 
følgere, Mark Thomas med over 3,36 
millioner følgere og mange andre. 
Mange har også app’en for bare at se på 
videoer fra deres venner, familier eller 
de kendte.  
Til app’en hører en anden app, som 
kaldes ’’Live.ly’’. På den app kan man 
lave 
livestrerams , som andre også kan se. 
Mange af de unge, som er blevet kendte 
på app’en, bliver samlet og, laver 
grupper hvor de tager ud, til forskellige 
lande og byer og, besøger deres fans. 
Mange er helt vilde med app’en, og 
poster videoer til dagligt. Andre er ikke 
så vilde med p’en og bruger den ikke, 

eller har den slet ikke.  

App’en kan være god for nogle børn og 

unge, som måske vil være kendte, eller 

bare vil lave nogle sjove videoer. Men 

den kan også være dårlig, hvis man ikke 

laver sin profil privat, da der for 

eksempel kan være pædofile, som kan 

prøve at komme i kontakt med de unge. 

Man kan også blive kendt, uden at have 

ANMELDELSER 

Trump.. Vandt 
Jordskredssejr 
Af Lucas Bro Peyk 
Donald Trump har lige vundet det 
Amerikanske valg. Men det startede 
endeligt i 2012, da Obama blev 
præsident igen. Obama valgte, at sætte 
Hilliary til at være udenrigsminister. 
Hvert parti skulle også vælge, hvem de 
ville repræsenterer, til det næste valg 
som der var i år. Det demokratiske parti 
skulle vælge imellem Jeb Bush og Hillary 
Clinton. Det blev Clinton. Trump var 
oppe imod Ted Cruz. Det blev Trump 
fordi Cruz gav op i Indiana efter en 
debat. Og så var der kun Clinton, og 
Trump tilbage. Clinton førte i alle 
meningsmålingerne, men Trump kom 
med et stort comeback. På valgaftenen, 
da der kun var en halvtime tilbage 
begyndte Clinton, at sende sine gæster 
hjem (sejers gæster). Hun havde indset, 
at løbet var kørt. Trump fik en sejr med 
på 306 valgmænd og Clinton med 232 
valgmænd. Men alle stemmerne er dog 
stadig ikke talt op. Det underlige er, at 
Clinton fik flest stemmer (en 1.200.000), 
det skyldes den underlige måde, at tælle 
stemmerne op på i U.S.A. Det er på den 
måde at, hver stat har et antal 
valgmænd. Så stemmer man i, hver stat, 
og den der så for flest stemmer vinder, 
så hele staten, også selv om det kun er 
med en procent. Der har, også været 
mange demonstrationer imod Trump. 
Der har været demonstrationer både i 
U.S.A. og i Mexico. På baggrund af dem i 
Mexico er, fordi at Trump vil lave en mur 
på hele den Mexicanske/Amerikanske 

Star Wars 
Rogue One 
Af Laurids E Hansen og Marcus Fomsgaard 

Den nye Star Wars film hedder Star 
Wars Rogue One. Den forgår i mellem 
Star Wars Sith fyrsternes hævn og Star 
Wars Et nyt håb. Det er en science 
fiction film, som forgår i en fiktiv verden 
langt langt væk herfra. Den har 
premiere den 14. december. Den bliver 
lavet af Walt Disney Pictures. I filmen er 
der skuespillere som Felicity Jones, 
Diego Luna, Mads Mikkelsen, Donnie 

(Foto: Polfoto) 

Af Anna Christensen 
Bogen er den fjerde og sidste i serien 
”Klipklapperklubben”. Den er skrevet af 
Ellen Richarson, og handler om tre piger, 
Tash (Natasha), Elly(Eleanor) og Sierra. 
Tashes hund Mojo er selvfølgelig også 
med. De tre venner og hunden Mojo bor 
på den lille ø Fagerø.  De lærte hinanden 
at kende, da Elly og Sierra var på ferie på 
øen. Tash som bor på øen sammen med 
Mojo, inviterede dem på et hemmeligt 
nattemøde i hendes hemmelige hule. 
Siden da har pigerne været bedste 
veninder. De er meget forskellige. 
Bagerst i bogen finder du nogle sider 
fyldt med quizzer og sjove opgaver. Der 

Stjernestøv 

er også opskrifter, og du får muligheden 
for at lære de tre piger og Mojo bedre at 
kende. Hvis du læser bogen kan du 
forvente en god, sjov, spændende og 
liiidt uhyggelig bog.  Jeg vil helt klart 
anbefale bogen.  

(Foto: Anna Christensen) 

Af Celina El-Sanee 

Den 21-årige (født 
1994) Malte Fynboe 
Manniche Ebert fra 
Vejle, også kendt som 
’’Gulddreng’’ har taget 
Danmark med storm, 
da han i maj 2016 
udkom med hans sang 
’’Model’’. 

Gulddreng har også udgivet fire andre 
sange ’’Se mig nu, Hva’ så, Drikker for 
lidt og Nemt’’.  Alle sangene har lagt på 
først pladsen på spotify, lige efter 
hinanden undtagen ’’Nemt’’ som udkom 
den 12. november 2016. 

Den 7. september 2016 udgav 
Gulddreng sin egen app, i Apples App 
Store. Appen er udviklet sammen med 
Thorwest Development.  Appen 
’’Gulddreng - Officiel App’’ er en foto 
app. Gulddreng synes ikke at det er nok 
som nummer et på spotify. Han vil også 

på app store. Hans app går ud på at tage 
billeder af for eksempel sig selv, og så er 
der klistermærker man kan sætte ind, af 
for eksempel solbriller, champagne og 
andre ting. 

I februar 2016 udgav Malte og Frederik 
Meyer en duo, som de kaldte ’We don’t 
know’’ med tre sange på DR 
karrierekanonens side. 

Malte vandt Danmarks publikumspris 
den 12. november 2016 til DMA (Danish 
Music Award).  

Gulddreng er Danmarks  
nye stjerne 

Af Tine Augustinussen 
Dette er den første bog i ”klip klapper klubben”, der er fire bøger i serien. Bogen 
handler om tre piger og en hund. En af pigerne hedder Elly. ”Elly får tre nye veninder 
ved et superhemmeligt midnatsmøde oppe i et træhus, som også er et klubhus. 
Pludselig begynder solen at skinne over hendes sommerferieø for alvor! Elly, Sierra, 
Tash, og Mojo som er Tashs hund. De udforsker øen og falder alle sammen over et 
mysterium som både trækker tråde tilbage i tiden og truer deres venskab.” Hvis i er til 
fantastisk spændene og måske lidt dramatiske bøger, så er den her bog lige noget for 
dig!  Jeg giver den 5 ud af 6 stjerner.  

Venindesmykket 
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Lena Holmgren Mikkelsen 

Stjerner 
Af Michala Rasmussen 

Stjerner er store kugler af gas, og indeni 
smelter atomkerner sammen, og giver 
energi. Det er den energi der har været 
kilde, til stjernernes lys og varme 
gennem milliarder af år, stjerner har 
forskellige farver. Man kan se på 

Af Caroline Johansen 0g Emil Mortensen 
Stjerneskud er støvkorn der er inde i 
jorden som brænder op. Støvkornet 
bliver presset sammen af luften, som 

bliver til en opvarmning der får luften til 
at gløde, som så bliver til et stjerneskud, 
der ses som en streg på himlen. Mange 
mener, at stjerneskud ligner fyrværkeri, 
et hurtigt glimt og det kan være i 

forskellige farver for eksempel gult. 
Mange mener også hvis, man ser et 
stjerneskud må man ønske. Stjerneskud 
er også små meteorer. På en rigtig god 
nat kan man se op til 100 stjerneskud i 
timen, andre nætter kan man kun se 2 i 
timen. Hvert år i midten af august er der 
højsæson for stjerneskud i Danmark. 

Stjerneskud 

Af Michala Rasmussen 
Stjerner bliver brugt i flag fx. USA’s og 
Israels. En stjerne kan også være en 
person, der udmærker sig ved at være 
en af de bedste eller mest kendte på et 
bestemt område, fx sport eller 
underholdning. Stjerner er ofte symbol 
på noget positivt, og de bliver tit brugt i 
religiøs sammenhæng, fx stjernen på 
himmelen, da Jesus blev født. Man 
bruger også stjernen til jul, som man 
sætter øverst på træet igen i forbindelse 
med, at Jesus blev født. 

Stjerner som symbol 

(Foto: Polfoto) 

En stjerne er en glødende kugle af plasma, der er i dynamisk balance, mens den 
holdes sammen af tyngdekraften og udspilet af strålingstrykket fra dens indre 
fusionsprocesser. Den nærmeste stjerne i forhold til jorden er solen, der også er 
kilden til det meste energi, der er til rådighed på Jorden. De andre stjerner er synlige 
på himlen, når ikke solen overstråler dem. En stjerne skinner fordi fusion i dens kerne, 
frigør en energi der transporteres gennem stjernens indre, og stråler derfor ud i 
rummet fra stjernens elektromagnetiske bølger. Der vil være en solvind, der er en 
strøm af ladede partikler, der føres væk fra stjernen af strålingstrykket. En del af den 
udsendte elektromagnetiske stråling er i det synlige område. Næsten alle grundstoffer 
er tungere end hydrogen og helium, som er skabt i det indre fra stjernerne. 

Astronomer kan bestemme massen, alderen, den kemiske sammensætning og mange 
andre egenskaber ved en stjerne gennem observation af stjernens spektrum, 
luminositet, og dens egen bevægelse igennem rummet. En stjernes masse er 
altafgørende for stjernens udvikling som stjerne og dens skæbne.  Andre 
karakteristiske egenskaber ved en stjerne er bestemt ved dens udviklingshistorie, 
herunder stjernens diameter, rotation, bevægelse og temperatur. Et plot af stjerners 
temperatur mod dens luminositet, som er kendt som et Hertzsprung-Russel diagram, 
som muliggør at finde dets alder og udviklingstrin for en stjerne. 

Videnskab 

Horoskoper 

 

(20/2-20/3) Fisk: Din morgen starter 
ikke så godt, du kommer til at spise 
en fiskepille som du troede var din 
daglige pille. Du kaster derefter op 
på arbejdet og du bliver nød til at 
tage hjem. Du ligger i din seng resten 
af dagen fra når du kommer hjem. 

 

(20/3-20/4) Vædder: Lige fra du står 
op føler du kampklar, du er klar til at 
møde dagens modgang. Du kommer 
i gang med arbejdet og senere 
kommer dagens papir arbejde. Når 
du kommer hjem venter din kone 
med spangsberg flødeboller. 

 

(21/4-21/5) Tyr: Dagens arbejde 
venter dig om hjørnet og du får 
travlt på arbejdet. Du går i krig med 
arbejdet og bliver færdig til middag. 
Chefen havde regnet med at det tog 
hele dagen, så du får fri. 

 

 

(21/5-21/6) Tvilling: Din morgen 
bliver ikke så god, du kommer til at 
tage mayonaise på din tandbørste i 
stedet for tandpasta. Du får derfor 
en mærkelig smag i munden resten 
af dagen. Din frokost mad smager 
ikke så godt så du spiser ikke ret 
meget 

 

(21/6-21/7) Krebs: Allerede fra 
morgenstunden føler du dig frisk. Du 
løber en lang tur som du aldrig har 
kunnet gennemføre uden pause. Du 
møder op på arbejde som du plejer 
og til frokost spiser du som aldrig 
før.    

 

 

(22/7-22/8) Løve: Du får en dårlig 
morgen, du kommer for sent op, 
men når lige at komme på arbejde til 
tiden. Dagen bliver bedre og du 
arbejder så godt at hvis du 
fortsætter med det får du 
lønforhøjelse. 

 

 

(23/8-22/9) Jomfru: Du starter din 
dag med at smøre makrel på dit 
brød som planlagt. Resten af dagen 
lugter du af fisk. Til frokost bliver du 
kåret som årets kammerat. Du føler 
derefter glæde resten af dagen. 

 

 

(23/9-23/10) Vægt: Din dag starter 
godt, du føler dig frisk til arbejde, 
men du tager alligevel en fridag. På 
din fridag går du ud og køber 
julegaver til din familie. Du kommer 
til at bruge lidt flere penge på 
julegaver end planlagt. 

 

(23/10-21/11) Skorpion: Du føler 
glæde når du står op. Du føler det 
bliver en god dag. Du kommer 
smilende på arbejde, og ser at du er 
den eneste på arbejde. Du tænker 
ikke over det og går straks i gang 
med arbejdet. Efter en times tid 
finder du ud af at det er lørdag. 

 

(22/11-20/12) Skytte: Du står op og 
føler dig frisk. Du tvinger dig selv i 
fitnesscenter, og bliver der i 3 timer. 
Da du kommer hjem går du i bad, 
men der kommer ikke vand ud af 
bruseren. 

 

(21/12-19/1) Stenbuk: du vågner op 
til en storm. Du går ud i køkkenet og 
ser at det ene vindue mangler. Du 
ringer derefter til dit vinduesfirma. 
De kunne ikke komme på arbejde 
fordi der var storm, så dit vindue 
mangler stadig. 

 

(20/1-18/2) Vandmand: Du vågner 
og tænker: Jeg skal ud og bade i dag. 
Du tager til stranden og ser så at den 
er lukket på grund af kemikalier. Du 
tager hjem og tager i din egen luksus 
svimming pool du har i baghaven. 


