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Gæt engang! - Hvem er
deln1e l ille , bedårende
pige - eller dreng?

Ve dkommende er nu ansat
her på J. E.G. og er idag
177 cm h øj!
Kryds af på den nedenstå
ende ku pon ~ ud for det I!::::======::::I
navn , du mener er den
rigtige -person, og aflever kuponen til et
me dlem af redaktionen senest d. l o/lo.

Der er præmier til de tre f ørst udtrukne
rigtige løsn inger.
Navnene på de heldige vindere vil blive
bragt i næste nummer.

Kunon- ~ - - - - - - - -
Lis Skovgaard l

Leif Skovgaard

Per Olsen

Kate Olsen
J ørgen Peters en

Aas e Schau
H"anne Johansen

ElevnuJ!1.mer:

Navn :



MENU
OKTOBER

Ons. l. Frikadeller
Koldskål

Tor. 2. Fisk
Rismelsgrød

Fre. 3. Carrygryde m/løse ris
Frugtgrød

Lør. 4. Biksemad m/spejlæg
Kærnemælkssuppe

Søn. 5. Kyllingesteg
Fløderand

l'1ano 6. Ribbensteg
Frisk frugt

Tir. 7. Spaghettiret .m/salat
Ymer m/drys

Ons. 8. Stg.lever m/surt
Frugtgrød

Tor. 9. Kalvefricasse
Suppe m/boller

Fre. 10.Krebinetter
Is m/vafler

Lør. ll.Pølser m/kartoffelsalat
Øllebrød

Søn. l2.0ksesteg m/fran~ke kartofler
Abrocostrifli

Man. l3.Stg. Flæsk m/persillesauce
Yoghurt

Tir. l4.Kødtimbale
Frugtgrød

Ons. l5.Gullasch m/mos
. Asparges sulleTor. l6.Hakkebøf m løg

Budding m/rød sauce
Fre. l7.Medisterpølse m/stv.spinat

Frugt m/råcreme
E ·.,TERÅRSFERIE



1'1an. 27. Hamburgerryg
Koldskål m/tvb

Tir. 28. Hjerter i flødesauce
Tomatsuppe minudler

Ons. 29. Frikadeller
Mannagrød ml saftevand

Tor. 30. Fisk
Frisk frugt

Fre. 31. Boller i carry
Hyldebær-suppe
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Vores .Kærlighed.

I sir vi ikke kan elske,
HTor ved i det fra?
Hvis i kan sige det,
forstår i ikke, hvad det vil sige at elske.

Vi har vores kærlighed,
I har jeres •
Vores er ung og drilsk,
Jeres er gammel og trofast,
men begge dele er kærlighed o

Vi forsøger at lære,
I kan, og kender kærlighedens
Smerte eller glæde,
Vi forsøger at opleve det selv alene.
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INDKOMNE FORSLAG
l. Servietter i spis~~alen.

2. Musik i spisesalen.'
3. Mus i k i hallen.
4. Mere hygge på gangene.
5. Flere friske farver på gangene.
6. For meget larm på gangene efter sengetid.

7. rekvisitionspenge udbetalt.
8. Creme og deodorant på rekvis itioner.
9. Barberskum- og blade på rekvisitioner.

I'

l
(

I
I
I



14.
15.
16.

----17 .
18.

I NFORI1ATI ON F:rL.\ ELEVRlDET, fortsat •••
10. Hvad kan vi gøre ved tyveri?
ll . En automatisk dørlukker på døren ved spise

salen. -
12. Indeordning i forhallen i frikvartererne og

flere kummer til affald og cigaretskod.
13. Gryder og pander (2 sæt) til hvert the-køk

ken.
Hvad gør vi ved hærværk på navneskiltene?
Klage over mug på badeværelser.
Hvornår får vi de nye betræk til madrasserne?
Kan vi få vasket mere end 4 kg tøj om ugen?
Hvad skal vi gøre hvis vaskeriet ødelægger
vasketøjet?

19. Flere discoteksaftener.
20. Kan det lade sig gøre at få teoriundervis-

ning til kørekort? .
21. Kan vi ' få HK for 9. ·klasserne?
På mødet den 30. september blev der valgt ny for
mand og næstformand, da Lars og Per ønskede at
trække sig tilbage fra elevrådsarbejdet.
Formand: Berit Simonsen 10.HK
Næstformand: Jeff Nygaard lO.JM
Sekretær: Henrik Rostoft 10.HK

Det blev i øvrigt besluttet, at Bimmer og Jeff
kontakter elevrådet på realskolen vedrørende pro
blemer omkring servering af ni-the og tre-mælk
samt tidspunkterne for, hvornår eleverne skal
forlade kollegieområderne.

"æs t e ordinære elevrådsmøde er den første onsdag
i november.

Forslag skal være repræsentanterne i hænde se
nest den l. november.

Rostoft.•

HUSK, at... kursus til jagttegn starter lige
efter efterårsferien. - Interes
serede skal melde sig til Niels
Peter.



FRITIDSSKEMA
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mandag tirsdag onsdag torsdag

Atle-tik 1600-1700 1530-1700
Badminton 1900-2200 2000-2200

Bordtennis 1530-1700
Fodbold 1900-2200
Gymnastik 1530-1'130
Håndbold 1900-2100 1900-2200 1530-1700

Se l v f orsv ar 2100-2200

Til weekenderne er der lav~t specielle programmer, der er opsat i i nfor

mationen på kollegiet og i elevbanken.
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HENNING PETERS_~~ I

....----------.... Henning Petersen, 22 år,
I realeksamen fra Rynkevang-

---- !
i skolen i 1974, uddannet
I på Kalundborg Trælastkom
I pagni, startede i K.G.B.
I som lilleputspiller i 1967.
l De sidste fire år har han
I trænet trofast, som senior
! spiller; tre gange om ugen,
il; ja ofte fire gange i forbin

delse med forberedelserne
op til særlige vigtige kam-

I pe ." -
- jll Selvom han synes at trænin-

! (f" - gen under Bosse Håkanson
t: ofte er hård og udmarvende,
r vil han ikke stoppe med fod-

l
~ _ bold foreløbig. - En af grun- (
. dene til at han altid kommer
. til træningen er netop Bosse,
" -K.G.B. s svenske træner, besidder de egenskaber, som

spillerne i Kalundborg stiller til en god træner. 
~å første- og andetholdet hersker der også et godt
~ammenhold og kammeratskab; både før og efter tr,æ
ning og turneringskampe. - ,-En forudsætning for at
~an kan skabe et godt fodboldhold er jo netop et
f:int sammenhold og en god opbakning fra såvel træner
i ~ spillere og ledere.
~~Jundborg kæmper i øjeblikket hårdt om den ene op
rykningsplads i Sjællandsserien, der giver adgang
til Danmarksserien. Der er stor spænding, her hvor
der mangler fire turneringskampe. Lyngby, Herfølge,
Greve og K.G.B. kan selv afgøre hvil~e to hold, der
s'ikre oprykningen. -
Henning Petersen er fast mand på førsteholdet efter
e~ par kampe på andetholdet i foråret, og nærmer
s'i.g snart et fornemt jubilæum: 100 kampe for K.G.B.!
I , vinterhalvåret holder Henning formen ved lige
~ed at spille badminton "to gange om ugen. På spørgs
målet om oprykning siger han: "Jeg er optimist ! men
det bliver utroligt 8V;:;-: _ '1; I" "'", + 8
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Benita elsker aber , slanger og "ug l er-" ~

J annie og Lisa går stærkt ind for india
nerfilm ~

Jeff N. ikke tør sove alene ~

Pia ofte læser tl Anders Andtl i dæmpet be 
lysning ~

Lance ofte har svært ved at sove om natten ~

Johnna hader høj karse og stærkt lys~

Når Annemarie om natten r åber høj t i gården
får hun svar ~

Henrik Laursen træner til trimturene om
natten~

JøPe er bl evet privat massør for lO .HK~

Merete har taget fejl af årstiderne ~

H. Rostoft skal have selvlysende tapet på
værelset ~

••• Mads Borup har oprettet en mini-bio , dog
uden midnatsforestillinger~

Dorthe, og Mona ofte går meget , meget tid
ligt i seng ~

••• Sveske og Vipse l overvejer at stå tidligt
op om morgenen fo r at dyrke jogging~
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