
•
NR.30,A.3.

--

KRUDTUGLEN
- -



Redaktion:

Lars Hansen. Christian Engberg. Helle S. Jensen

Lars Mortensen. Tonny Johnsen. Tom Hermansen.

Helle Hansen. Jan Svenningseh. Suzanne Nyvang.

Jannie Honore. Henrik Laursen. Henrik Green. Jø

Pe & Ernæring. Bo Nielsen.

Fotografer:

Henrik Green. Tom Arly. Lars Hansen. JøPe.

Stof vedr. elevrådet:

Lars Hansen. Brian Pedersen. Henrik Green. Jens

Kruuse. Kim Christiansen.

Oplag:

140 stk.

•Tryk:

U-Bixen/JEG.

Næste elevrådsmøde er tirsdag d. 1.12/8l.Hos

Lars Hansen.Forslag skal være i hænde hos Brian

Pedersen senest d.27.l1/8l.

Stof til nummer 31. Skal være i redaktionen

senest torsdag d.,.12/8l.



8

GUD

T IL
TALE
ORD

UDRY-B
P&. Gl .
KOBBeR

TO TONS
ENS TONE.

9

7

-SlUG- A~
T E FLOD

VÆ.GT
J EG

TO
ENS

5

VER
DENS'
HJØRNE

UD
FLUG
TER

LITER

~
II' I • .-~11 "'11\\\1 ~~~'-b -

. \\II,--t t---t,.----j---f----it-----t--t--I- - - --
f~ . ~;

Når du har løst opgaven, f inder du kodeordet ved at samle de bogstaver, der stå r i
felterne med de små ta l. Dette ene ord skr iver du på kuponen

Den heldice v inder i nummer 29
ble v J an Hare fr a Jern & Metal .

De n r i gti ge l øsning v ar: FOTOGRAF

Kupon en fr a dett e nummer s k a l a fl ev e re s s ene s t
den l. de c embe r 1981 •
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FOHEIJ0BIG 1 9 TILMELDll' GEH TIL MARATON-DAN S !

Det går over a l forven~ning med tilmeldingen
t il ma r atondansen , der a f v i k l e s fra klokken
19 .30 fredag , den ll . december . - Ma nge har
f ået mod på at s lå den Ig a ml e JEG-rekord p å
Il timer og 20 minutter, men det er nok k logt
at s t a r t e med lidt løbe;jgangtræn ing forinden .

\
På o p f or dr i n g bringer vi endnu en t ilmeldings -
kupon , s om s kal a f l ev e r e s i Elevbanken sene st
d e n l . december .
Kan du ikke finde en partner a t danse med, er
du velkommen til at prøve at gennemføre al en e .

Der er diplomer s amt diverse p ræmi e r til a l l e
delta gerne samt en ma s se publikumspræmier .

Husk at sætte kryds ved k alenderen ved den ll . 
12 . de cember , og v ær med til at skabe en fest 
lig og mor som weekend .

KUPON

Navn:...............................
--PS . Der er forfri skninger o g f ørstehjælps-

k as se v e d denne lejlighed .

I

I
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6. Nissen er et omvendt
kræmmerhus - eller to
Den sjove lille nissemand, som
liver op mellem hjerter og eng
le laves af to kræmmerhuse,
s~m stikkes ind i hinanden.
Først klippes det hvide kræm
merhus efter skabelonen bag i
bladet, derefter det mindre,
røde, som er niss ehuen . Fryns
det hvide kræmmerhus op og
laven tilsvarende frynse, som
limes ind mellem hoved og hue
som hår. Klip så det lyserøde
ansigt, lim det på og tegn øjne

, og mund. Hæng nissen op i en
, tynd sytråd.
~----:_.

ÅRETS .JULEMÆR
KE

ER TEGNET AF KAmma
Svensson. der her symholi
serer lykken mellem moder
og barn samt stjernen, der
stod over Betlehem. Som be
kendt tjener det til dr iften
af julemærkehjemmene og
er da ogpJ\ et !lngt Ramle.rom
råde, idet de udsendes l ark,
takket og utakket, Rom ska 
latryk og i souvenirmappe.

PASTILLER

250 g Ilormelis • l æggehvide.
reven skal af citron og appelsin
• små chokoladetoppe.

Pisk æggehvide og flormelis til
en sej og glat masse over vand
bad. Tilsæt reven skal af appel-

,sin til den ene halvdel og citron
til den anden. Sæt små toppe
med . en teske på bagepapir og
pynt med chokoladetoppe. Lad
tørre og opbevar i dåse.1------_ ._ ---- ~

GOD, BILLIG
KONFEKTMASSE

Vil man ikke ofre marcipan til de
helt små børn, er denne konfekt
masse en god erstatning.

·400 g havregryn. 15 ·g smør.
200 g sukker. 1 dl exportfløde

' ~_lJ.Iandeles~~~s:... o_•• o

Findel havregrynene i blende
ren . Rør det hele sammen. Tilsæt
mandelessens efter smag.

. MARCIPAN-FIGURER

Flagene
Farv marcipan med rød vinfar
ve. Læg portionen i en plastpose,
så undgår man, at marcipanen
hænger fast i kagerullen, og rul
den flad med en kagerulle. Skær
små splitflag ud. Tril smalle hvi

, de strimler til korset og pres dem
på. Flagene sættes på tandstik

. kere og sættes i en appelsin eller
måske på en kage.

1l'aflklYI
Del et stykke pålægschokolade
på langs. Læg et stykke tyndt
udrullet marcipan på og pres et
halvt grønt og et halvt rødt cock
tailbær samt et stykke syltet
abrikos på i den rigtige række-
følge. 0_ .,,__. _,, _, 0 .

JORDNØDDE
SLIKPINDE

100 g jordnødder. 2 dl sukker r
20 g smør. 10 pinde (fx blom
sterpinde skåret i passende styk
ker) • bagepapir.

Smelt sukkeret langsomt på el
tør pande, indtil det er lysebrun
og skummende. Rør nødder O l

smør deri. Læg hurtigt spisesk e
fulde store portioner op på ba ge
papir og pres en pind ned i hve
Tryk dem flade med et spække
bræt. Pak hver slikkepind ind
plastfolie, _

CHOKOLADE
FRUGTSTÆNGER

Overtræk stænger af tørret frug'
med lys eller mørk chokolad
smeltet i vandbad. Pensl før s '
bunden, lad tørre, vend og gi '
oversiden chokolade. Pynt mer
fx krymmel, kandiserede mimo-
ser eller mint-blade _

"" ....~:'"
VANT TIL TUREN
Skibet var ved at synke og de
78 passagerer kæmpede en
vild kamp for at komme op i
redningsbådene. De spændte
ben for hinanden, slog om
sig og råbte og skreg. Kun en
mandstod roligt og så til.

- ' Hvordan kan De tage
det så roligt? spurgte kaptal
nen ham. . ':

- Jeg er vant til den slags,
sagde passageren og tændte
stilfærdigt sin pibe. :Jeg un
derviser i folkeskolens ældste
klasse.
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røg-svin "
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J eg er tobaksryger, og jeg,
tortsætter med at være det,
skønt det ikke har manglet
på advarsler: Jeg risikerer
at få kræft, brcnkltis,
as tma og blodprppper, fordi
jeg umådeholdent fra
mo rgen til aften trækker
vej re t gennem el) røgpind.

- Kære Knud, opskriften til
lrn kage, jeg serverer for dig,
"Ir jeg fdet ved at lytte til en
.ulioudsendelse.

H l/II tag en bit! og svarede: 
u r f rem tiden ser du kun f jern
.://!

360 mille
kassetter
Inden for de kommende '
to år forventes det årlige ,
salg af video-Lånd på ver
densmarkedet at komme ',
op på 360 millioner kas
setter. .

Det svarer til en fordob
ling af d en nuværende om.
sæt ning, og en af d e stø rste
- og i ej ebl ikket enes te pro
ducen t af bånd til all e syste
mer - BASF i T yskland, vil
d er for ld,';' li \'j rk,:(:" he 
d :."", _

Jeg er et svin mod mig selv,
mod min fys ik , mit vel
befindende, min ånde, min
mundsmag . "

~Ien det får være, jeg er
mm egen ulykkes smed.
Holdt jeg bl ot svineriet for
mig selv, kunne jeg afvise
alle anklager med et :
-Hvad rager det jer!..

Sandheden er bare, at
jeg Ikke holder røgen tor
mig selv. Jeg ryger, hvor
jeg end færdes, og uden
tanke for, hvem jeg færdes
Iblandt. På grund af mit
rygeri har en efterhånden
talles skare af mennesker
fået svidende øjne, hoste og
hovedpine. De voksne er
ret hærdede, men børn får
jeg hurtigt has på .. •

Lad solen kon e af sin vej
ognauen vokse til, . .
Guds vældes arm forkon es ej,
hansvisdom for ej vild.

" c'J.Bu)e
..-.c .....

Hundrede mi llio ne r D
Mark inv esteres i udvidel
sen. og her af anvendes d e 65
million er D-M ark - cirka
210 million er kr on er -- til

. en udvidelse af kap aciteten i
Werk WiIlstaatt ved Strass
bourg, hvor hoved 
produktionen uf video-bå nd
for egår. '

De resterende as million er
D-Mark bruges lil opførelse
af en ny fabrik i Sydtysk
land , hvor 450 menneskervil
bl~v~ beskæftiget med fr em
stilling af kassetter til vid eo
båndene. Opforelsen af fa
brikken ~tarter i januar, og
a!lerede l slutningen af Hl82
vil de første sprojtestohta
plast-kassetter være klar t il
hrug.
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Brik. med Indbygget I

beknmmellghad ':
Hvis De lænker på at lav e
Dem ton briks - t. eks . en af
de mange, der har været vist
I Bo Bedre - val' del måske
en ide at lave den en sn es
cm lænt:el'e ' end beregnet til
de ting, man kan få brug for
både ved dag og nat.

Som grund-ide kan man la
ve den viste boghylde af en
sp ån-, finer- eller møbelpla
de med påskruede tværstYk~
ker, del' danner -båse~ to,'
grammotonplader. bagel' og
blade. Til a lmindelige bog
formater vil en højde på 20
cm og en dybde 'På 25 cm væ
re pas sende. Alt så en løs sek
tion, direkte på sengebunden.

Af en ekstra plade kan man
lave et ~Iåg". så der dels dan
nes lukkede rum, dels hylde
plads ovenpå. Deretter kan
man bygge en etage til på _
kort sagt en nem og billig
måde at få tingene placeret,
hVOI' de skal bruges,

Nålepuden,
der Ikke bliver væk
Det el' skønt at have knappe
nålene lIge ved hånden, når
man sidder og syr. Men det
hal' man bare aldrig. Her el'
måden, man kan gøre det på :
Tag et sty kke skumgummi og
11m det tast på symask inens
-krop-, Det kan evt . gøres
med dobbelt-klæbende tape.



PÅ TUR MED MZ.
Vi startede fra Jyderup station.Vi var blevet lovet
en tur med en mz l459.Lokomotivføren fortalte 9S at
det er det stærkeste mz tog man har ,med en top has

tighed på 160 km/t.Me toget har 4000 hk og veje~ ale
ne 40t,og i tomgang bruger det 12 liter dieselolie i
timen.Lokomotivføren fortalte at han har kørt tog i
24 år,altså lige fra damplokomotivets tid ,og så frem
til nu hvor man har de nye mz toge.

Da han havde fortalt os om togets vægt og hestekræfT
ter,blev der givet signal til at han måtte køre.Da han
begyndte at gasse langsomt op,da vi havde nået en fart

- af 120 km/t,spurgte Green hvad der blev kørt ned af ;
dyr,og om det var hver dag.-Jo,der bliver kørt dyr ned ..
næsten hver dag ,og det ef for det meste fasaner,harer
og katte.Tommy spurgte derefter om der aldrig var børn
der lagde sten eller lign • .på skinnerne.-Jo,det hænder
at de ~il prøve at se hvad der sker med stenene når de
bliver kørt over,de lægger også lo øre på skinnerne,
for at se hvor flad den kan blive.Der er også nogle
der kravler op på signal skiltene,og nogle render over
skinnerne,når jeg eE ved at starte ved en statmon.Så
når jeg ligger på ~e 40 km/t kan jeg ikke bare sådan
stoppe på 5 m afstanu,hvis han skulle falde og sidde
fast mellem skinnen og svælen,så han bliver dræbt på
stedet hvis det skulle ske.

Han fortalte ogs å at nogle unge mennesker havde
hængt sig i armene oppe på en bro ,sådan at deres ben

hang 20-30 em oven over toget,og når det passerede dem
gjorde de det sikkert i håb om at de kunne skræmme tog
føren.Men det kan de ikke for lokomotivføren,som har

~



~ørt længe,har efter hånden vænnet sig til det.-Jeg
\<: ender også en kolegi.,Gom for et stykke tid kom køren
l e en mørk aften.Da han s~~le passere en bro ,var der
nogle,som havde hængt en metal spand ned ,sådan at den

vi l l e ramme toget.Han kom med en fart af 120 km/t og
spanden røg lige igennem front ruden,og han fik en ord
enl i g en på panden,og han er ikke på arbejde den dag
idag.

Der var også et panel med en masse lamper og kon
Gakt er , s om havde hver sin funktion,og hver havde nogle
kont ak Ler , s om var til lanternen,De andre kontakter
havde h'!ens'in ' funktion, og lamperne havde også hver
s i n funktion.Nogle fortalte også om dødmanas pedalen
hver t 5 min,og hvis han ~~mte at slippe pedalen,var
l er en tone som fortalte e.t nu skulle hall ! :! ~;'3 f jerno
foden fra pedalen.Hvis han ikke gjorde det,vi~lc toget
s å i stå.Der var også en dødmandsknap til a:C falde af ~~ "T: ~

hv i s pedalen skulle svigte.Vi var efterhånden kommet
Gi l indkørelse til Kalundborg,og han skulle til at tage '
f ar t en af toget,og det gjorde han ca. 500-700 meter
fr a stationen.Det er den afstand som togene skal have
qt stoppe på.Det er kun mz'er som behøver den lange
~f st and at stoppe på.Da toget var standset,spurgte,
spurgt e togføren om vi ville se maskinrummet,det ville i

vi gerne.Vi gik ud af en lysisoleret dør.Selve 'føre-
kabinen var lysisoleret,det er p.g.a. den larm som

kommer fra togets motor.Da vi var kommet ud af døren,
bl ev vi imøde kommet af en enorm larm.Ved siden af
not or en havde vi ikke mere end 30 cm plads at ~å på
l angs siden af motoren.Mens vi gik langs med motoren



fortalte han noget om motoren,men vi kunne ikke hø
re hvad han sagde,fordi den larmer enormt meget,når

den kører i tomgang.Vi gik igennem endnu en lydtæt
. dør,og vi kom til køle anlæget,som skulle sørge for
at motoren ikke bleu over ophedet.

Da vi kom tilbage til førekabinen,fortalte togfø
ren es at det var ~eningen at vi skulle have kørt

med det nye 10komotiv.Han fortalte også at det n~e mz
\ lokomotiv var bygget sådan at det kan køre på strøm
og at man har planer om at sætte el master op langs
skinnerne ,også trække el kabler igennem armene på dem,
altså lægesådam som s-togene,og dette engang bliver
gennem ført.De nye mz toge er bygget sådan at diesel
mo~ore~kan pilles ud så der kun sidder en el drivet,

motor tilbage.
Tommy spurgte togføren hvad den nøgle var til ,som

. sad i kontrol panelet og som der hæpger et gult skilt
i.Togføren sagde at det var livsforsikringen til ham,
skulle koble vogne fra,hvis han har den i lommen,kan

han roligt koble vogne , fra fordi den nøgle slukker for
strømmen over alt i toget.Fordi der mellem vogne er et

,
kabel med stærk førende strøm som bruges til lys i vog-
ne,og hvis han ikke har den i 10mmen,eller i det mindst e

'L

, har pillet den ud af tindingen, risikerer han at blive
; s l ået ihjel,men det sker sjældent.Togføren vis~e oå
. eb 'r ød mappe på lo cm tykkelse.Han fortalte at Ib den
mappe var alt om det nye mz lokomot i:v ,skrevet og dejr
var også tegninger,Alt ·dette t: skulle ·;t bg! ør en kunne
huske uden ad.
Lid~ efter kom der en ny togfører,som skulle køre



.oget tilbage til København.Lidt efter stod vi på
(a l unsbor g parron,og så var den tur forbi.

Tommy Larseh.
Henrik Green.
Carsten Sigersted.

' I
'!

DE AKTIVE SPORTSFOLK FRA HK-HOLDET!

Foto: JøPe
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ET BLAD I NØD

dette er noget man med jævne mellemrum
oplever, og det sker d'a også at sådanne
"nødråb" - der som regel har noget med
penge at gøre - bliver overhørt og føl
gen er, at et blad af og til dør.
Dette blad "krudtuglen" har ikke disse
vanskeligheder, men maI~ler stof, idet
der "tilsyneladende tt ikke er interesse
for, fra læsernes side, at komme med
dette.
Da vi fra ernæringsholdet mener, at sko
lens blad skal forsætte, har vi givet
lÆ-holdet, der udgør bladets normale
redaktion, en håndsrækning, idet vi så
håber, at et andet erhvervshold giver
"et map" med næste nummer - og så frem
deles.

jul jul jul
.!IIi!lli!lli!li!ili!ili!lli!ili!ili!lli!lli!ili!ili!lli!lli!llilri!1iJi~~lrilri!1ill

- -- - - - - --
og det kan ikke nytte at "sprælle imod"
for det er snart jul - bare vent til
næste hjemrejse-week-end så er det jul
overalt - derfor har vi i dette nummer
taget "lidt på forskud" og håber der er
et og ande~ man kan bruge i den kommende
tid.

,I ET FORN EMT
DØRSKILT
Lægerne bruger ofte de smuk- '
ke , hvide, ovale dørskilte i
porcelæn. De -tommee skilte
kan kubes i forretninger, som
sælger porcelæn til porcelæns
maling. De største koster ca .
12 kr. og de mindre ca. 9 kr.
Man kan male bogstaverne på
med syntal-cmalje - e lle r , hvis
11;m e r l : i !ll d ,'., "i l, \: <. /.' ! 11l hå n -

deii:gnTdedenl på 'med gnide
bogstaver, som købes hos bog
handleren i små ark til ca . 3,50
kr. pr. ark .

Bagefter bør man spraye
med fixativ, som koster små 30
kr. Disse gnidebogstaver kan i
øvrigt bruges til mangt og me
get.

iCATO \... .: ;~"
Den , d er hi. r uret, ved h v

.~ t 1. t.~ '' '.':> .i :·.:r . i
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Kræmmerhuset får en lige kant
foroven , når de t laves af en '
kvart-c irkel, teg net med en ra- '
d ius på ca . 18 cm . Det svarer ttl
formatet på farveb il ledet til ho j
re. der altså umiddelbart kan
bruges som skabelon.

Kl ip kvartc irklen ud af glans
pap ir, rul kræmmerhuset og lim
de to lige kanter sammen .

Hanken kan passende være 2
x 30 cm , og den limes fast som
vist på fotogra fie t - enten ud- er
ler indvendi gt.

Kræmmer
husmed
lige kant

kræmmerhus
Tag el stykke kvad rat isk gla ns
pap ir på ca . 15' h X15 'h cm - det
svarer ti l formatet af farveb illedet
l il vens tre. der altså kan bruges
som skabe lon !

Rul pap iret sammen til et
kræmmerhus, så to nabo-sider
kan limes sammen. Og sæt til
slut en hank på som vist på teg
ningen . Hanken kan passende I

være 2 x 20 cm .

Kom melet i en skå l. Hak smør- I
ret i med en kn iv og sm uldr med
fingrene, til det gryner. Bland
sukker, hjortetaksalt og vanille
sukker i dejen og saml med æg- r

get.
Lad dejen hvile tildækket. :

mindst et par ti mer i køleskabet. I
Tryk dejen i smurte forme, dæk :
med stanniol og bag i ca . 30 min . !
ved_20~~o~. ___

300 g mel. 125 g smør. 125 g
sukker. 1/. tsk hjortetaksalt. 1
tsk vanillesukker. 1 æg.

KAGEMÆND OG
-KONER

o
o

!{ æ ggene sammen, og rør
ker et i. Rør smørret blødt .
rør det i ægge-sukkermas- :

Tilsæt kardemomme og
-onska l og ælt melet i.
.ad gerne dejen hvlle koldt
' le timer.
.ul dejen ud på let melet
d og skær aflange, skrå fir
i te r med kniv ell er klejne
re. De skal være ca . 3 cm '
de og 6-7 cm lange. Skær
få cm langt sn it langs dej- o
eantens midte og fold den

ende gennem fligen, så der i
tår en løs »knude«. I
"arrn fedtstoffet op til 180C' !
' n fran skbrødstern ing skal
" e gyld en på et minu t - og
. klej nern e få ad gangen, til
e r lysebru ne og lette. Læg

:1 til afdrypn ing på fedtsu- :
-de papir.
'ent med at komme dem Då:
e til de er helt kolde - så
der de sig fine og sprøde I

'1ge uger!

, u.....~O,__" .\J~~U_ Ul JL!I....~..••......~..~~.~...~
'B rgaardens klejner Brune kager -
-g • 150 g sukker (knllpt 2 dl) 125 g smør eller margarine. 2
.50 g amør eller mllrgarlne. dl llrup • 125 g mørkt farin •

Is k kardemomme • reven 380 g mel (knapt 6'/, dl • 2 tale
l al 1 citron • 3 splk pilke- potølke. 1 lsk Itødt kanel •
,~ • 500 g mel (godt 8 dl). 1 tak Itødt Ingefær. 1 tak stødl

FEDTKOGNING: 750 g pal- nellike. 'I, tik slødt kllrd&mOm-
l . me • 'I, Ipak finthakket pome

ranukal • 25 g mandler (ca. '/,
dl).
PYNT: 125 g flormena (ca. 2'/,
dl) • 'I, l.k fltdike .ner eltren
..ft • ea, 1 æggehvlde • evt.
frugtfarve.

Smelt fedtstof, sirup og farin i
en gryde. Lad blandingen sva
le af.

Bland mel og potaske, bland
det med krydderierne og ælt
det i den lunkne sukkermasse.
Tilsæt pomeransskal og skol
dede, smuttede, finthakkede
mandler.

Lad dejen hvile koldt mindst
en time og gerne ' læ ngere .

Rul dejen tynd t ud og ud
stik eller skæ r den i forskel
lige faconer. Anbring dem på
en kold, letsmurt bageplade og
bag dem ved jævn varme,
175° , i 5-6 minutter. Pas på. de
ikke bliver for mørke!

Pynt med glasur og even
tuelt yderligere mandler.
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Carsten Thomsen løber med "overlæs".

Per Olsen spiser med hagesmæk.

I
J~e er kommet i løbetiden.

Fessor vasker hår i te.

Tommy Larsen invisterer i guldbare.

Jesper D. har fået dun på hagen.

Lars H. har fået oprettet et cykelværksted

på sit værelse.

Carsten Sigersted har været på massagek~inik.

'He n r i k Laursen besøger ofte en købmand i

Tyskland.

/. ••• Den gruppe der havde færest E\nmærkninger i

oktober,var ernæring gruppe l.

• ••

• ••

• • •

Kenneth M. elsker spagetti og cocktailpelser.

Morten E. køber "parfume" i elevbutikken. ~

Preben er vild med at kløve brænde.
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f"åneben~-------------

~~ STJERNE
Navn: Morten Jeppesen

Født: 3/1-1965
Skonummer: 44

Vægt: 77 kg
Øj enfarve: Lyseblå
Hårfarve: Mørkeblond
Skoleklasse: Jern & Metal
Hobby: Gå i bad
Yndlingsfarve: Sort
Yndlingsdyr: Hest
Mit idol: Santana
Mi n Drømmepige: Lone
Min livret: Boller i karry
Mit højeste ønske: At få en Golf GTI

Yndlings lærer: Connie
Yndlingsfag: Je/Me
Yndlingssport: KongFu
Det værste, der kunne ske: At vi ikke fik
lommepenge på JEG.
Hvilket arbejde kunne du tænke dig, når du
forlader JEG? - Låsesmed.
Hvad synes du om JEG i forhold til den skole
du gik på? - Den anden var noget l ... !
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At Preeutti hat sagt at han aldrig bliver om

talt i denne sandfærdige "spalte".

Kim Fl. er i familie med rødhuderne.

Carsten Sigersted kan ikke nå dørhåndtagene.

John Carlsen tror at billard kugler er lavet

af sammenpresset kerne mælk.

Tom Herman & Suzanne faldt for hinanden i

gymnastik.

Lars Mortensen tror at man skal være 18 år

for at drikke Mi1k Shake.

Jannie er imod ceneur.

Tonny J. elsker hvidtøl.

Ernæringsholdet dyrker morgensang.

Henrih L. har lært at svømme.

Lars M. tror at JEG ~r et holel-

han stiller sokkerne udenfor døren inden

sengetid.
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