VISUALIS
DANSKE DØVES UNGDOMSFORBUND

NR 4 · DECEMBER 2012

JULEHYGGE
Snaps, kopirumssex, tusindvis
af indpakkede gaver.
Kan det blive bedre?

Findes
virkeligheden?
· FraNUL
storhed
til fald · Farvel fra
Freja
Sn ser
og julemanden
bruger vi iTOLKE
· Pip fra
· Kompensatior
berøvelse
Schnaaps
·
Klatrenisser
·
Klubbernes
hjørne
dste du? · Overlevelsestur · Klubbernes hjørn

Visualis udgives af:

REDAKTØR

Danske Døves
Ungdomsforbund

Nu er det jul igen. Tiden for kopirumssex,
fulde nisser og juleudsmykning i alle afskygninger. Den rette julestemning skal spredes
så vidt ud som muligt. Alle skal opleve en
ekstase henover julen, som de aldrig har
oplevet før. Den samme fremgangsmåde
hvert år. Juletravlhed grundet meterlange
ønskelister, forsinkede tog grundet et enkelt
lille snefnug og snapsetømmermænd.
Alle kender det. Alle snakker om det. Om
hvor træls det er, når butikkerne bugner af
julesager allerede i begyndelsen af oktober.
Om hvad vi skal ønske, og at vi skal huske at
rykke andre for ønskesedler.

ANNONCE

Det er også årets allersidste Visualis. Hvis
jeg prøver at se tilbage på året, som er gået,
ser jeg en udvikling. Det er året, hvor jeg blev
ansat som redaktør på bladet. Der er sket
en del ændringer i Visualis og hos Danske
Døves Ungdomsforbund. DDU fik driftstilskuddet fra DUF genoprettet, fik flere klubber under sig og har igen markeret sig som
en organisation, alle vi døve unge kan stole
på og være stolte over. Desværre er vores
tilslutning til klubberne ikke lige god alle
steder i Danmark. Vores kære hjertebarn,
Globen Ungdom, måtte lukke ned efter
flere års kamp. Globen nåede at blive 43 år
gammel.
Dette nummer bliver lidt anderledes. Det
indeholder godter både til han- og hunkøn
(Kig på midtersiderne) og lidt julehygge. Bladet skal også indeholde et ordentligt farvel
til Globen Ungdom samt til vores skribent,
Freja Lilja-Nielsen, som gerne vil stoppe,
idet hun søger andre udfordringer.
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trykfejl.
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Der er en fejl i oktobernummeret
af Visualis. Vi glemte at skrive, at
det er Troels Holstein Madsen, som
skrev artiklen ”Den ultimative guide
til ekstra penge”, mens Søren Bro
Sparre tegnede de 6 små tegninger.
Vi beklager fejlen.
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Hej alle nordiske lande!

LEDER

NYT FRA DDU

Sæt et stort kryds i kalenderen!
DDU’s ordinære generalforsamling kommer til at foregå
d. 6. april 2013 hos Limfjorden, Aalborg. Det kommer til at
blive et weekendarrangement i weekenden 5.-7. april, så
sæt kryds i kalenderen, for det er noget, I ikke vil gå glip af.

3 LEA HOUBORG HYLDSTRUP NÆSTFORMAND
Måske sidder du i sofaen med det nye
blad i hånden og en kop varm kakao lige
nu, og det regner udenfor. Måske har du
glædet dig til dette blad, for at se hvad
Visualis nu handler om. Om der er noget drama denne gang, om der er nogle
emner, du kan diskutere med dine venner, eller om der er nogle billeder, du
lige skal tjekke.
Da det er en kedelig, småmørk tid, vi er
gået ind i, kan alt pludseligt føles gråt
og trist. Når vi nævner den ”mørke tid”,
mindes DDU med frygt sidste år, hvor vi
fik afslag på driftstilskuddet fra DUF,
hvilket gjorde, at vi var nødt til at fyre
sekretariatet af økonomiske hensyn.
Alt kørte på lavt brus indtil december,
hvor vi fik vores ankede sag godkendt
og kunne ansatte sekretariatet igen!
Siden da har vi knoklet for at bevare

driftstilskuddet og DDU’s ry generelt.
Siden da har vi omstruktureret bestyrelsens arbejdsgange, således at vi hver
især koncentrerer os om hvert vores
ansvarsområde, som så gør, at vi bedre
kan fordybe os.
MEN det er ikke en kedelig tid, bestyrelsen går i møde!
Vi har skabt flere nye ’traditioner’, som
vi glæder os til at overbringe til den
nye bestyrelse. Der er også en ting, vi
er glade for – vi har nemlig hele 8 ungdomsklubber nu (der kom desværre en
dårlig nyhed lige før deadline, Globen
Ungdom har valgt at lukke ned, best.)!
Med de mange ungdomsklubber, har
vi også skabt klubkonference (det tidligere klubmøde), hvor klubberne mødes to gange om året og får mulighed
for at sparre med hinanden. Der er også
opstået et udvalg, SAU
(samarbejdsudvalg), som
sørger for, at der arrangeres min. to landsdækkende arrangementer om
året. Vi har også lige haft
medlemsmøde i Jylland,
hvor jyske medlemmer fik
mulighed for at gøre DDU
opmærksom på dem selv.
I København holdt DDU en
frivilligaften, hvor der var

Når vi nævner
den ”mørke tid”,
mindes DDU med
frygt sidste år…

Bestyrelsen
glæder sig
til at møde
medlemmerne
noget oftere!
mulighed for at komme med nye ideer
til arrangementer i 2013 og derefter
melde sig til en arbejdsgruppe.
Alle de nye ting skal nu ske hvert år. Bestyrelsen glæder sig til at møde medlemmerne noget oftere!
Ps. Vil du selv være med i bestyrelsen
i den nye, spændende periode? Send
email til ddu@ddu.dk
Bestyrelsen ønsker dig en spændende
vinter!

Klubmøde
Denne gang foregik klubmødet i Århus hos Globen Ungdom. Under mødet blev klubbernes drift, fremgang og
tilbagegang osv. drøftet.
Lørdag startede lidt rodet, da klubberne og DDU, som ankom fra København, havde lavet den lille bommert at leje
et lig – med en defekt vinduesvisker (det styrtregnede den
dag), så de ankom to timer senere end planlagt, men det
blev taget med et smil.
Mødet foregik hele dagen, hvor der også var tid til en fælles frokost serveret af Kristine’s køkken, hvilket var lækkert, specielt tunmoussesandwichene var populære - det
ikke var alle, der nåede at få en. Om aftenen var der fælles
aftensmad, igen fra Kristines køkken og derefter social
hygge. Søndag bestod af workshops og foredrag, hvor vi
skulle tænke over reframing og branding af vores klubber.
Mødet sluttede godt, og alle var godt tilfredse med mødet,
og vi vil gerne takke Globen Ungdom for at have påtaget
sig denne sidste tjans, inden de lukker ned for klubben. Vi
kommer til at savne jer.

I sommeren 2013 er det tid for nordisk børnelejr,
og det er
vores tur til at arrangere lejren.
Lejren vil foregå på Västanviks Folkehøjskole i Leksa
nd
fra 7. til 13. juli. Se venligst: http://www.vastanvi
ksfhs.
se/1.php
Hvert land får lov til at sende 10 deltagere og 2
ledere.
Svenske ledere vil være på stedet.
Vi håber, at så mange mennesker som muligt komm
er, og
at det bliver en storslået lejr!!! :-D
Information om pris og detaljeret program komm
er
senere.
Kontakt os, hvis du har spørgsmål.
Nordiske hilsener,
Lejrgruppen, Sveriges Døveungdomsforbund
Kontakt: isabella.hagnell @sdrf.se

Efterårslejr 2012
DDU’s efterårslejr 2012 blev en succes, trods det at der kun
kom ni deltagere - i modsætning til de forrige års store
deltagerantal.
Vi besøgte bl.a. Fort Østerlund og blev udfordret i bueskydning, kast med tomahawk, skydning med luftriffel,
balancegang over vand, gyngeudspring over søen osv. Her
var deltagerne mere modige end os ledere. Labyrinthia i
Silkeborg blev udforsket med begejstring, lidt konkurrence
var der også. Derudover var man til bowling med snacks og
guf. I løbet af ugen var der også forskellige spil og aktiviteter om dagen og lidt konkurrence, bl.a. i bordtennis og
minigolf.
Ugen endte med lidt leg og afslapning i svømmehallen
inden aftenens store fest.
Vi medarbejdere vil gerne takke deltagerne for en rigtig
SKØN uge sammen med jer og håber, at I hyggede jer lige
så meget, som vi gjorde.
Vi håber, at deltagerne har mod på at deltage igen til næste år og vil medbringe nogle flere venner og veninder.
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Julens historie
i Danmark
3 FREJA LILJA-NIELSEN

I nutidens Danmark er julen en indiskutabel, tilbagevendende tradition i
de fleste danske hjem. Men hvor kommer denne tradition egentlig fra? Der
er så mange historier omkring julen,
hvilken en er den rigtige? Her kommer historien bag nogle forskellige
juletraditioner i Danmark.

ANNONCE

Jul
Ordet jul stammer fra vikingetiden,
hvor ordet betød ’festerne’. Julen
var en mid-vinterfest, hvor man
fejrede, at lyset (forhåbentlig) ville
vende tilbage, og de mørke tider
snart var ovre. Denne fest blev fejret fra
den 21. december på årets korteste dag
og flere dage frem.
Kravlenisser
Kravlenisser er en dansk opfindelse. De
kom til verden i 1947, hvor den danske
tegner Frederik Bramming lavede to
ark med nisser, der kunne klippes ud og
hænges op, dem kaldte han så for kravlenisser. De første udklipningsnisser fra
udlandet kom i starten af 1900-tallet.
Nisser
Nissen var oprindelig en gårdbo, et
overnaturligt mandligt væsen i skikkelse af en lille dreng eller en lille, gammel mand, der boede på gården eller i
laden. Gårdboens kælenavn var Nis eller Nisse, der kommer af den danske
form af Nikolaus. Gårdboen var
gårdens vogter, og hele gårdens
trivsel blev sat i forbindelse
med hans tilstedeværelse. Derfor
gjaldt
det
om at være

på god fod med ham, og derfor satte man grød ud til ham ved højtiderne. Hvis han ikke fik sin grød, ville
han forlade gården. Gårdboen hjalp til
med alt forefaldende arbejde på gården, men det var dyrene, der stod ham
nærmest.
Advent
Advent kommer fra det latinske ord
adventus og betyder ankomsten eller ”han kommer”. Adventen er de fire
søndage op til jul – altså de fire søndage op til den 25. december. Disse bliver
set som specielle lejligheder til at gå i
kirke, især fordi den første søndag i advent også er kirkeårets nytår.
Julegaver
Konceptet med julegaver var kendt,
før traditionen med juletræet opstod.
Oprindeligt var julegaverne til det lille
Jesu-barn, da det jo er ham, der har
fødselsdag. Men alligevel fik gårdens
folk konfekt eller pebernødder som
gave ved juletid. Senere blev det kaldt
for julerente, og var en del af husbon-

dens aftale med karle
og piger i forbindelse med ansættelsen – et par nye strømper eller et par
bukser. Senere endnu blev julegaverne
forbeholdt børnene, og man hængte
gaverne på træet. Først omkring midten af 1500-tallet begyndte fyrsternes
og andre velhavendes børn at få deciderede gaver. Borgerskabets børn kom
først med på bølgen i 17 1800-tallet.
Her begyndte skikken med at lægge
gaverne under træet også.
Hygge
Julehygge er også helt specielt og betegner den hygge, vi har i julen. Tit
bruges begrebet også til at fastslå, at
der ingen jul er uden traditionel mad,
kager og konfekt, da det er en vigtig
del af julehyggen. Til julehyggen hører
også ofte levende lys, som er med til
at skabe den hyggelige stemning i den
mørke tid.
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Globen Ungdom

1969-2012

fra storhed til fald
RASMUSSEN OG KRISTINE SEILER
3 HELLE
(TIDLIGERE BESTYRELSESMEDLEMMER)

Med vemod traf medlemmer af Globen
Ungdom i Århus lørdag d. 27. oktober
2012 beslutning om at lukke klubben
og lægge materialerne på hylden hos
DDU i de næste 10 år. Her har man mulighed for at få et indblik i Globen Ungdoms historie, som bare slet ikke må
gå i glemmebogen…
Den allerførste ungdomsklub for døve
og hørehæmmede i Århus Amt blev
stiftet i november 1969, samme år som
Neil Armstrong gik på månen som det
første menneske. Det har nok inspireret, da der skulle vælges navn til den
nye ungdomsklub, for klubben fik navnet ”Apollo, Ungdomsklub for døve i
Århus”. Tommy Andersen, senere formand for Århus Døveforening gennem

mange år, var den allerførste formand
og sad på posten i de første tre år. Klubbens navn Apollo blev i 1975 skiftet til
”Ungdomsklubben Østjyden, ungdomsklub for døve og hørehæmmede i
Århus Amt”.
Navneskift gennem tiden
I 1973 blev Bjarne Birk Nielsen, far til
døv datter, ansat som ungdomsklubleder for Ungdomsklubben Østjyden. Han
blev ansat af den sociale ungdomsforvaltning med det formål at hjælpe unge
døve med at planlægge arrangementer.
Han var også klubbens kontaktperson
til kommunen og varetog klubbens
eksistens. Han blev ansat, fordi det
var svært for unge døve at have kontakt til kommunen, da der dengang var
ringe tolkemuligheder. Unge døve boede dengang også spredt. Udover ungdomsklubslederen havde ungdoms-

klubben altid en bestyrelse. Bjarne Birk
Nielsen var ansat indtil 1990.
Dengang hørte ungdomsklubben og
Døveforeningen til i det gamle Døvehus
på Langelandsgade 24 i Århus C. Der
boede de indtil 1994, hvor hele Døvehuset flyttede til Engtoften 7 i Viby J, pga.
pladsmangel.
I 1997 skiftede klubben navn for tredje
gang og denne gang blev det til ”Ungdomsklubben Engtoften” pga. den nye
adresse. I starten - indtil 2001 - delte
man lokale med Døveforeningen. I år
2001 fik ungdomsklubben for første
gang egne lokaler, nemlig på Engtoften
5 i Viby J.
Godt et år senere, februar 2002, skiftede klubben navn for fjerde gang til
”Ungdomsklubben Globen” og igen for

femte gang i 2003 til ”Globen Ungdom”.
Denne kosmetiske navneændring blev
vedtaget, da ordet ”ungdomsklub”
ofte blev misforstået som en klub for
teenagere. Da vores målgruppe er unge
og voksne mellem 15-30 år, blev navnet
ændret, så det gav en mere rigtig opfattelse af klubbens målgruppe.
Arrangementer
Ungdomsklubbens større bedrifter
gennem tiderne har været hytteture
og julefrokoster. Der har også været arrangeret skiture og teltture til Sverige.
Dengang arrangerede man ungdomstræf mellem klubberne og konkurrerede mod hinanden om viden og i fysiske
udfoldelser. Der har også gennem tiden været flere fredagsbarer og fester.
I 1979 til midt 90’erne var der også en
juniorklub, som ungdomsklubben var
med til at oprette.
Der har også gennem tiden været god
kontakt mellem Ungdomsklubben og
Århus Døveforening, hvor Ungdomsklubben var dybt involveret i Døveforeningens arbejde – der sad blandt
andet mindst en ung i hvert udvalg. Sådan var det ikke længere gennem den
sidste tid, men man forsøgte dog at
planlægge noget sammen, f.eks. Tegnsprogsløb/høstfest og sommerfest.
Tidligere gav Døveforeningen Ungdomsklubben et økonomisk tilskud
fast en gang om året, men sådan har
det ikke været i de sidste år. Dengang
kunne Ungdomsklubbens medlemmer
være medlem af Døveforeningen gratis
i tre år, hvis man var under 30 år.
De sidste fem år har Globen Ungdom
haft en række succeser og faste arrangementer, som gennemførtes år efter
år. Disse var bl.a. julefrokost, sommerfest, temafest og en fest for frivillige.
Derudover havde Globen Ungdom to
årlige medlemsaftener, hvor medlem-

merne selv foreslog nye arrangementer og meldte sig som arrangører, og
ved samme lejlighed blev halvårsplanen fastlagt. På den måde havde
medlemmerne stor indflydelse på aktivitetsniveauet i klubben.
Kamp mod Århus kommune om lokalet på Engtoften
December 2006 fik Globen Ungdoms
bestyrelse med kort varsel besked
fra Århus kommune om, at Globen
Ungdom og Døveforeningen skulle
forlade Engtoften pr 1. januar 2007,
da bygningerne skulle ombygges til
et center for multihandicappede. De
unge brugte deres juleferie på at afgive klager og protester til kommunen. Efter nytår trak kommunen planen tilbage og lod Globen Ungdom
og Døveforeningen beholde deres lokaler. Vi fik aldrig besked på, hvorfor
kommunen pludseligt trak planen
retur. Men der var stor begejstring
blandt de unge, fordi de fik lov til at
beholde lokalet.
De sidste to år oplevede klubben
faldende medlemstal og faldende
deltagelse til arrangementer, da
flere unge flyttede fra Århus. Dette
havde en stor betydning for klubbens drift, der dermed mistede sit
lokale på Engtoften i januar 2012,
for det var Århus Kommune, som
ejede lokalet. Igen havde Region
Midtjylland besluttet, at de ikke
ville drive Engtoften efter 31. december 2010 og bad Globen Ungdom om at forlade lokalet. Region Midtjylland ville ikke finde et
nyt lokale til Globen Ungdom, da
klubben kun havde få medlemmer,
som var bosat i Århus kommune.
De øvrige medlemmer boede i andre kommuner, og dette medførte,
at Århus Kommune fralagde sig alt
ansvaret for at finde et nyt lokale
til Globen Ungdom, for de så ingen
grund til at drive lokalet på grund
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af det begrænsede antal medlemmer
med bopæl i Århus Kommune. Globen
Ungdom, med opbakning fra DDU og
Døveforeningen, kæmpede mod Region Midtjylland for at beholde lokalet.
Desværre tabte Globen Ungdom kampen om at få lov til at beholde lokalet
på Engtoften og afleverede nøglerne
januar 2012 efter et års kamp.

Til generalforsamlingen d. 13. januar
2012 ønskede bestyrelsen at lægge
Globen Ungdom på hylden, da så få
mennesker viste interesse for Globen Ungdom, og flere arrangementer
måtte aflyses. Men med opfordring fra
DDU og få medlemmer, forblev klubben
i drift, mens man forsøgte at finde en
løsning vedr. lokaler.
Desværre havde bestyrelsen ni måneder senere mistet interessen og motivationen til at fortsætte bestyrelsesarbejdet i Globen Ungdom på baggrund
af manglende lokale, og det var ikke let
at finde et nyt, da det ikke måtte koste
noget. Derudover flyttede flere døve
unge væk fra Århus af forskellige grunde. Hele bestyrelsen og suppleanten
valgte at trække sig fra Globen Ungdom
og holdt ekstraordinær generalforsamling lørdag den 27. oktober 2012.

død frem for en langsom og pinefuld
død, og derfor ønskede medlemmerne,
at Globen Ungdom ikke skulle holde
endnu en ekstraordinær generalforsamling, men lukke med øjeblikkelig
virkning, fordi der var ingen, der havde
vist interesse for at stille op til bestyrelsen.
Alle ejendele og pengekassen blev
overdraget til opbevaring hos DDU i 10
år (ifølge vedtægterne). Når en gruppe
unge friske mennesker engang erobrer
Århus og ønsker at genåbne Globen
Ungdom, kan de henvende sig til DDU
eller finde oplysninger inde på www.
globenungdom.dk
Du kan læse referatet fra den ekstraordinære generalforsamling på www.
globenungdom.dk

Til generalforsamlingen var der ingen,
der ønskede at stille op til formandsposten, hvilket resulterede i at generalforsamlingen kun varede 25 minutter, og dermed blev Globen Ungdom
erklæret for LUKKET efter 43 års eksistens. Medlemmerne stemte for at
Globen Ungdom skulle have en hurtig

Ære være Globen Ungdoms minde
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Julegodter
Tegnet af Søren Bro Sparre
Hermed lidt julegodter til begge køn! Klip ud og
hæng dem op.
De spreder med garanti et par smil og lidt varme i
dagligstuen!
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3 SOFIE HEILMANN

Schnaaps
Nu er julen kommet til Danmark, og vi ved alle,
at med julen kommer der en masse julefrokoster arrangeret af alle mulige.
En vigtig del af julefrokosten, som måske ikke er så afholdt af mange, er
snaps.
I Danmark er snaps synonymt med
brændevin og akvavit og står gerne
på bordet ved diverse højtider, heriblandt julen.
Men ved du nu alt, hvad der er at
vide, om snaps?

ANNONCE

Den bogstavelige betydning
Selve ordet snaps kommer fra tysk
og betyder ’mundfuld’ eller ’slurk’.
Ordet dukkede op i det danske
sprog i 1700-tallet.
Et andet ord, der er synonymt med
snaps, er akvavit. Vi kender blandt
andet ordet fra Aalborg Akvavit.
Det kommer af latinsk, ”aqua vitae
”som betyder ”livets vand”. Se det
er ret interessant, at en alkoholisk
drik bliver forbundet med livets
vand. Mon ikke det hænger sammen med Jesus, der lavede vand
om til vin?!
Afholdsbevægelsen
Efterhånden som det bliver almindeligt at drikke brændevin (som
også er et ord synonymt med
snaps) til hverdag, bliver alkohol
pludselig et almindeligt socialt
problem i 1800-tallet. USA lagde
ud med afholdsbevægelsen, som
også påvirkede Sverige og Norge
(der var ligeså glade for denne
drikkelse). Både Sverige og Norge
lavede restriktioner ved salg af
alkohol. Men skete det for Danmark? Næh, det eneste, der blev
ulovligt herhjemme, var hjemmelavet brændevin. Danmark i en
nøddeskal.
Hvor drikker man hvad i julen?
Jo, jo, den er god nok. Det er for-

skelligt, hvad vi danskere foretrækker af alkoholisk drikkelse i julen.
Ifølge Danmarks Statistik køber københavnerne gladeligt endnu mere Gammel Dansk i julemåneden. I Nordjylland foretrækker de snaps og bitter.
Tilsyneladende er det en anden historie i Region Syddanmark, hvor
de skænker cognac op i julen.
Derimod drikker midtjyderne og
sjællænderne ikke særligt meget.
De to steder er dér, hvor man køber mindst alkohol pr. husstand i
julemåneden.
Fuldemandsdrik?
Faktisk har snapsen fået en renæssance i Danmark, ifølge
samvirke.dk. Indtil for nyligt
blev snaps betragtet som fuldemandsdrik. Men på grund af
det nye fokus på nordisk mad, er
snaps blevet in igen. Så nu skal
man tilsyneladende drikke snaps
for at være hip med de smarte.
Alternativ snaps?
Snaps er jo ikke ligefrem kendt
for at være sødt og nemt at sluge.
Faktisk ser man oftest, at det er
fyrene, der hælder dem ned til
julefrokoster, hvor pigerne holder igen (selvom jeg dog er ret
sikker på, at der er enkelte piger,
der er seje nok til at hælde en
shot snaps ned uden problemer
– respekt til jer!). Snapsen er ret
stærk og har måske ikke den bedste smag. Men der er håb for de
sarte, der gerne vil være med…
Lav jeres egen snaps på vodka i
stedet for akvavit!
På nettet bugner det med opskrifter på, hvordan du laver din egen
”snaps”, og der er opskrifter til enhver smag.
Rigtig glædelig schnapsejul
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Findes julemanden?
en
3 FREJA LILJA-NIELSEN
Hvorvidt julemanden eksisterer, vil altid være et trosspørgsmål, men for sjovs skyld opremses der herunder et forsøg på
en nøje gennemarbejdet begrundelse for, hvorfor det er så
usandsynligt at julemanden eksisterer, eller i det mindste
bare det at han flyver rundt med gaver juleaften.
Der er omtrent 2 milliarder børn i verden. Men da julemanden tilsyneladende ikke har noget at gøre med hinduer,
muslimer, jøder og buddhister, reduceres arbejdsbyrden
med ca. 85%. Tilbage er der 378 millioner. Med et gennemsnit på 3,5 barn pr. husstand (Statistisk Årbog) giver det 91,8 millioner hjem. Julemanden har, takket være
tidszoner og jordens rotation, 31 timer til at uddele gaver i,
hvis han vel at mærke rejser fra øst mod vest.
Dette bliver til 822,6 besøg pr. sekund. Dette betyder, at
julemanden i et almindeligt kristent hjem kun har 1/1000
sekund til at parkere slæden, finde de rigtige gaver, kravle
ned gennem skorstenen, lægge en gave i sokkerne, fordele
resten af gaverne under juletræet, snuppe en pebernød eller
julekage samt lidt mælk, komme tilbage til kanen og videre
til det næste hus.

ANNONCE

Hvis vi antager at de 91,8 millioner hjem ligger ligeligt fordelt rundt om Jorden, betyder det, at der er 1,248 km mellem
hver husstand. Det bliver en rejse på i alt 120,8 millioner km,
og så er der ikke regnet med stop til tissepause, fodring og
’vanding’ af dyr.
Julemandens slæde skal altså bevæge sig 1.040 km pr. sekund – 3.000 gange hurtigere end lyden. For sammenligningens skyld kan det fortælles, at den hurtigste raket flyver
43,8 km pr. sekund; og et almindeligt rensdyr løber max 25
km i timen. Dog skal det fortælles, at selvom der ikke er
opdaget flyvende rensdyr endnu,
er der jo stadig millioner af
uopdagede dyrearter på
kloden, så vi kan ikke affærdige, at der findes flyvende rensdyr.
Vægten på slæden er også
ganske interessant. Lad os antage
at alle børn får en standard pakke
med Lego på et kilo. Så vil slæden
veje 378.000 tons. Her er vægten på selve slæden samt den
overvægtige julemand ikke
regnet med. Til sammenligning er det fire gange vægten
på skibet Queen Elisabeth II.
Når 378.000 tons bevæger sig
1.040 km pr. sekund udvikles der
en kolossal luftmodstand. Det vil
16
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opvarme rensdyrene på samme måde som et rumskib, der
kommer ind i jordens atmosfære. Det forreste par rensdyr vil
absorbere 14,3 trillioner joules per sekund pr. rensdyr.
Kort fortalt: De vil øjeblikkeligt brænde op, antænde rensdyrene bagved sig og starte en kædereaktion af hurtige og
høje eksplosioner. Hele rensdyrflokken vil være væk i løbet
af 4,26 tusindedele af et sekund. Julemanden vil blive udsat
for en centrifugalkraft svarende til 17.000 gange hans egen
vægt. En julemand på 125 kg vil blive kastet tilbage i slæden med en kraft på 2.200.007 kg, hvilket øjeblikkeligt ville
knuse hvert et ben i hans krop og lave ham til risengryn.
Konklusion: Hvis julemanden nogensinde har levet, ja, så
gør han det ikke mere.
Teksten er taget (med modifikationer) fra:
http://www.emu.dk/gsk/fag/kri/tradition/jul/oprindelse/
julemand.html

etflix er endelig kommet til
Danmark efter lang ventetid og
til stor glæde for mange. Dog
er udvalget noget begrænset
i forhold til den amerikanske
version. Men vidste du egentlig, at du
kan se den amerikanske version af Netflix helt lovligt?

SÅDAN KAN DU FÅ DET BEDSTE UD AF

3 SOFIE HEILMANN

For at se den amerikanske version
af Netflix, kræver det, at du ændrer
DNS-indstillingerne, som ændrer din
IP-adresse. Adressen bruger Netflix til
at identificere dig for at afgøre, hvilket
indhold du kan se.
VPN-indstillingerne kan ændres således, at Netflix tror, at du er i USA med
en amerikansk IP-adresse. Men det er
ikke gratis. Det koster 4,99$ om måneden, hvilket svarer til ca. 30 danske kr.
Derfor skal du overveje, om det kan betale sig, da det er oveni den månedlige
pris for Netflix.
Step 1.
Vælg en VPN service, du vil abonnere
på. Af egen erfaring anbefaler jeg www.
unblock-us.com, som blandt andet er
den billigste på markedet og meget pålidelig.
Her går du ind og tilmelder dig. Pt. er
der et tilbud om en gratis prøveperiode
i en uge. Så kan du se, om den er god
nok til dig.
Dog skal du registrere dig og indtaste
betalingsoplysninger. Jeg anbefaler, at
du betaler via paypal, så er du sikret på
den bedste måde.
Step 2.
Unblock-us tilbyder løsning til alle
former for gadgets, inklusiv Apple tv,
PlayStation 3, Xbox 360 og mange andre, som du kan se Netflix fra. Hvis du
har Windows, kan du downloade en opsætningsguide, som tager dig i hånden
skridt for skridt. Har du Mac, er der en
guide inde på unblock-us, som du kan
følge trin for trin. Guides til opsætning
på alle platforme findes på http://
www.unblock-us.com/how-to-set-up/.
Step 3.
Når du har fået opsat den nye DNSadresse ifølge guiden, er det næste
skridt at registrere dig hos Netflix,
medmindre du allerede har en Netflixkonto i den danske version. Men fordelen ved at lade dig registrere hos den
amerikanske version er, at du kun skal

betale 7,99$, hvilket svarer
til ca. 50 danske kroner.
Med unblock-us og amerikansk Netflix koster det i
alt ca 80 kr, hvilket svarer
til prisen for det danske
Netflix-abonnement.
Dette gøres ved, at du går
ind på netflix.com og registrerer dig. Når du kommer til, at du skal indtaste
adresse, er der et lille trick,
du er nødt til at gøre, for at
det kan lykkes. For du skal
nemlig have en amerikansk
adresse for at kunne registrere dig. Du
skriver din adresse som den er, men
med en lille ændring ved dit postnummer.
Step 4.
Du er nødt til at have et amerikansk
postnummer, men samtidig skal den
passe sammen med den danske adresse, som er knyttet til dit dankort. Amerikanske postnumre har fem cifre, mens
de danske postnumre kun har fire. Det
er meget simpelt, du skal blot tilføje
et ekstra tal i dit postnummer. For at
tjekke om postnummeret eksisterer i
USA, tjekker du det her: https://tools.
usps.com/go/ZipLookupAction!input.
action?mode=2
Et eksempel: Mit postnummer er 2400,
og jeg prøvede mig frem med 24000,
hvilket ikke var et gyldigt postnummer.
Jeg prøvede med 24001, hvilket heller
ikke var gyldigt. Men 24002 var gyldigt,
og det kunne jeg bruge som mit postnummer til registreringen af Netflix.
Ved resten af registreringen gør du
bare, som du normalt gør.
Step 5.
Nu er du kommet til det step, hvor du
blot skal nyde den amerikanske version af Netflix. Ovenikøbet kan du også
nyde en masse gode og nye serier, der
kommer på hulu.com. De nye episoder
kommer typisk dagen efter, det har
været i amerikansk tv, så du er foran
de fleste danskere, der følger serien på
dansk tv, som oftest er en sæson bagud. Desuden kan du følge ”Switched at
Birth”-serien, hvis anden sæson starter
i januar.
Det skal lige bemærkes, at underteksterne på den amerikanske version af
Netflix og hulu.com er på engelsk.

Et hemmeligt tip:
Jeg opdagede, at der var nogle serier,
der blev vist på den danske Netflix,
som ikke blev vist i den amerikanske
Netflix. Jeg følte mig godt og grundig
snydt. Indtil jeg downloadede Netflix
app’en på min iPhone og opdagede, at
den viste dansk indhold. Fordi jeg kun
har ændret DNS-indstillingerne på min
computer, er min iPhone intakt med de
danske indstillinger og derfor kunne jeg
bruge den danske version af Netflix – til
stadig kun 50 kr om måneden.
Det er dog lidt småt at se serier og film
via iPhone, men hvis du har en tablet
eller to computere, så kan du med stor
fordel både se den amerikanske og den
danske version på de forskellige platforme.
Sidste ord
Det gode ved alle de guides, der findes på nettet, er, at man ikke behøver
at være inkarneret techno nørd for at
kunne gøre sådan noget som at ændre
DNS-adressen. I dag kan alle være med
uden at skulle have skrevet ph.d. i ITteknologi. Det eneste du skal gøre, er
at taste søgeordet ind på google.dk og
så gør google resten af arbejdet for dig.
Internettet længe leve!

www.unblock-us.com

18

19

september

september

Well, it’s time for
me to leave...

KLUBSIDE

GLOBEN

3 FREJA LILJA-NIELSEN

Indimellem sker der så meget nyt i ens
liv, at man er nødt til at sortere lidt ud i
de ting, man fokuserer på. Man skal jo
nødigt gå ned med flaget, bare fordi der
er alt for meget man gerne vil. Fokus vil
altid ændre sig, efter nogle år vil der
være noget nyt, man begynder at fokusere på. Nogle fokuspunkter fortsætter
hele livet, mens andre kun består i et
vist tidsrum.
Jeg har efter lange overvejelser besluttet at stoppe som skribent i Visualis.
Mit liv er blevet fyldt af alt muligt andet – bl.a. 3.g på gymnasiet med alle
dets lektier, afleveringer, fester og ikke
mindst den store SRP-skrivning lige om
hjørnet. Derudover er jeg i gang med at
tage kørekort, hvilket også tager
en del fritid, samt kæresten
og lejlighedssøgning.

Mit fokus har ændret sig. For 2 år siden
overvejede jeg at blive journalist, og
derfor tog jeg kontakt til Visualis, og
startede for 1½ år siden. Visualis var en
mulighed for at få afprøvet mine journalistevner samt snuse lidt til det at
være journalist - på deltid altså. Visualis har givet mig rigtig meget, jeg har
fundet ud af, hvordan det fungerer med
et lille blad, som kun skal ud til ganske
få mennesker. Jeg har lært at arbejde i
et team og har lært nogle nye mennesker at kende.
Med hensyn til mine nutidige planer for
fremtiden er jeg splittet. Jeg vil gerne
ind og læse på KU (red. Københavns
Universitet) – det virker mest naturligt
for mig, når jeg bor på Sjælland, og så
er der et eller andet specielt ved
KU, da min far uddannede sig
til jurist derinde.

På den ekstraordinære generalforsamling blev Globen Ungdom erklæret for lukket. Alle Globen Ungdoms ting/møbler
vil blive sat til salg på auktion. Mere oplysninger kommer
løbende – hold øje med vores hjemmeside, www.globenungdom.dk, eller vores Facebook-side.

Men hvad jeg gerne vil læse, er et godt
spørgsmål. Enten vil jeg læse dansk,
jeg har altid interesseret mig for sproget, både mundtligt og skriftligt. Her
tænker jeg på at arbejde som forlagsredaktør efter universitetet. Eller også vil
jeg læse jura, hvor jeg også kan bruge
min kærlighed til sproget – selvfølgelig
et helt andet slags sprog. Jurafaget er
så bredt, og der er mange spændende
muligheder inden for faget.

På vegne af Globen Ungdoms bestyrelse, vil vi sige tusind
tak til DDU’s bestyrelse og sekretariat for deres opbakning
gennem det sidste år, og tak fordi de var der for os. DDU har
styrket klubberne i Danmark og givet dem mulighed for at
udfolde et stærkere samarbejde på tværs af landet. Bliv ved
med det!
Vi vil også gerne sige tak til alle gamle bestyrelsesmedlemmer og også både tidligere og nuværende medlemmer for,
at de har bidraget med mange gode stunder, minder og ikke
mindst deres frivillige hænder for Globen Ungdom siden
1969.

Der er så mange spændende muligheder, og det kan være svært at finde
ud af, hvad der er bedst for én. Jeg har
været i studiepraktik på danskfaget på
SDU i Odense (Syddansk Universitet)
i tre dage i uge 43, og det var kanonspændende. Alligevel vil jeg også i december være studerende for en dag på
jurastudiet på KU. Jeg tror på, at disse
forløb hjælper mig til at tage den rigtige
beslutning.

Med blandede følelser og vemod over at skulle skrive det
allersidste nyhedsbrev til Visualis, vil vi gerne sige tak for
denne gang.
Kærligst Globen Ungdoms bestyrelse

Jeg vil gerne takke Visualis’ redaktion
for det sidste 1½ år for at have taget
godt imod mig, både den gamle og den
nye. Det har været udbytterigt, og jeg er
glad for, at jeg har været en del af Visualis. Hvem ved, måske kommer jeg
tilbage en dag..?
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LADY LIKE

LADY LIKE

Navn: Lady Like
Lokalitet: København
Hjemmeside: ladylike1205.dk
Medlemstal: 46
Antal Aktiviteter indtil nu (2012): 4
Øvrig?: Medlemskab af Lady Like? Mail til
Ladylike1205@gmail.com
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ABSALON

Navn: Absalon
Lokalitet: København & Sjælland
Hjemmeside: www.abs17.dk
Medlemstal: ca. 67
Antal Aktiviteter indtil nu (2012): 17

Absalon Ungdomsklub
ønsker jer alle rigtig glædelig
jul og godt nytår

Lady Like ser frem til et nyt år med en masse spændende
aktiviteter. Ønsker du et bestemt arrangement, eller vil du
selv være med til at arrangere en aktivitet, så kontakt vores
AU-ansvarlige Klara Danø ved at gå ind på vores hjemmeside
www.ladylike1205.dk.
Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.
Julehilsner fra
Lady Like Bestyrelsen
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GENTLEMEN’S FINEST
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Navn: Gentlemen’s Finest
Lokalitet: København
Hjemmeside: www.gentlemens-finest.dk
Medlemstal: 54
Antal Aktiviteter indtil nu (2012): 15
Øvrig?: Kun adgang for mænd!

Gentlemen’s Finest arrangerede d. 20.
oktober en kæmpe oktoberfest for alle
- hvor der var op til 100 fremmødte gæster. Der var lækker buffet med hele to
store pattegrise, og der blev serveret
masser af lækre 1-liters fadøl. Stemningen var i top, og folk nød festen for
fulde gardiner. Vi vil gerne takke alle
gæster, der var rigtig gode til
at give hinanden og Gentlemen’s Finest en rigtig fed
dag!

Husk vores sidste åbningsdag den 21. december
med æbleskiver og gløgg - og - forhåbentlig helt
overstået renovering!
Gentlemen’s Finest afholder generalforsamling d. 2. februar 2013. Tjek
vores hjemmeside for at finde flere
oplysninger.

Vi åbner igen i det nye år den 4. januar
med nytårstale fra DDU’s formand Coilin Boylan
Jeritslev!
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