
Nr. 11 - Januar 2019

Gode råd til at skrive dagbog

Ben Affleck

TV2 Lorry´s besøg på JAC



Information



Information Dagbog
Hvad er en dagbog og hvad 
kan den bruges til.
En dagbog er nemlig rigtig 
god at skrive i, den kan give 
rigtig meget til en. Man kan 
skrive noget om ens arbejdes-
dag om hvad der er sket og 
hvad du synes om dagen det 
kan være du har haft meget 
overskud til din omgiveleser 
og måske haft det sjovt med 
din kollegar.

Du kan skrive lige det der fal-
der dig ind, det vigtigste er, 
at du synes det er godt det du 
skriver og du finder ro i det 
du har skrivet. Skriv hvad dag 
og år det er. Du kan optage 
din tale på din mobil hvis 
du ikke kan skriver og det er  
genialt.App´en hedder MD 
Moment D og du kan hente 
den ned på din mobil eller 
iPad og den er nem at bruge.  
Her er der nogen eksembler 
på hvordan du skrive:

1) jeg heder Jens jeg er glad 
lige nu fordi jeg har det godt 
med mig selv jeg har det godt 
der hvor jer er i mit liv. Der 
hjemme laver jeg det jeg har 
lyst til, jeg spiller PS3 og tæn-
ke om der kunne være noget 
fedt i det til arbejde jeg taler 
med Lars om det i morgen.

2) I dag har jeg haft en lorte-
dag, alt har været noget lort 
der bliver talt negativet folk 
var sure og det hele gik af  
røven til, men så tog jeg  
musik på - tænkte på noget 
godt, og i morgen har jeg  
besluttet mig for at jeg ikke 
vil tage det negative med på 
mit arbejde og ikke tænke 
mere over det.

3) Jeg startede med at skrive 
davbog i 2017, jeg fandt ud 
af det gav mig noget godt. Jeg 
prøvede, at sætte mig ned der 
hjemme og begyndte at skrive  
om de ting der er i mit liv. 
Om det jeg syntes var godt og 
skidt for mig det var blandt 
andet Facebook som gjore 
mig gal og sur fordi jeg syntes 
det er spild af tid for mig.
Jeg skriver davbog når der er 
nogen ting der går op for mig, 
når jeg er glad for noget eller 
ked af noget eller hvis der er 
noget jeg har været ude for, 
og så læser jeg det op for mig 
selv nogen gange også lige 
pludselig går det op for mig, 
hvad jeg synes der er godt 
for mig. Jeg mener, at andre 
kunne have glæde af at skrive 
dagbog, man kan give sig selv 
tid og skrive når man har lyst 
og hvis man ikke kan skrive, 

Af: Jens Piening

kan man bruge sin mikofon 
i mobilen i noter, men man 
behøver ikke at skriver så 
meget måske bare 2 - 3 linjer. 

”Jeg har spist pizza og set en 
god film og så gik jeg i seng.”

Som du kan det se, så kan det 
være kort eller langt men det 
vigtigste er, at du synes det 
er godt og du er kommet ud 
med det du synes er vigtig 
for dig og  det kan være med 
til at hjælpe dig.



Kandis Jubilæum

Kandis 30 års Jubilæum var 
d. 4 Januar 2019.  
 
Kandis har i den tid de har 
eksisteret som band, solgt 
over 1,5 millioner  Alum  og 
de har en fanklub på omkring 
3000 medlemmer.

I 1993 fik de deres gennem-
brud  med nummeret ”med 
en lille ring af guld”. 
Kandis har et Kæmpe katalog 
af sange, som de har bygget 
op igennem årene.

De giver koncerter  i Tysk-
land, Sverige, Norge og selv-
følgelig Danmark.

Hvis du vil være med i fan-
klubben, af Danmarks bed-
ste dansktop band, så kan du 
se deres kontakoplysninger  
nedefor.

Kandis fanklub
Postbox 97
DK -7700 Thisted
Tlf. 96195409
Fax. 96195400

Af tekstforfattere til Kanis 
sange, kan nævnes:
Lonnie Kjer 
Keld Heich
Jørgen deMylius
Velproduceret 
Søren Bundgaard

Kandis blev Dannet i 1989, 
og består af medlemmerne:

Guitar og Sang:
Johnny Hansen
Jens Erik Jensen       

Keyboards og Sang:
Jørgen Hein Jørgensen

Trommer og Sang:
Frank Thøgersen

Tidligere medlem:
Michael Kratz

Af: Kenneth Bech



Kandis Jubilæum Ben Affleck

Ben Affleck er en amerikansk 
skuespiller/instruktør hans 
fulde navn er Benjamin Geza 
Affleck Boldt.

Han er født den 15/8. 1972 
og han er opvokset i Boston, 
USA.

Han fik sit store gennembrud 
hvor han sammen med barn-
domsvennen, skuespilleren 
Matt Damon
skrev manuskriptet til filmen 
Good Will Hunting og hvor 
de begge to spiller med i.
Men de fleste husker ham 
nok bedst fra Pearl Harbor 
hvor han spiller hovedrollen 

som piloten Rafe McCawley. 
Udover Matt Damon har Ben 
arbejdet sammen med store 
skuespillere som blandt an-
det Morgan Freeman, Samuel 
Jackson , Sandra Bullock , Ju-
stin Timberlake, Gal Gadot,  
Jeremy Irons,
Bruce wills, Russel Crow, og 
afdøde Robbin Williams, 
Gwyneth Paltrow og J.lo.
i 2012 vandt han en Oscar, for 
bedste film, med filmen Op-
ration Argo hvor han både 
var instruktør og spilled ho-
vedrollen og udover det hjalp 
George Cloney ham med at 
skrive den.
I  marts 2019 kommer der en 

film med ham på Netfilx der 
hedder Triple Frontier, og se-
nere i 2019 eller 2020 kom-
mer Justice League part two.

Ben Affleck har en lille bror 
der Hedder Casey Affleck der 
også er skuespiller og han har 
blandt andet spillet en lille 
birolle i Good Will Hunting 
hvor han spillede en af ven-
nerne til Ben og Matt og så 
spillede han hovedrollen i 
Bens første film som instruk-
tør der hedder Gong Baby 
Gong hvor Ed harris og Mor-
gan Freeman også medvirker. 
Det var alt fra en af Danmarks  
største Ben Affleck fans.

Af: Pernille Lavard



Robotdrengene

Robotdrengene består af 
Jeppe og Nick. Drengene  
danser robotdans, og laver 
ting der er en blanding af 
electric boogie, breakdance, 
mime, stumfilmsskuespil og 
akrobatik.
Jeppe er 28 år og Nick er 31 år. 
Drengene mødte hinanden i 
år 2006, da de begge var med 
i forestillingen ”Nøddeknæk-
keren” på Aveny-T teateret 
i København. De har senere 
lavede deres egen forestilling 
på Aveny-T der hed ”Det sid-
ste show”, selvom de siger at 
det ikke er det sidste show de 
laver. De vandt et talentshow 
der hedder Talent Danmark i 
2008. 

De har været med i Panto-
mimeteatret i Tivoli, hvor de 
lavede en forestilling hvor de 
dansede robotdans. Dren-
gene danser indimellem med 
deres gode ven Martin, han 
er også rigtig god til at danse. 
De danser også med Steen 
Koerner, han er også super 
god til at danse robotdans. 
Både Jeppe, Nick og Mar-
tin var med i danseforestil-
lingen ”Cykelmyggen Egon” 
på Østre Gasværk Teater på 
Østerbro i København. Fore-
stillingen spillede fra d. 6. 
december 2012 - 13. januar 
2013. 
Drengene har optrådt i hele 
verden, og har været med i en 

masse TV-shows rundt om-
kring. Her i Danmark har de 
været med i Cirkus Summa-
rum.

Jeg kan rigtig godt lide ro-
botdrengene, jeg er faktisk 
rigtig stor fan. Jeg blev fan af 
drengene da jeg så dem vinde 
Talent Danmark. Jeg kunne 
godt tænke mig at møde dem, 
interviewe dem og måske få 
en autograf og et billede. Jeg 
følger dem på Instagram, 
hvor de lægger billeder og vi-
deoer op af at de danser, men 
også videoer af at de bare 
fjoller. Deres Instagram hed-
der: Robotboysofficial. Man 
kan også finde videoer på  

Af: Julie Bloch



Robotdrengene

YouTube med dem, hvor man 
kan se dem danse. Her kan 
man også se dem danse med 
deres venner Steen og Mar-
tin. Jeg ser YouTube-videoer 
med dem hver eneste dag. 
Jeg er også selv begyndt at 
danse robotdans. Jeg dan-
ser hele tiden, både når jeg 
er hjemme og når jeg er på  
arbejde. 

Jeg har set dem optræde i 
Helsingør for nogle år siden. 
Det var helt tilfældigt at jeg 
var i bycenteret på samme 
tid, så jeg blev meget glad og 
overrasket. Drengene lavede 
et danseshow og skrev auto-
grafer.

Af: Julie Bloch



TV2 Lorry´s besøg på JAC

Fakta om TV2  Lorry: Lorry 
er en tv-station man kun kan 
se, hvis man som os, bor i 
Hovedstadsområdet. Det er 
der så også 1,9 millioner der 
gør, så hvis man kommer i et 
af Tv2 Lorrys programmer, 
er der mulighed for at rigtig 
mange mennesker ser en i 
fjernsynet. Tv2 Lorry sender 
programmer om nyheder 
og spændende ting der sker 
i netop dette område som vi 
arbejder og bor i.
Herunder kommer I til at 
læse hvordan det var da Tv2 

Lorry besøgte vores arbejds-
plads:

Peter Boye der er journalist, 
kom på besøg på Sandtoften 
den 4/12 i anledningen af at 
vi på JAC er kåret som Dan-
marks bedste offentlige ar-
bejdsplads. Han ville gerne 
lave et indslag med os borge-
re, fra de forskellige værkste-
der for at høre hvorfor netop 
JAC var blevet kåret som 
Danmarks bedste offentlige 
arbejdsplads.
Dagen efter at udsendelsen 

var blevet sendt, var der flere 
der ikke havde set den. I Ra-
atstof blev indslaget vist til 
den ugentlige inspirationsti-
me. Man kan også finde klip-
pet inde på JAC’s facebook-
side, hvor det har fået mange 
likes og kommentarer. 
Alle syntes det var fedt, både 
at se sig selv men også sine 
kollegaer, samt alt den posi-
tive respons der har været. 

På baggrund af dette, har vi 
valgt at lave denne artikel.

Af: IKT



TV2 Lorry´s besøg på JAC

Vi har interviewet Jens fra 
Raatstof Medie. Læs her om 
hans oplevelse med at være i 
Lorry:

Var det sjovt at være med i 
det?
Ja. Det synes jeg. Det er sjov 
at være med, fordi så får man 
indflydelse på hvad der sker 
på vores sted, og det synes 
jeg, at det er meget værd. Vi 
kan også blive brugt til sådan 
nogle ting, så det ikke kun er 
personalet, man ser og hører.

Jeg fik det ud af, at vi er med 
til støtte hinanden og bakke 
hinanden op i forskellige ting. 
Vi kan alle sammen nogle 
forskellige ting på hver vores 
niveau. Det er fedt at det kan 
lade sig gøre sådan et sted 
som her. Her ser man ikke 

på begrænsninger, man kigge 
på muligheder, og det skal vi 
bruge til noget.
Har nogen du kender reage-
ret på det og i så fald hvilke 
kommentarer har du fået?
Jamen jeg har fået mange 
forskellige kommentarer, der 
er i hvert fald mange der sy-
nes, at det har været godt. Og 
man bliver meget rost, og det 
er dejligt. Det er fedt at man 
bliver lagt mærke til. Det var 
faktisk en af mine veninder, 
der ringede til mig, jeg nåede 
ikke at se det den dag det blev 
sendt. Så hun ringede og sag-
de: ”Nej hvor var du god, vi 
skal se det her”. Det er rart at 
der er nogle som lægger mær-
ke til en. Som jeg også sagde i 
indslaget, så føler jeg mig lidt 
som direktøren, og det holder 
jeg fast i. Jeg tror at humoren 

er meget vigtigt, på den måde 
komme man frem i verden.  
Havde du svært ved at kon-
centrere dig, da du blev fil-
met?
Nej det havde jeg faktisk ikke. 
Jeg går op i det og tager det 
meget seriøst, men da han 
stillede de spørgsmål kunne 
jeg ikke lade være med at gri-
ne, fordi der var også humor 
i det. Det er også derfor at jeg 
kan lide at være her, for der 
er plads til sjov.

Alle som vi har snakket med, 
har syntes at det har været 
sjovt enten at se sig selv eller 
nogle af sine kollager i fjern-
synet. 

Vi håber i kunne lide at læse 
om vores arbejdsplads og vo-
res indslag i Tv2Lorry.

Af: IKT
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Harry Potter

Harry Potter er titlen på en 
serie af oprindeligt syv bøger 
skrevet af den engelske for-
fatter J.K. Rowling. Bøgerne 
har vundet stor popularitet, 
især hos unge.

Bøgerne handler om Harry 
Potter og hans liv på trold-
mandsskolen Hogwarts.
Fortællingen starter omtrent 
på Harrys 11 års fødselsdag, 
hvor han får at vide at han er 
en troldmand. Hver af de syv 
bøger følger Harry gennem et 
år på Hogwarts og hans ople-
velser i den magiske verden.
Alle bøger er oversat til dansk 
af Hanna Lützen.
De originale engelske udgi-

velser er udgivet med forskel-
lige indbindinger, ”børne”- 
og ”voksen”-udgaver. Harry 
Potter-bøgerne er dog bereg-
net for læsere i alle aldre.

Serien er blevet filmatiseret af 
Warner Brothers. Den sidste 
Harry Potter-filmatisering 
havde premiere i biograferne 
den 13. juli 2011 (Danmark) 
og den 15. juli 2011 (Stor-
britannien). Filmene bærer 
samme navn som bøgerne 
omend den sidste bog er delt 
op i to film.

Fortælleunivers
Forfatteren, J.K. Rowling fik 
idéen til bøgerne på en tur i et 

tog, hvor hun pludselig på en 
eller anden måde, enten ved 
dagdrøm eller normal drøm, 
så en scene for sig: Toget blev 
til Hogwartsekspressen, det
røde tog, der fører trold-
mænd og hekse fra perron 
9 3/4 til bådene, der bringer 
førsteårseleverne over søen 
til Hogwarts Skole for Hekse-
kunstner og Troldmandskab. 
Fortælleuniverset består især 
af bøger og magiske redska-
ber, og bøgerne trækker på 
både den engelske og den 
europæiske mytologi og lit-
teratur, og alfer, nisser, kæm-
per, kentaurer, spøgelser, 
varulve og enhjørninger er 
således fast inventar.

Af: Magnus Popp



Harry Potter
Samtidig trækker historien 
på de mange engelske kost-
skolehistorier, og der gøres 
jævnligt grin med ministeriel 
håbløshed, pressens ensidig-
hed og almindelige menne-
skers (både magiske og ikke-
magiske) vilje til at tro på 
hvad som helst de hører.

Forfatterinden J. K. Rowling 
er uddannet i litteraturhi-
storie, og mange navne og 
begreber har derfor dybere 
betydninger, såsom trylle-

ordet ”wingardium leviosa”, 
som både har forbindelser til 
”wings” (vinger) og ”levitate”, 
(løfte sig op fra/levitere). Or-
det bruges i bøgerne til at få 
ting til at flyve.

En del af Harry Potter-bø-
gerne er inspireret af Narnia-
bøgerne (som normalt op-
fattes som klart inspireret af 
Biblen, og Harry Potter-skik-
kelsen kan ses som en paral-
lel til Kristus. Lige fra barn-
domshistorierne om det lille 

barn, der trænger ondskaben 
tilbage omgivet af sendebud 
(ugler/engle), himmelfæno-
mener (stjerneskud/stjerne) 
og en jublende menneske-
hed (troldmænd/hyrder og 
de tre vise mænd), frem til  
døden og opstandelsen min-
der Harry Potters og Jesu liv om  
hinanden. Og forfatteren, 
J.K. Rowling, har da også i et  
interview udtalt, at de religiøse 
paralleller er åbenlyse.

Af: Magnus Popp

Titlerne på bøgerne er:

1. Harry Potter og De Vises Sten
2. Harry Potter og Hemmelighedernes Kammer
3. Harry Potter og Fangen fra Azkaban
4. Harry Potter og Flammernes Pokal
5. Harry Potter og Fønixordenen
6. Harry Potter og Halvblodsprinsen
7. Harry Potter og Dødsregalierne del et
8. harry Potter og Dødsregalierne del to
9. Harry Potter og det forbandede barn

Titlerne på filmene er:

1. Harry Potter og De Vises Sten (2001)
2. Harry Potter og Hemmelighedernes Kammer (2002)
3. Harry Potter og Fangen fra Azkaban (2004)
4. Harry Potter og Flammernes Pokal (2005)
5. Harry Potter og Fønixordenen (2007)
6. Harry Potter og Halvblodsprinsen (2009)
7. Harry Potter og Dødsregalierne - del 1 (2010)
8. Harry Potter og Dødsregalierne - del 2 (2011)
9. Harry Potter og det forbandede barn (2020)



Find 3 fejl
Original billede Billede med 3 fejl

Original billede Billede med 3 fejl

Opgave 1

Opgave 2
Find 3 fejl


