Digitale spor: Rasmus
Brohave lever som youtuber

Religiøse spor: Sabrina er
eneste muslim i klassen

På fire år er han blevet en kendis
på nettet. Han har flere seere
end mange danske TVshows. I
2014 havde han cirka 10.00

Læs vores bagsidetema, hvor
vi krydser spor mellem islam og
kristendom og sætter fokus på
det, som de to religioner har til

følgere. I dag har han næsten
100.000 trofaste fans på sin
kanal. Mød Rasmus på Side 3

Vester Skerninge uge 44 - 7.B Vestermarkskolen
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det, som de to religioner har til
fælles. Mød 13årige Sabrina og
sognepræst Torkil Jensen fra
Vester Åby.

Afsporet:

Sunde spor:

Hun har fået en dom: Du
ender i kørestol. Mød 13
årige Laura Sofie fra
Ollerup, der viser vilje til
at finde sit eget spor.

"Nulsukkerpolitik" i
Svendborg kommune
virker. Flere og flere
elever spiser sundere i
skoletiden.

side 2

Bagsiden

Nyt projekt skal
give unge
selvtilliden tilbage
Svendborg Ungdomsskole har succes med "Milife", der vil
hjælpe unge under mottoet "bliv til noget ved at være
nogen"
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Af Maja Grøndal, Madichen
Mathiesen og Alberte
Pedersen
Mange unge går rundt og har det
svært rent socialt. De føler, at det
er svært at tale om deres
problemer med andre, ligesom
mange føler, at ingen gider lytte
til dem. Andre er ensomme. Det
vil et nyt projekt under
Svendborg Ungdomsskole 
kaldet Milife  gøre noget ved.
Hver eneste uge samles 12 unge
fra forskellige skoler på
ungdomsskolen til en anderledes
undervisning, der skal få de unge
til at tro mere på sig selv og
skabe nye relationer.
 Det betyder meget for mig, at

 Det betyder meget for mig, at
unge mennesker har det godt, og
derfor har jeg sagt ja til at være
leder af det her projekt i
Svendborg, fortæller Lise
Andersen, der er skolelærer og
ansat på Svendborg
Ungdomsskole.
Bagud rent social
Det kan være svært at se på et
ungt menneske, om han eller
hun er “bagud” med det
sociale. På Milife er der derfor
slet ikke fokus på elevernes
faglighed, men på de unges
personlighed og selvværd.
 Hvis eleverne ikke har det godt
med sig selv, så kan de heller
ikke have det godt med
andre. Det her tilbud er så

"Det er det
bedste, jeg har
prøvet i min
skoletid."
Deltager på Milife

vigtigt, fordi det giver de unge
mulighed for at mødes i et
fortroligt rum og være åbne over
for unge, der føler på samme
måde, mener Lise.
Snak om problemer
 Jeg er her for at blive bedre til
at snakke om mine problemer

at snakke om mine problemer
med andre, fortæller en af
eleverne, der går på Milife, men
som ønsker at være anonym.
 En dag hvor jeg kørte en af
mine elever hjem, sagde
vedkommende til mig, at det var
det bedste, hun havde prøvet i
sin skoletid. Så bliver man glad,
smiler Lise Andersen. Ideen om
Milife er skabt af en tidligere
folkeskolelærer, der senere
uddannede sig til psykolog. Han
udviklede ideen sammen med
sin kone i samarbejde med
Randers Ungdomsskole.
Svendborg er den eneste by på
Fyn, hvor unge har mulighed for
at deltage i Milife. Foreløbig er
tre folkeskoler med i
samarbejdet.

Fakta om Milife i
Svendborg
Milife udtales som "Mylife",
men har fået et "i" for at
vække opsigt
Milife er et nyt tilbud til
unge, som føler sig
ensomme eller uden for
det sociale liv
Tre folkeskoler i
Svendborg deltager i
projektet

Vester Skerninge uge 44  7.B Vestermarkskolen

Vi sporer den gode histoire

Pigen med muskelsvind
En artikel om at leve med et handicap  og håbet om en god fremtid
Af Marie Landgrebe
Laura Sofie Mohr er normal.
Hun går i en normal skole. Hun
opfører sig og taler normalt. Men
der er én ting, som gør, at hun
adskiller sig fra andre. Hun har
den specielle form for
muskelsvind kaldet Spinal
Muskelatrofi 3. Også forkortet
som SMA 3. Hun ved, at det kun
bliver værre gennem tiden, og at
hun i fremtiden kommer til at
sidde i kørestol.
 Jeg mangler et bestemt stof i
kroppen, som går fra skuldrene
og ned til hofterne. Forestil dig,
at hvis jeg nu vil løfte min arm,
så når “beskeden” fra min
hjerne, der skal videre til ryggen
og ud til armen, ikke frem. Det
betyder også, at hvis jeg siger til
mig selv, at jeg skal løbe, så kan
kan jeg ikke altid. Min sygdom
bliver værre og værre med tiden.
Og det bedste jeg kan gøre for at
holde min krop ved lige, er at
træne det, jeg skal, fortæller
Laura Sofie. Hun træner to
gange om ugen, og hun går til
fyseoterapi, som både foregår på
land og i vand.
 Jeg er rigtig dårlig til at løbe
blandt andet. Jeg har ikke nogen
fjedder i fødderne, hvilket
betyder, at jeg ikke er i stand til
at hoppe, sætte af og lande. Jeg
er heller dygtig til at kaste eller
løfte ting.
Få tilfælde
Laura Sofie har haft sygdommen
siden hun blev født, men fik den
først konstateret, da hun var syv
år. Der bliver født ca. 510
personer med SMA3 om året i
Danmark. Laura Sofie har aldrig
mødt en anden person med SMA
3. Laura sofies sygdom kan godt
påvirke hendes humør fortæller
hun:
 Jeg har ikke særlig meget
energi pga. min sygdom. Det gør,
at jeg bliver rigtig hurtigt træt, og
jeg må droppe rigtig mange af
mine sociale ting. Laura Sofie
kan ikke lide, når nogle mobber
folk med handicap.
 Jeg synes, at det er så
irriterende og sårende på rigtig

Laura Sofie fik konstateret sin sygdom, da hun var 7 år gammel.
irriterende og sårende på rigtig
mange måder, fordi folk slet ikke
ved, hvad de taler om. Fek.s når
nogen gør grin med en, der
sidder i elkørestol og snakker
lidt mærkeligt. De er jo stadig
rigtige mennesker. Folk glemmer
bare, hvordan de er som person.
Man bliver helt klart set som en
tåbe i samfundet, når man
kommer kørende på sin kørestol,
mener Laura Sofie, der er rigtig
glad for, at hun går i en helt
almindelig skole, da hun føler sig
helt lige som andre unge, selvom
hendes fremtid ser noget
anderledes ud sammenlignet
med andre unges.
Fremtiden
 Jeg ved helt sikkert, at jeg
kommer til at sidde i elkørestol
som voksen. Jeg sidder allerede i
kørestol, når jeg skal bevæge mig
langt, men det er ikke så meget
af tiden, jeg gør det. Jeg ved, at
når jeg bliver voksen, begynder
jeg at få hjælpere på.

Hun vil på landsholdet
Af Mathias Skydsgaard og
Lucas Liltorp
Hun slår hårdt. Hårdere end de
fleste piger. Cecilie Kølle går til
boksning i bokseklubben Rollo i
Svendborg, og hun drømmer om
at komme på landsholdet inden
for det næste halve år. Cecilie
startede som 11årig, og allerede
som 12årig begyndte hun at
bokse rigtige turneringskampe. I
dag er hun en af Danmarks
yngste kamppigeboksere.
 Allerede sidste år knockoutede
jeg en pige på 15 år fra Norge,
som var på vej til EM. Derfor
håber og tror jeg også på, at jeg

håber og tror jeg også på, at jeg
kan komme på landsholdet
inden længe, fortæller Cecilie.
Cecilie træner 6 gange om ugen.
Fire af gangene foregår i
bokseklubben, de to andre gange
i ugen styrketræner hun selv. Det
er rigtig hårdt ved siden af de
lange skoledage, men Cecilie ved,
at det er strengt nødvendigt, hvis
hun vil fortsætte sin karriere.
Også for piger
 Jeg kan godt lide, at boksning
er en individuel sport, hvor jeg
kan komme af med mine
aggressioner, og så vil jeg gerne
vise, at boksning ikke kun er en
sport for drenge, griner Cecilie.

"Jeg vil have
en god
uddannelse..."
jeg at få hjælpere på.
 Fordi at jeg har den her kæmpe
store vanskelighed, så er det,
som jeg mest fokuserer på, min
fremtid. Blandt andet min
uddannelse. Jeg vil gerne have
en rigtig god uddannelse, men
der er mange, man faktisk ikke
kan få som handicappet.
Har det godt
 Jeg ved ikke, om der er noget
decideret positivt ved min
sygdom. Det lyder måske lidt
over poetisk, men jeg ville ikke
være den, jeg var i dag, hvis det
ikke var for min sygdom. Jeg er
glad for det liv, jeg har lige nu,
jeg har det godt, siger Laura
Sofie.

Foto: Marie Landgrebe
Hun har en specialstol både
derhjemme og i sin klasse, da
hun ikke kan sidde i en
almindelig stol så længe ad
gangen. Hun har også en mini
crosser i stedet for en cykel, da
hun ikke længere er i stand til at
cykle.

det bare fordi, de er i tvivl og
gerne vil blive klogere på,
hvordan det er. For som jeg
sagde før, jeg lever jo ikke et
"normalt” liv”, men jeg er glad og
har det godt.

Normalt liv
 Jeg tænker, at nogle gerne vil
have et indblik i min verden, jeg
lever jo ikke ligefrem et
“normalt” liv. Og jeg vil rigtig
gerne hjælpe med at fortælle min
historie, jeg har jo slet ikke noget
imod at snakke om mit handicap.
Jeg ved jo, at når folk spørger, er
det bare fordi, de er i tvivl og

Fakta om SMA3
SMA3 står for Spinal Muskelastrofi 3. I Danmark fødes
ca. 510 babyer om året med SMA3. Type 3 er den
mildeste form af sygdommen. Laura Sofie har aldrig
mødt andre personer med samme sygdom.

Party for
computerelskere
Af Anders Rasmussen og
Johannes Vedel
Man tror næsten ikke sine egne
øjne, når man træder ind i
Fredericia Messecenter i uge 42.
For 16. gang er messecentret
omdannet til et rent mekka for
computerelskere. Det er nemlig
her, at der afholdes “Net Party
Fyn”  eller NPF som de fleste
kalder det. Denne elektroniske
festival er et sted hvor ‘’gamere’’
mødes og spiller sammen. I år

mødes og spiller sammen. I år
har intet mindre end 4500
personer fundet vej til NPF. Der
er folk i alle aldre, men
størstedelen af gamerne er
mellem 13 og 17 år. NPF er
baseret på frivillig arbejdskraft
og startede for 16 år siden, da
forskellige
computerinteresserede folk fra
Fyn gik sammen om at føre
ideen ud i livet. I dag består NPF
af en arrangørgruppe på fem
arrangører, cirka 20 teamledere
og op imod 200 frivillige.
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Youtube kan noget andet end TV, fordi helt almindelige
drenge som Rasmus pludselig kan blive vildt kendte.
Citat: Hjørdis Brandrup, Syddansk Universitet Odense

“
Youtuber på fuld tid
Rasmus Brohave er netop droppet ud af Handelsskolen. Nu
lever han som professionel youtuber.
Af Nicolai Konradsen og
Carl Luth
Rasmus Brohave vil helst ikke
betragtes som andet end en helt
almindelig 17årig dreng. Men
når man ser på antallet af
hysteriske piger, der står i en
kødrand uden for vores
klasseværelse for at få et glimt af
youtuberen, da han besøger
Vestermarken mandag morgen
for at give et interview  ja så får
man hurtigt et bevis på, at
Rasmus Brohave er ved at blive
en rigtig kendis. Rasmus fra
Ollerup startede med at lave
youtubevideoer for fire år siden,
fordi han godt kunne lide at
underholde:
 Jeg elsker at underholde og få
folk til at grine, men det har
aldrig været mig at spille
skuespil og lave teater og sådan
noget. Derfor er det at lave
videoer til andre den perfekte
måde for mig at underholde på,
fortæller han. I dag har Rasmus
næsten 100.000 følgere på sin
kanal. Et tal der nærmest stiger
dag for dag.

Ingen kender fremtiden
 Der er ingen tvivl om, at
youtube har ændret mit liv
fuldstændig. Jeg har fået
oplevelser, som jeg aldrig ville
have fået, men jeg har også
mistet mange venner, som synes
jeg er mærkelig, fordi jeg laver
det, jeg gør.
 Jeg har lært at lave forretning,
men jeg ved også, at ingen
kender fremtiden. Lige nu nyder

Af Marie Hovalt og Marie
Landgrebe
Youtuberne bliver større og
større. Men hvorfor? Vi har
spurgt forsker i Kultur og
Formidling Hjørdis Brandrup fra
Syddansk Universitet.
 YouTube handler om to ting.
Identifikation og deltagelse. Det
er vigtigt for unge at kunne
identificere sig med det, de ser.
Og youtuberne kan mange unge
netop identificere sig med, fordi
de er helt almindelige unge som
jer. De sidder oven i købet
hjemme i deres egne stuer og
lægger videoer ud. Så det miljø,
som youtuberne er omgivet af,
ligner noget, I kender fra jeres
egen hverdag, udtaler Hjørdis
Brandrup.
 Det handler også om et begreb
som deltagelse. Youtuberne taler
jo direkte til jer unge, og sådan
en som Rasmus Brohave
opfordrer jer netop til at
interagere med ham ved at sige,
at I kan skrive eller stille
spørgsmål. På den måde, bliver I
unge medskabere af det, I ser,
forklarer Hjørdis.
Tv eller Youtube?
 Youtube kan noget andet end
TV. På youtube kan du lægge en
video ud som hele verden kan se
og helt almindelige unge som
Rasmus kan pludselig blive vildt
kendte. Youtuberen
kommunikerer i princippet med
hele verden, siger Hjørdis. Hun
mener, at de youtubere, som
virkelig rykker, er dem som tør
gøre noget uventet, dem som tør
bryde normerne og grænserne
for, hvad man normalt kan sige
og gøre i det offentlige rum.

Årets stjerneskud
 Jeg ser ikke mig selv som en
kendt person, jeg er jo bare
Rasmus. Men jeg må indrømme,
at det er lidt underligt nogen
gange at gå rundt i Svendborg og
folk kigger efter en, siger han.
Rasmus Brohave er netop
droppet ud af handelsskolen for
at leve af at være youtuber på
fuld tid. Han er i dag med i et
netværk for kendte youtubere
kaldet “Splay”, som arbejder for
at profilere youtuberne. Splay
har tilknyttet to
fuldtidsprofessionelle managere,
og han får også rådgivning af sin
far, når det handler om økonomi.
Guldtuben
 Det vildeste jeg har oplevet som
youtuber, var oplevelsen af at
være fuldstændig omringet af
fans, da jeg kom ud af bilen til
årets Guldtuben. Det var
ekstremt, griner Rasmus.
“Guldtuben” er et awardshow
som sendes på youtube, hvor
youtubere får tildelt priser.
Rasmus vandt i år blandt andet
prisen for “Årets stjerneskud”.

Youtube et hit
blandt unge

Rasmus Brohave er en af Danmarks mest kendte youtubere.

"Jeg har
mistet mange
venner..."
kender fremtiden. Lige nu nyder
jeg bare det, jeg laver, siger han.
Rasmus drømmer om en dag at
blive TVvært.
 TVstationerne ved godt, at vi
er meget værd, for der er langt
flere unge, som følger os på vores
kanaler sammenlignet med hvor
mange seere tvstationerne ofte
har, forklarer Rasmus.

Ultra og TV2
Han har allerede lavet
landsdækkende TV både for DR
Ultra, men også i uge 43 for TV2,
hvor han lavede reportager i
forbindelse med “Knækcancer”
kampagnen. YouTube blev
grundlagt i 2005. Året efter
købte Google YouTube for 1,65
milliarder US Dollars. Verdens
mest kendte youtuber hedder
"PewDiePie". Han er svensker og
har 40 millioner følgere. Han
tjener cirka 55 millioner om året
på at være youtuber.

Foto: Madeline Rasmussen

I 2013 vandt Rasmus
Brohave en konkurrence
fra McDonald's, hvor han
skulle lave sin egen
burger. Den blev solgt
under navnet
"McBrohave"
Verdens mest kendte
youtuber hedder
"PewDiePie". Han er fra
Sverige.

Hjørdis Brandrup er forsker i
Kultur og Formidling
Foto: Fra Facebook profil

YouTube blev opfundet i 2005
Foto: Google billeder
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Bagsidetema: Vi krydser sporene, hvor islam og kristendom mødes

Eneste muslim
i klassen
Af Marie Hovalt
Sabrina Guechtouli fra Ollerup
går i 7. klasse på en skole på
Sydfyn og er den eneste muslim i
sin klasse. Derfor skal hun ikke
konfirmeres. Hun går hver dag
og hører på, at de andre piger
snakker om konfirmationskjoler
og fest.
 Jeg synes ikke, det er træls,
men nogen gange føler jeg mig
lidt anderledes. Jeg er jo
selvfølgelig glad på deres vegne,
men det er lidt irriterende ikke at
kunne deltage i samtalen, siger
Sabrina. Hun har intet imod at
være muslim, eller at være
anderledes. Hun synes faktisk, at
hun har meget tilfælles med
pigerne i klassen.
 Jeg spiller fodbold med nogle af
pigerne, og med nogle af de
andre kan jeg godt lide at lave
kreative ting. Så jeg føler mig
helt ligesom de andre, fortæller
Sabrina. Hun bruger hver lørdag
fra 1113 i lørdagsskole. Her
lærer Sabrina at snakke, skrive
og læse arabisk.
 Jeg synes, det er dejlig at kunne
lære mere, end kun lige det ens
forældre snakker om, og man får
masser af nye venner.
Selvfølgelig er det lidt træls, at
det er om lørdagen, men det er
stadig sjovt. Det er lidt
overdrevet al den snak om, hvor
forskellige muslimer er fra
kristne og hvor meget de hader
hinanden. Altså jeg mener, jeg er
jo ikke lige sådan en, der vil gå i
krig mod de kristne i min klasse.
Og de kristne fra min klasse

Hvad skiller os ifølge
præst Torkil Jensen?
 Hvis man er overbevist om én
sandhed, er de altid svært at
sætte sig ind i, at andre kan have
en anden mening. Det gælder på
alle områder, men især gælder
det, når det handler om religion.
Det mener Torkil Jensen, der er
præst i Vester Åby på Sydfyn.
 Derfor har historien mange
eksempler på krig mellem
religionerne. Dette skyldes, at
selvom det er de samme
livsspørgsmål, man søger svar

livsspørgsmål, man søger svar
på, så kan svarene være vidt
forskellige og uforenelige. Islam
er en lovreligion, der fastsætter
regler for livsførelse ned i
mindste detalje, mens
kristendom mere har fokus på
nåde. Koranen bliver ganske vist
tolket forskelligt af de forskellige
muslimske retninger, men der er
generelt store krav til, hvordan
det enkelte menneske skal leve,
når man er muslim, forklarer
han.

Hvad er lighederne?

Sabrina er født i Danmark. Hendes forældre kommer fra
Algeriet.

Begge religioner er enige i, at
Jesus har levet. Muslimer ser
endda Jesus som en stor profet,
mens Jesus i kristendommen
optræder som Guds søn. Før i
tiden var det meget normalt også
for kristne kvinder at bære
hovedtørklæde, når de gik ud. I
dag bærer mange kristne
kvinder, der bor i Mellemøsten,
stadig tørklæde. Foruden troen
på Jesus som skikkelse, har
begge religioner også "De 10
bud" til fælles. Kilde:
Kristendom.dk

Foto: Marie Hovalt

Foto: Madeline Rasmussen

Lørdagssskole
Til hverdag går Sabrina i
en helt almindelig dansk
folkeskole.
Men hver lørdag fra 1113
går hun i arabisk
lørdagsskole, hvor hun
lærer at snakke, skrive og
læse arabisk.

Og de kristne fra min klasse
hader jo heller ikke mig, smiler
Sabrina.
 Hvis jeg nu kunne vælge at
blive konfirmeret, så tror jeg
ikke, at jeg ville det. For præsten
spørger jo ligesom, om jeg tror
på kristendommen, og det gør
jeg ikke. Sabrina er født og
opvokset i Danmark. Hun har en
storesøster, som går i 10. klasse.
Oprindeligt kommer hendes
forældre fra Algeriet. De flyttede
til Danmark i 1986, fordi
Sabrinas far skulle læse til
ingeniør.

Flere blandede ægteskaber i
Danmark
Tal fra Danmarks statistik viser,
at hver 7. gang et ægtepar gifter
sig i Danmark, så er ægteskabet
et blandet ægteskab. Forskere
mener, at de mange blandede
ægteskaber skyldes, at vi i dag
rejser og arbejder mere på tværs
af landegrænser. De blandede

af landegrænser. De blandede
ægteskaber betyder, at der helt
naturligt vil komme flere nye
traditioner, vaner og skikke fra
udlandet til Danmark. Fremover
vil danske og udenlandske
traditioner smelte mere og mere
sammen. Kilde: dr.dk

Skoler i Svendborg går imod sukker
Af Madeline Rasmussen og
Mathilde Ploug
Slut med flødeboller, slut med
skinketoasten og slut med lækre
sager på fødselsdage. I snart fire
år har Svendborg kommune haft
fokus på sundere mad i elevernes
skoletid, og det har vist sig at
give gevinst. Noget tyder på, at
flere og flere skoleelever vælger
den sunde mad til.
 En af grundene til, at vi har
indført "nulsukkerpolitikken"
er, at elever fra 5. klasse og
opefter desværre begynder at
dyrke mindre og mindre sport.
Derfor skal vi som kommune
sørge for, at de får noget sundt at
apise, når de er i skole, siger
sundhedskonsulent i Svendborg
kommune Jesper Eilsø. Siden
januar 2012 har det været

januar 2012 har det været
"forbudt" at servere usund mad.
Eleverne må heller ikke længere
tage kage eller andre søde sager
med, når der er fødselsdage.
Jesper Eilsø mener, at det er
vigtigt, at alle børn får sunde
vaner i en tidlig alder.
Sundere elever
Vores journalister har besøgt
kantinen på Vestermarkskolen
for af finde ud af, hvordan skolen
løser sin "nulsukkerpolitik".
 Jeg har droppet alle former for
mad, som indeholder for meget
fedt, eller for meget sukker,
fortæller AnneMari Møllegård,
der har ansvaret for kantinen på
Vestermarkskolen i Vester
Skerninge.
 Målet med vores sunde kantine
er at få eleverne til at spise
sundere. Jeg kunne godt mærke

sundere. Jeg kunne godt mærke
på eleverne, at de ikke var så
glade for den sunde mad til at
starte med, men det har vist sig,
at det bare lige var noget, de
skulle vende sig til, fortsætter
AnneMari Mølgård.

Grøn salatbar
I dag byder skolens kantine på
en appetitlig ta'selvsalatbar,
grovboller, smoothies uden
kunstige sukkermidler, skyr med
topping og små frugtposer.
 Jeg kan faktisk mærke, at der er
kommet flere kunder i kantinen,
efter vi har fået sund mad. Det
jeg hører fra eleverne er kun
positivt, fortæller AnneMari
Mølgård.
Flere elever, som vi har talt med,
er også glade for salatbaren, men
én ting kunne være anderledes:
 Maden er god, men prisen på
enkelte af tingene er for dyre,
mener Rasmus Rasmussen fra
4.A på Vestermarkskolen.
Mindre fedt
"Nulsukkerpolitikken" handler
ikke kun om, at der ikke længere

ikke kun om, at der ikke længere
må være sukker i maden, den
handler ligeså meget om, at der
heller ikke må være så meget fedt
i maden længere. Nogle elever
savner specielt toasten, men som
AnneMari Mølgård forklarer, så
har den et alt for stort
fedtindhold.
Aldrig mere toast
 Hvis toasten overhovedet skal
komme tilbage, så skal der en
mere fedtfattig ost i toasten, men
så tager det længere tid for osten
at smelte, og osten vil blive helt
gummiagtig, forklarer hun.
Men jeg tror nok, at eleverne
skal vende sig til, at der aldrig
kommer toast igen, siger
Annemari Mølgård.

