
 

Det har vist sig, at HK Ungdom har i sinde at overtage LH (aka. verdensherredømmet) og gøre os til kanonføde for vores 

politiske omverden!  

Flg. ændringsforslag til ændringsforslag er blevet fundet og indleveret til os, af vores fantastiske spioner; 

Redaktionen-isch 

 Kristian Bernth 

 Henrik ”Heman” Larsen 

 Cecilie Rasmussen 

 Og adskillige freelancere! 

 

Bladets artikler er udelukkende 

udtryk for redaktionens egne og 

stjålne holdninger og redaktionen 

vil til enhver tid undsige sig en-

hver form for ansvar. Eventuelle 

klager kan henvendes til barten-

deren på Den Glade Viking. 

HK Ungdom forsøger at overtage verdensherredømmet 

I dette nummer: 

HK forsøger at... 1 

Aprilsnar! 2 

Flirte-bordet 2 

Skalde-Palle slår til igen 2 

Tommy og Tanja 3 

Formanden får noget 3 

Brevkassen 4 

  

Altid spot-om! 

G-PUNKT 
2 april 2011 

LH’s 5. generalforsamling på 

Horsens Handelsskole 

2. udgave 

Stik din næste, før han stikker dig! - Stikkerlinjen 40 89 71 83 

Man må kæmpe for at bevare verdensherredømmet for sig selv.. 

http://sarcasticgamer.com/wp/index.php/2007/10/kotaku-challenges-sarcastic-gamer.html/fight/


Traditionen tro skulle man se sig for 

når man gennemlæste overskrifter i 

går. For lig at være lidt behjælpelige, 

har vi her en oversigt over de bedste 

aprilsnar’er: 

Niels Khader 

Berlingske Tidende bragte nyheden 

om, at Naser Khader har fået tilføjet 

Niels til sit navn, da navnet Naser har 

skabt forvirring igennem mange år.—

Bare rolig, alle.. Det’ en aprilsnar. 

Atom-affald under Jagtvej 69 

Ja, den kom MetroXpress med. 

Fosterscanning på iPhone 

Fyens Stiftstidende kunne fortælle, at 

de havde lavet en App der gjorde 

muligt for gravide selv at scanne 

deres foster. 

Wozniacki polsk statsborger 

Da Caroline er træt af den danske 

jantelov, har hun nu valgt at blive 

polsk statsborger. Det var Ekstra 

Bladet der kom med den. 

Drillo ny landstræner 

BT fik overbevist sine læsere om, at 

DBU var trætte af Olsens ”balletbold” 

og derfor nu forhandlede med norske 

Drillo. 

Billigere sort/hvid tv-pakke 

YouSee kunne fortælle, at de ville 

lancere en billig tv-pakke hvor alle 

kanaler var i sort/hvid og med mo-

nolyd. 

Tilde er skredet 

Den bedste aprilsnar kom dog fra 

bladet her, da vi fik jer alle overbe-

vist om, at sekretariatslederen Tilde 

var skredet. Det var en aprilsnar. 

Bare rolig. 

Aprilsnar! 

Side 2 G-PUNKT 

”men heldigvis 

var Lena og 

Skalde-Palle 

vedholdende” 

Landssammenslutningen 

af Handelsskoleelever 

www.handelselever.dk 

være sig Søren som fik en yndig 

blondine på skødet, og Hans Åge 

og Zacharias som var rigtig glade 

for hinandens selskab. 

Flirte-bordet 

Stikker-ånden lever stadig!  

 

Et anonymt bestyrelsesmedlem, lad 

os kalde ham ”HÅH”, kom i løbet af 

aftenen løbende ind på redaktionen; 

”De kysser! De kysser!” - Vores 

topfotograf blev straks sendt af-

sted! Dog kom han for sent til at 

fange dem in action, men heldigvis 

var Lena og Skalde-Palle vedhol-

dende, så vi fik flere chancer. 

Ydermere viste det sig, at det bord 

som parret sad ved hurtigt tog ved 

lære, af det kærtegnende par og 

også begyndte at blive kærlige.. Det 

Dårligt nok havde vi sat sidste 

punktum på ”Flirte-bordet”-

artiklen, før der var forlydender 

om, at en af vore deltagere allerede 

var nået til sin næste scoring; Frk. 

Trine 

 

Igen var vores fotograf på pletten.. 

(det’ jo næsten for nemt det her) 

 

Vi har endnu ikke kunnet få en kom-

mentar fra Lena, men vi kan slet 

ikke vente på at se hvad lørdagen 

bringer! 

Skalde-Palle slår til igen! 



”Tanja så et stjerneskud, hun ønske-

de // At Tommy ikke var blevet så 

fuld, hun ønskede // At dagen og 

vejen lige var mer' end den samme 

karrusel // Mens hun stod med to 

billetter til den kærlighedstunnel” 

 

”Tommy og Tanja” - Peter Belli 
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LH’s Venner 

www.lh-ven.dk 

En af vores spioner hørte pludselig 

en mærkelig lyd ude på gangen. Som 

den eminente spion hun jo er, så 

satte hun sig for at undersøge sagen. 

Og gæt en gang! Vores allerførste to-

på-toilettet! 

Ydermere er vi jo meget stolte over 

at vi allerede har bragt historien om 

de to in question; den kjære Frederik 

Skytte og Emily (hende fra Ikast). 

Men vores stjernefotograf lagde sig 

på lur og fik dokumentet deres gang 

fra toilettet og tilbage til deres sove-

pladser.. Så sødt, så sødt. 

Formanden får noget! 



LH’s Venner er på 

facebook! 

Skynd dig og bliv ven! 

Kære G-Punkt 

Under orienteringsløbet i går kom jeg til, at tale over mig og udbryde at jeg har våde drømme om heste. Jeg er lidt ban-

ge for at de andre vil se skævt til mig nu, da vi jo alle ved at våde drømme skal handle om harer..  

G-Punkt, hvad skal jeg gøre? 

 

Prrrrruh, 

Den Anonyme Hesteelsker 

— 

Kære Søren Melchior 

Vi har virkelig forsøgt, at finde et ordentligt svar til dig, men vi 

kan virkelig ikke identificere os med det.. Vi ville altså anbefale 

dig, at overveje at spore dine våde drømme ind på the ladies. 

Bare et forslag. 

 

Held og lykke, 

G-Punkt 

Brevkassen 

Kære G-Punkt 

Jeg er havnet i lidt af en kattepine, da jeg er endt med  

at score to forskellige piger, og jeg ved ikke rigtig 

hvilken en af pigerne jeg skal vælge.. 

Pige 1 er dejlig-dejlig, har en herlig vovet hårfarve og 

et lækkert smil. 

Pige 2 er OGSÅ dejlig-dejlig, har langt flot hår og 

OGSÅ et lækkert smil.. 

Please hjælp, søde G-Punkt.. 

 

Hilsen 

Den Fortvivlede 

Hej Fortvivlede Skalde-Palle 

Altså, vi kan ikke umiddelbart hjælpe dig, da dine beskrivelser 

af hhv. Lena og Trine lægger ret tæt op a’ hinanden.. Men vig-

tigst er nok, hvis du sørger for at nøjes med den ene.. Eller 

alternativt lader begge være.. Eller finder en tredje.. Mulighe-

derne er mange.. Husk blot, at vi altid står klar med kamera og 

pen! 

 

Venlig hilsen 

G-Punkt 

Her ses Søren i et forsøg på at charme et hunkøn 


