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NYTÅRS- (og andre) FORSÆTTER 
Hvor mange har du allerede brudt? Du ved, de der fromme løfter man tager lige efter 

(som oftest dog lige før) nytårsfyrværkeriet. NU skal det være! Andre boller på 

suppen. Sadle om. Tage skeen i den anden hånd. Starte på en frisk. Fra nu af... Nu skal 

I bare høre... 

 

En klassiker er jo stormløbet på fitness-centeret, hvor alene synet af alle de andre 

med de samme nytårsforsætter tager pusten fra en. Inden januar er omme, er 

årsabonnementet lagt på hylden, kondiskoene ligger henslængte i en fjern krog. 

Skridt¬tællerappen er slettet. Skoen i den anden hånd, fristes man til at sige. 

Der er mange beslægtede klassikere, som drejer sig om mad, drikkelse, slik, lektier, 

sprogbrug  og deslige.  

Jeg har allerede tabt ét forsæt på gulvet: at få bladet ud inden 31. januar, og 

kalenderen siger februar... 

 

Men måske er de bedste forsætter dem, man tager i løbet af året. Uden fyrværkeri, 

trængsel og alarm. Et stille og roligt kursskifte med en længere hold-barhedsdato 

efter en velovervejet og besindig erkendelse.  

Det kan være svært, at besinde sig i en travl hverdag med Fortnite, TikTok, Netflix, 

madpakker, fodboldtræning, powershopping og tvangshygge. 

 

Så er det måske bedre at droppe forsætterne helt. Tage én dag ad gangen. Små slaw. 

Et forsæt der kun varer fra morgen til aften. Dagen efter laver man et nyt. Hele vejen 

frem til nytårsaften.  
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Aktivitets weekend på Vejlefjordskolen 
I weekenden 24. – 26. januar løb den årlige Vejle-tur af stabelen. De store elever fra skolen hyggede 

og dystede med kollegerne fra søsterskolene. Her er nogle screenshots af vores seje piger og drenge 
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KRYSTALKUGLEN 
Hvad har 2020 at byde på, foruden nogle spøjse datoer som 02.02.2020 og 20.02.2020? 

• Fejringen af 100-årsdagen for genforeningen med Sønderjylland er allerede overstået. 

Lidt mindre festligt: Ungarn tabte 2/3 af sit areal ovenpå 1. ver-denskrig. 

• Rottens År (fra 25. januar) i den kinesiske kalender. 

• Februar har 29 dage, da 2020 er et skudår. 

• Sommer-OL og Paralymics i Tokyo. 

• UEFA EM i fodbold (for første gang i 12 byer i 12 lande) 

• Expo 2020 afholdes i Dubai. 

• For 500 år siden døde den italienske maler Rafael; 250-årsdagen for Ludwig van 

Beethovens fødsel. 

• For 75 år siden blev FN stiftet, Hiroshima og Nagasaki mindes ofrene for 

atombomberne. 

• Præsident- og Kongresvalg i USA. 

• Per 31. december skal Det Forenede Kongerige definitivt sige goodbye til EU. 

• Du har fødselsdag 
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