
Augukuordbogen Fremvisninger - De fleste 
workshops/linjefag slutter i en eller anden 
form for produkt, som typisk enten bliver 
fremvist til kulturcaféen eller fredag, 
hvor der er fremvisninger.

Husgruppemøde - Præcis som på et langt 
ophold bor man i hus med en gruppe 
mennesker. Man har rig mulighed for at lære 
at hinanden kende den første aften til 
husgruppemødet. Det er typisk noget med en 
navnerunde, en fangeleg og nogen der lægger 
ud for en kasse øl.

Høker - Øl fra bryggeriet Hancock, det er 
den du får på flaske og som den lyse fadøl. 
Smager i øvrigt glimrende! Skål!

Besty - Elevforeningens bestyrelse, der 
styrer Auguku med hård og kærlig hånd. Dem 
kan man altid hive fat i, hvis man har 
spørgsmål.

Elevmødet - Når Auguku så småt går på held 
kan det ses ved, at flere gamle 
testrupelever dukker op. De kommer nemlig 
til elevmødet, der ligger i forlængelse 
heraf, hvor der bl.a. er valg af 
bestyrelse, koncert og festmiddag.



Mittwegsmotweg - Midtvejsfesten, der kløver 
Augukuoplevelsen i to og efterlader en 
afsindig energiudladning, der byder på 
DJ-sets fra himlen og dansetrin fra 
helvede.

Mokost Deluxe - Den jyske pendant til 
brunch, men bedre og i sin fuldendte form. 
Radisserne er sprødere, ymerdrysset 
crispyere, pandekagerne er flere og æggene 
smiler, som havde de ingen skam i livet.

Sangaften i sandet, middag ved vandet - En 
fælles strandtur, der byder på fælles 
ti-tabelsdyk i vandet og fællessang om bål. 
Køkkenet rykker ud full force og laver 
lækker mad on sight. Psssst - der is med 
guf til dessert.

Strandbus - Efter workshop kan du spæne ud 
foran skolen og fange dit daglige ride til 
en dukkert. Med saltvand i håret og 
opløftet af Neptuns kraft kommer du retur 
lige i tide til aftenmaden.

Jubilarbar - Er du gammel elev og har 
jubilæum, skal du glæde dig til det eneste, 
der er ekslusivt kun for nogle på hele 
Auguku/Elevmødet. Det er et traditionsbåret 
event, der arrangeres kun for dig og de 
andre jubilarer.

Kulturcafé - Aftenen, hvor vi alle trækker 
ud i teltet foran spisesalen og lytter og 
ser på hinandens mange talenter. Her kan 
optrædes med alt. Bare du selv tror på det, 
er der garanti for høje bifald.

Linjefag - “De voksnes” 
undervisningsbidrag. Typisk orkestreret af 
en af skolens lærere eller venner.

Mellemkødet/Mellemkødbyen - Den lille 
passage fra gården og ned til husene. Sker 
der tit noget her spørger du? Sjældent, men 
det er vildt når det endelig sker.



Suppe & Ost - Frokosten om fredagen. Nu 
også med sin egen temamelodi.

Tour de Chambre - En værelsescrawl for din 
husgruppe som opvarmning til 
Mittwegsmotweg. Find dig et sjovt tema, en 
sjov leg, måske en drink og noget passende 
pynt. Gang det op med en 8-10 værelser and 
you have it.

Vesterhus - Den store høje bygning midt i 
byggepladsen, her var der engang to 
husgrupper kendt som V1 & V2. Nogen 
begræder deres nedlæggelse, andre husker 
isvinteren hvor værelserne ikke kunne komme 
over frysepunktet i en hel uge. 

Verdens ende - Et særligt udkigspunkt i den 
fjerne ende af skolen, hvor mange 
rørstrømske snakke foregår. Nu med udsigt 
til den nye omfartsvej.

Sidste Omgang - Sidste omgang i baren en 
halv time før luk.

Sidste udskænkning - Et begreb, der 
adskiller sig fra Sidste omgang (se denne). 
Ser du, på Auguku får du ikke bare én, men 
to advarsler for at baren altså lukker nu. 
En halv time før er det sidste omgang og et 
kvarter før er det sidste udskænkning.

Sport-Cola - Sodavand fra bryggeriet 
Hancock. Kommer praktisk nok i en ølflaske 
så man stadigvæk kan se sej ud når man 
plejer sine tømmermænd efter at have 
drukket for mange Høkere (se denne).

Spread - Ja, en spread er jo en spread. Men 
på Testrup er der mange af dem. Dit brød 
bliver aldrig tørt med de mange variationer 
af spread, du finder her. Spread the love 
og love the spread.



Verdens navle - Testrups hotteste sted. En 
smuk, stor, pølseformet sauna, som frit kan 
benyttes.

Workshops - Typisk lavet af tidligere 
Testrup-elever med gode idéer.

Årets Augukuhit - Hvert år på elevmødet 
afgøres ved en spontant sangkonkurrence, 
hvad 
årets Auguku-hit har været. Spændingen er 
høj i år, da sidste år endte i en uafgjort 
mellem Skal vi ik holde nytår sammen?, 
Blommer! og Someone like you. Vil dette 
vanvid mon fortsætte?


