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Basic Information
Sex:
Female
Birthday:
April 12, 1981
Relationship Status:
Engaged
Looking For:
Friendship
Networking
Religious Views:
I'm not religious..
About Me:
Omvandrende kistebærer med hang til dystre og mørke ting blandet sammen med
nuttede katte, peter plys og andre tøjdyr.. et mix af kontraster... teatertosset rollespiller
med et pessimistisk syn på livet, dog med det forbehold at positivitet også er en del af
mig.. ynder at bruge sære ord og vendinger ( det er en familiesvaghed..) er af den
overbevisning at man bør bevare barnet i sig, og ikke glemme at lege.. Jeg er uddannet
makeup artist med hang til det blodige, ses tydeligt i fotoalbummet "halloween"... Nå
men altså.. ja jeg tror bare det var det for denne gang.. jeg skriver digte.. som kan læses
på http://digte.dk/ under forfatter navnet Albrekt..
Pages (total 107):
The.Muppet.Show
Anne Rice
Kaizers Orchestra
Twin Peaks
Moby
Wall
Maja: Bones fantastisk serie!!!!!!!!!!
Elke likes this.
RECENT ACTIVITY
Maja and Brian are now friends.
Maja is attending Silkeborg Liverollespilsforening er med på Skovens Dag 2010.
Maja commented on Camilla's status.
Charlotte: Hej søde Ved du hvor man kan finde de billeder der blev taget da vi var
"kloster" til nemigrego?? jeg kan ikke finde dem nogen steder....Knus
Maja: Hmm nej det ved jeg faktisk ikke, tror jeg har nogen liggende et eller andet sted,
på en eller anden computer, kan sende dem til dig hvis jeg kan finde dem :)
May 2 at 8:51pm
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Charlotte: det må du meget gerne Jeg ved der er rigtig mange, men kan ikke finde ud af
hvor jeg har set dem....
May 2 at 9:09pm
Maja: De blev uploaded til en eller anden side, et stykke tid efter scenariet, men kan
selvfølgelig ikke huske adressen mere, hvis de i det hele taget ligger der mere.. men jeg
kan lige se hvad jeg har i gemmerne..
May 2 at 9:11pm
Charlotte: nice. Tak søde :)
Går det ellers godt??
May 2 at 9:12pm
Maja: Det var da så lidt, har lige sendt dig noget jeg fandt :) Jamen her går det skam
udmærket, er startet på produktionshøjskolen som hjælpelærerpraktikant, det er rigtig
godt :) hvordan går det hos dig?
May 2 at 9:15pm
Charlotte: tak tak. dejligt at se igen :) Jo tak det går godt her i Randers, jeg har skide
travlt med arbejde, dejligt :) så nok at lave og gode venner :)
May 2 at 9:17pm
Maja: Ja det vækker minder :) Jamen det lyder da rigtig godt :) vi må snart ses :)
May 2 at 9:18pm
Charlotte: Ja det skal vi da. Det er jo ved at være ALT for længe siden.
May 2 at 9:27pm
Maja: Ja for pokker!!! Nu må vi lige til at tage os sammen :D
May 2 at 9:28pm

Maja: Glæder sig til at se Avatar i 3D
Freya: DET kan du osse roligt gøre - den er fantastisk
May 2 at 11:08am
Maja: Kan jeg kun forestille mig, så den i torsdags på arbejde, så glæder mig virkelig
til at se den i 3D :)
May 2 at 11:09am
Tomas: Glad dig, det er en oplevelse der gør indtryk.
May 2 at 12:34pm
Mogens: 3D er virkelig noget opreklameret fis ;0)
May 2 at 3:10pm
Lena: jeg ku godt ha set avatur uden 3d. men glæd dig- en kanon film....
May 2 at 5:19pm
Maja: Filmen var rigtig god på den store skærm, men vil give Mogens ret i at det er
opreklameret.. I forhold til at filmen er lavet til 3D fra starten, synes jeg ikke det var
videre fantastisk... Om det så er udstyret i Silkeborg bio der er noget hø, er jo så
spørgsmålet, synes 3D effekten var meget federe i Alice i eventyrland, og den var ikke
lavet som 3D fra starten....
May 2 at 8:46pm
Jan:Forskellen p... See Moreå det to film er at Alice er et filter og der kan man slet ikke
lave den samme dybde som de lavede i Avatar. I Alice flyver tingene ud i hovedet på
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dig, men udover det er der ikke meget at komme efter. I Avatar har man følelsen af at
kunne røre skuespillerene og man får kvalme af flyvescenerne, så godt er de lavet.
Måske er det udstyret i Silkeborg, men jeg syntes at 3D i Avatar er LANGT bedre end i
Alice og prisen siger osse en del. Det koster lige under en million dollars at lægge filter
på, og de tager samme pris som en film der er filmet i 3D. Jeg nægter at støtte sådan et
koncept. Nej, enten er filmen filmet i 3D, eller osse er den ikke. Sådan noget snyd!
Monday at 6:40pm
Maja: "Tak så er det nok for i aften" - sidste forestilling i aften, farvel til "Miss
Smythe" og hendes 19 hunde. Det har nu været en sjov forestilling at være med i :)
May 1 at 12:06pm
4 people like this.
Tina: Helt enig Maja. Tak for denne sæson!!
May 2 at 1:36am
Grethe: Det har været mindst ligesaa sjovt at se den, og jeg havde jo fornøjelsen hele 2
gange:-D
May 2 at 2:30pm
RECENT ACTIVITY
Maja commented on Rebecca's status.
Maja likes Rebecca's status.
Maja commented on Freya's status.
Maja commented on Freya's status.
Maja commented on Kirstine's status.
Maja: Var der nogen der sagde forlænget weekend? Jaaaa det tror jeg nok lige der var,
MIIIG!!! skal rigtig nyde min fridag på mandag... :)
April 29 at 3:40pm
2 people like this.
Mette: Så er vi to ;)
April 29 at 4:18pm
Maja: Hæ, det var vist også noget i den retning jeg skrev ved din status :D
April 29 at 4:21pm
Mette: ja ja, jeg er ikke så hurtig så så det først efter jeg havde skrevet det ;)
April 29 at 4:25pm
Maja Albrekt: Hæ hæ sådan kan det jo gå :D
April 29 at 4:27pm
Maja: Så fik man endelig set Avatar, tænk at over halvdelen af ens arbejdsdag kan gå
med sådanne fornøjelser :) Det' ik' så ringe at være hjælpelærerpraktikant :D
April 28 at 5:29pm
5 people like this.
Else: Det er åbenbart ikke altid dødssygt at gå på arbejde!!!
April 29 at 12:22am
Maja: Else: he he nej ikke lige i går i hvert fald :D
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April 29 at 3:37pm
Maja: Virkelig fantastisk film!!!
9 - Official Trailer
www.youtube.com
Release Date: 9 September 2009 Genre: Animation / Adventure / Sci-Fi Cast: Elijah
Wood, John C. Reilly, Jennifer Connelly, Crispin Glover Director: Shane Acker
Writer: Shane Acker, Ben Gluck Studio: ...
Kamilla likes this.
Kamilla: jeg vidste, det ville være lige en film for dig! :)
April 27 at 4:09pm
Maja Albrekt: Jaaah!!! Den er mega fed!!!!! :) er mega glad for den :)
April 28 at 5:27pm
Maja: Nå, mon man skulle se at få noget søvn inden en ny dag truer... god nat til alle
herfra, over and out!
April 25 at 11:07pm
Maja: Fantastisk stemme!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Andreas Scholl · Black Is The Color
www.youtube.com
This video is dedicated to my dear friend Natascha, (BachLoveNat), with all my
affection. I found this version of this song which she told me one day. I also posted
Alfred Deller's rendition. : ) I hope you enjoy it. ...
April 24 at 10:40pm
2 people like this.
Johan: helt enig!
April 24 at 11:13pm
Grethe: WOOOWWWWW!!!!
April 25 at 4:01pm
RECENT ACTIVITY
Maja likes Else Kathrine's status.
Maja commented on Anja's link.
Maja: Dúné ud af højtalerne, det' ik' så ringe endda :)
April 24 at 10:17pm
Kamilla likes this.
Emilie: Jeg så dig i dag!!!!!!!! O.o Nede på græsplænen foran Lau!!!!!! O.o Men kunne
ikke rigtig dytte - kørte ikke lige bilen.. =)
April 22 at 9:53pm
Maja: Hæ hæ cool, jeg stod vel og glanede og ventede på bussen :D så desværre ikke
dig.. :(
April 24 at 9:36pm
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RECENT ACTIVITY
Maja and Anders are now friends.
Maja wrote on Camilla's Wall.
Maja wrote on Yrsa's Wall.
Maja wrote on Jakob's Wall.
Maja: What the...!!! Suede til Skanderborg festival!!!!! Så jeg jo nødt til at skulle til
festival i år!!!!!!!!!
April 19 at 4:35pm
Anett likes this.
Anett: Jeg vet om 1 person til som helt sikkert kommer at være på festivalen også...
Jesper:);)
April 19 at 5:22pm
Maja: He he har lige sendt ham en sms om at han bare har at indfinde sig i Skanderborg
til august :D
April 19 at 5:28pm
Anett: Du må hilse han så meget fra mig:) hils fra "Gorgen" Anett;)
April 19 at 6:20pm
Elke: Der kommer også Roxette:D. Det koster desværre bare 6-700kr for en
dagsbillet:(
April 19 at 7:30pm
Anja: Arghh Vil også høre Suede, mon ikke de lige kan hopper forbi Skive også
April 19 at 9:00pm
Monika:wow kommer suede, skal vi følges til festival jeg vil også derned
April 19 at 11:47pm
Maja: Anett; det skal jeg bestemt gøre :) Elke; hmm tror hellere jeg vil høre Suede end
Roxette :D Anja; tjaa godt spørgsmål... Monika; jaah det kan vi sagtens finde ud af, det
kunne være mega hyggeligt :)
April 20 at 5:37pm
RECENT ACTIVITY
Maja likes Suede's status.
Maja commented on Sarah's status.
Maja commented on Rebecca's status.
Maja: Fantastisk nummer!!!
Krauka - "Óðinn"
www.youtube.com
Krauka's first video from the new cd "Óðinn", this is the titeltrack of the cd : "Óðinn".
Filmed in Iceland in the Lava near Reykjavik and at another place also close to
Reykjavik where a good friend of ...
April 18 at 7:43pm
Monika and Kira like this.
Kira: han har de mest fantastiske grønne bukser
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April 18 at 7:53pm
Maja Albrekt
Profile Pictures
April 18 at 7:15pm
Jeanette: åh det er godt
April 18 at 7:17pm
Maja: Mange tak, tog jeg i går efter jeg kom hjem fra rollespil, mit hår stod ud til alle
sider :D
April 18 at 7:18pm
Kirstine: super flot billede
April 18 at 7:48pm
Maja Albrekt: Iih mange tak :)
April 18 at 7:49pm
Annette: Karisma, flot foto, Maja
April 18 at 10:42pm
Maja: He he, mange tak Annette :)
April 19 at 4:13pm
Grethe: Hvor er det bare godt min abeunge:-)
April 19 at 8:35pm
Maja: Iiih taaak Abemoderen min :)
April 20 at 5:39pm
Maja: Jeg erklærer hermed krig mod alle myg!! Efter et snigangreb i nat har jeg fået
yderligere to myggestik i ansigtet!!! Absolut ikke acceptabelt!!!
April 18 at 5:35pm
Johan: Jeg troede, at du var medlem af foreningen "Til Dyrenes Beskyttelse"
April 18 at 5:38pm
Maja: Jo jo, men betragter ikke myg som dyr, de er nærmere utøj ligesom lus, noget
der skal udryddes!!
April 18 at 5:44pm
Sigrid: Nåh Stakkels Maja, jeg vil gerne meldes ind.
April 18 at 5:46pm
Maja: I hæren mod myg?
April 18 at 5:53pm
Sigrid: JA de er den værste slags insekt der findes.
April 18 at 5:56pm
Maja: Nemlig er de så!!! De skal bare døøøøøøøøøøøøøøøø!!!!!!
April 18 at 5:58pm
Sigrid: præcist, jeg kunne ikke ha sagt det bedre selv:-)
April 18 at 6:00pm
Maja: hæ hæ :D
April 18 at 6:07pm
Kirstine: tæl mig med i rækken
April 18 at 6:08pm
Maja: hermed gjort :) jo flere jo bedre!!
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April 18 at 6:09pm
Elke: Jeg kan anbefale et myggenet. Tror faktisk de har dem i Tiger - muligvis kun i
lyserødt, men mon ikke det er dét værd, frem for at få 1000 myggestik?
April 18 at 10:45pm
Janie: UH minder mig om de rædselsfulde sataner på Busbjerg ;/
April 19 at 12:14pm
Lena: me too, eller var det ik også de skide gnavpander, :) Det værst var når man skulle
stå i FRYS på scenen. Eller da jeg skulle besvime...... Så sad de fandens myg og
gnagpander i huden af en....Det var rædselsfuldt... uhaaaaaa ......
April 19 at 1:26pm
Janie: Hahaha Ja Lena lige præcis. GNAVPANDER! De frys scener var uudholdelige.
ARG!
April 19 at 1:40pm
Steen: Og du er SIKKER på, at det er myggestik og ikke bare nogle hekse-vorter....
April 19 at 3:40pm
Kirstine: Sidder og for det hel og for gåsehud, ved tanken om gnavpander :(
April 19 at 3:48pm
Maja: Steen; ha ha ha ha måske, man kan aldrig vide, det må tiden jo vise, er det
myggestik forsvinder de vel igen, er det heksevorter, ja så er de nok kommet for at
blive :D Gnæk gnæk :D UUF ja gnavpander er lige så slemme som myg!! Men
heldigvis er der ingen gnavpander her.. Elke; har også hørt et rygte om at de har
myggenet i Lidl i denne uge.. :)
RECENT ACTIVITY
Maja likes Pia's status.
Maja likes Lise's activity.
Maja commented on Kirstine's status.
Maja wrote on Else Kathrine's Wall.
Maja commented on Anja's link.
Maja commented on Kirstine's status.
Camilla: kælling, jeg har lige postet et link på min profil- lidt til ære for dig. For det
første, i henhold til, at du elsker at lege med ord, og være kreativ i dit sprog. For det
andet fordi, jeg indimellem ikke kan høre og forstå, hv ad du siger, så det lyder dybt
mærkeligt, og jeg tror, du siger "havregryn". for det tredie..., fordi, du tit og ofte,
faktisk siger nogle dybt mærkelig ting, og bytter rundt på forbogstaver, i de ord du vil
sige.... eller bare digter dine egne ord. så tjek mit link, med ulf pilgaard, og tænk på dig
selv. det er meeeeega sjovt. fra mig til dig, kælling :D
April 17 at 12:02am
Maja: ha ha tange mak kælling, ket dan ver dære noget om :D
April 18 at 6:38pm
Camilla: hahahahahahahahaha- åh lige præcis du kære kælling ,lige præcis :D
Mette: Hey smukke! Hvornår har du fri i morgen?
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RECENT ACTIVITY
Maja and Sigrid are now friends.
Maja wrote on Gitte's Wall.
Maja: Der kan man bare se...
What is your Vampire Clan (in the World of Darkness) ? - Giovanni
Result: Giovanni
Your fascination for all things beyond the veil of death is rivaled only by your thirst for
power. You obey your superiors and have a strong sense of belonging to a Family, but
will stop at nothing to obtain what you want, and have no limits outside of your Kin.
April 14 at 3:31pm
[Nyt billedalbum]
Maja: different pic's of well.. stuff.. just stuff...
April 14 at 2:32pm
Grethe likes this.
Grethe: Hvor er det smukt og stemningsfuldt!!!!
August 1, 2009 at 2:05pm
Maja: Så så man lige mig med et dumt stort mygstik midt i panden!!!!! ☠ = død over
myg!!!!!
April 14 at 2:26pm
Camilla: enig...
April 14 at 2:54pm
Kim: kan stærkt anbefale en crap deo og en lighter ... buahahaha ...buuurn .... ehmmm
hehe hej
April 14 at 3:58pm
Maja: hæ hæ ja det var selvfølgelig en mulighed, men det vil bare kræve at jeg er oppe
hele natten for at nakke de møgmyg der kommer og stikker mig når jeg sover...
April 14 at 5:05pm
Mogens: Bare smæk dem med en kæmpestor hammer .... overvej dog først hvor
myggen sidder og om der er fare for liv og helbred ;0)
April 14 at 5:11pm
Mette: Køb et myggenet til at pakke jer og sengen ind i ;)
April 14 at 7:58pm
Else Kathrine: Ha ha, din heksetid er begyndt for alvor!
April 14 at 10:48pm
Maja: Mogens, ja det var også en mulighed, men tror det er ret farligt, taget i
betragtning af at det er mig myggene sidder på... Mette; ja se der var måske noget :)
Else: he he ja det må du nok sige, og når der så kommer græspollen så bliver det endnu
bedre :D
April 15 at 3:54pm
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Lotte: arrrh Maja, en forsinket fødselsdagshilsen :) Kæmpe tillykke med igår, du gamle
:D
Kæmpe knus Lotte, din unge ven! ;)
April 13 at 4:51pm
Maja: iih mange tak min unge Lotte ven :D havde en rigtig god dag:) Håber alt står vel
til der nede på langeland?
April 14 at 2:23pm
Maja:Tusind tak for alle fødselsdagshilsnerne, hold da op der var mange!! :) havde en
super god dag, helt perfekt:)
April 13 at 4:08pm
[Da Maja havde fødselsdag 12. april, har jeg valgt at ikke tage denne dag med.]
Maja Albrekt Hyggelig tur på bagagerumsmarked med moderen min, og et par røde
sko rigere :)
April 11 at 5:13pm
3 people like this.
Mogens: Er de så købt til at danse fødselsdags-tango i? ;0)
April 11 at 6:17pm
Maja: He he tjaa det ved jeg ikke, kommer an på hvor smadret jeg er når jeg kommer
hjem i morgen, efter min første dag som hjælpelærerpraktikant :D
April 11 at 6:31pm
Grethe: Tusind tak for en rigtig hyggelig fødselsdagskaffe eftermiddag hos dig (som jo
er fødselsdagsbarnet) og Rune...
Lagkagen var bare MUMS!!!:-D
April 10 at 6:29pm
Maja: Jamen i lige måde da :) det var bestemt hyggeligt :) selv om det jo er lidt for
tidligt at være fødselsdagsbarn :D
April 10 at 6:29pm
Grethe: Ja, men der er jo nogen der ikke kan blive fejret og feteret nok... ik'?
April 10 at 6:36pm
Maja Albrekt: Hov hov, jeg kan da ikke gøre for at den ene side af familien ikke kunne
komme i dag, for så skulle der jo ikke have været noget på mandag, menlig nej :D
April 10 at 6:37pm
Grethe: He he det kan der selvfølgelig være noget om, meeen der kommer da ogsaa
gæster i aften..
April 10 at 6:40pm
Maja: jooo det er selvfølgelig rigtigt, men det er da bedre de kommer i aften og drikker
rødvin sammen med mig, end at de gør det på mandag, ikke?
April 10 at 6:41pm
RECENT ACTIVITY
Maja commented on Mona Lise's status.
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Maja likes Freya's status.
Maja commented on Anne's status.
Maja likes Kamilla's photo.
Maja likes Monika's status.
Maja likes Eivør.
Maja: Så skal man sgu til at være hjælpelærerpraktikant på produktionsskolen, med
start på mandag, det er sgu da en fødselsdagsgave der vil noget :)
April 9 at 6:06pm
Monika and 2 others like this.
Elke: Lækkert:). Hvilke fag, hvor længe og sår´n?
April 9 at 6:20pm
Maja: Design, og til og med den første uge af juli :)
April 9 at 6:23pm
Elke: Lyder godt:). Jeg er helt misundelig
April 9 at 6:24pm
Maja: Glæder mig også rigtig meget, tror det bliver rigtig fedt :)
April 9 at 6:34pm
Jeanette: tillykke
April 9 at 7:08pm
Kamilla: Det er simpelthen fantastisk! Tillykke!
April 9 at 7:34pm
Maja: Mange tak :) ja det er ret fedt :)
April 9 at 7:37pm
Tobias: Tillykke :)
April 9 at 8:17pm
Monika:Tillykke, hvor er det fedt :)
April 9 at 8:56pm
Anja:Super! God fornøjelse med det :-)
April 9 at 9:06pm
Susanne: Sådan, godt gået! Håber du bliver glad for det-:)
April 9 at 9:59pm
Camilla: ej hvor fedt kælling! tillykke med det.
April 10 at 12:28pm
RECENT ACTIVITY
Maja likes KRAUKA's video Live in Cedar Rapids, Iowa 2009.
Maja likes KRAUKA.
Maja commented on Camilla's status.
Maja commented on Camilla's photo.
Maja wrote on FLOPSTARZ's Wall.
Maja likes FLOPSTARZ.· Like
Maja likes Kirstine's status.
Maja likes Susanne's post on Else Kathrine's Wall.
Maja commented on Jakob Rune's status.
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Maja commented on Camilla's photo.
Maja likes Rebecca's status.
Maja commented on Simon's status.
Maja commented on Kirstine's status.
Maja: Har lige set "Der untergang" på DR2, tankevækkende men god film...
April 5 at 11:05pm
Maja: Tysk film?
April 5 at 11:07pm
Maja: Jep om Hitlers sidste dage i hovedbunkeren, og den røde hærs indtagelse af
Berlin.
April 5 at 11:16pm
Emilie: Den er morderlig god den film!!!
April 6 at 8:41am
Camilla: den er såååå fed. virkelig god film!
April 9 at 6:00pm
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