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Vi går tæt på... 
Her bringer vi i hvert  
nummer af avisen inter-
view med en PGUer.  
Vi stiller både alvorlige, 
dumme, sjove og ånd- 
svage spørgsmål... 
- tør du at stille op?

Idéer til 
noget vi skal 
skrive om! 
Hvis du/I har 
en god idé til 
en historie eller et emne, 
vi skal skrive om i PGU- 
avisen, så skriv, ring eller 
fortæl det til os på PGU´s 
Medielinje. Det kan være 
noget, du synes kunne 
være spændende at læse 
om, eller noget du gerne vil 
fortælle.

”SMØRET” viden
Fortæl os endelig hvis du 
hører, ser eller oplever 
noget, sjovt, sødt eller 
pudsigt - på værkstedet, 
derhjemme - eller ude i 
den vide verden! 

SMØR
KLATTEN

:-)
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In
vitation til reception

Den 21. juni 2015 kl. 14.00 til 16.00
på Borupvej 50, 8543 Hornslet

Der vil være en let anretning og lidt at drikke 
SU: senest Mandag den 11. juni til vejleder

I anledning  
af afsluttet 3. års  

STU forløb

Program:
14:00 Velkommen
14:30  Forstander holder 

tale og overrækker 
beviser

16:00 Slut

STU-reception
Der er en del elever der 
afslutter deres STU forløb og 
det fejres med en reception 
den 21. juni, hvor familie og 
venner er inviteret.
 
Hos tømrene sagde de farvel 
til Thomas B med grill pølser 
og hygge. 



SMØR
KLATTEN ”SMØRET” viden

Her vil vi bringe små sjove, søde eller 
pudsige ting som er sagt, gjort eller  
oplevet i PGU - på værkstedet,  
derhjemme - eller i den vide verden! :-)

NEMMESTE  
REGNESTYKKE - EVER!!!!
Fra Kreta: Vi kører forbi en restaurant, der 
hedder Cafe + pizza. Kjeld spørger Sebastian 
hvad det regne stykke giver. Hvortil  
Sebastian svarer ”en glad Sebastian”. 

TAG JA-HATTEN PÅ!
På Medie blev en dårlig dag vendt til en god 
dag for faglærer da denne hat blev sat på 
hovedet af hende! Det er svært at være 
negativ og stresset, når søde elever gør 
én opmærksom på at alt ser lysere ud med 
JA-hatten på :-)

Tina var uheldig på Kreta 
- faldt ned af trappen og 
brækkede hånden. Hun 
efterlyser nu en ”handi-
caphjælper” til bl.a. at 
snørre hendes sko!!!!

Oliver var meget 
forundret da han 
opdagede at gart-
neriet blandt kryd-
derurterne også 
dyrkede brænde-
nælder - som dog 
viste sig at være 
citronmelisse :-)))

På gartneriet kan vi godt 

give tilbage på en hund!

Cafe + pizza = 

glad Sebastian
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AV, AV, AV!!!

Det at lægge  
vasketøj sammen 
har også mange 
facetter - snore 
lige og farve ind-
delt - uhh... Tina er 
så glad :)

GLAD FAGLÆRER PÅ KANTINEN



Amy winehouse

Bagsiden af stjernelivet
Det er ikke altid let at være i spotlightets centrum. 
I denne artikel vil jeg sætte lidt fokus på, at man ikke nødvendigvis har et problemfrit liv, bare fordi, at man er ”en stjerne”. Jeg vil bruge tre kendte som eksempler.

Amy Winehouse

g
e

vvv
Musikken fyldte altid meget i hendes liv.

Allerede som 13 årig fik hun en guitar

og begyndte at skrive sine egne sange.  

Som 19 årig fik hun sin første pladekontrakt.

Hun havde mange psykiske problemer, 

og fik med tiden et massivt alkoholmisbrug.             

Engang da hun skulle have overrakt en musikpris, 

dukkede hun op i meget beruset tilstand

og udførte sin takketale.

Så man kan sige, at misbruget endte med at gøre, 

at hun opførte sig pinligt i offentligheden.

I sommeren år 2011 blev hun fundet død i sit hjem. 

Lægerne konkluderede, at hun havde fået alkoholforgiftning 

(hun havde drukket sig ihjel).

e
e
e
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Som lille blev hun presset til at dyrke sit talent i form af meget sang - og danseundervisning og mange optrædener.  Da hun var 11 år, kom hun med i tv-showet The Mickey Mouse Club og det banede vejen for hen-des karriere. Men da det var meningen, at hun skulle ”blive til noget” allerede fra da hun var barn, 
fik hun ikke så meget lov til at slappe af og lege som andre små piger.I år 2007 mistede hun sin tante til brystkræft og klippede sig kort tid efter skaldet. Hun har derudover været indlagt på afvænningsklinik af flere omgange pga. alkoholproblemer, og har frasagt sig forældremyndigheden over sine børn efter en lang retsag mod sin eksmand.

Britney Spears

Han var bare fire år gammel, da 
han fik sin sangdebut i bandet The 
Jackson Five sammen med sine 
fire brødre. Hans far slog ofte de 
små drenge, efter at de havde 
optrådt med det lille boyband.
Han gik meget op i velgørenhed, 
til børn blandt andet, og jeg tror, 
at det måske var fordi, at han selv 
havde en ret svær barndom. Han 
døde som 50-årig i år 2009 af et 
steriodemisbrug.

Michael Jackson

h h    

  i 

g   
g
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Plants vs Zombies

Plants vs Zombies 
er en spille app som 
kan bruges til pc, og 
Ipad, spillet handler 
om at plante så man-
ge planter som mu-
ligt, der kan forsvare 
dit hjem imod zombi-
er, der er flere levels 
man kan klare samt 
mini games.

I baggrunden kan i 
se en runde af Plants 
vs Zombies i et af de 
svære niveua, som 
regel plejer man at 
gå efter at få plantet 
så mange solsikke 
som muligt, så man 
kan købe flere plan-
ter med det sollys de 
giver en.

Det er et rigtig sjovt 
spil som kan bru-
ges hvis man vil slå 
noget tid ihjel, der 
er så mange ting i 
spillet som man kan 
more sig med, når 
man har klaret nogle 
ting i spillet kan man 
åbne op for forskel-
lige baner med nye 
muligheder med nye 
planter.

Parat, sigt, fyr!!!
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Hvor bor du? Jeg bor lige nu i Alpedalen i Horn-
slet i en 1 værelses som er cirka 12 kvadratmeter. 
Jeg er glad nok for det lige nu men jeg overvejer at 
flytte hvis jeg får et flexjob og får sparet nok penge 
op til det.
Kan du lide naboerne? Ja, de virker flinke og jeg 
hilser også på en af dem.

Hvad laver du i din fritid? Jeg spiller computer, 
arbejder med server og er sammen med Amalie.

Hvor arbejder du? Lige nu er jeg i praktik på  
PC Lageret i Trige.
Hvor mange er i? Ca. 35 ansatte. 
Hvad er dine opgaver? Jeg opgraderer compu-

tere, som vi har købt hjem og selv har fixet, så de 
er endnu hurtigere og bedre. Der er mange unge 
studerende, der gerne vil have fat i dem.

Kan du lide dine kollegaer? Ja, de tager rigtig 
meget hensyn til andre, som måske har brug for 
mere tid, eller har brug for lidt mere støtte og de 
er super flinke.

Hvad er en almindelig arbejdsdag? Jeg arbejder i 
5 timer, og så har jeg en halv times pause.
Vil du gerne forsætte på din arbejdsplads hvis 
muligt? Ja, det vil jeg rigtig gerne, og vi er også 
ved at finde ud af, om jeg kan komme i flexjob 
der.

Li
ve

t e
fte

r P
gu

David Jensen flyttede ud 
af PGU i januar 2016
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Vi havde besøg af David en dag på Medie og benyttede os af lejligheden til at 
høre lidt om hvad han går og laver og hvordan han trives efter PGU



Café med drømme  
og kæmpe opbakning 
Tirsdag slog Cafe Campus deres døre op. 
Cafen skal være et mødested for unge både 
med vanskeligheder og dem som glider 
ignennem uddannelsen. Det bliver også et 
mødested for virksomheder og institutio-
ner i syddjurs kommune. Borgmester Claus 
Wistoft holdte en flot tale og klippede den 
røde snor. Byrådsmedlem Per Zeidler, som 
var en af initiativtagerne til caffeen hold-
te også en tale. Frank Reeckmann som er     
bestyrerelsesformand for Pgu rosenholm 
afsluttede talerrækken som den sidste med 
nogle rosende ord til de involverede partere 
i projektet. 
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CAFÉ
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Til 6 personer
• 600 g spaghetti.
• 6 liter vand.
• En teskefuld salt.
• Peber.
• 25 g smør.
• En pakke portobello svampe
• En pakke kantareller.
(Det kan være hvilken som helst slags 
svampe, så længe der er tre slags svam-
pe i retten)
• Krydderi efter smag og  

behag som et. blad basilikum, 
salvie eller lidt hakket mynteblade.

Spaghetti Med Tre Slags Svampe

Hæld 6 liter vand i gryden og 
tilsæt 1 tsk. salt for smag, bring 
i kog.

Put pastaen i gryden, når 
vandet koger. Det er vigtigt at 
vandet dækker pastaen

Rens dine portobello svampe 
på samme måde, vær forsigtig 
med dem for de er skrøbelige.

Tag dine små portobelloer og 
skær  stammen af dem, så 
skærer du svampene i strimler

Svampene burde se nogenlunde 
sådan her ud hvis du valgte at 
skære dem i strimler.

Skyl svampene hurtigt, så de 
ikke suger for meget vand og 
mister smag.
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Kom pastaen i en skål efter, at du har hældet van-
det fra og dæk skålen til, så pastaen ikke bliver 
tør og kold - imens du tilbereder dine svampe.

For en fedtfattig version, kan man bage svamp-
ene i en ovn ved 175° i et ovnfast fad. Der kan 
tilsættes urter efter eget valg

Steg svampene på panden i smør til de er gylden-
brune. Den færdige version kan ses på det  
nederste billede til højre.

Sådan her ser den fedtfattige version ud hvis man 
skærer svampene i halv. Man bestemmer selv om 
der skal krydderurter på eller ej.

Resultatet burde se ud som det her med den 
almindelige version. Ser fantastisk ud hvis jeg selv 
skal sige det, håber det smager ligeså godt.

Når pastaen er færdig, hælder du den i et dørslag 
og ryster det let for at få vandet ud.
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På kantinen var der god stemning  
og alle havde gang i gøremål, så vi 
listede forsigtigt rundt og tog et  
par billeder. Martin havde gang i  
den helt store rengøring af  
opvaskerum :-) - Philip  
(praktikant ) var ved at bage  
boller. Fredag havde de en  
større bestilling af sandwich  
til personalet på kantinen.

På Medie har vi haft travlt med hjemmesider til 

vores nystartede social økonomiske virksomheder. 

Rosenholm Festival plakaten har vi har lavet hæn-

ger nu rundt i hele byen - musikprogrammet som 

vi også har lavet er husstandsomdelt.

Der er afholdt kreativt photoshop kursus, hvor de 

fedeste plakater er blevet lavet...

Svar på musikquiz:
Lukas Graham
A: 7 Years
B: Krummerne
C: Christiania
D: Forchhammer
Olly Murs:
A: England
B: The X Factor (UK)
C: Manchester United
D: Demi Lovato

Italobrothers:
A: Tyskland
B: Stamp On The Ground
C: Matthias “Matze”
D: Kings And Queens
Kato:
A: Thomas
B: Cutfather
C: Radio ABC
D: “The Voice” I Parken
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Det ”fløjter” ud med bro-elementer 
- og det skal gå stærkt, når den ene or-
dre er ude venter allerede næste deadli-
ne... Peter tager sig en velfortjent pause 
:-) Jacob laver kasse til højbede, mens 
Andreas korter brædder af til bro-elemen-
terne.
Det sidste af den store ordre af speciallave-
de møbler til børnehave i Mørke skal snart 
leveres - det er bare mega flot lavet.

På Medie har vi haft travlt med hjemmesider til 

vores nystartede social økonomiske virksomheder. 

Rosenholm Festival plakaten har vi har lavet hæn-

ger nu rundt i hele byen - musikprogrammet som 

vi også har lavet er husstandsomdelt.

Der er afholdt kreativt photoshop kursus, hvor de 

fedeste plakater er blevet lavet...

Det kører derudaf... duften af de økølogiske krydderurter og andet grønt spreder sig i luften. Både private kunder og virksomheder kigger ind for at handle med de produktive gartnere... og de unge har altid et smil på læben og en frisk kommentar, hyggeligt :-)
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Opgave og sjove jokes

Let Mellem Svær

Løs sodukoerne

Hvem der?

– Finn
Finn hvem?

– Finn selv ud af det

To blondiner faldt ned i et hul. Den ene 

sagde: “Det er mørkt hernede, er det 

ikke?” Den anden svarede: “Jeg ved det 

ikke, jeg kan ikke se.”

En røver kommer ind i butikken 

og stjæler et TV. Blondinen løber 

efter ham og råber: “Vent, du har 

glemt fjernbetjeningen!”

Hvorfor er zoologisk have aldrig 
blevet solgt?

– Den er for dyr.

-Tjener der er en flue i min suppe!

-Kald på kokken, jeg er træt af at 

være med i den vits! Lille Anton sidder med sin 

mor i bussen. Anton får øje 

på en meget tyk mand, som 

sidder et lille
 stykke fra dem. 

- “Nej, hvor er den mand tyk, 

mor!” siger Anton højt. 

- “Sådan noget siger man ikke 

højt, han har bare spist fo
r 

mange pandekager,” hvisker 

mor. 

En anden dag er de igen ude at 

køre i bus. 

Lige over for dem sidder en 

gravid kone. Anton kigger 

længe nysgerrigt på hende. 

Så går han over til h
ende og 

hvisker til h
ende: 

- “Jeg ved godt hvordan du er 

blevet så tyk. Det var dejligt, 

ikke også?”

En mand kommer en dag op til sin læge og 
siger:

- Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal få det 
sagt, men altså, jeg har forelsket mig i en hest. 

- EN HEST? Sig mig lige, er det en hingst eller 

en hoppe? - Selvfølgelig en hoppe. Jeg er sgu da ikke 
bøsse.



Bakterier i kosttilskud, surmælksprodukter og 
fermenterede grøntsager har ingen beviselig effekt 
på raske voksne. Det skriver Politiken tirsdag. Salget 
af varer med levende mikroorganismer, såkaldte 
probiotika, som kendes fra surmælksprodukter, 
fermenterede grøntsager og egentlige kosttilskud, er 
de senere år eksploderet, og på globalt plan anslås 
markedet til en værdi af 215 milliarder kroner. 

Det her har igen effekt på din 
sundhed

Nyheder

Test af årets sjoveste gadgets: 
Vild virtual reality

Virtual reality har fået sit helt store gennembrud i år. 
Kort forklaret er virtual reality (VR) noget, der sker 
inde bag et par store briller. Brillerne har to linser til 
hvert dit øje, der viser to ens billeder. Gennem 
brillerne opleves billederne med en ny form for 
dybde-fornemmelse, så man føler, at hvad end der 
sker på skærmen, sker lige foran en selv. Lige siden 
engang i 80’erne har virtual reality været et 
interessant, men også uopnåeligt fremtidsemne. Indti 
i år. Efter at havde ligget i dvale i mere end 30 år, er 
VR nu kommet tilbage - for fuld skrue. På kort tid 
har både Facebook, LG, Huawei, Samsung, Sony og 
HTC lanceret hvert deres bud på VR-oplevelser, der 
bedst kan beskrives som en omgang 
virkelighedsflugt. Vive er fra æsken et udstyrsstykke 
af dimensioner.

En engelsk folkeskolelærer bliver rost til skyerne. 
Læreren, der ifølge Huffington Post hedder Jenny 
Thom, leverede få dage før en vigtig eksamen, en 
liste med opgaver til sine elever. Opgaverne fra Jen-
ny Thom omfattede blandt andet at spise slik, køre 
på cykel, grine, slappe af og hænge ud med sine ven-
ner. En tilhænger af lærerens pensum, Eyfs 
Matters, lagde et billede af lektierne på Facebook, 
og det opslag har nu fået langt over 60.000 likes.

Her er lektierne alle børn 
gider at lave

Pak mobilerne væk i 
skoletiden 

Det kan være ekstremt svært at koncentrere sig, om 
hvad læreren siger, når der skal sendes en sms eller 
Facebook skal opdateres. Derfor har man på flere af 
landets skoler taget konsekvensen og indført regler 
regler for elevernes brug af mobiltelefoner. Det 
fortæller Dansk Skolelederforening. I 
hovedstadsområdet gælder det blandt andet på skoler 
i Frederiksberg, Københavns og Fredensborg 
Kommune. Men det er ikke mobilen, men 
undervisningen, der er problemet, mener Jens Vase, 
der er formand for Danske Skoleelever. Han mener, 
at lærerne må blive bedre til at fastholde elevernes 
opmærksomhed og inddrage eleverne, hvis de vil 
undgå, at eleverne tjekker Facebook og Instagram i 
timerne. Eleverne keder sig nemlig, siger han:
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Lukas Graham:
• Hvad er hans største hit?
• Hvilken filmserie medvirkede han i som barn?
• Hvor kommer han fra?
• Hvad er hans rigtige efternavn?

Olly Murs:
• Hvor kommer han fra?
• Hvilken sangkonkurrence blev han nummer 2 i?
• Hvilket engelsk fodboldhold holder han med?
• Hvem synger han duet med på sangen “Up”?

Italobrothers:
• Hvor kommer de fra?
• Deres største hit?
• Hvad hedder forsangeren?
• Seneste hit?

Kato:
• Rigtigt navn?
• Hvem var han hjælpedommer for i x-factor?
• Hvilken radio har han arbejdet på?
• Hvad har han været vært for 2 år i træk?

Find svarene på opslagstavlen

Musikquiz
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Først skal vi snakke om ”Doom” de gamle ”Doom” spil er nu blevet til et fedt fastpace-fps multiplayer spil, det kommer til at storme de gamle ”Doom” spil af hyllerne.Det bliver et meget hurtigt spil med meget lidt lys i banerne så spillet virker meget dystert og uhyggeligt.
De har ændret ”doom” denne her gang, som prøver at tiltrække nye PvP* glade spillere. De har lavet så man kan blive forvandlet til en demon eller få et ultimativt våben som slår alt ihjel hvis du rammer med den.

Velkommen tilba-

ge til ”The Gaming 

News” denne gang 

kigger vi på ”Doom” 

og på det helt nye 

”BattleBorn”

Nu skal vi snakke om ”BattleBorn”

jeg har været super spændt på dette spil, det er som 

om 5 forskellige spil fik et barn som viste sig at 

være den nye Jesus. 

Der er 25 helte i spillet på udgivelses datoen, men der 

kommer flere som tiden går.

Alle de helte der er, er forskellige på deres egen måde. 

Spillet ændrer sig hver gang du spiller det,

om så du er til single player eller multiplayer så har 

”BattleBorn” dig dækket. Spillet er et dyrt spil

men det har ikke ingame transactions*, hvilket gør så 

spillet ikke er et pay to win.*

Der er mange ting man kan købe, men man kan kun 

købe det for ingame* penge, og det indeholder skins* 

og badges der kan give dig extra krafter til at slå mod-

stander holdet ud med inden de gør det ved dig.

PvP = Player versus Player = 
Spiller mod Spiller
Ingame Transactions = 
Betaling af rigtige penge til at 
få noget
Pay to win = Desto flere rig-
tige penge du betaller desto 
bedre bliver man
Ingame = Inde i spillet
Skins = Udseende eller tøj
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    Vægten:
24. September - 23. Oktober

Element: Luft
Hersker: Venus
Ædelsten: Safir

Farve: Dæmpet blå

Hvordan man genkender en: Mest iøjnefaldene er 
Vægtens afslappende facon. Tilsyneladende fører de altid 
et nemt og ukompliceret liv. Deres livsstil og forhold til 
omgivelserne er ligetil og utvungen - tingene falder au-
tomatisk på plads omkring dem.

Fysiske kendetegn: De er sexede og appelere til romantik. 
De har for vane at hælde hovedet til den ene side, når de 
snakker - men ellers ingen påfaldende vaner er særheder. 
Deres tøjsmag går over mod det forførende. Kvindelige 
Vægte kan godt lide gennemsigtige bluser og udfordrende 
lårkorte kjoler, Mandlige Vægte fortrækker kølig blå og 
tøj, der fremhæver deres maskulinitet. Nogle af dem går 
med rød knaphulsblomst eller rødt slips.

Vægt-kvinden: Er betænkelig følsom. Hun er en sød 
og kær sjæl, men kæmper hårdt for, hvad hun synes er 
rigtigt. Farver og smag er meget vigtige for hende, og hun 
har et meget sikkert blik for det æstetiske. Hun leder efter 
en partner på samme kræsne måde som Vægt-Manden. 
Det kan være meget vanskeligt at vide, hvor han har hen-
de som elskerinde. Hun har for vane at sige måske, hvad 
enten hun mener ja eller nej. Den eneste måde at finde ud 
af hvad hun mener, er at snige sig til et blødt kys, og så 
se hvordan hun reagerer. Så vil du ikke være i tvivl, efter 
dette siger hun tingene ligeud.

Vægt-manden: Han findes i to bestemte typer. Den første 
er en stilig herre, som både kan være overbærende og 
ufølsom. Den anden er nærmest blid og vil gøre alting, 
bare for at få ro og fred. Begge disse personligheder har 
svært ved at tage en hurtig beslutning. Den første tager 
for mange beslutninger, den anden for få. De har imi-
dlertid begge dyr smag, og gør sig lidt for meget umage 
med at leve op til en vis standard. De er begge kreative, 
eller har et eller andet talent. Vægt-manden kigger efter 
en partner han kan smelte sammen med. Han er normalt 
høflig og charmerende, og tiltrækker mange. Men kede-
ligt nok holder de fleste mest af hans krop. Ligesom alle 
andre lufttegn har han brug for et intellektielt forhold for 
at få det bedste frem i sig.

Vædderen
Du leder efter ro i sindet. Men de leder efter at få gang i 

den


Tyren
Lige meget hvad du styrer efter, så hjælper det at have en 
Tyr om bord; sammen med den vil du nå dit mål hurtig-

ere.


Tvillingen
Man kan ikke bedømme en bog efter omslaget, men har 
du én gang fået denne bog i hånden, så lægger du den 

aldrig fra dig.


Krebsen
Du kan godt lide deres følsomme livsindstilling, men det 

kan være en smule overvældende.


Løven 
Slip bekymringerne. Her kommer solsiden.



Jomfruen
Masser at tale om, masser at tænke på, masser at kunne 

lide ved denne omsorgsfulde person.


Vægten
Det er da klart, at to så kræsne og krævende mennersker 

nødvendigvis må blive forelskede i hinanden


Skorpionen
Du vil finde dem intense, de vil synes, at du er alt for svag, 

de vil kede sig, og du vil blive såret.


Skytten
Meget interessant. De kan lide at gøre tingene efter en stor 

målestok. Det er også dit speciale.


Stenbukken
Det bliver ligesom at køre bil med hånden på håndbrem-

sen. sikkert langsomt, men en smule trættende.


Vandmanden
Du vil opdage ting, som du aldrig troede var mulige. De 

tror det er din skyld. Du tror det er deres skyld.


Fisken
De irriterer dig. Du irriterer dem. Man får brug for meget 

kærlighed for at overvinde disse problemer.


Sådan passer Vægten med de andre 
tegn:
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    Skorpionen:
24. Oktober - 22. November

Element: Vand
Hersker: Pluto
Ædelsten: Opal

Farve: Mørkerød

Hvordan man genkender en: Det er meget intense 
mennesker, og det er mere deres væremåde end deres 
udseende, man umiddelbart bemærker. De skiller sig ud 
i forsamlinger og selskaber, fordi deres lave kogepunkt 
ustandseligt kaster dem ud i diskussioner. Som regel 
mobber de en intellektuelt underlegen Tvilling. I frustra-
tion over ikke at kunne udtrykke fuldt ud, hvad de mener, 
kan de endog blive voldelige.

Fysiske kendetegn: Skorpioner er extremt sexede. Kvin-
derne kan li’ mexikanske bluser med lav udskæring der 
afsløre deres skuldre og bryst. Mandlige Skorpioner 
fortrækker blødt, sort læder og klæder sig med en aura 
af mystik. Deres fremtoning er ørneagtig med gennem-
borende, dybtliggende øjne under kraftige øjenbryn. De 
er slanke - ikke magre.

Skorpion-kvinden: Sætter ærlighed over alt. Hun hader 
hykleri og nægter at være dobbeltmoralsk. Det er ikke 
fordi hun er uskyldsren engel, men hun har slet ikke sans 
for den konventionelle moral. Hun er en meget speciel 
dame, som ikke er bange for at sige sin meninger og 
forsvare sine synspunkter. Hendes sexualitet og styrke 
er nærmest ærefrygtindgydende, og disse egenskaber 
skjuler nærmest hendes følsomhed. Indeni er hun åben 
og uskyldig. Hun længes efter ar blive ledet, og ikke fulgt. 
Hendes elsker må kombinere uafhængighed, følsomhed 
og spontanitet. Med ham vil hun gå langt, så længe hun 
ikke bliver taget for givet.

Skorpion-manden: Han er rædselsslagen for at blive såret. 
Ikke uden besvær har han lært, at kun få virkelig kan 
acceptere ham som han er. Vores verden er fuld af forskel-
lige typer, men der er ingen som passer til Skorpion-man-
den. Han er hverken en rigtig macho-mand (han føler, er 
opmærksom og græder), eller kedelig intellektuel (han 
har for meget lidenskab, magt og nærvær). I et forsøg på 
at skjule, at han spænder så vidt, lader han som om han er 
uovervindelig. Det gør ham tiltrækkende for de forkerte 
mennesker. Han mangler aldrig sex, men det er næsten 
umuligt for ham at finde nogen som forstår ham. For at 
gøre en Skorpion-mand lykkelig, må du se igennem hans 
facade, og opelske hans undertrykte følelser er.

Sådan passer Skorpionen med de   
andre tegn:

Vædderen
Du elsker at vinde, de hader at tabe. Det kan fungere, hvis 
du kan finde en god fælles grund til at komme op at slås.



Tyren
De fleste mennesker tilbringer en tredjedel af deres liv i 

sengen. I vil muligvis være i sengen meget længere.


Tvillingen
Det kan godt lade sig gøre at være sammen, men du bliver 
nødt til at ørepropper i, og Tvillingerne må have rustning 

på.


Krebsen
Du vil flyve af sted på kærlighedens vinger, bare flyv, 
for selv om starten kan være langsom, så er landinger 

sjældne.


Løven
Nogle forbindelser er lavet i himlen, denne er lavet i Hong 

Kong. Den går for let i stykker.


Jomfruen
De tror de kan læse dig som en åben bog. Det giver dig 

lyst til at smide bogen efter dem.


Vægten
Du vil muligvis finde dem attraktive, men de mangler lige 

dét du har brug for.


Skorpionen
Når det er godt, er det meget meget godt. Men når det er 

dårligt, er det frygteligt, rædselsfuldt.


Skytten
Det er ligsom at drikke champagne, meget spændende, 

men man får boblerne i næsen.


Stenbukken
De vil hele tiden være øverst, men det kan du måske godt 

lide?


Vandmanden
Den magiske kraft møder den ubevægelige genstand. Det 

er helt sikkert, at én af jer må give sig.


Fisken
Lidenskabelig, interessant, følsom, elektrisk, magisk 

forbindelse.

  Ægte kærlighed           Sexuel tiltrækning



Kasper’s Praktik 
Smil Internet Avis. Er en net avis lavet af 
handicappet - til andre handicappet i dan-
mark. Du er velkommen til at besøge 
vores Smil Internet Avis på 
http://www.smil-internetavis.dk/.

Jeg var i praktik hos Smil Internet Avis 
onsdag og torsdag i uge 15 og 16. Min ar-
bejdstid var fra 9:30 - 13:30 i den første 
uge, og onsdag i uge 16 og 14:30 torsdag 
i uge 16. Når vi skulle have frokost så 
skulle vi gå hen til Lyngåskolen for at få 
noget mad. 

Mine opgaver var at jeg skulle lave toilet 
skilte til en mini festival hvor der kom ca. 
200 mennesker som de holdt den sidste 
dag jeg var der. 

De manglede også en til og lave noget om 
sport. Det var sjovt at være der og jeg fik 
nogle venner der. 
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Jeg håber at jeg kan starte der når jeg 
går ud af PGU. 



SarahMedie-praktik
Jeg har været i praktik på Medie i en uge
og skal på Træværkstedet i næste.
Morgenmad serveres når man ankommer på
Medie.

Hovedsageligt arbejdes der på computere.
På computerne rundt omkring i bygningerne bruges 
der
Adobe pakken.(bla. Photoshop, InDesign)

Jeg har lavet:
PowerPoint, Navneskilt(Photoshop), cursor.(Photoshop)
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Jeg valgte at tage en uges praktik på Medie-linjen fordi jeg har
noget viden om computere og deres virke.

Computer bruger jeg primært min tid på,
men spiller også af og til på Playstation(2,3,4)

Ting som jeg ofte bruger tid på på Computeren er;
Spil(MMORPG's, MOBA's, Stragedy's),
Serier(Oftest Anime), "Bøger"(Manga),
Paint.NET(Textures, Billedredigering).

Hvorfor?



Træværkstedet har 
arbejdet med en 
KÆMPE produktion 
af badebroer.
PGU har nemlig 
indgået et samarbejde 
med firmaet PRO-
BRO der producerer 
bade- og bådebroer 
til private, kommu-
ner, campingpladser 
og foreninger i hele 
Damark.
PRO-BRO leverer 
elementer,  der skal 
samles af de unge på 
træ og det er noget med både at samle aluminiumrammer, skære træ op, samle træ og få det 
hele til at passe ind i aluminiumsrammerne.

Drengene på træ arbejder hårdt på at der kommer badebroer ud i det ganske danske 
sommerland...

Så blev de første bro-ele-
menter afleveret.
Drengene på Træ var både 
trætte og stolte da den 
kæmpe, store lastbil og 
tilsvarende kæmpe kran 
rullede ind på matrik-
len for at hente de tunge 
bro-elementer. Og det kan 
vi da sådan set godt forstå. 
De har bare knoklet med 
opgaven Denne første sen-
ding af PRO-BRO
badebroer skal sættes op i 
National Park Thy hvor de 
helt sikkert bliver både til 
glæde og til gavn.
Her i PGU er vi bare 
glade for samarbejdet med 
PRO-BRO
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KUNST PÅ VÆGGENE

Medielinjen har  
været igang med  
at lave kunst i  
photoshop.
Du kan købe dit  
helt eget kunstværk 
hos os, scan koden 
og se vores katalog



Gartneriet med på ØKO-bølgen!

Jakob Brandt ville gerne høre 
noget om Gartneriets omlægning 
fra konventionel drift til Økologisk 
drift og om den nye socialøkono-
miske virksomhed ØKOurt, som 
gartneriet driver i samarbejde 
med Norddjurs kommune.

Og når man sådan står på side-
linjen og hører Dorthe og Merete 
fortælle, kan man simpelthen ikke 
blive andet end glad i låget. De 
sprudler af glæde og stolthed og 
fortællelyst.

Du lærer om nyttedyr, moder-
planter og om børnefamilier, 
der kommer og køber ind, så de 
kan oprette en urtesansehave til 
børnene.

Man bliver revet med når Merete 
begejstret siger “Det fede ved 
krydderurter er at der er en hi-

storie bag alle planterne. At de er 
nyttige og at arbejdet med dem er 
et rent sansebombardement”.

Og man bliver glad for at repræ-
sentere PGU Rosenholm, når man 
ser stoltheden hos eleverne over 
at være del af denne fantastiske 
produktion.

Det bliver spændende at læse 
journalistens historie om PGU :-)

Medielinien var med på et sneak peek da Gartneriet fik 
besøg af en journalist, Jacob Brandt, fra avisen Økologi & 
Erhverv, der udgives af Økologisk Landsforening.

Kunder i butikken!
Interessen for økologiske krydder-
urter er stor. Medarbejdere fra 
Viborg centralsyghus køkken blev 
præsenteret for sortimentet. Der 
blev snust, smagte og diskuteret 
de forskellige sorter og indsamlet 
små buketter/duske som de fik 
med hjem som ”smagsprøver”.

Kantineleder Flemming Tangsholm Dam 
og en kollega fra Regionssekretariatet 
Region Midtjylland.



s a m l e r e n
Hvad samler du på?
Skildpadder

Hvordan kom du i gang med at samle på 
dem?
Syntes det er et fascinerende dyr og så 
elsker jeg nips-ting

Hvor lang tid har du samlet på dem?
Siden jeg var 13-14 tror jeg

Hvad kan du lide ved at samle på dem?
At der er så mange forskellige slags, og 
så har jeg jo selv lavet nogle af dem

Bytter du med andre?
Nej, det gør jeg ikke

Kender du andre der samler på det?
Nej, jeg kender ikke andre der samler

Hvor mange har du?
En 30-40 stykker tror jeg

Hvilken/hvilket er dit/din ynglings?
Det må være min lampekasse jeg lavede 
da jeg gik på Linieskolen

Hvordan bruger du din samling?
Jeg har den som pynt på mit værelse

Hvordan får du nyt til din samling?
Køber hvis jeg finder en der er pæn, 
ellers får jeg det tit af gave fra familie 
og venner

Samler du på andet?
Nej ikke rigtig

Christina’s samling Noget af samlingen

Dem har jeg lavet

Unik hjem
mela

vet 
lampe

Lavet 
af g

en
bru

gsm
ater

iale

Lavet af kokosnød
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Nicolai 
arbejder på 
medie og bor på 
Skovvej
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Navn: Nicolai Vium Thusgaard
Fødseldagsdato: 18 11/1997.
Søskende: Jeg har 2 halvsøskende og 3 stedsøskende men jeg betragter 
dem ikke som familie.
Hvor kommer du fra Er fra malling men er født i Skejby.
Stjernetegn: Skorpion.
Hvad job ønsker du dig efter PGU: Lagermand. 
Kæledyr: Min mor har 1 hund, 2 katte og 1 kanin
Har du en kæreste: Nej.
Kunne du godt tænke dig en kæreste: Ja.
Hobby/interesse: Wrestling fodbold og kickboxning.
Ynglingsdyr/Hadedyr: Jeg kan godt lide vilde dyr som løver osv. men jeg 
kan dog ikke lide insecter.  
Ynglingsfrugt/Hadefrugt: Jeg kan lide stort set alle slags frugt men hvis 
jeg kan komme uden om det så vil jeg gerne det.
Ynglingssport/Hadesport: Wrestling men jeg har ikke nogle hadesport.
Ynglingsret/Haderet: Jeg er alt-ædende men jeg spiser ikke grøntsager 
hvis jeg kan komme uden om det.
Det værste du ved: Krig.
3 ting du gerne vil have med på en øde ø: En luksus båd og et års forbrug 
ag brandstof og et års forbrug ag indbagt pizza.
Hvad ville du gerne købe hvis du vandt 10.000 kr: Jeg vil bruge 2.000 kr. 
på aktier så ville jeg bruge 8.000 kr. på kage.
Hvis du var et dyr, hvad var du så: En panda på speed.
Hvad er din støreste oplevelse: At blive født.
Hvad skal du efter PGU: Ved det ikke. 
Hvad er det bedste ved at være i PGU: Være sammen med  
vennerne.
Hvad er det væreste ved at være i PGU: Du må ikke have bil! 
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1. Onsdag
2. Torsdag
3. Fredag - Rosenholm Festival

Morten H 4. Lørdag - Rosenholm Festival
5. Søndag - Rosenholm Festival
6. Mandag
7. Tirsdag - Sølund Festival
8. Onsdag - Sølund Festival
9. Torsdag - Sølund Festival

Robin 10. Fredag 
Aleksander S 11. Lørdag

12. Søndag
13. Mandag
14. Tirsdag
15. Onsdag
16. Torsdag
17. Fredag

Jesper U 18. Lørdag
19. Søndag
20. Mandag
21. Tirsdag - STU-reception
22. Onsdag

Marie 23. Torsdag
24. Fredag
25. Lørdag
26. Søndag
27. Mandag
28. Tirsdag
29. Onsdag

Kjeld 30. Torsdag
31. Fredag

Juni


