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Vi går tæt på... 
Her bringer vi i hvert  
nummer af avisen inter-
veiw 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 i den 
vide verden! 
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Indhold

April måneds udgave af ”SMØREN” er lavet af: 
Mikkel, Martin, David, Matias, Kasper P,  Alex, Aleksander, 
Thomas, Niklas, Marie, Jonathan

Rasmus  
Sebach søger 
job i PGU
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Medielinjen har fra pålidelig 
kilde modtaget dette billede. 
Personen på billedet menes 
at være Rasmus Seebach på 
vej ind til PGUs hovedkontor 
på Banevej. Rygtet forlyder, 
at Rasmus Seebach skulle 
være indkaldt til samtale som 
ansøger til en stilling i PGU.  
Rasmus Seebach har ved 
flere lejligheder givet udtryk 
for, at han godt kunne tænke 
sig at arbejde med unge ved 
siden af sin musikkarriere.

Faglære, vejleder  
eller ny forstander?



Der strammes  
op på Medie
Medielinjen har tidligere prøvet mange 
løsninger på at få elever til at overholde 
normer og regler, men har nu taget nye 
midler i brug til afstraffelse for dem, 
som har problemer med dette. Fra april 
bliver der indført en time i gårdens  
nye gabestok, for at have glemt sin 
madpakke, møde for sent, eller have 
negativ attitude på arbejde.  

Man lærer af sine fejl!!
Aleksander var forgangsmand på måne-
dens opskrift. Med stor ildhu ville han 
traktere os med en italiensk ”Calzone” 
pizza. Først da den 1/2 meter stor pizza 
i diameter lå færdig med fyld fastklæ-
bet på køkkenbordet opdagede Aleksan-
der dilemmaet! Hvordan får vi den over 
på bagepladen?? Assistance blev tilkaldt 
- 3 mand og adskilligt værktøj for at få 
den bugseret over på pladen. Det lykke-
des, men køn så den ikke ud - og et mo-
delfoto måtte bruges til at præsentere 
Calzonen flot på opskriften.  
MEN DEN SMAGTE GODT :-)

Pandekager på  
den nemme måde!
Elev på Medie skulle hjemme i huset en dag lave 
pandekager. For at gøre det nemt vælger han at 
købe den udgave, hvor man bare skal tilsætte 
mælk og ryste blandingen. Piece of cake!
Eleven hælder melen op i en skål, hælder mælk 
i flasken og ryster den. Sådan går han rundt 
et stykke tid da blandingen jo skal rystes godt 
og grundigt. Anden elev dukker op i køkkenet, 
registrer melen i skålen, kigger på Martin som 
ryster løs og stiller et dumt spørgsmål - ”skulle 
melen ikke være i flasken”???
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Min nøgle kan ikke 
lide mig!!!
Thomas har ofte problemer med at 
finde sin nøgle. Thomas kommenterer: 
”min nøgle kan ikke lide mig”



Rejsegilde på det nye tømmerværksted 
 
Fredag i sidste uge blev der holdt rejsegilde. Vi fik pølser og sodavand.  
Man holder rejsegilde for at fejre, at taget på en bygning er blevet rejst. Selvom det var  
koldt var alle glade. Det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at se ud, når det er helt færdigt.                                     
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”Hvordan er det at være her på Lokalcenter 
Rosenbakken?”
Det er et super sted at være. Man møder en masse 
ældre og flinke mennesker, og jeg får lavet helt andre 
ting end det, jeg var vant til end da jeg var på gartne-
riet.

”Er det nogle gode kollegaer du arbejder 
med?”
Ja, de er rigtig flinke til at hjælpe. Hvis der er nogle 
fysiske ting, man ikke kan nå, så vil de tage det ned 
til mig.

”Er det bedre at være på Lokalcenteret Rosen-
bakken end at være på Pgu?”
Ja, det er et sjovere arbejdssted at være, fordi jeg er 
vant til at lave noget med planter, og nu laver jeg 
altså det her for at prøve noget andet, og det går 
rigtig godt.

”Hvad er din opgave her på Lokalcenter Ro-
senbakken?”
Min opgave her er at hjælpe de ældre og lave mad 
til dem. Hvis de skulle have noget morgenmad, 
hvor jeg dækker bord og giver rundstykker, som der 
er blevet købt, eller til frokost, hvor jeg giver dem 
noget salat hvis de vil have det. Jeg går også over 
med mad til nogle af de ældre i et af husene, og jeg 
hjælper også rundt omkrig.

”Hvor lang er din arbejdsdag?”
Min arbejdsdag er på 6-7 timer om dagen.

”Hvordan kommer du frem og og tilbage på 
arbejde?”
Om vinteren tager jeg bussen, og om sommeren 
cykler jeg. Når jeg cykler tager turen sådan ca. 15 
minutter.

Liselotte i praktik på rosenbakken 
lokalcenter
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”Er det svært at vænne sig til at lave noget 
andet?”
Ja, i den første måned var det hårdt at vænne sig til 
feks. hvor tingene står, eller lære ikke at blive, og 
fortalt hvad man lige skal hente. Efter det vidste jeg 
hvor tingene stod, og nu ved jeg hvad jeg skal gøre, 
når jeg skal jeg gøre det.

”Er det et fysisk hårdt arbejde?”
Det er lettere her end det var på gartneriet, så nej, 
jeg synes ikke rigtig, at det er et fysisk hårdt arbejde, 
fordi det er en helt anden ting at gå fra det ene til det 
andet. Før jeg kom her arbejdede jeg med jord, og nu 
har jeg næsten lige været på et kursus om hygiegne, 
og jord er ikke noget, som må komme med ind i 
køkkenet.

”Hvor længe har du været på Lokalcenter 
Rosenbakken?”
Jeg har snart været her i 1 år, og er rigtig glad for at 
være her og hjælpe de ældre og gøre dem glade for, 
at have en, som er der hver dag. Og jeg skal være her 
til sommerferien og håber, at jeg kan få et fleksjob 
senere herude.

”Er der nogle opgaver som du synes bedre 
om end andre?”
Vi har nogle faste opgaver, som vi skal lave. Dem 
tager jeg først, og så ser man, om vi mangler noget 
feks. småkager. Og så laver jeg dem og sætter jeg 
dem ind til.

”Hvad er det bedste ved praktikken?”
Det bedste ved praktikken er nok sammenholdet 
mellem kolegaer og de ældre, hvor vi kan sidde og 
lave jokes og have det sjovt, hvor de kan være med 
på det sjove. Og jeg føler, at det er bedre her fordi, 
man lærer dem rigtig godt at kende, men aligevel er 
det anderledes her end Pgu, og jeg kan også mærke, 
at efter den første måned begynder du at føle dig 
selv velkommen lige meget hvem man er.

”Kunne du godt tænke dig et job her ude?”
Ja, det kunne jeg meget godt.
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Calzone til 4 per.
Ingredienser:
Dej:
3.5 dl. vand
25g. gær
2 spsk. olivenolie
0.5 tsk. salt
0.5 tsk. oregano
500 g. hvedemel

Find alle ingredienser frem.

Fyld. Det vælger man selv.
Vi valgte at putte skinke, pepperoni, pizzasauce og mozaralla ost i.
Put også gerne grøntsager og hvad DU ellers ønsker.

Trin 1 - Tilsæt lunken vand. Trin 2 - Smudler gær i vandet.

Tilsæt så resten af ingredienserne til dejen, rækkefølgen er ligemeget. 
Trin 3

Trin 4 - Ælt dejen smidig. Trin 5  - Lad dejen hæve 
tildækket  1 1/2 time. 
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Trin 6 - Tænd ovn ved 250 gra-
der C. 

Trin 7 - Rul dejen ud med en  
kagerulle og læg den på en bage-
plade inden du kommer fyld på. 

trin 9 - Fold så dejen.trin 8 - kom fyldet på den ene 
halvdel af den udrullede dej.

Trin 10 - Kom Calzone i ovnEN 
OG BAG DEN 20-30 min.

Tag Calzone ud og nyde noget 
godt italiensk mad. (Nydes  
bedst med et godt glas vin til)
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Hvordan man tjekker sin 
forskudsopgørelse på 

skat.dk
I denne vejledning lære man om hvordan 
man tjekker sin forskudsopgørelse på 

skat.dk

Gå ind på hjemmesiden og vælge den  
der hedder se forskudsopgørelse.  
Log-in med dit nem-id( sørger for at dit 
nem-id ikke kun er til din netbank)

Vælg hvilken måde du vil logge 
ind på.

Udfyld felterne og se din 
forskudsopgørelse.

- og håbe på at du får penge  
tilbage og ikke skylder en masse 
penge til skat!

Hvis du ikke har et Nem ID 
kan du også bestille et på 
skats hjemmeside
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Sølund Musik-festival er et sted hvor man kan 
høre god musik, og hvor alle kan være med lige 
fra udviklingshæmmede til almindelige menne-
sker.Sølund Musik-festivalen,  ligger i  
Skanderborg.Og er verdens støreste musikfesti-
val for  udviklingshæmmede, og er blevet reddet 
fra lukning. I februar måned blinkede alarm-
lamperne faretruende efter at kommunernes 
landsforening havde ændret reglerne så gæsterne 
ikke kunne få penge til at de kan tag en ledsager 
med.
Næste år kan Sølund-festival fejre 30-års 
jubilæum hvis det går godt.
Den 10-13 Juni kan folk høre Rasmus Seebach, 
Birthe Kjær, Carpark North, Kandis, D-A-D og 
Thomas Helmig. 
  

Sølund MuSik-FeStival 
er reddet

nyheder

BaSiM Får hiStoriSk 
godt StartnuMMer til 

euroviSion
Det Internationale Melodi Grand Prix handler 
om at 37 deltagende lande dyster om hvem der 
skal vinde finalen, og som skal afgøre hvem der 
skal presentere deres land til det neste års 
Internationale Melodi Grand Prix. Så vi alle 
håber at basim vinder.

Lørdag d. 10 maj går det løs med Det 
Internationale Melodi Grand Prix fra 
Refshaleøen i København, danmark skal på 
scenen som land nummer 23.

Ud over, at Brøndby skal have en 
hovedsponsor klar til næste sæson, skal 
fodboldholdet også både slutte i top 6 i denne 
sæson og når der til vinter bliver fløjtet til 
vinterpause. Men sommerens transfervindue 
bliver ikke passeret uden spillersalg.

Makienok kan redde 
BrøndByS regnSkaB
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Forny garderoben for få penge
 
Er du inviteret til stor fest og ved at gå i panik over at du ikke har et passende  
sæt tøj til anledningen - så gør som Thomas. Han har fundet denne smoking i  
Genbrugsen i Rønde, sættet har kostet 175 kr. Der er masser af fede ting at  
finde i Genbrugsbutikker til billige penge.
Hvis DU kunne tænke dig at få taget flotte billeder af dig til den 
næste avis, så kontakt os.
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Robin
Arbejder hos 
tømrerne
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Navn: Robin
 
Fødselsdag: 1/6 1992
 
Stjernetegn: Tvilling
 
Hvad job ønsker du dig: Dørmand
 
Dine Kæledyr: Min mor og far har 2 katte, 2 hunde, 2 fisk
 
Hårfarve: Bleg/sort
 
Dine hobbyer/interesser: Syning

Yndlings/hadedyr: Alligator/Kænguru 
 
Yndlingsfrugt/hadefrugt: Jeg hader frugt

Yndlingssport/hadesport: Baseball/Amerikansk Football

Kendt person jeg gerne vil møde: Poul Reichard
 
Skuespiller der skulle spille mig i film: Poul Reichard

3 ting jeg ville tage med på en Ø: 1. En kasse Øl. 2. Drømmeseng. 
3. Lottokupon

Hvis jeg vandt 10.000 hvad ville jeg så købe: Et strippershow!
 
Hvis jeg var et dyr, var jeg en: En tiger

Største oplevelse: At komme I PGU
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Danmarks besættelse
9. april 1940

Den 9. april 1940 invaderede Tyskland 
Danmark. Besættelsen varede til den 5. 
maj 1945.

Tyskland besatte Danmark som et 
strategisk punkt under 2. verdenskrig. 
Danmark var strategisk, fordi det sik-
rede det vigtige angreb fra Norge og 
kontrol over indsejledingen i Østersøen. 
En af grundende var, at Tyskland var 
afhængig af luftbaser i Danmark for en 
invasion af Norge.

Under besættelsen blev den danske 
frimurorden stambygning i København 
lavet om til et hovedkvarter for tysker-
ne. Under besættelsen kæmpede Dan-
mark imod i skyggerne med sabotage, 
og hjalp med at smugle engelske agen-
ter ind i Danmark. (En kendt gruppe er 
Hvidsten gruppen)  
Hvis man blev fanget fik man dødsstraf.

Under krigen var der stor mangel på fø-
devarer, hvilket førte til, at alle former 
for mad blev rationeret. Folk fik uddelt 
kuponer, som de kunne indløse for de-
res ration af mad. (Hvis man var mere 
end en i hjemmet fik man stadig kun et 
sæt kuponer) 

Under besættelsen var der mange 
danske jøder og modstandskæmpere, 
der flygtede til Sverige, som var neutral 
under krigen. Mange modstandskæm-
pere og alle jøder, der blev fanget, blev 
enten skudt på stedet, eller sendt til en 
koncentrationslejr, hvor man døde på en 
eller anden måde.

et lille udkast af en der fortæller om hvordan det var at 
leve under besættelsen.

De fleste nygifte startede med at flytte ind hos
forældrene. Min mands forældre havde en lille
lejlighed, der bestod af en stue, et soveværelse og
et køkken. Intet badeværelse og wc i gården. Der var ikke 
meget plads, for hvert rum var ikke
meget større end et stort børneværelse er i dag,
men der var også plads til os. Tre sov i soveværelset
og tre sov i stuen, så der var en reden op og
rydden væk med sengetøj hver dag. Det krævede
en masse tolerance og hensyntagen af os alle,
men det gik forbavsende godt, og selskab manglede
vi jo aldrig. Vi havde det faktisk rigtig hyggeligt.
Efter to måneder lykkedes det for os at leje et
meget stort værelse. Der var ikke køkken, men i
vaskehuset var der opsat et køkkenbord med et
gasapparat. Men vi var lykkelige, for nu var vi os
selv.

luftalarmer og udgangsforbud
Som en del af dagligdagen måtte vi jo indrette os
efter de befalinger, der kom fra regeringen og de
sidste to år fra tyskerne.
Der var beskyttelsesrum i hvert eneste hus,
altid i kælderen. Blev der luftalarm, løb husvagten
(en af beboerne i vores opgang) rundt og
bankede på dørene og så var det om at komme
ned i kælderen i en fart. Vi slæbte på børn, tæpper,
bøger, kaffe og noget spiseligt, for en luftalarm
kunne godt vare mellem to og seks timer.
Jeg var forfærdelig bange for at blive spærret
inde, så da vi havde været i kælderen fem gange,
blev vi oppe i lejligheden og lagde os med dynen
under sengene. Men husvagten var gal, for han
havde ansvaret for, at alle gik i kælderen.
Efter folkeopstanden i august 1943 blev der
udgangsforbud fra kl. 8 om aftenen til kl. 6 om morgenen. 
Men vi fandt hurtigt ud af, at skulle vi
besøge vores venner, der boede i samme gade
som os, så tog vi turen over de små plankeværker.
Det opdagede tyskerne ikke, for det var jo i baggårdene,
det foregik. Skulle vi til fest hos venner,
der boede længere væk, måtte vi overnatte.

kilde:
Hverdagsliv under Besættelsen
af Schythi Sørensen
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NetParty Fyn 
Sådan opstod netParty Fyn

Det hele begyndte på Otterup Skole i 1999, som startede de lokale foreninger Superheros og SuperMammut 
De samarbejdede, og senere fik de NethunterZ med på samarbejdet, der kom til at hedde NetPaty Fyn.

Det voksede sin større og større gennem årene. I 2004 kunne de ikke være på Otterup Skole længere, og 
vi måtte flytte i en sportshel. I 2009 var de fyldt helt op, så de måtte flytte sovepladser til den nærliggende 

skole. I 2010 tog vi næste skridt, og lejede 2 haller til gamere og den anden til at sove i.

hvad er netParty Fyn?
Netparty Fyn er et hyggeligt sted, hvor man kan tage hen,  hvis man gerne vil dele den samme interesse med 

mange andre.

hvor mange kommer der?
Her til Net Party Fyn 14# var vi 2200 gamere.

Jeg håber, vi bliver mange flere i år, fordi jo flere der kommer, jo bedre bliver det at være der. 

hvad laver man til net Party Fyn?
Man spiller alt det, man synes er sjovt at spille på computeren

NPF Crew laver også mange turneringer, som man kan deltage i, hvis man har lyst til at prøve at vinde ting 
eller penge.

hvordan tilmelder man sig?
1. tilmeld dig på nPF #15 på npf.dk

Du går ind på siden, så du kan lave en bruger
2. køb en billet til nPF #15 

Så går du ind på forsiden. der kan du se, hvor du kan købe en billet. 
(vi tror det bliver 350 kr for en normal billet, og 460 kr for en madbillet)

(Madbilletten gør, at du kan få morgenmad lørdag og søndag og aftensmad lørdag)

Husk at melde
 jer til NPF 

den 10-11-12 Oktober
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Dead island riptide
Det hele starter med, at man vågner op efter en heftig aften med 
drikkeri, men hotellet er meget stille, så man går fra sit værelse 
rundt på hotellet. Man finder blod forskellige steder på hotellet. 
Da man kommer til en elevator, kommer der en stemme over 
højtalerne, der fortæller dig, at du er nød til at finde dig et våben 
mod denne trussel. Senere møder man andre overlevende. Øen 
man er på hedder Panoi. Igennem spillet møder man andre over-
levende, som man hjælper så godt man kan.

Dead Island Riptide starter med, at du befinder dig på den heli-
kopter, som man flygtede fra Panoi med. Man lander på et skib, 
hvor man eksperimenterer med at finde en modgift, men lige 
pludselig opdager man, at der er zombier ombord. Man løber op 
til broen og prøver at styre skibet rundt om klipper, men når man 
kommer derop, er det for sent, og man støder mod klipper og 
strander på Palanai.

Missioner og sidemissioner kommer og går. Der er dog nogle, 
der bliver ved. Dem kalder man for ”indsamlingsmissioner” hvor 
man samler ting ind til forskellige overlevende.
Der en en replayabillity i spillet ved, at man kan vælge samme 
person, eller en anden spilfigur, og prøve at klare det anderledes 
end man gjorde før. Man kan godt spille multiplayer ved at spille 
online.

Grafikken er god og virkelig livagtig. Du kan f.eks. se orme 
kravle over ansigtet på zombierne. 
Lydene er gode og uhyggelige, fordi du kan høre zombier skrige.
Musikken er god til at skræmme en bukseløs, fordi når der kom-
mer en zombie, begynder musikken at rejse sig.

Den første er Sam B, som er rapper. Han er langt fra den stær-
keste af figurene, men kan ikke klare sig særlig godt mod store 
mængder zombier.
John Morgan er en ny spillebar person i spillet, og man ved ikke 
så meget om ham.
Logan Carter var gammel quaterback for et Texas hold i NFL 
ligaen, men på grund af en bilulykke kunne han ikke mere.
Purna var en politiofficer, men hun mistede sit job på grund af, 
at hun snød en børnelokker, der ikke kunne blive rørt lovligt på 
grund af hans penge.
Xian Mei er undercover politiofficer. Hun kan klare sig godt mod 
store grupper med kampsport og knive og sværd.

Den første zombie kalder man Infected, som er den mest no-
male. Man kan høre dem på deres skrig.
Så er der Walkers. Selve navnet lyder ikke farligt, men ligesom 
Infected kan de være farlige, hvis de er i større grupper.
Så er der Thug, som er en slags bodybuilder type. De plejer at 
være alene, og man skal ikke komme i close combat med den.
Så er der Butcheren, som er en slags muteret zombie. Der hvor 
dens arme skulle være, er der knivskarpe knogler, og den kan      
sagtens undgå dine angreb.
Så er der Floathere, som er ulækre på deres egen måde, på grund 
af, at de har vand i kroppen, der gør, at den angriber ved at kaste 
op på dig.
Så er der Suicider, som eksploderer, når man kommer for tæt på.
Så er der Granadier, der kan lave granater af deres eget kød, og 
     kaste dem på en.

Så er der Drowner, der er en zombie, som du kun møder på højt 
oversvømmede områder.
Så er der Wrestler, som er en zombie, der er blevet muteret af et 
kimikalie, og er en zombie, du ikke har lyst til at være i nær-
kamp med, på grund af at dens ene hånd er ligesom en kølle.
Så er der Screamer, som er en kvindelig straffefange, og kan 
gøre dig ukampdygtig med sine høje skrig.
Og til allersidst er der Ram, som er en mandlig straffefange, der 
er muteret til ens værste frygt.
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Basim vandt Dansk Melodi Grand Prix
Med sangen »Cliche love song« vandt 
21-årige Basim lørdag aften Dansk Melodi 
Grand Prix i Arena Fyn i Odense og er der-
med klar til Eurovision Song Contest, der 
skal afholdes i København 10. maj.

Han vandt over ni andre deltagere og stod i 
finalen over for Rebekka Thornbech og Michael 
Rune feat. Natascha Bessez.

Basim opnåede maksimumpoint fra seerne 
og de maksimale tre point fra hver af juryens 
fem medlemmer og endte med 30 point, som 
var dobbelt så mange som begge de tabende 
finalister.
Han dukkede første gang op på skærmen i DRs 
talentprogram X Factor, hvor han som 15-årig 
sluttede som nummer fire i konkurrencen. Siden 
da har han udgivet to album.
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C O A E M J S C Y K E L
Z R E G I T J E W L G C
R U Z X S O L S T S E H
Z F L I N E D A N S N B
E Å T G F E C N A L A B
P R L A T I K V B G M Ø
A Ø N D R E S S U R Y D
R T T K I M L K I S U M
T K U M U K I L B U P H
E S Ø L Ø V E O I O D O
L I D M Q L Ø V E B L I
T P Q W E N D N U H U D

ARTIST 
DRESSUR 
KLOVN 
PUBLIKUM 

BALANCE 
DYR 
LINEDANS 
SAVSMULD 

BILLET 
ELEFANT 
LØVE 
SØLØVE 

BOLD  
HEST  
MANEGE 
TELT 

CIRKUS 
HUND   
MUSIK 
TIGER 

CYKEL 
JONGLØR 
PISK 
TRAPEZ 

Sudoko

Find ordene. ordene kan Stå i alle retninger

22



Find 10 fejl
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Hygge
i ufl

(jan Martin)

Matias L. K
 18 år

Ida K. B
25 år

Bazar vest
med ufl
(Trine)

Auning 
Svømmehal

(Ida)

Spis og bowl
(Henrik T. J)




