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Vi ønsker alle en god sommerferie!

Nyt “teknisk” tiltag i bofællesskaberne
Der er nu installeret nye info-skærme i næsten alle 
bofællesskaber som erstaning for de gamle tavler. 
Det gør det lettere for vejlederne at opdatere den og 
mulighed for at give beskeder til eleverne via tavlen.
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”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! 

KREATIVT BESØG PÅ MEDIE!!!!
To magneter på Medielinjens tavle var plud-
selig blevet til knopper på en vandhane med 
tandkrus ved siden af - flot!! Men at vedkom-
mende ved samme lejlighed går ind og omskri-
ver opgaverne listet ud for eleverne på tavlen 
er ikke okay (fyyy Lars) :-(

SUPER TEAM!
Kjeld og Kasper fik opgaven med at rydde op 
i bobbelhuset. Det virkede ret uoverskueligt, 
hvilket kan ses på de 2 herre midt i alt  
rodet!!!
Ved fælles indsats lykkedes det at få styr 
på tingene og intet er bedre end følelsen når 
opgaven er løst - og stolte kunne de fremvise 
et flot opryddet bobbelhus.

EN LILLE, STOR TRAKTOR
Gartneriet har lige haft deres ”store” trak-
tor (den i midten) til service. Set i det sel-
skab blev den da ”bettekål”.

Godt gået!

3

ELEVER PÅ MEDIE SKAL 
LOKKES UD  
Forleden dag på medie ville næsten alle 
elever spise frokost indenfor, selvom solen  
skinnede udenfor. Faglærer meddeler, at dem 
der kommer ud vil få en is senere på dagen. På 
trods af den meddelelse kom der kun få elever 
ud. Faglærer holdt dog sit ord og alle elever 
fik is til sidst. Så vi kan konkludere, at der skal 
mere end is til før vores elever vil spise ude!



STU-reception
Tirsdag den 21. juni holdt PGU reception for de elever, som afslutter 
deres STU-forløb. Eleverne som blev fejret var: Mikkel Iversen, Robin 
Victor Daugaard, Kjeld Hunderup Pedersen, Sarah Louise Christensen, 
Sebastian Remmer Langberg, Arsalan Mehrgan, Casper Rømer Stadel 
Nielsen, Marie van Dassen Løfting, Malene Pilegaard Andersen, Tina 
Højbjerg Larsen, Nadia Hejgaard. Afgangselevernes kolleger, venner fra 
bofællesskaber og deres familie var inviteret til overrækkelsen af kom- 
petencebeviserne. Der blev holdt tale af forstander Thomas Søndberg, 
som også overrakte kompetencebeviser og roser til de stolte elever.  
Det var en fantastisk dag! 
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Se alle billederne fra 
receptionen på:

http://medielinjen.pgu.
dk/billeder_stu_kreta/
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Jasu, det var  

  på Kreta!

3-års turen gik i år til Kreta i  
Grækenland.
Elever der var med var: Arsalan, Tina,  
Marie, Nadia, Malene, Casper R,  
Morten H, Kjeld, Sebastian, Aleksander, 
Sarah.
Af de ansatte var Dorte, Britt og  
Thomas.
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Onsdag d. 18/5: Jannie kørte Kjeld og jeg 
ud til Borupvej og der skulle vi sove i soveposer ind-
til vi blev hentet kl. halv 3 om natten af en bus, som 
skulle køre os til Billund Lufthavn. Kl. 5:00 ankom 
vi til lufthavnen og der checkede vi ind og vejede 
vores kuffert og vi fik vores bordingcard. Derefter 
skulle vi igennem security og da vi alle havde været 
det gik vi hen til nogle borde og ventede på at Tho-
mas kom. Da han endelig kom tjekkede han selv ind 
og så gik vi over til venterummet, hvor man kunne 
handle lidt ind og vi var nogle der købte lidt godter 
til turen , og ellers ventede vi på at komme på flyet. 
Da vi var kommet om bord hamrede mit hjerte 
mega meget, og jeg var mega nervøs i starten, men 
det gik over igen da vi lettede. Det var sjovt at 
mærke suset, da flyet lettede og efter noget tid 
blev jeg mere rolig. 

Torsdag D.19/5: Da klokken blev halv 
12 græsk tid landede vi endelig på Kreta. Da vi 
steg ud af flyet var det dejligt at mærke det gode 
vejr. Vi blev hentet af en bus, som kørte os til 
hotellet i Hersonissos. Vi stillede vores kufferter 
ind i et rum og gik til frokost. Da vi havde spist gik 
vi hen efter vores ting og gik hen til de værelser vi 
skulle bo på og pakkede ud. Derefter gik  nogle ned 
til poolen og badede, andre tog sol og spillede kort. 
Om aftenen slappede vi af. Nogle gik ned til under-
holdning og andre gik i seng.

Fredag d. 20/5: Vi stod op kl. 8:00 og 
gjorde os klar til morgenmad. Efter vi havde spist 
morgenmad gik vi ned mod byen, for vi skulle med 
et lille tog, der kørte os rundt om byen - det var 
hyggeligt! Efter togturen gik turen mod hotellet 
igen, og der havde vi fri leg til at gøre hvad vi ville. 
Vi var en del der gik i poolen og nogle blev nede på 
værelserne, mens andre smuttede ned til byen og 
kiggede lidt.  
(Skrevet af  Tina)                   
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Se alle billederne fra Kreta på:
http://medielinjen.pgu.dk/ 

billeder_stu_kreta/



Lørdag d. 21/5: Lørdag morgen kl. 9 blev vi 
hentet af en jeep, der skulle køre os op i et bjerg, der 
var 1250 meter højt. Det var det 3. højeste bjerg 
på Kreta. Vi havde en græsk guide, men han kunne 
tale engelsk, så vi forstod heldigvis det meste. På 
bjerget var der en landsby, hvor vi kiggede os lidt 
omkring. Der kunne vi også smange raki. Lidt højere 
op i bjerget var der en gård, hvor der var geder og vi 
fik lov til at fodre dem. De gik frit rundt på bjerget, 
men de havde en klokke om halsen, så man kunne høre 
hvor de var. Da vi kom tilbage til hotellet, var der fri 
leg indtil vi skulle spise aftensmad. 
(Skrevet af Marie)

Søndag d. 22/5: Det var hjemmedag og 
nogle af os blev på hotellet. Sarah, Malene, Casper 
og jeg tog ind til byen og købe lidt ind og nogen valgte 
at tage på sejltur. Desværre blev turen aflyst pga.
blæsevejr, så de måtte tage tilbage til hotellet igen. 
Thomas fandt dog hurtigt på en ny plan og det blev 
Gokart. Så Thomas, Malene, Arsalan, Morten, Alek-
sander og jeg kørte Gokart og det var meget sjovt. 
Jeg har aldrig prøvet det før, så det at kunne prøve 
det var helt fantastisk! Derefter gik vi hen til en 
minigolfbane, og drengene spillede mens Malene og 
jeg kiggede på. Morten vandt. Derefter gik vi op mod 
hotellet og gjorde et stop ved et supermarked, hvor 
Thomas var så sød at give en is til os der var med. 
(Skrevet af Tina)

Mandag d. 23/5: Mandag morgen kl. 9 blev 
vi kørt i bus til Knossos, som er en gammel slotsruin. 
Den var meget flot og der var mange malerier på de 
vægge, der var tilbage. Vi havde en svensk/norsk/
dansk guide på turen, så vi kunne forstå hvad hun 
sagde. Der var mange mennesker, og det var meget 
varmt. Bagefter kørte vi til hovedstaden, hvor vi 
spiste vores madpakker. Derefter gik nogle på café 
og fik en is, imens andre gik rundt i byen. 
(Skrevet af Marie)
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Onsdag d. 25/5: Onsdag var nogle af os på 
sejltur, og denne gang blev den heldigvis ikke aflyst. Vi 
skulle sejle med et skib, men der var ingen vinduer på 
skibet. Der var to etager på skibet. Der var mange bøl-
ger på havet og der kom endda vand udover rællingen i 
stavnen. Jeg blev helt gennemblødt, fordi jeg sad der i 
starten af turen. Til sidst sad jeg på den  øverste eta-
ge, da jeg som sagt blev helt gemmemblødt af de høje 
bølger. Det killede mega meget i maven, fordi bølgerne 
var så høje. Det var som at sidde i en rutschebane!  
Om aftenen kom der en Michael Jackson musical på 
hotellet. De kunne danse som Michael Jackson, og jeg 
synes de var meget dygtige.

Torsdag d. 26/5: Vi stod op kl. 8 og fik  
morgenmad på hotellet kl. 9 og kl. 10 blev vi hentet af 
en bus, der kørte os til lufthavnen. Der var meget kø 
i lufthavnen, så vi skulle vente i lang tid på at få afle-
veret vores kufferter. Men vi nåede at komme i flyet, 
der lettede kl. 12.30. Vi fik frokost på flyet og ellers 
slappede vi af indtil vi landede i Billund Lufthavn. Da 
vi havde fået vores kufferter i lufthavnen, gik vi ud på 
parkeringspladsen, hvor vi blev hentet af en bus, der 
kørte os til Banevej. Undervejs gjorde vi et stop ved en 
rasteplads, hvor nogle af os købte en cola. Da vi ankom 
til Banevej, blev de fleste hentet af en vejleder, der 
kørte os hjem. Jeg synes det var en fantastisk tur, og 
vil aldrig glemme den! 
(Skrevet af Marie)

Tirsdag d. 24/5: Vi stod op kl. 7:30 og gjorde 
os klar til morgenmad. Da vi havde spist gik vi hen til 
lobbyen og ventede på en bus, som skulle køre os op 
mod bjerget til nogle forskellige byer vi fik set under-
vejs. Vi gjorde et stop ved et sted, hvor de dyrkede 
vin. Der skulle vi se en lille film, som viste, hvordan 
vindruerne blev til vin og vi smagte to slags vin (hvidvin 
og rødvin). Vi var nogle, der ikke ville smage på vinen, 
så vi fik friskpresset juice. Da vi var kommet tilbage 
på hotellet ville nogen ned til stranden. På vejen ned af 
trapperne var jeg så uheldig at falde ned og brække min 
hånd. Britt og jeg blev hentet af en læge, som kørte 
os hen til en skadestue. Der blev underskrevet nogle 
papirer,  som vi skulle have med hen til lufthavnen, fordi 
de skulle se, at det var rigtigt at jeg var kommet til 
skade. Da Britt og jeg kom tilbage på hotellet igen, gik 
vi hen til poolen, hvor de andre sad og hyggede. Efter 
poolen gjorde vi os klar til at komme ud at spise på en 
restaurant nede i byen. Efter vi havde spist gik nogen 
rundt i byen inden vi kørte tilbage til hotellet. 
(Skrevet af Tina) 
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Hvad er elevrådet 
for noget?
Jamen elevrådet er jo egentlig et 
råd for jer som bor her, hvor I  
har mulighed for i fællesskab at 
snakke med mig -  for eksempel 
hvis der er noget I synes kunne 
være anderledes  på værkstederne 
eller i husene.
Det første Elevrådsmøde blev 
holdt i 1909 i Danmark. I 
1930’erne mødtes de en gang om 
måneden. 

Hvem sidder i 
elevrådet? 
Der sidder en Elevrepræsen-
tant fra hver hus og så er Anette 
med som sekretær og jeg er der 
også. Lige for tiden er det Danny 
fra Stationsvej, Kamilla Elly fra 
Toftevej, Malene fra Hornbjerg-
vej, Sarah Christiansen fra Nyvej, 
Michael fra Banevej, Sebastian fra 
Skovvej. Men der skal til at skiftes 
ud nu her efter sommerferien når 
vi får nye elever så skal der vælges 
nye repræsentanter.

Hvad snakker i 
om?
Det er mange forskellige ting som 
vedrører eleverne. Det kan f.eks. 
være hvis der er nogle ting i huse-
ne de godt kunne tænke sig. Det 
kunne være praktiske ting  som  
en ny opvaskmaskine eller en 
playstation  eller et eller andet. 
Så kan det også være, at vi snak-
ker lidt om fritidsaktiviteter hvis 
nogen har nogle ønsker til det. Det 
kan også godt være at arrangere en 
elevfest hvis man er til det. 

Rygepolitik havde vi os op på et 
tidspunkt hvor vi snakkede om 
hvordan reglerne for rygning i 
husene skulle være. Så  opgaverne 
er egentligt at inden mødet skal  
repræsentanten sammen med 
vejlederen tager en runde på  jeres 
husmøde, hvor I snakker om ting 
som I synes I vil have, at de skal 
tage med til mødet. For det er en 
mulighed at tage ting op som I 
synes er træls. Samtidig har jeg 
mulighed for at få mere indblik 
i hvordan det går i husene og på 
værkstederne og høre jeres  
mening om tingene. 

Hvor tit holder i 
møde? 
Det gør vi hver anden måned. Vi 
skal faktisk til møde igen her efter 
sommerferien, for nu skal vi lige 
have alle de nye ind, så det bliver 
en gang her sidst i august måned, 
tænker jeg.

Hvad sker der 
hvis I ikke kan  
blive enige om 
nogle ting? 
Vi kan selvfølgelig godt diskute-
re, men det ender som regel altid 
med, at vi finder en løsning vi kan 
blive enige om. Hvis ikke kunne 
man afholde en afstemning og så 
måtte flertallet bestemme. Nogle 
gange er der selvfølgelig også ting, 
som ikke kan lade sig gøre for 
eksempel hvis I kommer og siger 
at i gerne vil holde en fest for  1 
million :D  
Så ville jeg nok sige at det kan ikke 
lade sig gøre.
Tina fra medielinjen har ikke flere 
spørgsmål og takker Thomas for 
interviewet. :)   

Elevråd i PGU
Der er mange elever i PGU som gerne vil vide lidt mere om hvad man laver i PGUs elev-
råd, derfor har vi interviewet forstander Thomas om det. 
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Musikken var rigtig god på festivalen. Lukas 
Graham var især god, han var faktisk bedre 
end jeg havde forventet.
Magtens Korridorer var også meget gode, de 
leverede deres musik meget godt.
Jeg havde dog ikke set den sang komme, som 
hedder Hestevisen - den var med som ekstra-
nummer.
Shaka Loveless var også god, men jeg havde 
forventet lidt mere af ham. 
Rasmus Seebach var mega god. Jeg havde slet 
ikke troet at han var så god, sidst jeg så ham 
er 6 siden.

SØLUND FESTIVAL 2016
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Nyheder

Mere end hver fjerde dansker har oplevet
sikkerhedsproblemer på internettet

Snydemails, virusangreb og digital misbrug af 
dankortoplysninger. Den slags it-fusk er mere end hver 

fjerde af os løbet ind i. 

Hver fjerde dansker oplevede sidste år it-fusk. Tal fra 
Danmarks Statistik viser, at 29 procent af danske 
internetbrugere sidste år har oplevet sikkerhedsproblemer 
på nettet. Det er seniorkonsulent ved Danmarks Statistik 
Agnes Tassy, der har siddet med næsen godt begravet i de 
her tal. 

Og det er typisk virusangreb, vi bliver ramt af: Det kan 
være et virusangreb, hvor en virus spreder sig fra en 
computer til en anden. Det kan gøre, at du mister nogle 
filer, eller at computeren bliver langsommere, siger hun.
Nogle it-kriminelle kommer også meget tæt ind på vores 
privatliv, siger Agnes Tassy. Det kan være personfølsomme 
oplysninger, der bliver misbrugt, fordi man deler 
personlige oplysninger på de sociale medier, siger hun.

 Politiets bunker med sager om it-kriminalitet vokser også 
støt. Generelt så falder kriminaliteten i Danmark på stort 
set alle områder på nær it-kriminaliteten. Her stiger den, 
siger chef for Politiets Nationale Cyber Crime Center Kim 
Aarenstrup. Og der er efterhånden rigtig mange steder, 
hvor it-kriminelle kan få fingrene i dig. 

I takt med at man bliver mere og mere digital som 
borger, så er der mange indgangsvinkler. Man har måske 
både mobiltelefon, tablets og privat pc og så videre. Alle 
de platforme er jo angribelige på forskellig vis, siger Kim 
Aarenstrup. I 2010 var det 34 procent af 
internetbrugerne, som oplevede sikkerhedsproblemer 
altså fem procentpoint flere end sidste år.

Bakteriebombe: Danskere roder rundt i 
fødevareanbefalinger

langtfra alle danskere ved, hvordan de skal håndtere en 
række af de helt almindelige fødevarer, de køber med 

hjem fra supermarkedet. 

”Der er stadig danskere, der bliver syge af bakterier i den 
mad, de spiser. Der har vi i Fødevarestyrelsen stadig en 
opgave foran os med at informere folk om, hvordan de skal 
behandle en række fødevarer,” siger Inge-Lis Kyllesbæk, 
der arbejder med fødevaresikkerhed i Fødevarestyrelsen.

For eksempel ved kun 12 procent af danskerne, at fisk fra 
supermarkedet skal spises inden et døgn, med mindre 
man kan opbevare fisken ved to grader derhjemme, 
ligesom den bliver i supermarkedet. Det er dog de færreste 
forbrugere, der kun har to grader i køleskabet - det måler 
oftest fem grader. 

Et andet råd, som mange danskere har misset, lyder, at 
minimajs og sukkerærter skal koges, før de spises, hvis de 
ikke skal bruges i en varm ret, men spises i salater eller 
som snacks.

Frosne bær anbefaler Fødevarestyrelsen at give et opkog, 
hvis de skal bruges i smoothier eller andre retter, der ikke 
varmebehandles. Det skyldes, at styrelsen har fundet noro 
og hepatitisvirus i frosne bær. Under halvdelen af 
danskerne, 38 procent, kender den anbefaling, som ikke 
gælder friske bær, der ikke har samme problemer med 
bakterier. 

Og endelig ved kun 28 procent af danskerne, at 
Fødevarestyrelsen anbefaler brug af pasteuriserede æg til 
ældre, syge og børn, hvis man laver mad med æg, der ikke 
opvarmes, og vil være på den sikre side. ”Salmonella kan 
være i naturen, så der vil altid være en risiko, selvom den 
er lille. Vi kan ikke garantere 100 procent, at der ikke er 
salmonella i danske æg, og derfor bør folk med nedsat 
immunforsvar ikke spise æg, medmindre de har været 
opvarmet til 75 grader eller er pasteuriserede.
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Nyheder

Hackerramt: Pludselig væltede det ind på min 
Facebook-profil

Når vi smækker computerskærmen op eller taster os ind 
på vores smartphones for at tjekke mail eller surfe lidt 

på nettet, er mere end hver fjerde af os stødt på 
it-kriminelle.

Lasse Juhl Koch måtte i sidste ende lukke sin profi, fordi en 
hacker brugte hans profil til at sælge computere fra. 
Lasse Juhl Koch er en af dem, der har fået misbrugt sin 
Facebook-profil. 

I en frokostpause på jobbet begyndte det at vælte ind på 
Lasse Juhl Kochs mobil med notifikationer og 
godkendelser fra grupper, han har anmodet om at blive en 
del af. Altså det vælter ind. Så ved jeg godt, det noget lort 
det her, så er det ikke bare en virus, siger Lasse Juhl Koch. 
Han er åbenbart i gang med at sælge Macbooks til 300 
kroner. Hackeren skriver med en Facebook-ven om det.

Lasse Juhl Koch skifter sit password, men må i sidste ende 
lukke sin profil. Jeg kan godt komme mig over at skulle 
have ny Facebook, men i og med jeg sælger falske ting til 
mine venner, det er jeg ikke helt stolt af. Hvordan hackeren 
er kommet ind, ved Lasse Koch stadig ikke. 

Ifølge politiet er det svært at gøre noget, hvis der er nogle, 
der først har hacket sig ind på din konto andet end at lukke 
dine betalingskort eller konto. Men politiet ser også andre 
typer it-kriminalitet, hvor kriminelle eksempelvis forsøger 
at narre folk ved at udgive sig for at være Microsoft og få 
folk til at gøre noget med deres computer. 

Også falske hjemmesider, hvor man aldrig modtager den 
vare, man har købt er der flere eksempler på. Derfor er der 
god grund til, at du tænker dig om, når du surfer rundt 
på nettet. Det er jo en latent risiko, vi alle går rundt med, 
og derfor så skal man tænke over, hvad man gør med sine 
digitale remedier i dag. 

Så det handler om at have en vis skepsis for at undgå det 
her, siger Kim Aarenstrup, der er chef for Rigspolitiets 
Center for Cyber Crime.

Skub-op-is med alkohol rammer Danmark: 
Kan sælges lovligt til børn

Kung Fu, Filur, eller en skub-op-is med alkohol? Det 
valg bliver både små og store is-spisere snart mødt med, 
når de i løbet af sommeren kigger ned i fryseboksen for 

at finde en forfriskning i varmen. 

De fleste husker nok ’Vodka-nissen’, som i 2003 blev taget 
af hylderne, fordi den lignede en sodavand til børn, men 
indeholdt alkohol. 

Nu nærmer en svenskproduceret is med fem procent 
alkohol sig de danske kølediske, skriver Metroxpress. Det 
er stifter Mikael Drane, der sammen med dj-duoen 
Axwell & Ingrosso, der sidste år lancerede skub-op-isen 
’N1ce’, som fås i forskellige varianter som mojito, 
margarita og daiquiri. 

Man kan foreløbig få os i et par danske butikker, på 
Bakken og på flere af sommerens festivaler. Vi bliver solgt 
efter en EU-regel, der tillader op til fem procent alkohol i 
fødevarer, som butikker faktisk lovligt må sælge til børn, 
siger Mikael Drane til Metroxpress, og tilføjer, at han 
gerne vil bede butikkerne om at følge den danske 
16-års-regel. 

Formand for Foreningen Alkohol og Samfund Anette 
Søgaard Nielsen mener ikke, at den nye is bør være i 
danske butikker. Det er en uskik, at man putter alkohol i 
fødevarer. Vand-is er jo noget, som normalt kun børn 
spiser og kan de adskille, hvad der er alkohol i, og hvad der 
er en anden is i køledisken? Spørger hun. 

13Af Sannie



I Kantinen har de fået nye unifomer, 

flotte forklæder og små hatte, så de 

lever helt op til den elite smiley som de 

har fået.

Kantinen har haft super travlt med at 

forberede alt det lækre mad, der blev 

serveret til STU recptionen.

De havde vist osse en lille tjans med at 

lave kage til Søs Fenger i forbindelse 

med Rosenholm Festivalen.   

På Medielinjen har de haft 
travlt med at lave materialer 

til Café Campus og med at 
sikre, at eleverne, der har været 

på Kreta får et hæfte med minder fra turen.  
Men de har også lige haft tid til en foto tur ud i skoven.

Lige nu glæder de sig til, at de efter sommerferien  
får en masse nye elever. 
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På Gartneriet mødte vi et par dræber snegle men Dorthe forsik-rede at de ingen indflydelse får på produktionen.

Som I kan se på billederne så væl-ter det frem med lækre økologiske grønsager. 
Tre lækre agurker til en 10ere og en bøtte tomater til 10 kr. 

Så blir det vist ikke meget  billigere !

På Træværkstedet har de travlt.  
Hvad mener I fx. om en produktion af 

100 fuglehuse til boldbanerne i Hornslet? eller 
istandsættelse af en gammel campingvogn, der skal holdes sam-
men med snøre for at døren ikke falder af.

Nååååå ja, så er der lige de kæmpe store logo skilte, der skal op på 
facaden, på både Træ og Gartneriet.  

På Medielinjen har de haft 
travlt med at lave materialer 

til Café Campus og med at 
sikre, at eleverne, der har været 

på Kreta får et hæfte med minder fra turen.  
Men de har også lige haft tid til en foto tur ud i skoven.

Lige nu glæder de sig til, at de efter sommerferien  
får en masse nye elever. 
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Find 10 fejl
Billede nr. 1. 

Det øverste billede er den originale, altså den 
med ingen fejl. 

Billede nr. 2.

Det nederste billede er tydeligvis den med 
fejlene man kan finde, så bare klø på og se 
om du kan regne den ud. Se om du kan finde 
ud af hvor fejlene er. Held og lykke!
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Hvad samler du på?  
Jeg samler på servietter.

Hvordan kom du i gang med at samle på dem?
Det gjorde jeg til en middag der havde min mor sat nogle 
servietter frem og så sagde jeg til hende at jeg også vil 
have servietter så hun gav mig min første sommerfugle 
serviet.

Hvor lang tid har du samlet på dem?
Ca. 3 til 4 år

Hvad kan du lide ved at samle på dem?
Jeg elsker det fordi man kan få sådan nogle søde 
servietter med katte, cupcakes og sommerfugle jeg elsker 
bare deres nuttede og pæne designs.

Bytter du med andre?
Nej, det gør jeg ikke.

kender du andre der samler på dem?
Ja, min mor.

Hvor mange har du?
15 forskellige slags servietter.

Hvilken/Hvilket er dit/din ynglings?
Det er en med 3 katte på, hvor 2 af dem ligner 
gentlemen og en af dem ligner en fin dame.

Hvordan bruger du din samling?
Jeg tager dem frem en gang i mellem og kigger på 
dem.

Hvordan får du nyt til din samling?
Det kan være at jeg går i Søstrene Grene eller er på 
ferie i andre lande f.eks. er min ynglingsserviet fra 
Holland.

Samler du på andet?
Ja, jeg samler på cupcake glas, krus,skåle og bestik.

Skrevet af Sannie
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Til 6 Personer
• 1 pose pastaskruer.
• 6-8 liter vand.
• En spiseskefuld groft salt.
• Peber.
• 25 g smør.
• 3 æg.
• En pakke feta.
• Rød peberfrugt.
• 1 pose græskarkerner.
• 1 pakke cheri tomater.
• 1 agurk.
• Hvidløgspulver.
• Croutoner.
• 3 dåser tun i vand

Bland selv pastasalat

Start med at skyllle og hakke 
peberfrugten i små fine stykker, 
kom i en skål når det er gjordt. 

Tag pakken med de lange ærter 
og hak dem i tre dele, igen kom 
i en skål når du har gjrdt det.

Hæld solsikkeolie i en lille skål, 
krydder den med salt, oregano
og hvidløgspulver.

Skyl salaten og ryst godt for at 
få vandet ud. Put den i en skål 
bagefter og læg til side.

Skyl og skær cheri tomater i to 
og gør det samme med resten 
af dine grøntsager.

Skyl agurken og hak den i fire, 
skær den i halv og skær to lin-
jer på langs, så skærer du bare.
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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,
læg på et køkken så det ikke står i vejen.

Bag ciabatta brødet i en ovn ved 200° på en 
ristmed varm luft og bagepapir. Hver side skal 
have 5 min. på hver side, så husk at vande dem.

Alle slags dressing som Thousand Isalnd dressing 
eller olie dressingen som vist på tidligere billede. 
Du bestemmer selv, om du vil have det på.

Frosne grøntsager som ærter, kan man bare 
komme i en skål og tøge op ved at hælde kogt 
vand i og hælde fra bageter, helt klar til brug.

Sådan her ser kan pastasalaten se ud - du 
bestemmer selv om du vil have feta, tun eller  
andre ting i for at gøre det mere lækkert..

Put pastaen i gryden, når vandet koger. Det er 
vigtigt at vandet dækker pastaen, så den ikke 
bliver for tør eller for hård når den er færdig.
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Nye ansigter i PGU 2016
Navn: Nicolai
Alder: 18

Fortæl 3 inte-
ressante ting 
om dig selv 
som du synes 
vi skal vide:
1) Kan godt 
lide comedy.
2) Er en gamer.
3) Elsker at 
sove.
Hvad ville få 
dig til at løbe 
væk og grine højt? To zombier stå i nakken 
af mig når jeg vender mig om.
Hvad ville du gøre hvis nogen fornærmer 
dig? Giv mig en fornærmelse så finder du ud 
af det.
Favorit Disney ting i hele verden: Stitch.

Navn: Danny
Alder: 22

Fortæl 3 inte-
ressante ting 
om dig selv som 
du synes vi skal 
vide:

1) Kan lave minikager uden at bage.
2) Er god til sprog.
3) Har været kendt i Århus.
Hvad ville få dig til at løbe væk og grine 
højt? Nogen der spørger om nogen har set 
hvor deres kage blev af.
Hvad ville du gøre hvis nogen fornærmer 
dig? Holde et spejl op foran den der fornær-
mer mig og lade det synke ind, selvom det 
kan tage lidt tid.
Favorit Disney ting i hele verden: 
Lampeånden Genie

Navn: Kirstine 
Alder: 22

Fortæl 3 interessante ting om dig selv som du synes 
vi skal vide:
1) Sjældent fysisk handicap.
2) Kan synge.
3) Kan tale uden at lukke munden.
Hvad ville få dig til at løbe væk og grine højt?  
Hvis nogen fik sprøjtet vand på sig.
Hvad ville du gøre hvis nogen fornærmer dig?  
Ville sige fra.
Favorit Disney ting i hele verden:  
Belle fra Skønheden og udyret.
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Navn: Lars
Alder: 44

Fortæl 3 interessante ting om dig selv som 
du synes vi skal vide:
1) Formand for Pindstrup dart klub.
2) League Of Legends navn er Buttmilken.
3) Tvilling drenge hedder Alfred og Gustav 
og pigen skal hedde noget med F så jeg kan få 
AGF.
Hvad ville få dig til at løbe væk og grine 
højt? Hvis Nicklas Bendtner kom til AGF.
Hvad ville du gøre hvis nogen fornærmer 
dig? Sladre til Thomas.
Favorit Disney ting i hele verden: Jafar.

Navn: Tel
Alder: 31

Fortæl 3 interesante ting om dig selv som 
du synes vi skal vide:

1) Tror lige at jeg har forstuvet min finger.
2) Kan pifte rigtigt højt.
3) Vandt en dansekonkurrence som 4-årig.
Hvad ville få dig til at løbe væk og grine 
højt? En mand i underbukser, med en slag-
terkniv.
Hvad ville du gøre hvis nogen fornærmer 
dig? ville vende mig om og gå min vej.
Favorit Disney ting i hele verden: Klokker-
blomst giver børnene stoffer så de tror de kan 
flyve og tror de kan komme til Ønske Øen.

Navn: Camilla
Alder: 23

Fortæl 3 interessante ting om dig selv som du synes vi skal 
vide:
1) Samler på cupcakes: servietter, krus, skåle og Cards Against 
Humanity.
2)Elsker spillet Lollipop Chainsaw og fandt på gamernavnet 
ChainsawManiac efter at have spillet det.
3)Er en skør kattedame.
Hvad ville få dig til at løbe væk og grine højt? En racist joke 
mod min bedste ven.

Hvad ville du gøre hvis nogen fornærmer 
dig? Fornærme dem og planlægge min  
ondskabsfulde hævn.
Favorit Disney ting i hele verden: Alice i 
eventyrland.
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ULVENSvømmere
Ulve kan svømme op til 13 kilometer i ét stræk.

Hørelse
Under de rette omstændigheder kan ulve høre lyde fra 

andre dyr på op til 10 kilometers afstand i skove og 
op til 16 kilometers afstand i åbent terræn som f.eks. 

sletter, tundra o.lign.

Fart
Den grå ulv (Canis lupus) har en topfart på 70 km/t og 
kan springe 5 m ad gangen. Den kan fortsætte en høj 

hastighedsjagt i op til 20 minutter.

Dårlige vagthunde
Ulve egner sig ikke som vagthunde, fordi de har en sky 
natur og typisk skjuler sig, når de konfronterer noget 

ukendt – så fremfor at gø af ubudne gæster vil de 
normalt forsøge at gemme sig for dem.

Lugtesans
Ulve har mere end 200 millioner duftceller. Til 
sammenligning har mennesket kun omkring 5 
millioner. Ulve kan lugte andre dyr på over 1,6 

kilometers afstand.

Store måltider
En sulten ulv kan æde op til 9 kg kød i ét enkelt måltid.

Kæber og tænder
Ulves kæber er meget kraftfulde; de kan bide kæberne 

sammen med et tryk på 100 kg/cm2. Til 
sammenligning bider de fleste hunde med ca. 50 kg/
cm2 – dvs. kun halvt så kraftigt! Ulve har 42 tænder.

Øjenfarve
Ved fødslen er ulveungers øjne blå. Øjnene bliver først 

gule, når de er omkring 8 måneder gamle.

Størrelse
Ulves gennemsnitlige længde er 1,3 – 1,8 m (hunulve) 
og 1,5 – 2 m (hanulve). Gennemsnitsvægten er 27 – 36 
kg (hunulve) og 31 – 49 kg (hanulve). Gennemsnitshø-

jden er 66 – 81 cm (skulderhøjde)

Alder
I naturen bliver ulve maksimalt 13 år gamle (normalt 

6 – 8 år). I fangeskab kan de blive helt op til 16 år 
gamle.

Ulvehyl
Ulve hyler for at: 1) komme i kontakt med deres 

flokmedlemmer, 2) samle gruppen før jagt, 3) jage 
rivaliserende ulvepak på flugt. Enlige ulve hyler for at 
tiltrække mager, men også blot fordi de er alene. Den 
enkelte ulvs hyl varer ca. 5 sekunder, men hylet kan 
virke længere, når hele ulvepakket hyler på én gang.

Fødsel
Ulves parringstid er februar til marts og deres 

drægtighed varer omkring 65 dage. Ved fødslen er 
ungerne både blinde og døve. Fødselsvægten er 

omkring ½ kg.

Udbredelse
 Ulven var engang det mest udbredte rovdyr på land-
jorden. De eneste steder hvor ulve ikke fandtes, var i 

ørkener og regnskove

Kæmpeulv
Canis dirus – eller ’Dire wolf ’ – er navnet på en  

forhistorisk kæmpeulv, der levede i Nordamerika i  
omkring 2 millioner år og uddøde for ca. 10.000 år 

siden. Disse ulve kunne veje op til 80 kg (hvilket ikke 
er mere end nutidens ulve) og var i stand til at jage og 

nedlægge mammutter.

Her ses Canis dirus.
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ULVEN
Ulveflok

Et ulveflok kan bestå af alt fra 2 – 30 ulve (i sjældne 
tilfælde flere). Det gennemsnitlige ulveflok består af 

5 – 8 ulve.

Ulvepar
En hanulv og en hunulv der parrer sig, bliver normalt 
sammen resten af livet. De er dedikerede forældre med 

sofistikerede familiebånd.

Afkom
Selvom mange af hunulvene i en ulveflok er i stand til 

at få unger, er der normalt kun få, der parrer sig og 
bliver drægtige. I mange tilfælde er det udelukkende 
alfahannen og alfahunnen, der parrer sig, hvilket er 

med til at sikre det stærkeste afkom. Resten af 
hunnerne hjælper i stedet ved at tage sig af ungerne.

Alfaulve
Hanulve der rangerer lavt i flokkens hieraki, parrer sig 
ikke og lider ofte af en hæmmende stresstilstand, der 

blandt fagfolk ofte kaldes ”psykologisk kastrering”. På 
samme måde er hunulve der rangerer lavt i hierakiet 
ofte så bange for alfahunnen, at de ikke går i brunst.

Hulemalerier
De tidligste hulemalerier af ulve er fundet i Sydeuropa 

og er fra 20.000 f.Kr.

Hitler
Adolph Hitler var så fascineret af ulve, at han nogle 

gange brugte aliasserne ’Hr. Ulv’ eller ’Lederulven’ om 
sig selv.

Ulveland
 I 1600-tallet blev Irland kaldt ’Ulveland’, fordi der var 
så mange ulve i landet. Ulvejagt var en populær sport 
blandt de adelige, som desuden brugte irske ulvehunde 
til at jage og dræbe ulvene med. De første optegnelser 
af en irsk ulvehund stammer i øvrigt helt tilbage fra 

romerriget i år 391 e.Kr.

Varulv
 I 1927 blev en fransk politimand dømt for at skyde en 
dreng, som han troede var en varulv. Samme år blev de 

sidste vilde ulve i Frankrig dræbt.

Løb
 Ulve løber på deres tæer, hvilket hjælper dem til at 

stoppe brat og vende hurtigt. Herudover forhindrer det 
også, at deres trædepuder nedslides for hurtigt.

Største og mindste
 De mindste ulve i verden lever i Mellemøsten og kan 

veje helt ned til 30 kg (voksne hanulve). De største 
lever i Canada, Alaska og Rusland og kan veje helt op 

til 80 kg.

Hundefamilien
Ulve er de største medlemmer af hundefamilien 

(Canidae), som inkluderer hunde, prærieulve, dingoer, 
ræve, jakaler m.fl.

          

 Grå ulv 
Den grå ulv er den mest almindelige i Europa,     

Asien og Nordamerika. Den er i øvrigt ikke 
altid grå, den kan være sort, hvid, grå, rødlig 

eller brunlig i pelsen.

 Vikinger
     Vikingerne bar ulveskind og drak ulveblod for at 
 medtage ulvenes ånder, når de drog i krig.
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Thomas 
arbejder på 
Træ og bor på 
Ebeltoftvej
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Navn: Thomas Pedersen 
Fødseldagsdato: 11.8.1992
Søskende: Jeg har en lillebror
Hvor kommer du fra: Er fra Billund
Stjernetegn: Løve
Hvad job ønsker du dig efter PGU: Et IT job
Kæledyr: Jeg har 1 hund
Har du en kæreste: Nej.
Kunne du godt tænke dig en kæreste: Ja
Hobby/interesse: Kickboxning
Ynglingsdyr/Hadedyr: Jeg kan godt lide hunde, men kan ikke  
lide edderkopper
Ynglingsfrugt/Hadefrugt: Jordbær
Ynglingssport/Hadesport: UFC (kickboksning)/hånbold
Ynglingsret/Haderet: Stegt flæsk med persille sovs/tomatsuppe
Det værste du ved: Ved ikke
3 ting du gerne vil have med på en øde ø: Forsyninger en kniv og et hus
Hvad ville du gerne købe hvis du vandt 10.000 kr.: Opgradere min pc
Hvis du var et dyr, hvad var du så: en Slange
Hvad er din støreste oplevelse:  Første gang jeg var fuld
Hvad skal du efter PGU: Ved det ikke 
Hvad er det bedste ved at være i PGU: Vennerne.
Hvad er det væreste ved at være i PGU: At stå op om morgnen 

25

Skrevet af Nicolai



I denne tid er der Ramadan. 
Jeg har tænkt mig at skrive en 
artiktel om Islam, og vil blandt 
andet fortælle meget om denne 
muslimske højtid.
Men der vil også komme andet 
information omkring Islam.

Søjle 1: 
Man skal sige troesbekendelsen 
Shahada. Den siges, når man kon-
vateres til islam, og denne bekendelse 
beskriver religionens grundlæggende 
principper.

Ramadan

Ramadan er det arabiske navn på den 
9. måned i den islamske kalender. Da 
det er den måned, hvor man, som 
muslim, faster, bliver navnet Rama-
dan ofte forbundet med at faste.
Dette foregår på den måde, at man 
ikke spiser og man skal overholde 
visse regler i døgnets lyse timer og 
først indtager føde igen fra klokken ti 
om aftenen. 

Det menes at være et af de mest 
dyrkede muslimske ritualer indenfor 
Islam og udføres hvert år af ca. en 
milliard mennesker sammentidlig. 

Ramadan handler ikke kun om ikke 
at spise mad. Der er også andre ting, 
man skal holde sig fra. 
F.eks. at snyde, krænke andres ret-
tigheder og dyrke sex (i døgnets lyse 
timer). 
Hvis man ikke afholder sig fra disse 
ting, faster man ikke ordentligt. Så 
sulter man bare sig selv. 

Man bør ikke faste, hvis man f.eks er 
svag, syg, er på rejse, er gravid eller 
har et krævende arbejde.
I stedet for at faste kan man, hvis 
man har råd til det, give en fattig  
person mad i Ramadan-måneden.  

Søjle 3:
Man skal betale Almisse Zakat. Det 
er 2,5 procent af ens årlige indkomst. 
Pengene går til velgørende formål.

Søjle 5:
Pilgrimsfærden(rejsen) til Mekka 
er den sidste pligt, en muslim har over 
for gud. Selvom den er en central del 
af Islam, er den kun forbeholdt den, 
der er fysisk og økonomisk i stand til 
det. Rejsen skal ikke være en byrde, 
men en åndelig renselsesproces.

Den sidste dag i Ramadanen fejres 
med en fest som hedder Eid-ul Fitr. 
Her mødes man til fælles bøn, og 
besøger herefter venner og bekendte 
for at ønske den tillykke med Rama-
danens velsignelse og for at spise god
mad.  

Søjle 4: 
Den næstesidste søjle er Ramadan. Så 
den er en vigtig del af Islam.

Islam 
Hvorfor holder man Ramadan? 

Ramadan skal få de fastende til at 
tænke på de børn og voksne i verden, 
som ikke har basale ting som f.eks. 
mad. 
Fasten betyder desuden renhed og 
afgiftning af krop og sind. 

Gud lover i Ramadanen at tage sig 
ekstra meget af dem, der dyrker den.

De fem søjler

Muslimer følger et bestemt 
ritualsystem, med forskellige gernin-
ger, for at tilbede gud og bede om 
tilgivelse for deres synder (skader). 
Det hedder De fem søjler.

Søjle 2: 
Tidebønnen Alsalat er den 2. 
søjle. Det er en bøn, man skal 
udføre, hvis man er en muslim 
over 10 år. 
Inden udførelsen skal man skylle 
sin krop med vand (dette rensel-
sesritual hedder wadu). Hvis man 
ikke har adgang til det, må man 
benytte sand (dette renselsesritual 
hedder tayammum).



Mænd og kvinder i Islam

Mænd og kvinder er som udgangs-
punkt lige i Islam, men deres psyke 
og kropsfunktion er forskellig. 
Derfor har de også forskellige pligter 
og rettigheder. 
Både lighederne og forskellene giver 
mening, har et formål og er skabt af 
gud. 
Det  er ligesom i naturen. Der er også 
forskellige individer (planter, dyr), 
der skal fungere sammen.

Kvindeundertrykkelse

Profeten Muhammed lavede  
ligeværdsloven i 600 tallet. 
Han sagde: ”I (dvs. mændene)  
har visse rettigheder over dem (kvin-
derne), og de har visse rettigheder 
over jer.” 

Der er (desværre) mange kulture der 
ikke efterlever disse retningslinjer, og 
laver deres egne lokale skikke, hvor at 
manden bestemmer over kvinden.

Profeten Muhammed

Profeten Muhammed blev født i år 
570 i byen Mekka i det nuværende 
Saudi-Arabien.
Igennem sin opvækst blev han kendt 
som en særlig, kærlig og sandfærdig 
person. Han befandt sig ikke så godt 
med den dengang almindelige  
handels-kultur, og han søgte i  
isolation, i en bjerghule lidt uden for 
Mekka. 

Det var under et ophold i  
klippehulen, at han første gang blev  
åbenbaret til en anden verden.  
Englen Gabriel viste sig for ham og 
reciterede de første ord af Koranen 
(muslimernes hellige bog)

Støttet af sin nærmeste familie,  
begyndte Muhammed sin mission 
som profet og tog arven op efter  
Moses, Abraham og Jesus. 

I dag er der over en milliard menne-
sker der tror på ham og på Islam.

En Moské

En Moske er et mødested for musli-
mer, hvor der bedes bønner og læses 
op fra Koranen. 
Man kan sige det er det islamske svar 
på den danske folkekirke.

Dette var en artikel om religionen 
Islam. I et af de næste numre af  
Smøren, vil der blive fortalt om en 
anden religion.
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Fredag 1.
Lørdag 2.
Søndag 3.
Mandag 4.
Tirsdag 5. Mikkel 22 år 
Onsdag 6.
Torsdag 7.
Fredag 8.
Lørdag 9.
Søndag 10.
Mandag 11.
Tirsdag 12.
Onsdag 13.
Torsdag 14.
Fredag 15.
Lørdag 16.
Søndag 17.
Mandag 18.
Tirsdag 19.
Onsdag 20.
Torsdag 21.
Fredag 22.
Lørdag 23. Amalie 24 år 
Søndag 24.
Mandag 25. Anders 20 år 
Tirsdag 26.
Onsdag 27.
Torsdag 28.
Fredag 29. Mark 20 år 
Lørdag 30.

Søndag 31. Kamilla 18 år 

Banevej 2, 8543 Hornslet 
tlf. 86 99 56 00 www.pgu.dk 
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Nyvej

Vi ønsker alle de elever der har fød-
selsdag i august måned stort tillykke. 
1/8 - Ala, 22 år, 11/8 - Thomas 19 år,  
31/8 - Alexander 23 år.   


