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Indhold

Vi går tæt på... 
Her bringer vi i hvert  
nummer af avisen interve-
iw 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! 

SMØR
KLATTEN

:-)

April udgaven af ”SMØREN” er lavet af: Morten, Kasper P., Matias, 
Marie, Tina, Martin, Nadia og Aleksander, Mark, David, Mikkel
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Mange har deltaget i  
konkurrencen fra sidste  
nummer, hvor man skulle  
gætte hvem vinderen af  
X-factor finalen blev.  
Og vi kan nu afslører at der  
var hele 3, der havde gættet på at Emilia ville vinde: 

Aleksander, Marie og Kasper P. 
Tillykke til dem, de vil modtage et lille påskeæg i starten af april.

VINDERNE AF 
X-FACTOR  
KONKURRENCEN



”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! 
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Ala, Peter og Aleksander har fået “nålebe-
handling” af Tina som har været på NADA 
kursus sammen med Dorte. Læs mere om 
hvad NADA er i næste nummer af avisen.

Det de har fået 
- vil jeg også 
gerne have ..!

SEJT GÅET DRENGE!!!
Stort tillykke til fodbold- 
drengene som deltog i Gødvad Cup 
- et indendørsstævne og vandt 
BRONZEEEEE :-)

ANDREAS MED ”FISTELSTEMME”!
Andreas havde et par dage næsten ingen 
stemme, og den smule der kom ud lød mest 
som en kat der blev trukket i halen. Matias 
rystede på hovedet og kommenterede tørt 
”jeg kan altså ikke tage den stemme seriøst”.
Samme dag spørger Svend Erik til om vi har 
brugt foto af ham i LO-folder og hvad han 
får for at vi bruger billedet. Andreas svarer 
med fistelstemmen ”Æ spark i æ løg! Der var 
ikke et øje tørt :-)

JULEN VARER LIGE TIL PÅSKE!
Borupvej nød en skøn frokost med flot dæk-
ket bord og juleservietter - midt i marts :-)



Der har flere gange været diskute-
ret om ikke det var en god idé med 
dyr på værkstederne. Bestyrelse og 
forstander i PGU har nu givet tilla-
delse til dette. Hvilke dyr der passer 
til værkstederne må der findes ud af 
individuelt.

Eleverne på værkstederne har endnu ikke 
fået noget at vide om idéen, men fag-
lærerne glæder sig til at kunne fortælle 
eleverne om det. ”Vi har flere gange set 
elever, der ikke rigtig havde lyst til at 
arbejde med en bestemt opgave og der-
for mener vi, at dyrene vil give dem mere 
mod på at udføre dem” udtaler faglærer. 
I første omgang har hesten Albino - som 
forsøg - gået rundt i selvbetjeningsbutik-
ken i en weekend, og det gik rigtig fint. 
Der er allerede lavet en aftale med tøm-

rerne om at bygge et skur nede ved den 
genetablerede sø. Foruden hesten Albino 
kan der blive tale om flere dyr på gartne-
riet. Medielinjen har overvejet at få får på 
græsarealet foran Medie og måske kani-
ner. Tømrerne har talt om en hund. Kan-
tinen er lidt sværer at finde dyr til, men 
måske fugle eller fisk.  
Eleverne bliver taget med på råd når den 
endelige beslutning skal tages.

Dyr på værkstederne
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Gartneriet på kursus
Dyb koncentration og engagement prægede 
deltagerne på Gartneriets kursus som blev 
afholdt i uge 10 på Borupvej.

Der blev arbejdet i grupper ved computere udlånt 
af Medielinjen. En af opgaverne var at lave skilte til 
planter med billede og beskrivelse af egenskaber. Til 
inspiration havde Gartneriet tidligere på ugen været 
på tur rundt hos bl.a. Bilka m.m. De var også på 
besøg hos forskellige gartnerier.

Faglærerne på Gartneriet var glade og meget  
stolte af elevernes indsats og takker dem for en 
dejlig uge :-)

  

 
 

 
 

 
                                                                            

                    

Funkia
HOSTA hyb. 'Purple Heart'

Lysforhold: sol/halvskygge

Farve: lillaHøjde: 40 cmBlomstring: August – September

Antal pr. m2: 4-6
Oprindelse sted: Øst Asien

 

 

Hptts://facebook.com/pgugartneri 

   
 
 
 
 
                  

                  
                  

            

                            
  

Funkia
HOSTA hybrid 'Devon 

Green'

Lysforhold: sol/halvskygge

Farve: lilla

Højde: 50/70cm

Blomstring: Juni - Juli

Antal pr. m2: 4-6

Oprindelse sted: Østasien

 

Hptts://facebook.com/pgugartneri 
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Internetmobning
 

 Pas på, hvordan du skriver på chatsider

Mobning kan både foregå om dagen og 
om aftenen. Hvis man bliver mobbet om 
dagen og om aftenen, har man aldrig 
fred, fordi mobningen fortsætter på net-
tet. En undersøgelse viser, at det er mest 
piger, der bliver udsat for internetmob-
ning. Både traditionel og internetmobning 
kan føre til, at offeret begår selvmord. 
Heldigvis er det ikke sket i Danmark, men 
der har været nogle eksempler i Sverige, 
England og USA. 

Når du sms’er eller chatter på nettet,  
betyder ordene, du vælger at skrive, meget. 
Du kan jo ikke bruge dit ansigt eller dine 
hænder til at vise, hvad du mener. I stedet 
kan du bruge smileys og chatsprog i dine 
beskeder. 

Spasser
Idiot Pikhoved

Taber

Klam

Svin
Grim

Perker
Fed

Pis afLuder

Du stinker
Dum

Når du sms’er eller chatter på nettet, betyder ordene, du 
vælger at skrive, meget. Du kan jo ikke bruge dit ansigt eller 
dine hænder til at vise, hvad du mener. I stedet kan du bruge 
smileys og chatsprog i dine beskeder. 

Tegn og smileys kan vise nogle af de følelser, som du ellers 
ville vise med kroppen. Der er ikke nogen ordbog, der siger 
præcist, hvad alle tegn og smileys betyder, men her er nogle 
eksempler:

Smileys og chatsprog:

:) glad
;) blinker – det var for sjov
<3 hjerte
3 3 3333:-P smiley med tunge
:( øv
:-* kys
:-s  flov
:-/ det ved jeg ikke lige, hvad jeg synes om…
>:=(   vred
8-) smiley med solbriller
SS: smiler sødt
G : griner 
SRY = sorry = undskyld
ROFL: rolling on the floor laughing = griner meget højt
CU: see you = vi ses

Rettelser:
Hvis du er kommet til at skrive noget forkert, så 
kan du rette din besked ved at gensende beskeden 
med en stjerne foran rettelsen.
For eksempel:
Besked: Jeg kommer kl. 1
Rettelse: *kl. 11
Dette tegn kan også bruges, hvis du fortryder, at du 
kom til at sende en hård besked.
Besked: Du kommer for sent igen, din spasser
Rettelse: *Jeg er lidt træt af at vente på dig :)
Nogle gange er det selvfølgelig ikke nok bare at 
sende en rettelse efter en hård besked - da må man 
også sige undskyld.

Kilde: sikkerchat.dk

   Du skal dø

Ingen kan lide dig

Fuck dig

Din lille
 lort

Bangebuks

Nørd

Retard

Bum
sefjæ

s

Spade
Bonderøv

Fedterøv

Sæk

Dengse
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Gode råd til hvad man kan 
sige til dem der mobber!

“Kan I ikke se, hvad I gør?”

“Hvordan kan I tillade jer det?”

“Vi er trætte af jeres opførsel”

“Har I det skidt med jer selv?”

“Det er løgn, det I siger!”

Det er vigtigt, at os der ikke mobber, tør at gribe ind, hvis vi hører nogen, der er ved at  
mobbe nogle andre. Men det kan være sværet at finde ud af, hvad man skal sige, og det 
kræver mod at gå imod dem der mobber. Herunder kan du læse nogle foreslag til, hvad man 
kan sige til en der mobber.

”Det er løgn”
Når nogen mobber ved at sige, at man er grim, kan andre 
gribe ind og sige, at personen er smuk, og det vil gøre 
personen glad og lykkelig over, at der er faktisk nogen, 
som syntes, at man er smuk og man føler sig ikke usikker 
på sig selv og man får selvtillid.
Det får mobberen til at føle, at han eller hun har sagt 
noget forkert og kommer nok til fornuftigt og måske siger 
undskyld.

”Vi er trætte af din opførsel” 
Når mange siger til mobberen, at det er forkert, det han 
eller hun gør, så kan mobberen føle sig mobbet, men 
det er jo den samme følelse mobberen giver, når de selv 
mobber et andet menneske.

”Tror du, andre synes, du er sej?” 
Langt de fleste der mobber er ofte dem, som ikke har 
selvtillid nok, og ikke har fået nok kærlighed hjemmefra 
af deres forældre og lader det derfor gå ud over andre 
mennesker.

”Kan du ikke se, hvad du gør?” 
De fleste mobbere indser ikke, hvad de egentlig gør ved 
dem de mobber. De aner nemlig slet ikke, hvor meget 
det egentlig sårer mobbeofferet. Få mobberen til at indse 
at den der bliver mobbet, er knækket. Mobberofret bliver 
ked af det, og får følelsen af at ingen kan lide personen 

og får slet ikke lyst til at komme i skole /arbejde.  
Måske vil det vække noget i mobberens samvittighed.
  
”Har du det skidt med dig selv…?” 
Hvis man spørger mobberen, hvorfor han eller hun  
mobber andre og hvad de får ud af det? Ikke andet end at 
mobberen ikke bliver særlig populær ved andre, og hvis 
man spørger, hvorfor mobberen har sådan et stort behov 
for at mobbe andre, og om mobberen ved, hvad for nogle 
konsekvenser det kan få for den der bliver mobbet? 
Sådan nogle spørgsmål kan måske få mobberen til at 
tænke sig om en ekstra gang, inden de mobber andre. 7



Randers regnskov 
med UFL-KLUBBEN

Vi så en flagermu,s som rakte tunge ad os. Nøj, hvor 
var det sjovt at se. Martin tænkte: “Hvorfor rækker du 
tunge af os? Skøre flagermus.” 

Lørdag den 28 februar var jeg i Randers Regnskov med UFL klubben. Martin, Line, Morten og jeg 
tog toget kl. 10 og ankom til Banevej kl 10:15. Vi kørte af sted til Randers Regnskov og vi ankom 
dertil kl 11.

Vi så en masse dyr, bla. slanger, en lille haj, søko, forskellige fisk, næsebjørn, små aber, skild-
padder, krokodiller, flagermus og verdens mindste abe. De små aber kravlede frit rundt, og de var 
meget søde. Line fik kælet med en af dem, og den var ved at bide hende hele tiden. 

Der var mega varmt at gå derinde. Vi så også nogle piratfisk og skovhunde. Det var meget hyg-
geligt at gå derinde i Randers Regnskov. Vi kørte fra Randers Regnskov igen kl 13:30 og kørte 
derefter hen til Plantorama og så på en masse fine planter. Vi så på fisk og kaniner.  Jeg fik kælet 
med en kanin og de var så søde. Efter noget tid kørte vi ind til en cafe tæt på Randers og fik 
frokost. Og så gik turen ellers hjem, Ole kørte os helt til døren i Mørke.



På trods af navnet er grønne leguaner 
ikke altid grønne! De kan ikke skifte farve 
som eksempelvis kamæleoner, der kan 
gå i ét med sine omgivelser på ganske få 
sekunder.

I den sydamerikanske kuppel, kan du se to 
store Cubakrokodiller. Når krokodiller læg-
ger æg, graver de en rede i jorden, hvor de 
lægger æggene og dækker dem til med jord

Line, der nusser en af de små 
aber, som kravler frit rundt.Den  
var altid ved at bide hende.

Martin syntes, at det kunne være 
sjovt at tage et billed af mig inde i 
den lille kuppel, mens den lille haj 
svømmede over mig. Jeg fik et 
kæmpe chok.

Dværgsilkeaben er verdens mindste abe, og ved fødslen vejer ungerne kun godt 20 gram
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Fint hak så persillen. Hæld så persillen i farsen

Cevapcici med kartofler  
og salat

Pil så persillen af  
stænglerne.

Put så æg i    Bland oksekødet og 
svinekødet Hæld så melet i

1/2 kg hakket oksekød
1/2 kg hakket svinekød
6 fed hvidløg
4 håndfulde persille  
fint hakket
2 æg
4 spsk. mel
2 tsk. paprika
salt og peder

Tilbehør:
Salat, ovnbagte kartoffel-
både og brød

Ingredienser



Når det er rørt, formes  
farsen i små pølser, som 
man så kommer i ovnen i 
ca. 35-40 min. ved 200°.

Skær de forskellige ting ud 
til salaten og stil det i skåle 
eller bland det sammen i en 
skål.

Rør så det hele sammen. Skyl kartofflerne af Skær kartoflerne ud i en 
skål og bland dem op med 
krydderier. Evt. merian, 
all-around krydderi eller 
hvad man synes. Sæt dem i 
ovnen i ca. 50 minutter.

Husk at “røre” lidt rundt på 
kartoflerne i ovnen en gang 
imellem.

God appetit!
Vi valgte  salat, peber, agurk og  
melon til vores salat.
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Tømrerne laver flot indebord af fyrtræs-

planker og en 6-kantet pavillion. Isen-

kræmmeren i Rønde blev misundelig over 

væggen, som isenkræmmeren i Hornslet 

have fået lavet af gamle brædder og 

bestilte også en. Fantasien har ingen 

grænser -  en restaurant i Århus har 

bestilt borde a.f gamle brædder.

Tømrernes nye opbevaringsrum i  

Gartneri-hallen er kommet langt. Nu  

skal væggene beklædes med gips og dør 

og port sættes i.

Hvis I kommer forbi på kontoret, så læg venligst mærke til de-korationen på vinduerne ind til mødelokalet. Brochurer til  LO er nu færdigtrykte  og leveret til en meget  tilfreds kunde :-)Tømrerne har også været forbi Medie og fjernet væg ind til lille depot og dermed sørget for at vi har fået mere plads på kontoret. Dejligt :-)

Babykursus blev afholdt på 
Borupvej. Britt tilser sovende 
babyer. Læs om babykurset i 
næste nummer. 
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Krydderurter og grønt-

sagsfrø bliver planter i 

disse dage på gartneriet. 

Forårssalget af planter 

er i fuld gang, og de har 

generelt bare vildt travlt!

Køber cykler på genbrug 

og sætter i stand. Prakti-

kant cykler.

På kantinen er de glade for at kunne  
levere mad til værkstederne. De har høstet 
stor ros fra alle, som er yderst tilfredse 
med ordningen :-). Det går fortsat fint 
med levering af mad til Rønde – de er 
deroppe fra kl. 10.30 til 13.30 hver dag 
og Benjamin supplerer som chauffør på 
turen :-).
Arsalan var enemand på skansen da vi 
var forbi, og var i gang med at lægge tøj 
sammen.

Sådan så Medielinjens 

frokost ud sidst vi fik 

fra kantinen - tak for 

god mad :-)
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Hvordan er dit arbejde?
Thomas: Det er meget forskelligt, 
meget godt syntes jeg personligt.
Maria: Det er fint, vi laver masser 
af ting, flytter bønner og vinglas.

Hvordan er din arbejdstid?
Thomas: Fra 08.30 - 13.30 og til 
klokken 12.00 om fredagen.
Maria: Møder kl. 8:00 hverdag til 
klokken 13:00. tirsdag og fredag 
har jeg fri kl 12.

Hvor længe har du været her?
Thomas:  Omkring 2 månneder 
men håber på en forlængelse. 
Maria: Siden den 19. januar.

Hvordan er dine kollegaer?
Thomas: Stille og rolige.
Maria: De er fine nok.

Hvor mange arbejder her?
Thomas og Maria: ved jeg ikke

Hvilken praktikplads har du 
bedst kunne lide?
Thomas: Den her, helt klart.

Skal i selv have mad med?
Thomas: Ja 
 
Hvad hvis du glemmer den?
Thomas: Så køber jeg bare noget 
på vejen.

Vil du hellere være på praktik 
end dit værkssted hjemme på 
PGU?
Thomas: Ja, jeg føler at jeg laver 
mere her end på PGU.
Maria: Ja. hvis jeg må.

Har i det sjovt?
Maria: Ja, men nogle gange er det 
hårdt.
Thomas: JA! kommer an på hvad 
det er, hvis man piller er det 
sjovere, men har man travlt er det 
lige på og hårdt.

Kunne du godt tænke dig at 
arbejde her for fremtiden?
Thomas: JA!
Maria: Nej, tror jeg ikke.

Hvorfor?
Thomas: Fordi jeg syntes det er 
meget godt her, fordi der er rigtig 
mange her der har flex job, og det 
er ikke langt væk fra Århus.

Hvor lang tid har du tilbage på 
din praktik plads?
Thomas: Til den 27. marts med-
mindre jeg bliver forlænget.
Maria: Til den 30 april.

Hva det svært i starten?
Thomas: Ja, at man lige skulle 
igang. men efter en uge var det 
nemt nok.
Maria: Lidt underligt,men det blev 
bedre med tiden.

Hvordan er en typisk arbejdsdag,
Mødetider og hvad laver du?
Thomas: Jeg møder ind 8:30 og 
smider min madpakke i køleskabet, 
og går så igang med at arbejde.
Maria: møder kl. 8:00. Laver lidt 
forskelligt.

Vil du anbefale andre til at være i 
praktik her?
Thomas: JA, hvis man kan lide at 
røre sig, og ikke sidde og kigge i 
en skærm, så ja.
Maria: Hvis man vil lære at pakke 
pakker.

Går tiden hurtigt?
Thomas: Ja, nogenlunde. Nogle 
gange langsommere end andre, 
men for det meste ja.
Maria: Vi har meget travlt

Praktik på 
Borups Pakkeri
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BORUPS
PAKKERI

BORUPS PAKKERI

BORUPS PAKKERI

BORUPS PAKKERI
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PGUer UNDER
LUPPEN

:-) Christina 
Ebeltoftvej
Gartneriet
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Navn: Christina

Fødselsdag: 06/03-1993

Stjernetegn: Fisk

Antal søskende: 1 halvlillebror 

Har du en kæreste: Har ikke nogen

Hvis jeg var et dyr, var jeg en: Skildpadde

Hvilken musik hører du: Pop/rock/Olly Murs   

Kæledyr du har eller har haft: Har haft kat

Dine hobbies/interesser: Computer, er ved at spille 
Tomb Raider

Yndlingsdyr/hadedyr: Skildpadde/hvepse, og de 
stikker og der er mange ude på gartneriet

Person jeg gerne vil møde:  
Eddie Brett, Loveable Rogues

Skuespiller der skulle spille mig i film:  
Kristen Stewart – Romantisk komedie  
med et touch af fantasy

3 ting jeg ville tage med på en øde ø: Min bedste ven, 
fiskestang, solcreme

Hvis jeg vandt 10.000 Kr: Tage min mor med et eller 
andet sted hen

Største oplevelse: Fik Hej Matematiks autografer

Hvordan har du det i PGU: Har det godt i PGU
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Dankort, visakort og Mastercard var fredag 
eftermiddag delvist nede. Men 14.30 kunne kunder 
atter bruge deres kort. En del korttransaktioner blev 
afvist, og også flere danskere i udlandet oplevede 
betalingsproblemer. Også Mobile Pay var nede, i det 
MobilePay kører over kortsystemerne.

Dankort og MobilePay 
virker igen

Nyheder

Endnu et stensikkert 
forårstegn over Danmark

Bor du ude ved kysten, er du sikkert vant til, at 
vejrudsigtens tocifrede varmegrader næppe kommer 
hos dig her i det tidlige forår - og det er pudsigt nok 
et rigtigt dansk forårstegn. Når vinden ikke længere 
styres af de store vejrsystemer alene, men også 
påvirkes af solens varme, er det et stensikkert tegn 
på, at foråret er her. Fænomenet hedder søbrise og 
skyldes, at vi har en uens opvarmning af land og 
hav. Søbrisen forekommer ofte, når vi har solrige 
dage om foråret, men man ser den kun, hvis den 
overordnede vind er svag i forvejen.

Der er godt nyt for kvinder, hvis man kigger på den 
nyeste lønstatistik. Forskellen på mænd og 
kvinders løn er nemlig blevet mindre siden 2013. 
I 2014 tjente mænd 10 procent mere end kvinder, 
mens lønforskellen året forinden var på 11,9 
procent. Lønforskellen er faldet igennem flere år. 
For 10 år siden var der 16,7 procent forskel på 
mænds og kvinders løn.

Lønforskellen mellem mænd 
og kvinder skrumper 

Advarsel: Servietter fuld af 
kræftfremkaldende stoffer

23 ud af 30 pakker med renseservietter indeholder 
problematiske stoffer. Det viser en ny undersøgelse 
fra Forbrugerrådet Tænk. Både renseservietter til 
kvinder, der renser make up af sidst på dagen, og 
renseservietter til børnenumser indeholder stoffer. I 
Forbrugerrådet Tænk Kemis gennemgang af de 30 
pakker, var der i 11 af pakkerne tilfælde af 
stoffer, der er mistænkt for at være 
kræftfremkaldende, hormonforstyrrende eller 
allergifremkaldende. Kun i syv produkter var der 
ingen uønskede stoffer.  
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Middel

Find Jokeren
Kan du finde alle jokerne. Der er gemt jokere i hele 
avisen. Kan du finde dem alle?

Sms dit svar og dit navn og værksted til medie på 

nummeret.

40403986
 



Uta no Prince-sama Maji love 1000/2000
(Prince of Songs) 

-Skrevet af Nadia på Medielinen.

Uta no Prince-sama handler om en pige ved 
navn Haruka Nanami, der gerne vil være en 
sangskriver. Hun ender med at gå hen på en 
poulær skole hvor man kan lære at skrive og 
synge sange. Hun kommer så ind på skolen, 
og der møder hun nogle drenge som rent fak-
tisk bliver forelskede i hende, men over i Ja-
pan må man ikke blive forelsket i musikkens 
verden. Det ender så med at de her drenge 
vil være i samme gruppe med hende. Men 
hun må kun vægle én at skrive en sang med. 
Til sidst beder hun om at få drengene ind i et 
rum og så forklarer hun at hun vil have dem i 
en gruppe ved navn STARISH. Drengene var 
lidt usikker men de bliver så til sidst enige. 

Uta no Prince-sama har også en sæson 2, den 
handler om at drengene får jobs som de skal 
fuldføre for at man kan være et idol. De får 
også nogle “mentors” på japansk kalder de 
dem for “Sempai”, deres mentors er allerede 
idoler, så de kommer og spørger til dem om-
kring idolverdenen. 

Animen er meget god og den har mange  
farver i sig. Alle karaktererne har også gode 
stemmer, måske kan du genkende dem hvis 
du har set en anime før. Animationen er vir-
kelig flot at se på. Den får også en sæson 3 i 
starten af den her måned. 

Det her Reiji Kotobuki. 
Han kan godt lide at 
lave sjov med sit band, 
Quartet Night engang i 
mellem. Han har alttid 
et smil på læben. Han 
giver også kælenavne. 
Han er Sempai til Otoya 
og Tokiya. Han er blevet 
lagt stemme af Shōtarō 
Morikubo. 

Det her er Ranmaru 
Kurosaki. 
Han kan godt være lidt 
temperamentsfuld. Han 
er en rocker type. Han er 
også i samme band som 
Reiji.  Han er Sempai til 
Masato og Ren. 
Han er blevet lagt stemme 
af Tatsuhisa Suzuki. 

Det her er Ai Mikaze. Han 
kan godt være meget strid, 
og han planlægger ting fra 
starten af. Han kan også 
godt lide at researche om 
alt. Han viser på ingen 
måde nogen følelser, men 
det finder man ud af hvor-
for. Han er i samme band 
som Reiji. Han er Sempai 
til Natsuki og Syo. Han er 
blevet lagt stemme af Aoi 
Shouta.

Det her er Camus. Han 
kan godt være meget 
strid ligsom Ai, og han 
kan let blive irriteret. Han 
er en slags beskytter på et 
slot, i hans land. Han er 
i samme band som Reiji, 
Ai og Ranmaru.  Han 
er Sempai til Cecil. Han 
er blevet lagt stemme af 
Tomoaki Maeno. 
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Det her er Otoya Ittoki. Han er en meget energi-
fuld’s fyr, men han kan godt være meget sød. Han 
vil være en sanger, og han elsker at spille på guitar. 
Han er blevet lagt stemme af Takuma Terashima. 

Det her er Natsuki Shinomiya. Han elsker alt det er 
sødt og nuttet, og han samler også på søde og nut-
tede ting. Han kan være meget glad og han elsker at 
bage. Han vil også være en sanger. Men, der er én 
ting man ikke skal gøre ved ham er... At tage hans 
briller af, han får en helt anden personlighed. Hans 
anden personlighed hedder ‘Satsuki’. Han er blevet 
lagt stemme af Kishou Taniyama. 

Det her er Ren Jinguji. Han er den type der godt 
kan lide at flirte med piger. Hans familie ejer et stort 
firma. Han vil også være sanger. Han er blevet lagt 
stemme af Junichi Suwabe. 

Det her er Cecil Aijima, I starten, når man ser ham er 
han faktisk en kat, pga en fortryllelse. Han er en rolig 
fyr men hjælper alttid. Han er faktisk en ægte prins. 
Han er blevet lagt stemme af Kousuke Toriumi

Det her er  Tokiya Ichinose. Han kan godt være 
meget stille. Han har været en sanger før han kom 
hen på skolen, før hed han Hayato som hans  
manager havde opfundet til ham. 
Han er blevet lagt stemme af Mamoru Miyano.

Det her er Syo Kurusu. Han kan godt være meget 
energisfuld ligesom Otoya og tempermentsfuld. Han 
hader at blive kaldt for lille da han ikke er ret høj i 
forhold til de andre. Han har altid ønsket at være en 
sanger og hans lærer er faktisk hans store idol. Han 
er blevet lagt stemme af Hiro Shimono. 

Det her er Masato Hijirikawa. Han er en meget stille 
og seriøs person. Han vil også gerne være en sanger. 
Han er blevet lagt stemme af Kenichi Suzumura. 

Det her er Haruka Nanami. Hun er en generet pige, 
men er meget venlig. Hun vil gerne være en sang-
skriver og har en drøm om at skrive en sang til sit 
idol, Hayato. Hun bliver så sangskriver for sit band, 
STARISH senere. Hun er blevet lagt stemme af  
Miyuki Sawashiro.



Husets forbandelse 

Jeg vendte mig langsomt om, og gloede lige ind i heksens onde, 
udtryksløse øjne. 
”Der har åbenbart været noget galt med fortryllelsen, siden I kunne 
åbne døren” sagde heksen og fandt sin tryllestav frem og svang den i luften, 
mens hun for sig selv mumlede en kompliceret trylleformular. 
”Prøv bare at åbne døren” sagde hun. ”Men det kan ikke betale sig, 
for nu er den forseglet”.
Jeg fik tårer i øjnene. Det var anden gang, vi var blevet stoppet i vores 
flugtforsøg. Hvis bare Dylan stadig var her, så han kunne hjælpe os. 
Da vi fulgte efter heksen op ad trappen, kunne jeg ikke holde tårerne 
tilbage længere. ”Hold op med det tuderi!” sagde heksen. 
”Måske skulle du overveje at skifte navn til tudeprinsesse?”     

Jeg ignorerede heksens bemærkning, og fortsatte 
bare med at gå. Heksen fulgte os gennem gange og 
op og ned ad trapper. Jeg prøvede at huske vejen, 
men opgav til sidst.
Heksen førte os op til vores værelse, åbnede  
dobbeltdøren, og gennede os derind. 
”I kan gøre mig den tjeneste at blive herinde. For 
evigt!” gnæggede hun, og smækkede døren i og 
låste. Jeg følte mig svimmel. Og træt. Svimmelheden 
tvang mig til at sidde ned på trægulvet. Jeg så mig 
om i værelset.  På væggen ved siden af klædeska-
bet var et stort ur, hvis visere var gået i stå. Det er 
heldigt, at tiden står stille, mens vi er herinde, tænkte 
jeg. Så behøvede vi ikke bekymre os om vores  
forældre. I det tilfælde havde vi et problem mindre.

Midt om natten vågnede jeg ved en knirkende lyd. 
Jeg satte mig op i sengen med et sæt, og kastede et 
blik på Tom. Han sov fast. Så det var ikke ham. Jeg 
stirrede mod værelsets dobbeltdør. Der var ikke no-
get. Jeg skulle lige til at vende mig om på den anden 
side for at sove videre, da jeg pludselig mærkede et 
køligt vindpust. Jeg kastede et blik på døren igen, og 
fik jordens største chok. Mit hjerte bankede helt oppe 
i halsen. Jeg troede, jeg drømte. Det kunne ikke være 
rigtigt. Foran døren stod Dylan i en spøgelsesagtig 
skikkelse! 

”D-Dylan?” stammede jeg nervøst. 
Dylan gik en anelse tættere på. 
”Ja, det er mig” sagde han.  
Hans stemme lød, som om den kom meget langt væk 
fra. 
”Virkelig?” spurgte jeg.
”Jeg valgte at vende tilbage” sagde han dæmpet. 
”Når vampyrer dør, kan de vælge at blive til spøgel-
ser, fordi de er udødelige. Men det ved heksen ikke” 
fortsatte han. 
”Kan du hjælpe os ud herfra?” spurgte Tom, der 
netop var vågnet.
Dylan stirrede overrasket på mig, da han hørte Toms 
stemme. 
”Er hans…?” begyndte han.
”Ja,” sagde jeg, og fortalte Dylan historien om vores 
fald. Jeg fortalte også, at heksen standsede vores 
flugtforsøg.
”Den lede so,” sagde Dylan vredt. ”Man skulle næ-
sten tro, at hun har øjne i nakken”.
”Men kan du ikke hjælpe os ud herfra?” spurgte Tom 
håbefuldt. 
”Jo…” begyndte Dylan, og kløede sig i nakken.
”Heksen gemmer altid sine nøgler et sikkert sted. På 
kontoret. Så man kan ikke komme derind uden en 
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nøgle, medmindre man kan trylle sig derind!” fort-
satte han. 
”Jamen hvad gør vi så?” spurgte jeg. 
”Tja… Jeg kunne jo snige mig ind på kontoret og 
hente dem. Problemet er bare, at jeg ikke kan røre 
ved noget. Mine hænder vil bare gå igennem dem” 
sagde Dylan ærgerligt. 
”Kattens osse!” sagde jeg. ”Tror du virkelig, at hek-
sen vil spærre os inde her for altid?” fortsatte jeg.
”Jeg ved det ikke,” sagde han. ”Heksen er meget ond 
ved I. Men for evigt er meget, meget lang tid. Jeg 
har hørt om nogen, der blev spærret inde her. Lige 
præcis her. De troede også, at de en skønne dag ville 
blive lukket ud. Men de kom aldrig ud igen”  
fortsatte han kort. 
”Åh, Dylan! Tænk, hvis det også sker for os?” sagde 
jeg, og kunne mærke, at jeg var ved at gå i panik. 
”Vil det så sige, at personerne døde her?” spurgte 
Tom med klaprende tænder. 
”Ja,” svarede Dylan kort. ”Det siges, at man kan 
høre en piges gråd på den gang, hvor Det Treøjede  
Monster befinder sig”
”Ved du, om der er andre folk, som er døde her på 
stedet?” spurgte jeg.
”Ja, masser. Folkene som spærres inde her, bliver 
langsomt forvandlet til monstre, eller andre skab-
ninger. Lad mig fortælle jer, hvordan jeg blev til 
vampyr,” svarede Dylan kort.
Han rømmede sig og kløede sig i nakken og  
begyndte at fortælle: ”Jeg gik en tur i skoven, da det 
pludselig begyndte at tordne og blæse op. Jeg kunne 
ikke bare stille mig under et træ, da det er  
livsfarligt, hvis det tordner. Så gik jeg rundt og ledte 
efter et sted, hvor jeg kunne søge ly for natten. Jeg 
var allerede helt gennemblødt, da jeg fik øje på dette 
hus mellem nogle træer. Jeg gik op til hoveddøren og 
bankede på. Døren åbnede af sig selv, og jeg gik  
indenfor. Der var helt buldermørkt og klamt.  
Jeg skulle lige til at gå, da hoveddøren pludselig  
smækkede i bag mig. Jeg prøvede at åbne den, men 
kunne ikke. Det gik op for mig, at jeg var fanget” 
fortalte han. Vi lyttede i åndeløs tavshed. Det eneste 
vi kunne høre, var vores egen vejrtrækning. 
”Videre!” sagde Tom ivrigt. ”Hvad skete der så?”   
”Jeg var på vej op ad trappen, da nogen angreb mig 
bagfra og bed mig i nakken. Og så blev alt sort. Da 
jeg vågnede, opdagede jeg, at der var noget galt. Jeg 
fandt ud af, at jeg havde fået den der hugtand.  
Og jeg var tørstig som en kamel. Jeg fik noget vand, 
men det slukkede ikke min tørst. Så gik det op for 
mig, at jeg var blevet til en vampyr. Men jeg har  

aldrig nogensinde dræbt et menneske. Det kan jeg 
ikke få mig selv til. For at overleve fik jeg blod fra 
mus og andre smådyr” fortalte han.  
Han holdt en pause for at trække vejret. 
”Nå, I må hellere sove nu. Vi kan snakke videre om, 
hvad vi skal gøre i morgen” sagde Dylan.
Mens jeg lå i min seng, spekulerede jeg på alle de 
ting, vi havde oplevet herinde. Men til sidst var jeg 
så træt, at jeg lod søvnen overmande mig. 

Vi sad alle tre på gulvet, og snakkede frem og tilbage 
om, hvad vi skulle gøre. Men ingen af os kunne 
komme på noget, overhovedet. Efter et par minutters 
tavshed, kom Dylan i tanker om noget og sagde: 
”Jeg ved hvad vi gør! Spøgelser kan rent faktisk godt 
røre ved ting i nødsituationer, så jeg kunne godt  
prøve at snige mig ud og tage nøglen fra heksen”
”Det er i hvert fald den eneste mulighed, vi har for at 
slippe væk” sagde Tom. 
”Jeg venter til i aften med at gøre det. Heksen går 
sine lange aftenrunder der, så på det tidspunkt har 
jeg masser af tid” sagde Dylan.
Ventetiden var næsten det værste. Vi fik tiden til at 
gå med at snakke og fortælle gåder og vittigheder. 
Dylan havde næsten glemt, at han skulle ud på sin 
ekspedition, da det gik op for ham, at det var midnat. 
”Hvad hvis heksen ser dig?” spurgte jeg, da Dylan 
rejste sig.
”Så forvandler jeg mig bare til en flagermus” sagde 
Dylan, og forsvandt lydløst gennem døren.
Dylan kiggede sig omkring på den mørke, lange 
gang. Kranier af mennesker og dyr hang på  
panelvæggen. Menneskekranierne lo hånligt af ham. 
”Hey, du forstyrrer, mand!” sagde et menneskekranie 
med en dyb stemme. 
”Hvad fortager du dig herude så sent?” forlangte et 
andet at få at vide. 
Dylan ignorerede kraniernes kommentarer, og  
fortsatte bare med at gå. Han var slet ikke klar over, 
at de var levende, selvom han havde været spærret 
inde i huset i over 50 år. Han følte sig meget let. 
Som aske, der snart ville blæse væk. Han havde  
endnu ikke vænnet sig til tanken om, at han rent 
faktisk var et spøgelse. Efter et par minutters gang, 
fik han øje på heksens kontor. Han stoppede op og 
lyttede. Der var fri bane. Godt. Han tog en dyb ind-
ånding, og gik så let som ingenting gennem døren.
                                                

FORTSÆTTES I NÆSTE NUMMER...
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Onsdag 1.
Torsdag 2.
Fredag 3.
Lørdag 4.
Søndag 5.
Mandag 6.
Tirsdag 7.
Onsdag 8. (Ufl hygge Jan )  
Torsdag 9. bestyrelses møde hos Trine kl. 18.30
Fredag 10.
Lørdag 11. Nadia H (20 år)
Søndag 12.
Mandag 13.
Tirsdag 14.
Onsdag 15. (Ufl foredrag om at være barn under 2. verdenskrig)
Torsdag 16. Matias L.K (19 år)
Fredag 17.
Lørdag 18.
Søndag 19.
Mandag 20. Ida K (26 år)
Tirsdag 21.
Onsdag 22. (UFL Tharfika, fortæller om sund madpakke)
Torsdag 23.
Fredag 24.
Lørdag 25. Nikolai Pedersen (21 år) (Ufl Svømmehallen Spanien i Århus)
Søndag 26.
Mandag 27.
Tirsdag 28.
Onsdag 29.
Torsdag 30.
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