
April 2016

 
Rosenholm Festival
Ser du Paradise Hotel?
Gartneriet på FOOD-EXPO
Markedsdag i Hornslet
Beboere på Hornbjergvej

GÆT PÅ HVEM DER VINDER X FACTOR

2016

Viden om 
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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

:-)

Indhold 2

Smørklatten 3

Markedsdag 4

Ny fritidsaktivitet i PGU 5

Praktikant på Medie 6

APPs til sjov og spil 7

Renovering af Hornbjergvej 8-9

Hvorfor laver man aprilsnar? 10

Hvad er din hobby? 11

Justin Bieber 12

Morten på Folkestedet 13

Opslagstavlen 14-14

Tur til Food Expo 16

Paradise Hotel TV3 17

Nyheder 18

Rosenholm Festival 19

Dovendyret 20-21

Horoskop 22-23

Under luppen 24-25

Opgaver 26

X Factor konkurrence 27

      

Indhold

April udgaven af ”SMØREN” er lavet af: Kasper P., Marie, Tina,  
Camilla, Kirstine, Nicolai, Sannie, Martin, Oliver, Anders

Foråret står i fuldt flor
Er det ikke skønt? Himlen er blå, træerne står 
med knopper og forårsblomsterne myldre frem.
Gækken har været løs i PGU op til påske, nedenfor ses et 
af de gækkebreve der blev givet - desværre blev de alle 
gætte til stor irritation for giveren, som måtte betale med 
påskeæg...(Jette)



”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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-DET GÅR STÆRKT  
PÅ TOFTEVEJ!
Det går så stærkt på Toftevej med beboere 
der flytter ud og nye der flytter ind. Det  
resulterer i at Tina vejleder ikke altid har 
styr på hvem der bor på hvad for et værelse.  
På Medie har vi tilbudt 
at lave store dørplakater 
med navne på for  
at hjælpe Tina til at 
HUSKE :-)

På Medie bliver eleverne hele tiden mindet 
om hvor vigtigt det er at ”tage imod” når 
det kommer ud af amineringsmaskinen arket 
- hvis ikke bliver arket lidt bøjet og er ikke 
til at rette ud bagefter. Oliver fandt på sit 
eget meget finulige system - se billedet - det 
virker!!!

STORM P.  alias Oliver

HVOR SOM HELST, NÅR SOM 
HELST!
Hos PGU har vi innovative vejledere. Her ser 
vi, at et par af dem har åbnet et ad-hoc  
mødelokale i indkørslen til gartneriet.

SAME SAME BUT DIFFERENT!
Kasper Praktikant arbejder med Photoshop 
og fortæller at han er i gang med at bruge 
”viskestykket” faglære spørg om det ikke 
er viskelæderet han bruger - Kasper svarer 
”Hvad er forskellen?”

Viskelæder værktøj i  
Photoshop = viskestykke

HER BOR  CAMILLA

JEG HAR HUSKET HVAD  
JEG HAR GLEMT!!
 
En onsdag kom Kasper P ned til idræt og  
sagde til Tina at han havde husket alt. Han 
havde også husket hvad han havde glemt, 
nemlig Shampoo og Balsam.



Markedsdag i Hornslet 
d. 30. april 2016 fra kl 9 - 15. 

PGU har bestilt kræmmerplads til markeds-
dagen. Vores bod er på Byvej! 

Markedsdagen har efterhånden vokset sig 
meget stor og er blevet noget, som både  
lokale folk i byen og kræmmerne ser frem til. 

Dele af byen spærres af, mens der er gøgl og 
marked fra kl. 9 til 15. Musikken spiller rundt 
om i byen, der sælges øl, sodavand og mad og 
der er underholdning for børn.

PGUs værksteder sælger forskellige ting som 
billeder, planter og andre ting gart neriet og 
træværkstedet. Så kig forbi og tag gerne  
venner og familie med. Vi glæder os til at se 
jer, det bliver mega hyggeligt...

HUSK AT KOMME 

PÅ MARKEDSDAG
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Søen på Borupvej er vokset pga.  
meget regn og et stoppet rør. Søen er 
bare blevet større og større og i stedet 
for at vælge at dræne den, er det blevet 
besluttet at lade den være og udnytte 
at vi nu har en stor sø. Den store sø gør 
nemlig at PGU snart kan komme med et 
nyt fritidstilbud.
 
Snart vil søen blive omdannet til et rigtigt 
badeparadis, hvor du får mulighed for at 
komme ud at svømme i søen. Der vil også 
blive mulighed for at lære at sejle kano 
på søen.

Det har også været på tale at sætte fisk 
ud i søen og måske lave forretning på at 
drive en put and take sø - dvs. at folk kan 
give penge for at komme og fiske. 
PGU’erne vi så kunne glæde sig til at  
fange deres egen ørred til aftensmaden.

Det forventes at søen åbner for alle i  
PGU en gang først på sommeren med et 
”SØPARTY”.

Hvis du har lyst til at gå til kanosejlads 
eller svømning skal du kontakte Jonna 
Petersen, vejleder på Borupvej. 

Nye fritidsaktiviteter 
i PGU
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Billedet viser idéen om 
hvordan søens område  
og faciliteter kommer til  
at se ud til sommer. 

GLÆD JER TIL 

”SØ-PARTY”



Basis Info
Navn Kasper
Alder: 16
Bor i Lystrup med hans mor og pap far
Søskende: Lillebror og storsøster
Kæledyr: 2 hunde og 2 katte.

”Hvad er din hobby?”
Jeg kan godt lide at spille computer spil og playstation!
Det er fedt at spille, når der kommer et nyt spil og det 
er rart at følge med i historien i et spil. Og så slapper jeg 
af når jeg spiller alene. Men jeg nyder også at spille med 
vennerne.

”Hvad spil kan du lide?”
Jeg elsker at spille Call of duty, Bf4, Tomb raider, Bat 
Arkham Knight, Gta, beyond two souls.

”Har du andre ting du kan lide?”
Jeg elsker at cykle når det er godt vejr udenfor.
Jeg cykler både for motion, men jeg elsker også bare at 
tage en tur, jeg cyklede sidste sommer 100 kilometer. 

”Hvad synes du om at være her?”
 Jeg synes at det er rigtig fedt at være her og jeg kan 
allerede nu mærke at jeg er klar til at starte så snart det er 
muligt. 

”Hvad synes du om de andre elever?”
De andre elever har taget godt imod mig og jeg er meget 
overrasket, det var mere end jeg havde forventet. 

”Hvad med lærerne?”
De voksne er utrolig flinke og de er meget bedre til at 
forklare mig tingene end de andre lærere på de andre 
skoler, jeg har gået på i Skæring og Egå.  

”Hvad synes du om værkstedet medielinjen?”
Jeg synes det er mega fedt på medie! Jeg elsker opgaverne 
og selv om jeg har set de andre værksteder, så føler jeg 
bare at det er medielinjen som er mit kald!

”Hvad du kunne se ind i fremtiden, tror du så du 
ville blive glad for at være her og hvorfor?”
 Ja, det kunne jeg. Fællesskabet er dejligt og det ville være 
rart at komme hjemmefra min mor og blive selvstændig. 

”Er du mødestabil?”
Jeg er mødestabil nu på medielinjen, men jeg har før 
oplevet ikke at være i skole i 3 måneder på Skæring skole 
efter mine forældre blev skilt. 

Kasper Overgaard i praktik

Biilederne nedenfor er noget af det jeg har lavet på 
Medie.
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Piano Tiles er en sjov lille app der kan 
minde lidt om guitar hero, i det at man 
skal trykke på sorte fliser og ramme 
dem på det rigtige tidspunkt så det pas-
ser med musikken.
Det rigtige tempo for et stykke musik 
frem alt efter hvor gode ens spillefingre 
er, hvis du ikke kan ramme rigtigt så 
lyder det ikke så pænt.

Rammer man ved siden af de sorte 
fliser, så er det game over og man skal 
starte forfra medmindre man har lyst 
til at bruge en bestemt valuta til at 
betale for at man kan fortsætte hvorfra 
man slap.

For at spille skal man bruge liv, man 
skal bruge et liv for at prøve at spille 
en sang, hvis man vil have flere liv skal 
man betale for det eller se nogle re-
klamer, men der er en grænse for hvor 
meget liv man kan have så det er ikke 
muligt at få uendelig liv uanset hvor 
mange reklamer man ser.

Første gang jeg prøvede spillet var jeg 
positivt overrasket og det hjalp mig 
faktisk til at tabe 5 kg, men jeg har 
også sommetider bare nydt histori-
en uden rigtig at skulle tænke over at 
blive fanget af zombier. Jeg anbefaler 
helt sikkert denne app til folk der ger-
ne vil tabe sig, eller måske synes at 
løbe turen trænger til lidt mere end 
bare musik. Denne app er på engelsk.

Zombies run er en app som man kan 
købe, som er rigtig god hvis du ger-
ne vil gøre løbe/cykel turen lidt mere 
spændende. Det er en app som hand-
ler om at verden er blevet ramt af et 
zombie udbrud, så hele verden er be-
gyndt at gå under.

Der er 2 modes på Zombies run. Enten 
er der en hvor du bare følger histori-
en og ikke rigtig skal tænke så meget 
på enten at løbe stærkt eller snige dig 
af sted. Og den anden mod er for en 
der virkelig gerne vil ha pulsen op! Du 
snakker med en mand som fortæller 
dig lige pludselig at der er zombier bag 
dig!

   Apps Til Spil Og Sjov
Zombies Run Piano Tiles
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Eleverne på PGU´s træværksted er bare superdygtige…

Siden begyndelsen af november har drengene på træ og deres tre  
faglærere arbejdet intenst på at renovere bofælleskabet på Hornbjergvej.

Drengene har været igennem alle dele af en renoveringsproces.  
De har revet vægge ned, de har brækket gulve op, de har hevet køkken 
og bryggers ned og de har slæbt murbrokker. Kort sagt de har knoklet.

Nå ja, så har de bygget det hele op igen.

Resultatet det taler vist for sig selv. De har fået lavet det flotteste nye  
bofællesskab.

Eleverne kan slet ikke vente med at flytte ind.

Renovering af Hornbjergvej

FØR
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EFTER
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1. april er narredagen, hvor alt kan 
vise sig at være en løgn. Det med 
at narre hinanden den 1. april er 
noget, vi kender helt tilbage fra 
omkring 1600-tallet. 
Den måde, man gjorde det 
her-hjemme var, at man gækkede 
eller narrede en til at ”løbe april” – 
det vil sige at løbe et ærinde, hente et eller andet eller se på et eller andet, 
som ikke eksisterede. 

Der er ikke enighed om præcis, hvornår eller hvordan den moderne aprilsnar 
opstod, men Holi festivalen i Indien er et eksempel på, at traditionen med at 
lyve for sjov omkring april måned også findes uden for Europa. Det sker hele 
verden over. Hvis folk hoppede på løgnen, så var de en Holi-nar.

April er starten på foråret og det nye års begyndelse, så det er ikke helt 
utænkeligt, at årstiden har haft noget at gøre med aprilsnarrens opståen.

I Frankrig er traditionen den første april i øvrigt, at 
man forsøger at hænge en papirfisk på ryggen af 

folk. Så bliver de april-fisk eller aprilsnar.

Medierne gjorde aprilsnarren  
populær...

Efterhånden som medierne fandt ud af, 
at det her med aprilsnar kunne være 

skægt, så skete der noget.  
Igennem tiden har DR’s TV  

Avisen hvert år forsøgt at  
narre danskerne med utallige 

aprilsnarre, og sidenhen er 
det blevet årlig en traditi-

on i branchen, hvor alle 
medier forsøger at snyde 

deres publikum med en  
opdigtet, men næsten  

troværdig historie. Man narrer 
stadigvæk hinanden i april, så pas 

på hvad du tror på 1. april.

Hvorfor 
laver vi 
aprilsnar?
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+Hobby Siden

Disse dele skal 
blive til en skål. 

Delene skal blive til 
en skål som denne.

Louise
 samler bl.a på chips 
poser, kaffeposer og 

chokoladepapir for at 
lave bl.a punge, pinal-
huse, skåle og andet.

Her ses nogle af dem som Louise er 
mest stolt af at have lavet.

Her ses 
nogle af 
de ting 

Louise har 
lavet.

Hvordan kom du igang med din hobby? 
Da jeg gik på efterskole var der et kursus man kunne 
melde sig på, hvor man lærte at lave det og siden er 
jeg bare blevet ved med at lave ting.

Hvad kan du lide ved at lave det?
Det er sjovt at se, at man kan få noget flot ud af gen-
brugs materialer.

Hvad gør du med tingene du laver?
I starten gav jeg dem som gaver til venner og familie, 
men sommetider tager jeg lidt penge for at lave noget 
til folk jeg kender.

Hvor lang tid tager det at lave en pung?
Det er lidt svært at sige først skal man tegne op, så 
skal man klippe og så skal man flette, men jeg vil tro 
det er ca en måned eller 2, hvor jeg selvfølgelig ikke 
arbejder på det hver dag.

Hvordan får du nye matrialer til at lave tingene 
med?
Familie og venner gemmer deres chipsposer og sådan 
noget, men det papir til den grønne skål har jeg fået 
af Svend-Eriks søn som arbejder hos BKI kaffe.

Hvor får du dine ideer og opskrifter til at lave  
tingene?
Fra bl.a et hæfte med opskrifter og fra nettet.

Har du andre hobbyer?
Jeg kan også godt lide at lave andre håndarbejdsting 
som at brodere og strikke.

Louise fik en bestilling på en pung til Britt lavet af 
papiret fra hendes favorit chokolade – en Rittersport 
med nødder og  
rosiner. Louises  
betingelse var at Britt 
selv leverede papiret. 
Om Britt selv har 
spist de 20-30 stk. der 
skulle bruges vides 
ikke med sikkerhed :-)

Britts yndlingschokolade!
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Justin Bieber...
Justin Drew Bieber er en canadisk sanger. Han laver R&B og lidt pop musik, han 
startede som en lille dreng. Han sad på gaden med sin gutiar og sang sange og hans 
mor lagde dem ud på YouTube og han blev opdaget af Usher som blev hans mana-
ger og hans ven. Han er som en storebror for Justin. Justin Bieber var ca. 13 år da 
han startede sin karriere som sanger, og han lavede sin første sang han blev kendt 
for (Baby). Siden har han fået berømmelse og succes og lavet mange koncerter rundt 
omkring i verden.  

I starten kunne jeg ikke klare Justin Bieber, men senere blev jeg så vild med ham 
fordi jeg godt kan lide hans musik, og han ser også godt ud og man kan synge med 
på hans sange. 
Han har været kærester med Selena Gomez  som både er sanger og skuespiller. De 
har slået op en del gange, hvor de så har kommet sammen igen, men i 2012 bekræf-
tede de begge, at de ikke var kærester mere. De var kærester i knap to år, men Selena 
kunne ikke stole på Justin fordi han i et interview fortalte de andre stjerner, som b.l.a 
Nicki Minajs at hendes numse var flot  - og at Selena troede også at Justin og Rihan-
na havde noget kørende, hvilket de ikke havde. 

Selena slog op os fordi hun troede på nogle rygter der gik på at en fan skulle have 
beskyldt Justin for at være far til hendes barn. Justin måtte tage en test for at man 
kunne finde ud af om fanen løj, hvilket man så fandt ud af at hun gjorde og sagen 
blev droppet. Justin har været ude for rigtig meget, især, at have taget stoffer og ikke 
været særlig sød imod sine fans. Men i 2015 tog han sig sammen og kom ovenpå 
igen og lavede nogle flere gode sange og har givet en masse koncerter, som han ikke 
har gjort tidligere for sine fans. 
Tina
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Mortens arbejde på Folkestedet 

Hvor arbejeder du henne?
Folkestedet inde i Århus.

Hvor ligger det henne?
Det ligger i Carl Blocks Gade.

Hvilket slags hus er det?
Det er et friviligt hus hvor der kommer gamle, ældre, nyere 
generationer, ældre handicappede, kørestolebrugere m.m. vi 
gør rent efter dem.

Hvad laver de derude?
De holder møder, konferencer, foredrag m.m, du kan også 
bruge cafeen derude.

Hvad laver du udover at gøre rent efter dem?
Jeg laver mange forskellige ting som f.eks. at sætte stole og 
borde på plads, når der er koncerter og konferencer.

Hvad er dine mødetider?
Mine mødetider er fra 8:00-13:00

Har du nogenside været derinde når der var koncert?
Nej, det har jeg ikke, da det nomalt er om aftenen.

Hvad sker der hvis du kommer for sent?
Der sker ikke noget, da jeg arbejder stadig til normal tid.

Arbejder du med andre?
Ja, jeg arbejder med 3 andre, men de er ikke ligesom os, altså 
unge med særlige behov og en af dem bliver 30 til sommer.

Er de unge der kommer der fysisk eller psykisk syge?
De fleste jeg ser sidder i kørestol, så jeg vil mene at de fleste er 
fysisk syge

Er der andet udstyr du bruger?
Ja, jeg bruger en gulvvaske maskine og andre redskaber.

13



Træværkstedet flotte kreationer pynter 
gevaldigt på Banevej. Til venstre ses en 
bænk lavet af genbrugstræ og ligeledes det 
nye bord i mødelokalet.

Det går str
ygende med  

Gartneriet
s omlægning til ø

kolo-

gisk drift. D
et pibler frem med 

krydderurter så der er allerede 

godt gang i sa
lget.

På 
Medielinjen kan 

de mere end at lave 
grafisk arbejde. 

Michael og Nicolai 
samlede på fine-
ste vis et par nye 
hævesænke borde 
til et par arbejds- 
stationer
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Kantinen har fået en vel-fortjent elite-smiley.

Malene har modtaget et velfortjent hygiejnebevis :-)

Det går str
ygende med  

Gartneriet
s omlægning til ø

kolo-

gisk drift. D
et pibler frem med 

krydderurter så der er allerede 

godt gang i sa
lget.

På 
Medielinjen kan 

de mere end at lave 
grafisk arbejde. 

Michael og Nicolai 
samlede på fine-
ste vis et par nye 
hævesænke borde 
til et par arbejds- 
stationer

På gartneriets værksted 

startede foråret tidligt. 

Den første sommerfug-

le dukkede op, allerede i 

slutningen af februar. De 

har fundet ud af at arten 

er Nældens Takvinge! Men 

de ved ikke om det er en 

han eller en hun???
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I tirsdags var Medielinjen og Gartneriet ude på FoodExpo i Herning hvor at 
Gartneriet skulle lære om økologisk drift, da de er ved at omlægge deres 
produktion til økologi. Medielinjen var taget med for at tage billeder til Smøren 
og finde inspiration til pr. materiale for eksempel pr. materiale for Gartneriets 
økologiske krydderurter. 
 
Vi mødte en utrolig flink, økologisk landmand som jeg snakkede med om de 
allergier som er kommet igennem årene. En tanke kunne være, hvordan det ikke 
økologiske drift vil påvirke os både med hensyn til allergier og naturen.  
Et eksempel er at landmanden fortalte os at hans nabos lille pige, var rigtig glad 
for mælk, men hun kunne ikke drikke den mælk som kom fra supermarkedet, da 
hun blev syg af det. Men så prøvede hun at drikke noget mælk fra en af hans 
økologiske køer og det viste sig at hun ikke blev syg af det.

Vi på Medielinjen var også så heldige at møde fotografen Søren Gammelmark som 
var ude at tage billeder i en bod. Jeg fik en rigtig god snak med ham, hvor at vi 
snakkede om vores erfaringer. 
Han fortalte mig lidt om at naturbilleder ikke var så nemme at leve af. Men at 
det ville være bedre hvis jeg valgte at tage billeder af dyr, da det giver flere 
muligheder. Sørens råd til mig var at selv om jeg er selvkritisk, så skal jeg 
fortsætte med at gøre det som jeg brænder for og at jeg kun lærte ved at begå 
fejl. 

Tur til 
FoodExpo 

2016 
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Der er startet sæson 12 af Paradise og nogle på Borupvej holder i år med Patrick og Michelle. 
Patrick var deltager i Paradise Hotel sæson 11 sidste år og slog hovedet ned på flisegulvet, men 
er nu med igen og er klar til en ny start på Hotellet.
Paradise Hotel vises hver aften på TV3  Mandag - Torsdag fra 22 - 22:50,  

Deltagerne er lige nu: Patrick, Michelle, Kasper, Caroline, Olivia, Mathias, Jonas, Julie, Maria og 
den nye deltager Kian.
Ca. hver anden dag bliver en deltager smidt ud og en ny kommer ind, så deltagerne I ser her skif-
tes måske ud med nye.
                           

Michelle Patrick Caroline  Mathias Julie

Jonas Olivia Kasper Kian

2016

Marie

I kan stadig nå at følge 

med - se det på TV3
GenSe det på TV3play eller Viaplay 
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På syv år er antallet af danske børn og unge, der 
får udskrevet antidepressiv medicin, steget med 60 
procent. Det viser et nyt multinationalt studie, der 
for første gang systematisk sammenligner forbruget 
af antidepressive lægemidler blandt børn og unge i 
alderen 0 til 19 år i fem vestlige lande. Ifølge 
undersøgelsen fik 11.774 ud af i alt 1.203.817 
danske børn og unge i 2012 udskrevet antidepressive 
lægemidler.

Børn på piller: Antidepressiv 
medicin til børn eksploderer

Nyheder

Årsopgørelsen kan lande i 
dag - derfor skal du tjekke 

den nøje
Tradionelt set er det årets travleste dage i Skat, når 
årsopgørelsen ruller ud. Mandag den 14. marts er 
den officielle dato, hvor det sker, og millioner af 
danskere stormer ind på skat.dk for at se, om de skal 
have penge tilbage i skat, eller om de har fået smæk. 
Men i år er det anderledes, mener Torben Bagge, der 
er skatteadvokat. I 2015 ramte en række skandaler 
Skat. Milliarder af kroner forsvandt ud i den blå luft. 
Først på grund af svindel med udbetaling af 
aktieudbytte. Derefter kom det frem, at it-systemet 
EFI, der skulle inddrage gæld, ikke fungerede, og 
dét har skabt en grundlæggende mistillid, lyder det 
fra skatteadvokaten. Og det kan ske allerede i dag.

Hvis de danske fødevareproducenter skal overleve i 
fremtiden, skal de følge med på trends på et globale 
marked. Det mener udviklings- og 
rådgivningsfirmaet Seges. I takt med, at både 
gruppen af velhavende forbrugere og fokus på 
sundhed vokser, ændres kundegrundlaget for mange 
fødevareproducenter. Siden omlægningen er 
omsætningen steget med 40-50 procent om året. 

Lokale fødevarer kan blive 
en eksportsucces

Danske kaffebarer brygger 
sort guld

Kaffebarerne i Danmark brygger i øjeblikket for 
fuld damp. Finans har taget pulsen på en række store 
kaffebarer, og der meldes enstemmigt om vækst, 
overskud på bundlinjen og ekspansionsplaner. Mens 
Baresso, Starbucks og Riccos kaffebar alle har 
vokseværk, leger The Coffee Collective med pro-
duktudvikling. Også konkurrenten Baresso 
forventer om kort tid at kunne offentliggøre et 
årsregnskab med pæn fremgang. Sidste regnskab 
viste er rekordoverskud på 6 millioner kroner og et 
driftsoverskud på 18 millioner kroner. Og med en 
kapitalindsprøjtning fra tyske JAB Holding 
forventer kaffekongen at skumme mælken ekstra 
godt de kommende år.
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Rosenholm Festival er en festival, hvor der er gratis adgang. Det er også der, hvor rigtig mange 
glade mennesker kommer for at høre musik og drikke øl og hyggesnakke med andre.

Love Shop GasBidua The Works
The Works spiller rigtig god 
gammeldags 50’er og 60’er 
Rock ’n’ Roll. Stilen er fra den-
gang tøjet var syntetisk, musik-
ken var ægte og ikke omvendt. 
Med The Works får man Real 
Rock ’n’ Roll med gamle instru-
menter, tyndt slips og fedtet 
hår!

Kærligheden til ungdommens 
helte i Gasolin og Shu-Bi-
Dua har nu samlet drengene i 
festorkestret GAS-BI-DUA. Et 
solidt orkester, hvor der bliver 
sparket gas i Shubberne og 
fyret op under Gasserne.

Love Shop har aldrig væltet 
hitlisterne, men det er dog 
blevet til en stribe sange, f.eks. 
’Copenhagen Dreaming’ og ’En 
Nat Bliver Det Sommer’ - som 
mange kan nynne med på, og 
en trofast fan-skare har altid 
sørget for, at det blev en fest, 
når gruppen spillede rundt om i 
landet.

Poul Halberg & Friends Clazz Thomas Buttenschøn

Thomas Buttenschøn er i 
foråret 2016 igen på tour med 
sit succesfulde one man show. 
Efter en lang række anmel-
derroste koncerter i 2014 og 
2015 fortsætter han rækken 
af solokoncerter, hvor det er 
guitaren, sangene og de gode 
historier, der er i fokus.

Repetoiret består af en skøn 
blanding af godt og bedre samt 
gammelt og ældre materiale, 
af så forskellige kunstnere som 
Robbie Williams, Bryan Adams, 
DAD, Queen, James Brown, 
Blues Brothers og Toto. (ja, og 
så ham, der skrev Mustang 
Sally).

I Poul Halbergs univers har 
den gode melodi altid været en 
vigtig rød tråd og netop nu i 30-
året for udsendelsen af hans 
ultimative 80’er klassiker “Magi 
i luften”, drager han ud med en 
perlerække af sine bedste san-
ge. Tænk bare på “Elskes af 
dig”, “Spiller et Spil”, “Jeg vil la’ 
lyset brænde”, “Efterår”, “Man-
dagsstævnemøde”, “Brænden-
de læber” og “Transit” – og det 
bliver bare ved.

Gratis adgang
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Her ses det 2 
tåede dovendyr

Levesteder
Det tretåede dovendyr lever i Nord- og Sydamerika, 

Pennsylvania, Illinois, Californien, Patagonien og Vestin-
dien, hvorimod det tofingrede dovendyr hovedsageligt 

lever i Nicaragua, Venezuela, Guiana, Brasillien og Peru.
Dovendyrets tilholdssted er fortrinsvis i skove.

På hovedet 
Dovendyr bruger næsten al deres tid i træerne og gør alt 
på hovedet; sover, spiser, parrer sig, føder og fodrer deres 

unger - alt dette takket være deres klør.

Døde dovendyr
Døde dovendyr kan blive hængende (på hovedet) i en 

gren, på trods af at de er døde.

Hårvækst
Dovendyrs hår gror i den modsatte retning af alle andre 
pattedyrs; hos pattedyr gror hårene altid mod ekstrem-
iteterne, men fordi dovendyrene hænger med hovedet 

nedad og benene opad det meste af dagen, vokser hårene 
i den anden retning, hvilket derved beskytter dem mod 

nedbør o.lign.

Dyr i pelsen
Dovendyr er så passive, at der kan gro alger i deres pels. 

Disse alger giver dovendyrene en let grønlig farve, hvilket 
hjælper dem med at camouflere sig i træerne. Udover 
alger kan biller og møl også leve i dovendyrenes pels.

Hastighed
Den almindelige hastighed for dovendyr på landjorden 
er ca. 2 meter pr. minut. I tilfælde hvor dovendyr føler 
sig truede af f.eks. rovdyr, kan de bevæge sig med op til 

3-4 meter pr. minut på landjorden og 4 meter pr. minut i 
træerne. De forbrænder dog alt for store mængder energi 

ved dette aktivitetsniveau.

Søvn
Før i tiden troede man, at dovendyr sov 15-20 timer i 

døgnet. I dag ved man dog, at de kun sover lidt under 10 
timer pr. døgn. De bruger generelt det meste af deres tid 

på at spise og sove i træerne.

Jordkontakt
 Dovendyr kravler kun ned fra træerne 1 gang pr. uge! 

Når de kommer ned til jorden, er det for at have afføring 
(og tisse). De graver altid et hul i jorden til deres efterlad-
enskaber, som de efterfølgende tildækker. De har i øvrigt 

altid afføring på det samme sted.

Fedme
Dovendyr bliver ikke overvægtige; al ekstra fedt lagres 

tilsyneladende på deres fodsåler.

Langsommeste dyr 
Dovendyr er velkendte for deres titel, som “jordens lang-

sommeste dyr”.

Størrelse
Af længde er de 50-65 cm, og vægten er 4-9 kg; de totåede 

er større end de tretåede.

Her ses det forhistoriske dovendyr

Arter
I alt findes der seks arter  

af dovendyr.

Pygmædovendyr
Mankedovendyr

Lysstrubet dovendyr
Brunstrubet dovendyr
Hoffmanns dovendyr

Unau dovendyr
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Her ses det forhistoriske dovendyr

Her ses det 3 
tåede dovendyr

Rovdyr
 Dovendyrene er forholdsvis sårbare overfor rovdyr, 

fordi de er langsomme, altid har afføring på samme sted, 
hvilket gør det nemt at opspore dem og kun har deres klør 
og tænder til at forsvare sig med. Deres primære fjender 

er jaguarer og ørne.

2 eller 3 tæer
 Der er 6 dovendyrarter, men man opdeler dem for det 
meste i totåede- og tretåede dovendyr. De totåede dov-
endyr bruger mere på at hænge på hovedet end tretåede 

dovendyr.

Gode svømmere
 Dovendyr er klodsede og langsomme på land, men de er 
gode svømmere og deres pels tillader dem at bevæge sig 
hurtigt i vand. Man har i flere tilfælde observeret doven-
dyr, der lader sig falde direkte fra et træ ned i vand (som 

f.eks. en sø eller en å)

Føde
 Dovendyr er bladædere – dvs. planteædere der er special-
iserede i at spise blade. Men eftersom blade ikke indehold-

er særlig meget næring, er dovendyrene udstyrede med 
store, langsomt fordøjende maver, som sikrer at al næring 

absorberes fra bladene.

Truede
To tretåede arter er i fare: Brasiliens mankedovendyr er 
sårbart, og Panamas pygmædovendyr er kritisk truet.

Trusler
 De værste trusler er dog krybskyttere og elektriske led-
ninger samt menneskets generelle indtrængen i doven-

dyrenes habitater.

Gener 
Dovendyr er tæt beslægtede med myreslugere (i ordenen 
Pilosa) og lidt fjernere også med bæltedyr (i overordenen 

Gumlere)

Asociale
 Dovendyr er ikke sociale og mødes kun med andre 

dovendyr for at parre sig. Et hun-dovendyr kan maksimalt 
føde én unge pr. år.

Som kæledyr
 Dovendyr egner sig ikke som kæledyr, idet de hurtigt dør, 
når de er i fangeskab. De kan dog godt overleve i kunstige 

miljøer, som f.eks. nogle zoologiske haver kan tilbyde 
dem.

Energi
 Et dovendyrs stofskifte er meget lavt og det kan klare sig 
i adskillige dage uden at spise eller drikke. Den energi-
fattige føde, det lave stofskifte, de 10 timers søvn samt 

dovendyrets langsomme bevægelse er alt sammen med til 
at bevare energien i kroppen.

Gigantisk forfader
Dovendyrenes forfader var 

det gigantiske dovendyr 
Megatherium, der på sin 

tid (for ca. 10.000 år siden) 
kun var overgået af enkelte 
mammutarter i størrelse. 

De kunne veje op til 4 tons 
og måle hele 6 meter fra 

hale til hoved.

Drægtig
Et dovendyr bliver 

typisk 20-30 år og er 
drægtig i 5-6 måned-
er. Den får normalt 
kun en unge og er 

kønsmoden i 1-2 år.
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    Tvillingen:
22. Maj - 21. Juni

Element: Luft
Hersker: Merkur
Ædelsten: Agat

Farve: Gul

Hvordan man genkender en Tvilling: Man genkender let 
Tvillingen på en særegen, hoppende gangart. De har altid 
travlt, er slanke og fabrikeres ikke i store størrelser. De er 
altid involveret i flere projekter, og foretager sig mange 
ting på samme tid. (Ser fjernsyn, hører radio, drikker 
kaffe, spiller guitar og læser en bog). 

Fysiske kendetegn: De er magre og ikke fysisk stærke. 
Tvillinger udsender masser af nervøse vibrationer, deres 
rastløse optræden får det til at se ud, som om de er i eveig 
bevægelse. De går på en sjov måde. Tvillinger gestikul-
ere meget. Mandlige Tvillinger elsker sportsjakker og 
skifter ofte i mellem en imponerende garderobe. Kvinde-
lige Tvillinger kan godt lide tredelte dragter eller bluse/
skørt-kombinationer i klare primærfarver eller hvid. 
Tvillinger under uddannelse læser altid lektier til tv.

Tvillinge-kvinden: Er svær at blive klog på. Hun er til-
trækkende og har en livlig personlighed, men hun kan 
også lide at gemme sig under en kedelig og intetsigende 
forklædning. På den måde er der ingen, som trænger ind 
på hende og opdager, hvor dybt hun tænker. Hun vil altid 
have svar på tusind spørgsmål. Hun elsker at følge med 
og bliver tit beskyldt for enten at være for dominerende 
eller nysgerrig. For hende handler sex også om at skabe 
forbindelse til andre. Jo flere ting, hun i første omgang 
kan diskutere, jo bedre. Men der kommer et tidspunkt, 
hvor hun har talt og lyttet nok. Så vil hendes hjerte plud-
selig åbne sig, og hendes mund endelig lukke sig.

Tvillinge-manden: Ham kan man genkende på 7 km’s 
afstand. Hans hoved er i skyerne, og stemmerne i hovedet 
tier aldrig. For ham hænger verden kun sammen på én 
måde, og den kan han både forfra og bagfra. Det kan vir-
kelig blive et handicap for ham, når han bliver tvunget til 
at tage en beslutning, men hans fantastiske og egenrådige 
ideer kan også være en fordel. Men selv om han er et geni 
på ét område, så kan han være et slemt fjols på andre. Han 
må lære at koncentrere sig om de ting, han gør bedst og er 
mest effektiv til. I kærlighed leder han altid efter en engel. 
En som er tålmodig, venlig og stærk, som vil bære over 
med hans umodenhed, ignorere hans svingende humør 
og opmuntre ham når han har sine sporadiske inspira-
tions udbrud.

Vædderen
Det er to eksplosive luftarter, som blandes i denne 

forbindelse, enten går man til vejrs, eller også eksploderer 
man.



Tyren
Sammen kan i få dine vilde ideer til at blive til virkelghed, 

men i må væbne jer med tålmodighed.


Tvillingen
I får nogle telefonregninger, som vil glæde telefonselska-
bet umådeligt. De kan holde en kæmpe firma-skovtur for 

jeres regning.


Krebsen
Krebsen vil forlange et føelsesmæssigt engagement, som 

måske bliver vaskeligt for dig at leve op til.


Løven 
Med deres skønhed og din hjerne bliver i et godt team. 

Bliv bare ved med at smigre dem.


Jomfruen
Jomfuen elsker også variation og kommunikation. En 

lovende forbindelse.


Vægten
Du ville leve lykkeligt til dine dages ende i analysernes og 

gætteriernes verden.


Skorpionen
Ugens tilbud: Et helt nyt syn på livet med en fantastisk 

elsker. Kun henvendelser fra seriøse Tvillinger


Skytten
Dette vil altid være en affære, aldrig et rigtigt parforhold. 

Skytterne deler Tvillingernes frygt for det jorbundne.


Stenbukken
Stenbukkens utvetydige teknink virker lidt skræmmende 

på Tvillingerne. 


Vandmanden
De, der siger at der ikke er noget nyt under solen, har 

aldrig set Tvillinger, når de kommer i kontakt med Vand-
mænd



Fisken
Det føles som en oase i ørkenen, køligt og forfriskende. 

Men tag dig i agt, for at det ikke er et fatamorgana


Sådan passer Tvillingen med de andre 
tegn:



    Krebsen:
22. Juni  - 22. Juli

Element: Vand
Hersker: Månen
Ædelsten: Perle
Farve: Røggrå

Hvordan man genkender en Krebs: Krebsen er ikke så 
nem at genkende som visse andre tegn; Da de er stærkt 
optaget af at træffe sikkerhedsforanstaltninger omkring 
deres egen person camouflerer de sig ofte, ved at klæde 
sig ligesom  omgivelserne. Deres tydeligste kendetegn er 
nok ansigtsformen.                                      

Fysiske kendetegn: Specielt markant og meget almin-
deligt for krebsens mennesker er vertikale furer mellem 
øjenbrynene. Deres ansigter er runde og lidt ”flade” - ofte 
blege. De er sjusket klædt og dårlige til at sætte tøj sam-
men (I øvrigt går de i modetøj, der er blevet umoderne 
for år tilbage). De kan have et hårdtkogt udseende, men 
det er et skalkeskjul for deres sentimentale natur.

Krebse-kvinden: Har et meget stor behov for bekræftelse. 
Hun vil virkelig gerne føle sig elsket og accepteret. For at 
skjule dette foregiver hun en gang imellem at være stærk, 
fuld af initiativ og mod. Nøjagtig som eremitkrebsen 
skjuler sin følsomme bagkrop i den hårde skal. Hvor 
meget hun viser dig af sin sande natur, afhænger af hvor 
meget hun stoler på dig. Bliver man alvorligt involveret 
med Krebse kvinden, kan man føle det som om man er 
tilbage i livmoderen. Hun vil omgive dig med kærlighed 
og beskyttelse. Psykisk kan hun være reserveret og forsig-
tig, men fysisk er hun varm og fuld af fantasi og åbenhed. 
Men sørg for at gengælde dette følelsesorgie med trofast 
kærlighed og støtte.

Krebse-manden: Har meget stærke moderlige følelser. Fy-
sisk kan han jo ikke få børn, men så beskytter han dem i 
stedet som en anden hønemor. Næsten alle Krebse-mænd 
har meget stærke og opsigtsvækkende meninger; det er 
for at skjule deres virkelige følsomme natur. Andre men-
nesker udnytter altid hans gode egenskaber og kærlige 
natur, og eneste måde han synes at kunne undgå det på, er 
ved simpelthen at flygte. Når du én gang har vundet hans 
respekt, så vil han bære dig på hænder og gøre alt for at 
du skal være elsket og påskønnet. Alt, hvad han håber på 
til gengæld, er at du er ærlig, lidenskabelig og trofast.

Sådan passer Tvilling med de andre 
tegn:

Vædderen
En Krebs kan gå langt for et kys og et løfte. Vædderen 

tager dig på ordet, og med det samme.


Tyren
I har begge appetit på livet og hinanden.



Tvillingen
Du skal ikke være helt sikker på at det er sandt når de 

siger: Jeg elsker dig.


Krebsen
Et virkelig hyggeligt par. De sidder med hinanden i ar-

mene og rister kastanier foran pejsen.


Løven
En modig Krebs finder en masse kærlighed hos Løven, 

men du skal ikke lægge hele dit hoved i Løvens gab.


Jomfruen
To der er lige forsigtige møder hinanden, men forbindels-

en kan blive til noget, hvis man lader være at tænde op 
under den gensidige usikkerhed.



Vægten
Luk øjnene og tæl til 10. Hvis Vægten stadig er der, så kan 

det være værd at prøve.


Skorpionen
I to bliver til ét i solnedgangen, fortabt i jeres egen verden.



Skytten
Det kan du ikke mene! Men så længe du virkelig ikke 

mener noget med det, kan i bare nyde det.


Stenbukken
Den humørsyge unge Krebs og den sure gamle ged. I kan 

virkelig stride og kævle jer frem til en form for lykke.


Vandmanden
Først synes det at være langt væk og meget reserverede. 

Men det kan du snart ændre.


Fisken
De ideele drikkebrødre. Sammen kan i drukne jeres sorg-

er - og i kan finde en masse at fejre.


  Ægte kærlighed           Sexuel tiltrækning 23



Peter bor på  
Skovvej 
og arbejder på 
Træværkstedet 
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Navn: Peter Kjærgaard.
Fødseldagsdato: 4/6 1997.
Søskende: To tvillinge søstre og en storesøster. 
Hvor kommer du fra: Lystrup, halv dansker og halv englænder.
Stjernetegn: Tvilling.
Hvad job ønsker du dig, når du er færdig i PGU: Det har jeg ikke tænkt 
over endnu. 
Kæledyr: Har haft 3 hunde og 3 fugle, har ingen nu.
Har du en kæreste: Single.
Kunne du godt tænke dig en: Kunne godt tænke mig en. 
Hobby/interesse: Cykler, spille.
Yndlingsdyr/hadedyr: Elsker bjørne/hader slanger.
Yndlingsfrugt/hadefrugt: Æbler/ kan ikke komme i tanke om en frugt jeg 
ikke bryder mig om.
Yndlingssport/hadesport: Kan godt lide kampsport, ekstrem sport, men er 
ellers ikke fan af sport.
Yndlingsret/haderet: Lasagne med masser af kød/Sushi.
Det værste du ved: Ting som jeg ikke ved (uvidenhed).
3 ting du gerne vil have med på en øde ø: Damper, strøm, telefon/Ipad.
Hvad ville du købe hvis du vandt 10.000 kroner: Større damper, scooter.
Hvis du var et dyr, hvad var du så: Gorilla.
Hvad er din største oplevelse: Kan ikke komme i tanke om nogen speciel.
Hvad skal du efter PGU: Regner med jeg skal have min egen lejlighed og et 
job.
Hvad er det bedste ved at være i PGU: Billig husleje. 
Hvad er det værste ved at være i PGU: Ved ikke rigtigt. 25



Opgaver
Julen varer lige 

til påske...
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Grupper

Embrace 
Embrace består af Anilde på 22 
år og Azilda på 19 år.  De er født 
i Angolo men opvokset i Holste-
bro. Det er især deres fars kærlig-
hed til musik, som har inspireret 
dem til at synge og de har taget X 
Factor dommerne med storm.

Reem
Reem har altid sunget hjemme 
på værelset, men til hendes 10. 
klasse-afslutning stod på en sce-
ne. Denne oplevelse motiverede 
hende hele vejen til X  
Factor-scenen. Til dagligt går 
hun i 1. g på Lyngby gymnasium.  

X FACTOR VINDER 2016?

Hvem tror I vinder X Factor 
2016? 
Send en sms til en af fag- 
lærerne på medielinjen, til  
et af disse tre telefonnumre: 

40113248  
40403961
40403986 

Der er en præmie på spil så 
kom med ét godt gæt. 
(kun ET gæt!) 

Send dit svar  

Senest fredag 
den 1 april inden 
klokken 20 

Solister under 23

Alex 
Alex er født i Paris men har boet 
det meste af sit liv i Belgien. 
Hans størte indspirationskilde 
er gituaristen og sangeren Jack 
Johnson,  som han beundre 
meget. Alex spiller selv gutiar 
og drømmer om at rejse jorden 
rundt med den og udf orske de 
steder han endnu ikke har  
besøgt.

27



Fredag 1.
Lørdag 2.
Søndag 3.
Mandag 4.
Tirsdag 5.
Onsdag 6.
Torsdag 7.
Fredag 8.
Lørdag 9.
Søndag 10.
Mandag 11. Nadia Hejgaard - 21 år
Tirsdag 12.
Onsdag 13.
Torsdag 14.
Fredag 15.
Lørdag 16.
Søndag 17.
Mandag 18.
Tirsdag 19.
Onsdag 20.
Torsdag 21. Andreas Duch Kjaer - 20 år
Fredag 22. Stor Bededag
Lørdag 23.
Søndag 24.
Mandag 25.
Tirsdag 26.
Onsdag 27.
Torsdag 28.
Fredag 29. Open by night - Rønde
Lørdag 30. Markedsdag - kl. 10  - 15

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

April

SPØRGSMÅLENE  
HOBER SIG OP?
Under oprydning i omklædningsrummet 
fandt vi dette i et af skabene.
En flintesten på 5,8 kg og en solcreme 
faktor 15.
På gartneriet er vi nysgerrige af natur, 
så der har naturligvis været rigtig mange 
spekulationer om, hvad der har bragt  
disse to genstande sammen???

Stor  
undren på  Gartneriet!!!


