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Vi går tæt på... 
Her bringer vi i hvert  
nummer af avisen inter-
veiw med en PGUer.  
Vi stiller både alvorlige, 
dumme, sjove og ånds- 
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! 

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

Ny forstander i PGU

Pr. 1. juni kunne vi sige  
goddag til vores nye forstan-
der Thomas Søndberg.
Vi håber på at vi til næste nr. 
af Smøren kan få Thomas til  
at fortælle os lidt om sig selv 
og hvad han synes om sit nye 
job. 

Læs også om....
Lær at lappe din cykel
Lav Pulled Pork næste gang du vil lave noget lækker mad
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Mange af jer har nok allerede mødt ham, da han har væ-
ret flittigt til at kigge rundt på værkstederne for at få 
en idé om, hvad vi går og laver og hilse på eleverne.
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Nørd til at .....!!!!!
100 pjecer skulle skæres og foldes på 
Medielinjen. David og Lisa konkurrerer 
lidt om hvem der er bedst og hurtigst 
til jobbet. Lisa og faglærer mener at 
høre David sige ”ja, ja, jeg er ikke en 
nørd til at bolle!”. David mener at han 
sagde ” ja, ja, jeg er ikke en nørd til at 
FOLDE!” :-)

Meget tjekket, eller 
hvad?!!!!
Andreas troppede op på arbejde iført en lidt 
”aparte” accessory. Ingen kolleger eller elever 
kommenterede det, men tænkte nok sit... :-)
I hvert fald havde Andreas lidt røde ører, da 
han opdagede, at han havde datterens solbril-
ler hængende i skjorten. 

Computer hakker løg!På Medie havde vi nogle dage lidt problemer med netforbindelsen med det resultat at computerne tænkte meget længe, når der skulle forbindes til serveren.  Maries kommmentar var... ”Åhhh nej, nu hakker den løg igen!!!”

Hov, hov!
På turen til Kalø Slotsruin talte  
eleverne på Medielinjen om at  
billedemanipulere os alle ind på 
ryggen af en ko. Det kom sig af, at 
der derude gik en flok græssende 
køer, og at det kunne se sjovt ud 
at vise et billede, hvor vi red på 
ryggen af køerne. Faglærer spurg-
te så til, hvilken ko de hver især vil 
vælge at ride på. En valgte den  
sortbrogede, en den brune.   
Aleksander derimod havde  
en anden ko i tankerne -  
”jeg vælger Jette!” 
Hov, hov, - den var vist lige  
grov nok!!!

Hvem er skyld i 
regnen!?
Marie fyldte år den 23. juni, 
og samtalen gik på, om hun nu 
havde været sød og om vejret 
blev godt eller dårligt. Marie 
mente, at hvis det regnede var 
det ikke hendes skyld, men gud 
der tissede på os!
Selv samme elev havde følgende 
kommentar til den kloge faglæ-
rer, som påtalte at én teskefuld 
sukker var nok på cornflaksene 
”ja, ja oldefar!!!”



 Copenhell
Det har været den bedste Copenhell tur i mit liv og møde masser mennesker og se 
nogle gode bands der spiller, og jeg har været på tv og på politiken.dk. Der var no-
gle seje moshpits, crowdsurfers, circle pit, og det var så vildt af HELVEDE!!!
Der kom flere tusinde mennesker til metal festivalen.

De bands jeg glædede mig mest til var :

Suicide Silence 

Bad Religion

Twisted SisterIron Maiden

Of Mice & Men

        11-13 Juni 2014

5 års jubilæum4



For at komme tættere på ægte filmkvalitet er vi nødt 
til at øge pixeltætheden. HD, som vi kender det, er 
ikke længere godt nok - gør dig klar til billedopløs-
ningen 4K.

En højere opløsning gør billedet i digital video skar-
pere. Den aktuelle standard-opløsning for HD-tv 
er 1920 gange 1080 pixel - denne opløsning kaldes 
også 1080p. 

4K-opløsningen er rundt regnet en firedobling af 
antallet af pixel på aktuelle HD-tv.

Nu kan du selv bygge din egen 4K  
gaming computer. Hvis du er  
interesseret, kan du finde en komplet   
Youtube guide på hvordan du gør her

Det nye Bluetooth-armbåndsur byder på de samme 
funktioner som første generation Pebble.  
Det har således et e-paper-display, der sikrer,  
at du også kan se skærmen i direkte sollys,  
op til syv dages batterilevetid og et vandtæt design.

Glasset er dog Corning Gorilla Glass,  
og en lille LED-lampe, der viser,  
hvor meget strøm der er tilbage, er kommet til.

Pebble Steel kan allerede nu bestilles på firmaets  
webside og koster 100 dollars mere end første  
generation Pebble, nemlig 249 dollars. Det nye ur  
fås i farvevariationerne ’Brushed Stainless Steel’  
og ’Black Matte’. Begge modeller kommer med  
både metal- og læderrem. Uret er klar til at blive  
sendt af sted nu.

4k. Det bliver godt

Pebble Steel
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1800 g.  nakkefilet
40 g.      farin
30 g.      mild paprika
10 g.      røget paprika
2 spsk.  peber
2 spsk.  salt
2 spsk.  cayennepeber
2 tsk.     sennepspulver

Overskydende fedt skæres af  
filetten.

Alle krydderierne blandes i en 
skål.

Find alle krydderierne frem.

Gnid krydderierne ind i filetten.

Pak filetten godt ind i film. Læg 
den derefter i køleskabet i et 
døgn. 

Sæt ovnen 
på vindmøl-
len.

Sæt ovnen på 
100°

Efter 12 timer i ovnen så tages  
filetten ud af ovnen og sættes 
på bordet i 2 minutter.

Så tager du 2 gafler til at rive  
filetten fra hinanden 
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2 dl.        æbleeddike
3 spsk.    ketchup
2 spsk.    farin
2 tsk.       salt
1-2 spsk. tabasco
Chiliflager
Peber

6 dl.      sødmælk
40 g.     gær
1 kg.     hvedemel
2 tsk.    salt
2 spsk. sukker
60 g.    smør
Æg til pensling

1/8 af et stort hvidkålshoved
3-4       gulerødder
100 g.   mayonaise
200 g.   natural yoghurt
1 spsk. dijon sennep
Salt
Peber
Sukker

Hæld æbleeddike i en skål.

Tilsæt ketchup i æbleeddiken.

Tilsæt farin i skålen.

Tilsæt tabasco i skålen, deref-
ter tager du 2 tsk salt og hæl-
der i blandingen. Så hælder du 
chiliflager i skålen og tilsætter 
lidt peber. Derefter tager du en 
spiseske, rør rundt i skålen og 
smager den til. Hvis du synes 
den er god, sætter du den i 
køleskabet til næste dag.

Du tager et hvidkålshoved og 
skærer det fint ud.

Riv gulerødderne til coleslaw-
en. 

Så tager du hvidkål og gule-
rødder og hælder det i en stor 
skål, tilsæt derefter natural 
yoghurt, mayonaise og sen-
nep og rør det hele sammen. 
Smag det til med salt, sukker 
og peber.

Find alle ingredienser til boller.

Smuldér gær i en skål.

Hæld det lune mælk i en skål 
med gær i og rør rundt i det.

Tilsæt mel og rør rundt i dejen 
til den er fast.

Lad den stå i en 1½ time og 
hæve.bollerne sættes ind i 
ovnen og bages i 15 min.



Her er vi på en rasteplads, hvor vi fik nogle 
pølsehorn som jeg have bagt dagen før og 

noget at drikke.

Her er vi på Råbjerg Mile. Der var en super 
god udsigt, og det var fedt at være der. 

Jeg fik taget nogle gode billeder af udsigten 
deropppefra.

Den sammne dag var vi ved den tilsandede 
kirke. Vi kunne ikke komme op i den fordi at 

det koste penge. 

Det var fra den første dag vi var deroppe, 
hvor vi fik de bedste pølser som jeg 

har smagt. Især Skagens pølser. 
De består af 50% svinekød og 50% oksekød. 

Der var også nogle kæmpe røde pølser. 

Husturen til Skagen 
med Hornbjergvej fra d. 18. juni til d. 20.
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Der var nogle som var ude og bade, men jeg 
gad ikke at være med. Det var ellers sjovt. 

Vi sad og spillede spil hver aften.

Her er vores morgenbord. Det var godt, for 
der var næsten det hele. Det eneste der 
manglede var æg og bacon og pølser. 

Det her er en pølsebil og ikke en  
pølsevogn.

Her er den smukke udsigt fra Råbjerg Mile. Jeg fik mange løgringe og skål.
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Hjemme igen fra Spanien
Lisa, Martin. Victor og Kristian har været på tur 
sammen med Dorte og Britt i Spanien. Det har 
været rigtig hyggeligt. Vi har været med ude og 
se byen. Og nej, David kunne altså ikke være i 
nogen af vores kufferter :)                

Så er vi hjemme igen. I skal ikke råbe i munden 
på hinanden. Vi ved godt, at I har savnet os. Ikke 
mindst dig, David. Nu er vi hjemme hos jer igen. 
Og nej, vi har desværre ikke nogle aber eller ulve 
med hjem, ØV ØV.
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Så er vi tilbage

Onsdag den 21. april ankom vi til Spanien 
og tog bussen hen til vores hotel. Bagefter 
kiggede vi os omkring i området. Om afte-
nen gik vi ud for at spise. 
Torsdag spiste vi morgenmad sammen, og 
bagefter tog vi på et marked. Efter vi havde 
været på marked tog vi op til et storcenter, 
hvor vi spiste frokost. Vi tog så tilbage til 
hotellet for at slappe af, og om aftenen tog 
vi  ud og spise igen.
Fredag tog vi en tur op til Gibraltar for at 
se på aber og noget af byen. Det var en 
heldagstur.
Lørdag blev Lisa hjemme, mens de andre 
tog ud til noget Fort Bravo Texas Hol-
lywood.
Søndag var så den dag, hvor vi tog til Lobo 
Parken. Det var en meget stor oplevelse at 
få lov til at komme ud og se rigtige ulve. 
Det er ikke lige det man ser hver dag. Det 
var også en heldagstur.
Mandag slappede vi af og nogle gik ned 
til swimmingpoolen og andre ville måske 
gerne ud og se byen, mens nogen bare blev 
hjemme på hotellet.
Tirsdag tog Lisa, Dorte og Britt ind til byen 
for at shoppe, mens drengene blev 
dehjemme. Da Lisa, Dorte og Britt kom 
hjem på hotellet igen, tog vi ud til noget lig-
nende Texas Hollywood. Det var nu meget 
sjovt.
Onsdag skulle vi hjem til Danmark igen. 
Lige efter morgenmaden kom vores bus 
og kørte os ud til lufthavnen. Da vi kom 
til  Danmark igen skulle vi køre hjem med 
bussen.                                            11



Morten I Praktik Som:
Lager Medarbejder På Carletti
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Hvordan er dit Arbejde? Jeg er rigtig glad for mit arbejde.

Hvordan er dine kolleager? Jeg kan godt li dem. De er 
meget flinke!
 
Hvor lang er din Arbejdsdag? Mellem 5 & 6 timer, hverdag.

Kunne du tænke dig at arbejde der i fremtiden? Måske, jeg 
er ikke helt sikker. 

Er der noget af dit arbejde som er bedre end det du laver? 
Nej, ikke rigtig 

Ved du hvor mange i arbejder på Carletti? Vi er cirka 13 på 
lagert. 

Er der nogle frynsegoder ved dit arbejde? Af og til, er der, 
ja.. 

Hvad laver firmaet? Alt muligt. Lige fra skumbananer, til 
pålægs chokolade

Hvilke Produkter har de? Alle mulige. 
Lige fra slik, til chokolade. 

Hvordan er det og være på Carletti? Jeg synes det er godt, 
men hårdt! 

Hvordan kommer du frem & tilbage på Arbejde? Jeg tager 
toget. 
 
Er det svært at vende sig til noget nyt? Ja, lidt. 
 
Er det fysisk hårdt Arbejde? Ja, meget. Du flytter jo på 
store kasser, hele dagen! 
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Det var hyggeligt at besøge Morten i hans praktik og man kun-
ne tydeligt se at han var glad og stolt af at vise os stedet og 
fortælle os om sit arbejde. 

Hvordan er dit arbejde? - Jeg er glad for arbejdet.
 
Hvordan er dine kolleager?  
- De er gode kollegaer, og flinke

Hvor lang er din arbejdsdag?  
- Mellem 5 og 6 timer hver dag.

Kunne du tænke dig at arbejde der i fremtiden?  
- Tjaa, måske.

Er der noget af arbejdet som er bedre end andet?  
- Nej, ikke rigtig.

Ved du hvor mange der arbejder på Caletti?  
- Vi er 13 på lageret!
 
Er der nogle frynsegoder ved dette arbejde?  
- Ja, af og til er der. Sommetider får man lidt chokolade!

Hvad laver firmaet?  
- Alt fra slik til chkolade.
 
Hvilke produkter har de?  
- Pålæg chokolade & skumbananer

Hvordan er det at være på Carletti?  
- Jeg syntes det er meget godt!
 
Hvordan kommer du frem og tilbage fra arbejde?  
- Jeg tager enten bus eller tog. 

Er det svært at vænne sig til noget andet? - Jaaa, lidt.  
 
Er det fysisk hårdt arbejde?  
- Ja, meget. Du flytter jo på kasser og pakker ind konstant! 

Har du haft noget fravær?
- Nej, jeg har ikke været syg og ikke kommet for sent en eneste gang!
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Cpr-numre og navne på 1749 børn i Rudersdal 
Kommune har siden 2007 ligget frit tilgængelige, 
og vi har i dag (torsdag, red.) gjort alt, hvad der er 
muligt for at få oplysningerne fjernet, skriver 
kommunen i et brev, hvor de over for forældrene til 
de 1749 børn beklager fejlen. 

1749 børns cpr-numre 
flød på nettet i flere år

Nyheder

Lynnedslag forsinker 
S-togtrafik

Et lynnedslag på Birkerød Station betyder, at S-toget 
er forsinket mellem Hillerød og Birkerød fredag 
morgen. Det oplyser DSB til Tv2 News. Linje E 
kører nu hver 10. min. mellem Køge og Birkerød, 
mens linje E kører hvert 20. min. mellem 
Birkerød og Hillerød. Bane Danmark regner med, at 
togtrafikken kører normalt igen klokken 10.30. Nu 
er togene dog kørende igen.

En skandinavisk klassiker er på menuen, når TV 2 til 
december dækker op til håndboldbuffet fra 
EM-slutrunden for kvinder i Kroatien og Ungarn. 
Sammenlignet med de andre EM-grupper har 
Danmark også grund til at være tilfreds. Især gruppe 
A med Spanien, Rusland, Polen og EM-værten 
Ungarn ligner noget med høj eksplosionsfare. 
EM-slutrunden i Ungarn og Kroatien varer fra den 7. 
til 21. december, hvor finalen bliver spillet i 
Budapest - og TV 2 og TV 2 Play sender alle 
Danmarks kampe direkte..

Se hvem Pytlicks piger 
skal møde

Hvem går videre fra 
puljerne i VM fodbold?

Gruppe A, Cameroun er færdig. Ingen er endnu 
videre. Gruppe B, Holland og Chile er videre, 
Australien og Spanien er ude. Gruppe C, Colombia 
er videre, ingen er ude. Gruppe D, Costa Rica er 
videre, England er ude. Gruppe E. Ingen er videre, 
ingen er ude. Gruppe F, Argentina er videre, 
Bosnien er ude. Gruppe G, Ingen er videre, ingen 
er ude. Gruppe H, Belgien er videre til 1/8-finalen, 
ingen er ude.



Anime
Anime er en forkortelse af animation. Det bruges 
i Japan i alle former for animation, hvorimod det 
i vesten normalt kaldes japansk tegnefilm. Anime 
kan både være tegnet i hånden eller på computer. 
De mere ældre animeer er lavet i hånden, mens 
de nyere er lavet på computer. Dog er de lavet, så 
det ligner, at det er tegnet i hånden.

Historien i anime er normalt fiktive, og der findes 
animer i samtlige film og tegneseriegenrer, som 
man kan finde. I USA bliver det meste Anime 
sendt i tv, men i Danmark er det faktisk meget 
sjældent, at det bliver sendt i tv, selvom nogle af 
tv-selskaberne har lukket op for dem som f.eks. 
Last Exile og Digimon. For det meste bliver de 
sendt fra USA, hvor de dog er blevet redigeret i en 
lille smule.

De fleste animer er faktisk lavet fra eksisterende 
mangaer.

I Japan bliver der også lavet noget de kalder 
for OVAèr, som er sådan nogle ekstra film eller 
episoder.

I Danmark er der blivet sendt nogle forskellige 
animer som Yu-gi-oh og Digimon og Naruto etc.

Der er forskellige genrer i anime, der næsten er 
som andre film. Der er dog nogle ting som man 
kalder for Ecchi (erotisk) og Hentai (pornografisk 
anime) og Yuri (kærlighed mellem to piger) og 
Yaoi (kærlighed mellem to drenge).

Anime er også blivet lavet til ”virkelig live”, 
hvor man har lavet kostumer, som man kan gå til 
kongres, som f.eks. SVS og J Pop

YU-GI-OH

BAYBLADE

NARUTO

RANMA 1/2
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Vi tog af sted til Sølund Festival onsdag 
og kom hjem fredag. Vi kørte i to af 
Pgu busserne. Der var nogle der kørte 
derned tirsdag for at stille teltene op. Vi 
hørte meget musik på pladsen. Der var 
Birhte Kjær, Magtens Korridor, Shaka 
Loveless, Carpark North, Rasmus 
Seebach, Thomas Helmig og mange  
flere.  
Vi valgte hvem der skulle sove  
sammen med hvem. Vi var ca. 20, der 
tog derned. Det var godt vejr, og det reg-
nede kun da vi skulle pille teltene ned. 
Det var en god tur.
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Medielinjen på tur til Odense
4. juni var medielinjen på tur til Odense. Vi kørte derhen i bus. Undervejs holdt vi på en rasteplads hvor 
vi fik rundstykker. Bagefter kørte vi videre mod Odense. Vi holdt i en parkeringskælder og gik op gennem 
strøget til Mediemuseet hvor vi så en masse spændende ting. Bl.a. kunne man komme i et studie hvor man 
blev interviewet af Jes Dorph-Petersen. Man kunne også lægge forskellige lyde på en film. Derefter gik vi på 
Jensens bøfhus i Odense og fik frokost. Så gik turen videre til Fashion Photo Studio & Think Photography. 
Der snakkede vi med ejeren som fortalte om hvordan han havde startet firmaet og hvilke opgaver de har. 
De tager fotos af bl.a tøj, smykker, 
tasker og alt muligt andet for mange 
forskellige firmaer. 
Alt i alt havde vi en super tur.
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Husets forbandelse 

Jeg vågnede senere om natten ved lyden af Toms stemme. 
Jeg satte mig op i sengen… eller rettere sagt gulvet og gned  
mine øjne. Det føltes som om jeg lige var faldet i søvn, selvom jeg 
i virkeligheden havde været væk i flere timer. Jeg så mig omkring. 
Vi befandt os stadig i det uhyggelige hus. 
”Hvordan kommer vi ud herfra?” spurgte jeg. 
Tom rystede på hovedet. ”Jeg ved det ikke” sagde han. 
I det samme kunne vi høre skridt på trappen, der nærmede sig 
langsomt. Jeg sank en klump, og kunne mærke, at jeg skulle skide. 
”Hvem der?” kaldte en mørk og klar stemme. 

Der var buldermørkt, så vi kunne ikke se dens ejer-
mand. Tom tændte sin lygte igen, og lyste op mod 
personens ansigt. 
Han begyndte at skrige, og tabte lommelygten på 
det hårde stengulv. Heldigvis skete der ikke noget 
med den. Han tog den op i hånden og lyste op på 
personen i mørket. Personens ansigt var blegt og 
han havde en hugtand, der strittede ud i mundvigen. 
Mandens hår var brunt og i uorden. 
”Hej” sagde han og smilede venligt til os. 
Han var iført en lang sort kappe, der gik næsten til 
gulvet. 
”Hvem er du?” spurgte Tom. 
”Jeg hedder Dylan” sagde manden. 
”Er du… vampyr?” spurgte jeg. Dylan nikkede. 
”Ja, det er jeg, men jeg gør ikke jer ikke noget” sva-
rede han. 
”Ved du, hvordan man kommer ud herfra?” spurgte 
Tom. 
”Jeg ved det ikke” sagde Dylan. 
”Jeg har været spærret inde her i 50 år, og hver 
eneste dag har jeg prøvet at finde en vej ud herfra” 
fortalte han. 
”50 år!” råbte Tom. ”Seriøst?”
”Seriøst” sagde Dylan. 

”Jeg kan vise jer rundt på stedet her. Men pas på. 
Mange er blevet sindssyge af at være spærret inde 
her” fortsatte han advarende.
Vi rejste os fra gulvet og fulgte med Dylan op ad den 
stejle vindeltrappe, der førte til første sal. Derefter 
begav vi os ned ad lange gange og ned og op ad trap-
per, og videre ned ad endnu en gang, hvor der var en 
lukket egetræsdør for enden. 
”Der skal I endelig ikke gå ind” advarede Dylan os. 
”Hvis I går derind, er det slut med jer”   
”Hvad er der derinde?” spurgte Tom nysgerrigt.
”Det har I ikke lyst til at vide” sagde Dylan.
I tavshed gik vi videre. Mens vi gik, holdt jeg hele 
tiden blikket fastrettet mod døren. Og jeg kunne 
sværge på, at jeg så håndtaget blive trukket ned, men 
døren gik ikke op. Jeg rystede på hovedet af mig 
selv, og fulgte efter de andre, der gik et stykke foran 
mig.
Pludselig blev hele rummet oplyst af et lyn udenfor. 
Huset knirkede voldsomt og vinden hylede, som om 
nogen var blevet myrdet. 
”Det regner” sagde Tom. ”Jeg hader tordenvejr!”
Jeg vidste ikke hvorfor, men et eller andet sagde 
mig, at jeg skulle begynde at løbe. Og de andre 
havde tydeligvis samme tanke, og snart spurtede vi 
alle ned ad gangen. 

Fortsat



Vinden hylede gennem hushjørnernes sprækker, og 
en blanding af kulde og angst fik det til at løbe koldt 
ned af ryggen på mig. Tordenbrag lød udenfor, efter-
fulgt af lyn, der oplyste gangen. 
”D-Dylan?” fremstammede jeg skrækslagen. Dylan 
var væk. 
Tom og jeg kiggede efter ham, men han var som 
sunket i jorden. 
Med et hørtes et skrig i det fjerne. 
Det lød for mærkeligt til at det kunne stamme fra et 
menneske, konkluderede jeg. 
Pludselig mærkede jeg nogle kløer på mine skuldre. 
Og noget fløj over vores hoveder. 
Tom tændte sin lygte og lyste. På en revnet bjælke 
under taget sad en stor flagermus. Så kom jeg i tan-
ker om, at vampyrer kan forvandle sig til dem. Det 
var sikkert Dylan, bare som flagermus. 
”Hvem der?” lød en hæs stemme. 
Vi sagde ikke et ord til hinanden. I det samme op-
lyste endnu et lyn gangen. Der stod en dame med et 
rynket ansigt fyldt med vorter, og hendes næse var 
lang og endte i en spids. Hun så ud som en rigtig 
heks. 
Hendes skingre onde latter gav genlyd i gangene. 
”Hvad foretager sådan nogen små rollinger som jer 
her?” gnæggede hun med sin ondskabsfulde hæse 
stemme. 
”Sig mig hører I overhovedet efter, eller hvad?” fort-
satte hun irriteret. 
”Jeg hedder Tom, og det er Lea” sagde Tom. 
”Hm…” mumlede heksen. ”I kommer med mig!” 
kommanderede hun. Heksen gik i et raskt tempo, og 
vi havde svært ved at følge med. 

Pludselig stoppede hun op foran en dør, der sikkert 
engang havde været grønmalet, men nu var malingen 
ved at skalle af. Heksen åbnede døren, og vi gik ind. 
Det eneste lys der var, var månens svage stråler, der 
skinnede gennem et lille vindue, som var fyldt med 
spindelvæv. Det eneste vi kunne se var et langt bord 
og nogle gamle stole omkring det. 
”Sæt jer ned!” beordrede heksen. Vi gjorde som 
heksen sagde. 
Der var stille i meget lang tid, før heksen endelig 
rømmede sig for at sige noget. 
”Nu er i fanget her, ligesom alle andre…” sagde 
heksen. 
”I skal være her for altid. I skal være mine slaver, 
og adlyder I ikke mine ordrer, bliver I slået ihjel…” 
gnæggede hun med sin onde latter. 
Jeg begyndte at græde. Nej, det her kunne ikke 
passe! 
Det her kunne kun være et af mine værste mareridt. 
”For altid!” næsten råbte Tom. ”Det kan du ikke 
gøre!” 
”Det kan du tro, min dreng. Du er fange her, og skal 
arbejde for mig” sagde heksen og lo atter. Nu ville 
jeg virkelig ønske, at jeg kunne skrue tiden tilbage 
og lade være med at gå ind i den forbandede skov. 
Det hele var noget lort. Og det så ud til at blive 
endnu værre, for i det samme forsvandt månen bag 
en sky, så der var bælgravende mørkt. 
Vi kunne ikke se en skid. Men på den anden side, så 
kunne det være, at Dylan ville hjælpe os, hvor end 
han var. Mens jeg sad fordybet i mine tanker, lød 
heksens skingre onde stemme: 
”Kom, lad mig vise jer jeres nye hjem…” 

Fortsættes i næste nummer...
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Opgaver 

9 4
2 8 9 3

4 5 6 7 2
4 6 5 3 2 8

3 5 2 6 7 4
8 9 7 6 5
9 6 4 8

7 6

2 4 7 5
1 3

4 7 5 6
2 4 5 1 9

6 3 8 4 1
9 3 4 8

1 9
8 4 6 2

Sudoko Let Sudoko Middel 

Løs rebussen og find svaret

”Tjener, jeg vil gerne bestille et bord.”
”Beklager hr., men vi sælger altså ikke 
møblerne...”

Lille Per til sin mor.
- ”Mor, mor er det sandt, at vi nedstam-
mer fra aberne?”
- ”Det ved jeg ikke - jeg kender ikke din 
fars familie.”
 
Alle børnene elskede at lege med pistol 
undtagen Gert han vendte den forkert.

- ”Tjener, der er to fluer i min suppe!” 
- ”Ikke så højt, hr. - de øvrige gæster 
har kun fået én…”
 
Den ene magnet til den anden: 
ihhh hvor er du tiltrækkende.

To muffins er i en ovn.
Den ene muffin siger til den anden: UF, 
hvor er der varmt herinde.
Den anden: ”ARGH, en talende muffin!”

Lille Per spørger sin far:
”Far, hvad kalder man en sjov ko?”
Faren tænker sig lidt om og siger: ”En 
komiker”
Lille Per svarer: ”Det var da komisk!”

Den ene balle sagde til den anden balle:
- ”Ska vi ik være venner? Der har nu 
været så meget lort imellem os!”

Hvorfor tager århusianere en stige med 
på indkøb?
SVAR: Så kan de nå de høje priser!



Find navnene på 32 forskellige frugter 

M O Z S E C Y M Z E C H M U G P
A O W V H O R K I W I Æ A Y V O
N Z E E O L G N I V T L N L X M
D P A S S I O N S F R U G T B E
A M M K P V Å U X G O A O L P R
R K L E M E N T I N N P L A D A
I I H B A N A N F N Q P C N G N
N R G L Æ Q N Q I L E E J A R S
W S H O N N I N G M E L O N A M
A E P M N Æ I P E V Q S A A P M
B B S M C T D Æ N I P I M S E L
R Æ N E K T A R I N A N O Æ F T
I R N H V Y D E L D P Ø R B R P
K M L X Æ B D M I R A B E L U L
O F Z R D L E Q M U J B L E G Å
S C M A E Y L Q E E A R E Æ T D

Ordene står kun venstre fra venstre mod højre og lodret oppefra og ned.

ABRIKOS, ANANAS, ANANASÆBLE, 
APPELSIN, BANAN, BLOMME, CITRON, 
DADDEL, DRUE, FIGEN, GRAPEFRUGT, 
HONNINGMELON, KIRSEBÆR, KIWI, 
KLEMENTIN, KVÆDE, LIME,  
MANDARIN, MANGO, MELON,  
MIRABEL, MOREL, NEKTARIN,  
OLIVEN, PAPAJA, PASSIONSFRUGT,  
POMERANS, PÆRE, SVESKE,  
SVESKEBLOMME, VINDRUE, ÆBLE
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Navn : Amalie Prip Mogensen

Fødselsdag : 23.07.1992

Hvor kommer du fra?: Hobro

Antal søskende?:  Jeg har 2 storesøstere 

Stjernetegn : Løve

Hvad job ønsker du dig :  Noget med gartner

Hvilket musik hører du?: Det er lidt blandet 

Kæledyr du har eller har haft: Katte og en hund 

Har du en kæreste?: Ja, hans navn er David

Dine hobbies/interesser: Noget med dyr

Yndlingsdyr/hadedyr: Katte og Hunde/Slanger

Skuespiller jeg gerne vil møde: Det ved jeg faktisk ikke 

lige nu

Skuespiller der skulle spille mig i film: Det ved jeg ikke

3 ting jeg ville tage med på en øde ø: Min mobil, mad 

og min kæreste

Hvis jeg vandt 10.000 kr. ville jeg købe: Jeg mangler 

ikke noget lige nu, ville nok bare lade dem ligge indtil 

jeg ved hvad jeg mangler

Hvis jeg var et dyr, var jeg en: En hund, fordi jeg synes 

den er sød

Største oplevelse: Det var da jeg var i USA med min 

famillie og vi var i Disneyland

Hvordan har du det på PGU: Jeg har det meget godt

26
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PGUer UNDER
LUPPEN

:-)
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Kalø Slotsruin 

Fredag den 27. juni var medielinjen på 
sommerafslutningstur til Kalø Slots-
ruin. Vejret var godt og det var en rigtig 
hyggelig tur. 
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Cykel lapning

Du starter med at skrue ven-
tilen, der hollder luften inde i 
hjulet af.

Efter at du har fået ventilen 
på skal du pumpe luft i den, og 
så putte de resterende stykker 
på, så lufen ikke suser ud af 
slangen igen.

Efter at du har fået slangen ud 
af dækket, skal du putte venti-
len på slangen igen.

Efter at du har fået dæket af 
hjulet, begynder du ligeså stille 
at tage cykelslangen ud, men 
uden kræfter og vold.

Fjern dækket med et dækjern.  Læg propen og ventilen et 
sikkert sted, så de ikke bliver 
væk.

                                                              

Du skal bruge

En pumpe    
  

3 dækjern      
 

Lim

En kasse til at gemme 
delene i, så du har styr på 
dem

Lapper

En spand vand



Efter at du har smøret limen 
på, skal du sætte lappen på.

Efter at du har puttet limen 
på, skal du smøre det ud over 
hullet.

Efter du har skrabet på hullet 
med sandpapir skal du putte 
noget lim på.

Efter at du har fundet hullet 
skal du bruge noget sandpapir, 
så du kan slibe der hvor hullet 
er.

Efter at du har gjort det, skal 
du have en spand med vand, 
hvor du putter et stykke af 
slangen ned i for at se, om der 
kommer bobler ud. Hvis der 
gør, er der et hul.

Når du har sat lappen på, skal 
du begynde at sætte slangen 
ind i dækket igen.

Efter du har fået dækket på 
fjæljen, skal du pumpe luft i 
slangen.

Når du skal putte dækket tilba-
ge på fjæljen, skal du massere 
dækket på plads, men hvis du 
ikke kan gøre det sidste stykke, 
kan du bruge et dækjern.

Før du pumper luft i slangen, 
skal du først sætte ventilerne 
tilbage. Efter det skal du bruge 
lidt luft i slangen for at den 
ikke folder ind i dækket.
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