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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

:-)

Juli udgaven af ”SMØREN” er lavet af: Kasper P., Marie, Tina, Nadia, 
Aleksander, Mark, David, Jonathan
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Line stemmer for første gang til 
et folketingsvalg.

Menuen var selvfølgelig valg-
flæsk.

Mange af eleverne i PGU stemte for første gang til valget i juni. 
Stationsvej har sendt os disse billeder fra dagen.

Stationsvej har stemt :-)

På vej til afstemningstedet.

Stationsvej på valgdagen



SMØR
KLATTEN ”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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Elverne på Medielinjen har længe klaget  
over at elkedlen er for langsom, derfor blev 
der købt en ny elkedel. Vi testede den nye 
elkedel af i forhold til den gamle og startede 
dem samtidig. Resultatet var næsten dødt løb 
- den gamle var stort set lige så hurtig som 
den nye. Men alting er godt for noget, nu fik 
vi igen en elkedel over i det lille køkken.

SANGSTJERNEN 
KJELD!
Kjeld fra garteneriet blev 
spurgt til grillfesten om 
han ikke ville være med til 
at synge singstar? Svar fra 
Keld: ”Hvis jeg skal synge 
skal I have besøg af  
glarmesteren på mandag, så 
dårligt synger jeg”  

JONNA 6 ÅR 
Alle medarbejdere var inviteret til Jonnas 
fødelsdag, mange var dog i tvivl om de skulle 
sige tillykke med de 60 eller 6 år, hun ser jo 
så ung ud :D

Nede på Sølund var der teltbarduner, som 
alle næsten var ved at falde over. Rikke  
sagde til Marie at hun skulle passe på med 
ikke at falde over bardunen. Lige efter var 
Rikke selv ved at falde over bardunen. 

PAAAAS PÅÅ  
BARDUNERNE :D

AFSKEDSSPIRAL???
Marie og Jette snakkede om, at 
de har fået lavet alle afsnitte-
ne til gyserhistorien, og dertil 
kommenterede Kasper: ”Hvilken 
afskedsspiral?” 
Både Jette og Marie kunne ikke 
forstå, hvordan Kasper kunne 
hører ordet afsnit som afskeds-
spiral, men syntes at det var 
sjovt og grinede lidt af det.



Onsdag den 17. juni holdt PGU reception for de elever, som til juli afslutter deres STU- 
forløb. Afgangselevernes kolleger, venner fra bofællesskaber og deres familie var inviteret til  
overrækkelsen af kompetencebeviserne. Der blev holdt tale af forstander Thomas Søndberg, som 
også overrakte kompetencebeviser og roser til de stolte elever.
Eleverne som blev fejret var: Nikolai Pedersen, Line Østerballe Brøchner, Peter Fanger, Jonas  
Kammersgaard, Jesper Udengaard, Alexander Sakhat, Thomas Ivashka Jensen, Kasper Poulsen  
og David Bo Jensen.

STU - Afslutning
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Sølund Festival
I sidste uge var jeg på Sølund Festival. Vi tog 
af sted onsdag, men nogen skulle hjælpe med 
at sætte telte op, så de tog af sted om tirsdagen. 
Jeg hørte mange koncerter. Jeg hørte bl.a Hej 
Matematik, Wafande, Stine Bramsen, Gnags, 
Rasmus Walter, Infernal og mange flere. Men 
bassen var så høj, at jeg ikke kunne holde ud 
at stå forrest. Jeg sov i telt sammen med Tina, 
Line og Maria. Det var hyggeligt, men det var 
meget koldt om natten, så jeg blev nødt til at 
sove i min flistrøje. Vi skulle selv sørge for både 
morgenmad og aftensmad. Mig, Kasper og 
Robin havde vores eget mad med i en køletaske. 
Det bestod af pastasalat og pølsehorn som vi 
lavede nogle dage før vi skulle af sted. Men om 
aftenen købte vi vores aftensmad på pladsen 
eller i Netto. Jeg synes det var en mega fed tur. 
Gid jeg kunne rejse en uge tilbage i tiden og 
opleve det hele igen. 
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Skær kyllingen i små tern. Hæld kyllingen i en stor gryde og stej 
kødet tilsæt salt og peber

Hæld kyllingen over i en skål Smelt noget smør Tilsæt mel, og rør godt rundt

 Bliv ved indtil det ligner en bolle Tilsæt vand og vandet fra aspargsen og 
rør rundt

Hæld noget fløde i, smag til med bullion 
terninger (Okse/Kylling)

Du skal bruge:

Kylling 500 gr
Asparges 1 dåse
Bullion 2 stk (Okse,Kylling)
Fløde
Vand
Mel
Smør
Salt & peber
Tartelet skaller

Tarteletter 
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Hæld kylling og asparges i gryden og rør 
det rundt indtil ønskede konsisten
smag til med salt og pebber

Sæt ovnen på 190 grader og
varm tarteletterne i ca. 7-10 min. Velbekommen!

Så fik Tina og Dorte diplom og 
kan med rette lave forløb med 
jer. De har nu også lært alt om-
kring afvænning, hvilket betyder 
for både rygning og andet man 
er “hocked” på.

De har fået lavet et fantastisk 
rum på Toftevej som er klar til 
brug. De vil planlægge et ry-
gestop kursus snart, både for 
medarbejdere og elever. Så I må 
gerne starte på en motivations-
sang!
Alle er velkomne til at benytte 
sig af tilbudet. Nada er godt for 
rigtig mange ting! Er du i tvivl 
så ring og få en snak med Tina 
eller Dorte.

Nada rum på Toftevej
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Rygning får aldrig en renæssance i Danmark.
Det vurderer en række forskere i forbindelse med 
tyveårsmarkeringen for det første rygeforbud i 
Danmark, skriver Kristeligt Dagblad. Rygning er 
faldet med cirka 1 procent om året. Fortsætter det 
sådan, vil antallet af rygere inden for 15-20 år være 
nede på 0.

 Rygning bliver aldrig 
populært

Nyheder

Facebook: Skal man sige højt 
hvem man stemmer på?

De fleste fortæller gerne hvor de har tænkt sig at 
sætte deres kryds ved valget på torsdag. Men der er 
også nogle, der heller vil holde den oplysning for 
sig selv - eller i en snæver kreds - og benytte sig 
af retten til at holde sit kryds hemmeligt. De fleste, 
der vælger at holde den politiske overbevisning for 
sig selv, forklarer det med, at de oplever negative 
reaktioner fra andre: Og så er der dem, der gerne 
fortæller det i nogle sammenhænge – men holder 
mund i andre sammenhænge: 

Nets advarer nu om snyde-mails, hvor danskere 
bliver opfordret til at at afgive deres NemID koder. 
Afsenderen udgiver sig for at være en bank, men det 
er fup, slår Nets fast. Det digitale login-system 
NemID er fredag aften omkring klokken 21 igen 
oppe at køre. Det oplyser Nets til TV 2.

Nets advarer mod 
snyde-mails om NemID

Smukt sommerfænomen set i 
nat over Danmark

I aftes lige omkring midnat fik nogle sig et smukt 
syn, da et af atmosfærens sommerfænomener pryder 
himlen mod nord over hovedstadsområdet. 
Skyerne ligger meget højere oppe end det normal 
vejr og de skyer, som vi kender fra hverdagen, og 
det er de højest beliggende skyer, som vi kender 
til. Vi skal helt op i 80-85 kilometers højde for at 
finde de lysende natskyer, og i den højde har vi den 
såkaldte mesosfære. Man kan kun se skyerne midt 
på sommeren, hvor mesosfæren er særdeles kold 
med temperaturer på ned til -100 til -150 grader.12
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Den 1. juli var Medielinjen 
på sommerafslutningstur 
til Oplev Parken. Vi starte-
de dagen med rundstykker 
på medielinjen. Derefter 
kørte vi til Hjortshøj hvor 
parken ligger. Vi spillede 
fodboldgolf, og havde 
mad med som vi grillede. 
Jeg synes, at det var en 
rigtig god tur og vi havde 
det sjovt. 
Det kan godt anbefales at 
tage derud en tur hvis i 
vil prøve at spille fodbold-
golf.

Medielinjen på tur til Oplev Parken 



Gartneriet
 har tra

vlt m
ed at ord-

ne haver hos bofællesskaber, d
er 

slås græs, klippes hæk, luges 

m.m.

Selvbetjen
ingen går godt, der bli-

ver solgt meget is
ær i w

eekender 

- dejlig
t med en butik som kører 

selv :-)

Tømrerne har været ude og brække gulv op og 

fået en masse gamle gulvbrædder som kan 

bruges til mange ting, bl.a. caféborde, senge-

gavle, butiks bagvægge m.m. De er også ved  

at bygge et stort skur til Elcon som skal levere 

det til Vestas – de skal bruge det til store gene-

ratorer. De har meget travlt da der er en stram 

dadline på opgaven. Samtidig skal de hele 

tiden sørge for klargøring af værelser  

rundt i husene.

14



Gartneriet
 har tra

vlt m
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Selvbetjen
ingen går godt, der bli-

ver solgt meget is
ær i w

eekender 

- dejlig
t med en butik som kører 

selv :-)

Medielinjen ligger hver 

måned en del arbejde i 

”Smøren” - artikler skal 

skrives, opskrift skal 

laves, interview af ele-

ver og værksteder og 

avisen skal layoutes og 

sættes op. Slideshow til 

STU-reception og hæfter 

og Cder blev lavet fra  

Kreta turen til de elever 

som havde været med.

Kantinen er nu tømt og klar til den helt store ombygning. Medar-bejderne er nu i praktik på andre værksteder eller holder ferie. Da Medie var forbi var der kun Tina og Pia at finde, de havde travlt med at ordne forskellige ting, bl.a. rydde op i gammelt kantine tøj, og bestille nyt. Ordne map-per, opskrifter og generelt rydde op på lager m.m.
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Hvilket år bliv U.S.A 
uafhængig?

1776 1756 1856

Hvilken flod var det 
George Washington 
krydsede?

Missisipi Delaware Washington River

Hvad hed U.S.A’s 
første præsident?

George Wahington Abraham Lincoln Teddy Roosenvelt

Hvem var U.S.A’s 
største forræder?

Benedict Arnold Timmyte Mudd Jim Konnien

Hvem købte U.S.A 
Alaska fra?

Kina Rusland Frankrig

Hvad står U.S.A for? United State of Ame-
rica

United State Alliance United State Alterna-
tive

Hvor mange stater er 
der i U.S.A?

49 50 54

Hvor mange præsi-
denter har U.S.A haft?

32 41 44

Hvad hed den første 
Engelske koloni?

New England Jamestown King city

Hvad var det, der bliv 
smidt i havnen den 
16. december 1773?

Kaffe Te Pudder

Hvilket land opstod 
der under den store 
guldfeber i 1896?

Texas Canada Alaska

Hvad hed organisa-
tion for befrielse af 
slaver?

The Resistance Undground Railroad Slave Liberity

Hvad skulle Englæn-
derne finde i U.S.A?

Nyt land Guld Natur

Hvilken af disse 
grøntsager kommer 
oprindeligt fra U.S.A?

Agurk Kartofler Pebberfrugt

Hvad står stjernene 
for i det amerikanske 
flag?

Antal stater De er bare til pynt Antal præsidenter

Quiz om Amerikas historie
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Start

Slut

Labyrint opgave
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YU-GI-OH! for begyndere
Spillet starter med at begge spillere blander deres deck (de kort 
du bruger) som skal være på mindst 40 kort og højst 60. 

Begge spillere starter med 8000 life point. Spillet begynder med 
at begge spillere trækker 5 kort fra deres deck. Den der starter 
kan ikke angibe i deres første tur. En tur består af 6 faser. 

Draw Phase (hvor man trækker et kort), 

Standby Phase, (hvor man tænker over hvad man vil gøre)

Main Phase (hvor man kan påkalde og aktivere normale ’spell 
card’)

Battle Phase (Hvor du kan angribe modstanderes monstre eller 
hvis de ikke har nogen monstre deres life point direkte).

Main Phase 2 (hvor du kan gøre det samme som i main phase), 

End Phase (slutter din tur og modstanderen får sin tur).

Spillet består af 3 slags kort. Monstre, spell og trap kort.

Monster kort er det du bruger når du skal give skade eller påkal-
de andre monstre.

Spell kort er de grønne kort. Der er forskellige slags som hver 
gør noget specielt.

Trap kort er det samme som spell kort, men de skal have været 
på banen i mindst 1 tur, før de kan bruges.

Kunne du tænke at lære at spille YU-GI-OH  - så kan du her få en kort forklaring og 
intruduktion til spillet. Spillet er et strategispil, hvor man bytter og sælger kort.

18



Interview af Rasmus Egerod Leth

Hvad handler spillet om?

YU-GI-OH er et trading card game (et spil hvor man spiller og bytter kort) så man har et udvalg af 
forskellige kort som alle sammen gør nogle forskellige ting. Man bytter og køber sig til forskellige kort. 
Og så bruger man dem til at lave et deck af disse kort som man kan bruge til at spille mod andre.

Hvad får man ud af det?

Man får sjov og udfordringer, man kan mærke når man spiller godt og man har det hyggeligt med 
andre. Sammen med fælleskabet møder man andre som spiller. Man får muligheden for at konkurre på 
et højt niveau. Man kan tage til store internationale turneringer med store præmiepuljer.

Hvornår begyndte du at spille?

Jeg begyndte, da jeg var 14 år.

Hvorfor begyndte du at spille?

Jeg spillede stort set kun med venner i fritiden, og så hørte jeg så om en stor turnering i Kolding, som 
jeg prøvede at tage til. Det var sjovt, men fik tæv fordi jeg var nybegynder. Der hørte jeg om turnering i 
Århus. Og så begyndte jeg gå til det, og så har jeg spillet lige siden

Hvordan har du det med at spille YU-GI-OH?

Jeg synes det er rigtigt underholdende og sjovt. Jeg begyndte at blive mere konkurrence-præget, så 
noget af det bedste jeg ved når jeg spiller, er at jeg ved jeg spiller en vigtig kamp, og man kan mærke 
presset og at man ved, at man spiller sit bedste, og at man strækker efter at spille perfekt.

Overvejer du nogensinde at stoppe med at spille?

Der har været nogle gange, hvor jeg har sagt det for sjov, fordi der er udkommet nogle nye overpowe-
red kort (Kort der gør, at det bliver for stærkt). Men jeg har aldrig seriøst overvejet det. Hvis jeg nogen-
sinde stoppede med at spille, ville jeg nok spille et andet tradingcard game fx, Magic eller Force Of Will.

Hvad er det du er bedst til at spille? XYZ, Synchro eller Fusion?

Jeg er god til at bruge alle afhængig af situtationen. Men kan bedst lide at bruge XYZ.

Ville du anbefale det til andre og hvis ja, hvorfor?

Jeg vil klart anbefalde det til andre. Fordi det er et sjovt og hurtigt kortspil, hvor man kan udfordre sig 
selv og andre og samtidig havde det sjovt og få en god oplevelse ud af det.

Hvem spiller det?

Fra man forstår engelsk. Men mest når man er imellem 16 -24 år.
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PGU grillfest
Si

ng and dance st
ars

Fredag den 19. Juni var der PGU fest og 
der var ca. 35 tilmeldte. Festen startede  
kl. 15.30 hvor vi ankom og bordene var 
allerede dækket og der var pyntet op.

Det startede med at vi spillede forskellige spil 
som kongespil, undbold, dart, og forskellige  
kortspil/uno, nogle andre sad og hyggede sig. 
Der var mange, der havde taget pænt tøj på. Man 
kunne købe øl og sodavand for sine egne penge. 
Vi fik grillmad og pastasalat.

Jeg og Marie snakkede meget sammen og vi 
havde det sjovt. Bagefter var der hygge med 
musik og man kunne også spille Singstar. Der var 
mange, der dystede mod hinanden for sjov, og 
jeg turde selv prøve det, selvom det var svært. 

Man kunne vælge mellem at synge mange  
forskellige sange. Festen skulle stoppe kl. 23:30, 
men der var nogle der skulle tidligere hjem, så  
festen sluttede ca. kl 22:00. Det var en hyggelig 
aften.                          
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PGUer UNDER
LUPPEN

:-)

Aleksander
Arbejder på 
Medielinjen og  
bor på Nyvej
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Navn: Alexander

Fødselsdag: 11/06-1994

Stjernetegn: Tvilling

Antal søskende: 1 storesøster 

Hvis jeg var et dyr, var jeg en: Hund

Hvilket musik hører du: ABBA og Queen  

Kæledyr du har eller har haft: 3 katte, 6 killinger 
og 1 hund

Dine hobbies/interesser: YU-GI-OH og spil

Yndlingsdyr/hadedyr: Hunde/Slanger og andre 
krybdyr

Person jeg gerne vil møde:  
ABBA

Skuespiller, der skulle spille mig i film:  
Eddie Murray

3 ting jeg ville tage med på en øde ø: Et fly, en dunk 
benzin og en pilot

Hvis jeg vandt 10.000 Kr: Sætte dem på opsparingen

Største oplevelse: Da jeg fik mit eksamensbevis

Hvordan har du det i PGU: Jeg har det godt!
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Husets forbandelse 

Vi spurtede op ad trappen, men vi nåede ikke at komme ret langt, før jeg pludselig kunne 
mærke, at nogen tog fat i mit ben. Med et skrig faldt jeg hele vejen ned ad trappen. Nej, jeg 
faldt ikke. Jeg blev trukket ned!  
”HJÆLP!” skreg jeg, så det gav genlyd i pyramidegangen. 
”Hold din kæft!” råbte mumien, og gav mig en lussing med sin papirindpakkede hånd.  
Heldigvis gjorde det ikke ondt. Men det gjorde mit hoved til gengæld. Det dunkede af smerte 
efter mødet med de stejle trappetrin.
 
”Hold din kæft!” råbte mumien, og gav mig en 
lussing med sin papirindpakkede hånd.  
Heldigvis gjorde det ikke ondt. Men det gjorde 
mit hoved til gengæld. Det dunkede af smerte 
efter mødet med de stejle trappetrin. 
”Hvad gør vi med tøsen her?” spurgte mumien 
slesk, da vi stod for foden af trappen.
Den ene mumie kløede sig eftertænksomt i  
nakken.
”Vi kunne jo… drukne hende!” foreslog han 
med et ondskabsfuldt grin. 
”Fremragende idé!” jublede den første mumie. 
”Og bagefter gør vi det samme med ham  
drengen. Så kan vi få os et ordentligt måltid, når 
de nu engang er døde. De skal ikke tro, at de kan 
slippe levende fra os. Jeg mindes tydeligt den 
dejlige smag af menneskekød. Kan I ikke huske, 
da den lille pige havnede her i vores fælde for 
snart halvtreds år siden? Jeg savner sådan den 
smag” fortsatte han med et ondskabsfuldt grin. 
De tre andre mumier grinede hånligt med.

 
Den lille pige, tænkte jeg.  
Det måtte selvfølgelig være spøgelsespigen!    
”Hvor er I bare dumme at høre på!” sagde jeg 
vredt.
Den første mumie vendte sig mod mig med et 
sæt.
”Jamen dog, lille tøs. Jeg havde næsten helt 
glemt, at du var her!” sagde han. ”Og hvor vover 
du at fornærme mig!”
Han fandt en stor skarp kniv frem, der lå i en 
kasse ved væggen. Han gik hen til mig, og 
snittede et stykke hud af min hånd. Jeg skreg 
af smerte, mens jeg med væmmelse betragtede 
blodet, der dryppede ud af hånden, og ned på mit 
i forvejen beskidte tøj. 
”Det var bedre nu, ikke?” spurgte mumien med 
et hånligt grin.  
Han tog kniven op til sin papirindpakkede næse, 
og lugtede til blodet, der langsomt dryppede 
fra den. Jeg kunne se blodpletter dryppe ned på 
sandet.

Fortsat
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”LEA!” hørte jeg pludselig en velkendt stemme 
råbe. 
”Tom!” skreg jeg tilbage af mine lungers fulde 
kraft. Tom kom styrtende mod mig med Dylan 
lige i hælene. Han havde knyttede næver, som 
om han var parat til at give mumierne et slag 
med dem. 
”Tom, jeg tror ikke…” råbte Dylan efter ham. 
Men der var ingen, der fik at vide, hvad Dylan 
ikke troede, før Tom lå helt livløs på jorden.
Jeg kunne ikke få et ord frem. I stedet for ord 
kom der kun tårer. De strømmede ned ad mine 
kinder som et mindre vandfald. Dylan kom stor-
mende mod mig.
”Slip hende fri!” buldrede han. 
Dylans gennemsigtige ansigt blev tomatrødt af 
vrede. Jeg havde aldrig set ham så gal før! Jeg 
kastede et blik på Toms livløse krop. 
”L-lever han?” fik jeg hulkende fremstammet.
”Aner det ikke. Jeg tjekker lige” sagde Dylan, og 
gik hen til Tom, der stadig lå helt ubevægelig på 
sandet. Dylan bøjede sig ned over ham.
”Han lever!” meddelte han efter at have under-
søgt ham grundigt. ”Han er bare besvimet. Vi må 
få ham vækket hurtigst muligt”
”Gudskelov” sagde jeg lettet.
”Mumierne må have givet ham en ordentlig en 
på kassen” sagde Dylan hviskende. 
”Åh, hvor sødt!” sagde den ene mumie slesk. ”I 
får slet ikke lov til at vække ham. Jeg æder dren-
gen til forret! Og pigen til dessert!” fortsatte han.
”Hvad mener du med jeg?” råbte en anden  
mumie. ”Måtte vi ikke også få noget?”
”Det kommer an på…” begyndte den første 
mumie. ”Om I klarer jeres opgave. I skal drukne 
børnene!” fortsatte han.
Jeg rystede over hele kroppen. Jeg vidste, at der 
ikke var nogen vej tilbage. Jo… måske hvis jeg 
skyndte mig at smutte op ad trappen, mens mu-
mierne kiggede den anden vej. Det var sikkert 
vores eneste chance for at undslippe. Jeg bed 
mig selv i læben, til det gjorde ondt, og spur-
tede af sted op ad de stejle trappetrin. Jeg kom 
ikke ret langt, før den ene mumie pludselig stod 
foran mig. Han greb fat i mit håndled. Hårdt. 
Jeg begyndte at skrige som aldrig før. Sparkede 
i et desperat forsøg på at komme fri af mumiens 

jerngreb. Snoede mig som en slange. Bed som et 
rasende, vildt dyr.
”Du kan lige så godt lade være med at gøre  
modstand. Du har ingen grund til at anstrenge 
dig, lige før du skal dø” sagde mumien ondt. 
Den ene mumie holdt mig fast og fulgte mig ned 
langs gangen, mens de tre andre gik bag Dylan 
og Tom, som var lige i hælene på mig. 
Vi endte i et stort rum, hvor der var et kæmpe 
bassin. Vandet var spejlblankt og roligt. 
”Hvem skal vi dræbe først?” spurgte den ene 
mumie.
”Tja.. Damerne først, som man plejer at sige” 
sagde den anden mumie slesk.  
”Hvis du er en god svømmer, kan du måske 
holde dig i live i nogle minutter” sagde den ene 
mumie til mig. ”For vandets temperatur stiger og 
stiger, indtil det koger”
Han skubbede mig hårdt ned i det iskolde vand. 
Jeg faldt skrigende i vandet med et plask. Vandet 
sprøjtede til alle sider. 
”Er det ikke sjovt?” spurgte den ene mumie. 
”Det her er underholdning for livet! Det er lige-
som at se folk blive halshugget i gamle dage!” 
jublede han.
”Du er sindssyg!” sagde Dylan vredt. 
”Vær dog glad for, at du er et spøgelse. Ellers 
havde vi helt sikkert også slagtet dig, din kvaj-
pande” sagde mumien irriteret.
Dette fik Dylan til at holde sin mund. Han havde 
bare lyst til at give mumien den største sviner i 
hele verden. Men inderst inde var han klar over, 
at det ville gøre mere skade end gavn. 
Jeg kunne mærke, at vandet blev varmere og 
varmere. Til sidst var det så varmt, at jeg kunne 
mærke det gennem mit tøj. Hver bevægelse var 
en pine. 
”Nå, arbejdet kalder, venner. Vi skal lige ud 
og ordne nogle ting. Og I vover på at stikke af, 
for så ved I godt, hvad der sker” sagde den ene 
mumie.  
Sammen med de tre andre mumier gik han ud af 
rummet, og ud i gangene. Dylan fulgte dem med 
øjnene, indtil de var ude af syne.
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SVScon 8. - 10. Maj 2015. 
Min første og sidste SVScon

- Skrevet af Nadia på Medielinen. 

Weekenden d. 8. - 10 Maj var jeg i Herning 
til noget, der hedder SVScon. Det var et 
stort arrangement for dem, der godt kan 
lide den japanske kultur, anime, manga og 
cosplay.  Jeg var for det meste en dreng ved 
navn Amerika fra Hetalia sammen med 
en af mine bedste veninder, som engang i 
mellem skriftede sig over til enten Canada 
eller Irland. Der var så mange flotte kus-
tumer gemmen hele connen, jeg så endda 
mange der “cosplayede” fra mine yndlings 
animer. Jeg så også endda en der cos-
playede min yndlings champion i Leauge 
of Legends ved navn Ashe, men nåede 
aldrig at få et billede af hende. Der skete 
ikke så meget om fredagen, kun lørdag og 
søndag. Lørdag eftermiddag var jeg inde 
at se mit allerførste panel der hed “Heta-
lia Nordic 5” panel, det var virkelig sjovt. 
Nordic 5 er min yndlingsgruppe fra serien. 
Lørdag aften var der et cosplay-show, som 
varede næsten helt til midnat, men der var 
også mange acts med, omkring 30 stks.  
Søndag formiddag - eftermiddag, var det 
stille og roligt. Folk begyndte at pakke lige 
så stille ned og slappede af efter en lang 
con. 

Cosplay - 
Det er en forkortelse af 
‘Cos’tume og Role’play’.
Du kan være lige hvad 
du har lyst til.  

Hetalia er en japansk 
manga, som er en anime på 
snart 6 sæsoner. Hetalia be-
tyder faktisk “Useless Italy/
Ubruglige Italien”.  
Ja, det handler om alle næsten 
verdenslande, på en sjov 
måde hvor de er mennesker 
og som har landenes navne. 

Et panel er hvor du eller i en 
gruppe har aftalt, hvad man 
skal lave og folk kommer og 
ser det. Det kan være lige fra 
konkurrencer, sandhed eller 
konsekvens, små lege og alt 
muligt andet. Folk kan  
endda spørge løs til en 
bestemt person. Men man 
skal være i in-character hvis 
man er i cosplay til et panel! 
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Her er lidt billeder fra SVScon jeg tog, 
men det er ikke ret mange da jeg for det 
meste gik rundt og så det hele

Her kan du se The Nordic 5. På det første billede til venste kan du se Island, Norge, Danmark, 
Sverige og Finland. Men på det andet billede har Finland og Sverige skriftet plads.
I serien går Island faktisk rundt med sit kæledyr ved navn Mr. Puffin. Mr. Puffin er en slags 
pingvin, men den kan flyve og også snakke. 
Et lille hint: Island og Norge er faktisk bødre, og Norge er den ældelste af dem begge.  

Her kan du se Canada og Rusland. På de 2 andre billeder kan du se hvordan de rigtigt ser 
ud. Canada er det første og Rusland det andet. Det er faktisk sjældent, at man ser Canada i 
serien... 
Folk kan nemlig ikke se ham, selvom han er i det samme rum som de andre nationer. Han 
er nemlig ‘usynlig’ for de andre undtagen Amerika, Frankrig og England. 
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Onsdag 1.
Torsdag 2.
Fredag 3.
Lørdag 4.
Søndag 5. Mikkel 21 år
Mandag 6.
Tirsdag 7.
Onsdag 8.
Torsdag 9.
Fredag 10. Victor 24 år
Lørdag 11. David 22 år
Søndag 12.
Mandag 13.
Tirsdag 14.
Onsdag 15.
Torsdag 16.
Fredag 17.
Lørdan 18.
Søndag 19.
Mandag 20.
Tirsdag 21.
Onsdag 22.
Torsdag 23. Amalie 23 år
Fredag 24.
Lørdag 25. Anders P 19 år
Søndag 26.
Mandag 27.
Tirsdag 28. Tivoli Friheden med PGU
Onsdag 29. Mark 19 år
Torsdag 30.
Fredag 31.

Juli 2015

Husk at tilmelde dig 
Tivoli-turen til din vej-
leder inden den 13 juli.
Igen i år tilbydes tur til 
Tivoli Friheden den 28. 
juli. Vi kører fra Banevej 
kl. 15:00 og vi er hjemme 
om aftenen igen :D


