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Indhold

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

:-)

Marts udgaven af ”SMØREN” er lavet af: Kasper P., Marie, Tina,  
Camilla, Danny, Sannie, Martin, Oliver, Mads, Michael, Anders
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Fed FIFA aften
Der har været holdt hygge- 
aften med Fifa spil på  
Banevej - der blev hygget 
med pizza og god stemning.

Podiet så således ud:
1. Andreas Kjær
2. Casper Bertram
3. Casper Rømer 

TILLYKKE



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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FORÆLDRE INFO OM SMØREN
På Medie er vi ved at lave et løsblad hvor vi 
opfordrer elevernes forældre til at læse 
SMØREN så de kan følge med i hvad der sker 
i PGU. Kasper skrev som følgende på seddelen 
efter input fra Rikkes hånd skrevne seddel: 

”I Avisen kan du  
læse Start og Smal  

om hverdagen i PGU.”

Kasper blev mobbet lidt da ingen forstod 
hvad han havde skrevet. Men da vi så Rikkes 
seddel gav det hele lidt mere mening. Kasper 
havde bare skrevet hvad man kunne tolke af 
Rikkes kragetær. 

EN ”TØRLAGT” 
KASPER
Kasper og Rikke står 
inde på kontoret og  
kigger ud af vinduet  
og ser at solen skinner. 
Kasper udbryder ”Nu kan 
jeg komme tørlagt op til 
bussen.” 
Tørlagt betyder 
normalt ædru, vi vidste 
slet ikke at Kasper drak :)
Eller måske han mente 
tørskoet.

HAR NOGEN EN SAMLING  
AF TANDBØJLER?
På medie sidder vi og snakker om hvad folk 
eventuelt kan samle på til vores nye artikel 
serie ”Samlerne” – Kasper meddeler tørt 
”Måske man samler på tandbøjler”

En aften stod menuen på suppe på Borupvej. 
De måtte dog finde på noget andet at spise 
da suppen var blevet ”rigeligt ”saltet. Det 
blev der grint lidt af og de har lært for  
eftertiden IKKE at salte maden for meget :-) 

PAS PÅ...

Hvem er hvem?
Det er ikke uden grund at 

folk i Hornslet kigger langt 
efter Ala - ligner han ikke 

SnoopDog?



Efter en lang bustus ankom vi endelig 
til hotellet, vi fik tømt bussen og spist 
morgemad og derefter tog vi ned for at 
lejer udstyr.
Nybegynder tog op til skiskole og de 
øvede tog længer op på bjeget.
Skiskolen tog hele føste dag og det 
halve af anden dag.

Hver dag omkring kl 14-15 stod den på 
afterski hvor vi fik øl, sodavand eller 
varm kakao.
Efter afterski tog vi tilbage på hotelt 
for at gå i bad og gøre os klar til af-
tensmad, som bestod at forret, hoved-
ret og dessert.

Hver aften mellem kl 20-21 mødets vi 
og snakket om dagen, der blev uddelt 
en klokke til dem der havde gjordt en 
særlig indsats for at holde det fælles 
humør oppe, klokken skulle man så ha 
på næste dag.

Der efter var det op til os selv at un-
derholde hianden.
Nogle ville bare slappe af på sengen 
andre spille spil, nogle spillede ”jeg 
har ardrig” som er et drikke spil og 
nogle blev fulde, men ingen blev for 
fulde.

Der var ikke nogle store skader i år 
men vi var ømme og nogle mere end 
andre.
Alt i alt var det en god tur til Østrig.
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Denne måned i ”Gaming News” kigger 
vi på indie gamet ”Medusa´s Labyrinth” 

og det store spil RainbowSIX|SIEGE

Vi snakker først om ”Medusa´s 

Labyrinth” det er et indie horror game 

hvor du går ned under jorden i en 

kæmpe labyrint, men mens man er 

dernede skal man passe på monstre der 

vandrer rundt og prøver at slå dig ihjel.

De monstre man kommer forbi er basseret 

på nogle historier der stammer helt 

tilbage fra 2000 år siden.

og det er også det som historien er bygget 

op på. Spillet et meget mørkt og dystert, 

og det er ikke for den let skræmte person.

Nu skal vi så snakke om ”RainbowSIX|SIEGE” 

det er et nyt FPS hvor man er 5 vs 5. Et hold som 

er attackers og et hold som er defenders. Hele 

banen er ødelæggelig og man kan gøre noget 

ved alle døre og vinduer i håb om at forsvare 

gidslerne bedre eller komme ind til gidslerne, 

men man skal passe på for man må ikke skyde 

gidslerne for så taber man kampen. Der er dro-

ner og radiostyrede biler man kan bruge til at 

kigge om hjørner med for at se hvor modstan-

derne er. ”RainbowSIX|SIEGE” er et super nyt 

og fedt spil og hvis man kan lide FPS spil skal 

men helt afgjort prøve det.

FPS = FIRST PERSON SHOTER = Spil set fra den persons perspektiv/synsvinkel som du 
spiller.
VS = VERSUS = Oppe imod.
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Min praktik i PGU
Jeg hedder Kirstine og er 21 år gammel.  
Min 2 ugers praktikperiode på PGU 
Rosenholm er næsten færdig, og jeg har 
været rigtig glad for at være her.  
I den første og anden uge, har jeg været  
henholdsvis i kantinen og på medielinjen. 

I kantinen har jeg været i gang med fysisk 
arbejde  fra jeg mødte ind til at jeg tog hjem, 
og så har jeg været lidt træt i kroppen efter 
arbejde. Efter en dag på medielinjen har det 
nærmere været hovedet, og jeg har trængt til 
at hvile øjnene lidt, fordi at jeg jo har siddet 
og kigget meget ind i en skærm.   
Men begge værksteder har været fede på 
hver deres måde, og jeg er generelt blevet  

taget super godt imod og har haft det godt  
socialt herude, hvilket jeg sætter stor pris på.      

Jeg har haft ret svært ved at passe ind på 
mine tidligere skoler. Blandt andet fordi, at jeg 
har et handicap, som gør, at jeg ser lidt an-
derledes ud. 
Jeg har både gået i en såkaldt ”normalklasse” 
og en såkaldt ”specialklasse”.
Begge dele har været problematisk, for jeg  
er hverken ”normal” eller ”unormal”. 
Jeg er bare mig, og det tror jeg, at jeg kan 
få lov at være på PGU, for det virker som et 
sted hvor der er plads til alle uanset hvem 
man er. 
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Nu er det snart slut med at se fjernsyn på 
gammeldags vis. Indtil nu har 23 kanaler siden 2009 
kørt videre analogt. På den liste er blandt andet DR1, 
TV2, TV3 og Kanal 4. Yousee har i dag omkring 1,1 
millioner kunder i alt.

9. februar går dine analoge 
tv-kanaler i sort

Nyheder

Titanic genopstår: Skal sejle i 
2018

Titanic skal sejle igen i 2018. Det har det australske 
selskab Blue Star Line sat sig for, og den tro kopi 
af det legendariske luksusskib skal søsættes under 
navnet ‘Titanic ll’. Skibet kommer dog til at rumme 
et par hundrede flere passagerer end det oprindelige 
Titanic (2435 passagerer mod 2223, red.), ligesom 
der vil være plads til 2700 redningsbåde mod 1178. 
Skibet kommer dog til at rumme et par hundrede 
flere passagerer end det oprindelige Titanic (2435 
passagerer mod 2223, red.) ligesom der vil være 
plads til 2700 redningsbåde mod 1178.

Et af skolereformens kerneelementer - den lange 
skoledag - kan snart være fortid flere steder i landet. 
Fem dage senere betød det brev, at børnene på flere 
af kommunens skoler kunne gå tidligere hjem. I en 
rundspørge til 21 af landets kommuner, foretaget 
af Berlingskes børneavis Kids’ News, svarer ni af 
kommunerne, at de allerede har givet den mulighed 
videre til skolelederne.

Lange skoledage kan snart 
være fortid mange steder

Ekstreme prisfald: Laveste 
benzinpris i 6 år - tank nu

Februar er en god måned for de danske bilejere. En 
gennemgang af priserne, som TV 2 har foretaget. 
viser, af vi skal helt tilbage til 23. december 2009 for 
at finde priser, der er lige så lave, som de er lige nu. 
Diesel er ligeledes dykket kraftigt på det seneste, og 
alene de seneste to døgn lyder prisfaldet på diesel på 
20 øre. Ifølge FDM vil priserne vil være cirka 2,47 
kroner lavere end sommerens priser. 
• I februar rammer listeprisen for en liter benzin     

10,19 kroner.
• Finder du de billigste steder at tanke, kan du 

finde benzin, der er omkring 1,50 kroner lavere 
end listeprisen.8



Pigeaften
Tirsdag var der pigeaften på 
Toftevej. Sannie og jeg ankom ved 
19-tiden. Anette og Tina havde  
taget en masse tøj med, som vi 
måtte prøve og få gratis. Jeg fandt 
selv tre bluser. Mange af pigerne 
prøvede meget af tøjet, og ikke alt 
så lige smart ud når man fik  
det på. Det grinede vi meget af. 
Bagefter var der hygge med chips, 
cola og gulerødder. 

9 ud af 12 var mødt op og kommer 
gerne igen en anden gang. 
Jeg håber, at der bliver flere pige- 
aftener i PGU da vi jo er i undertal 
i forhold til drengene og må holde 
lidt sammen :)
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Sannie´s samling

Hvad samler du på? Viskelædere.

Hvordan kom du i gang med at samle på dem? 
Da jeg var ca. 13-14 år flyttede min søster til en ny 
lejelighed med sit barn og dem der boede der før 
hende havde en pose med forskellige viskelædere 
som min søster måtte få og så kom min søster og 
spurgte mig om jeg ville havde dem og siden da har 
jeg samlet på viskelædere. 

Hvor lang tid har du samlet på dem? I ca. 8-9 år.

Hvad kan du lide ved at samle på dem? jeg syndes 
det er sjovt og hyggeligt at samle på dem fordi der 
findes så mange slags i alle mulige farver.

Bytter du med andre? Nej jeg vil aldrig bytte mine 
viskelædere med andre.

Kender du andre der samler på det? Nej ikke rigtigt.

Hvor mange har du? Ca. 229 viskelædere.

Hvilken/hvilket er dit/din ynglings: Mit store lilla 
bjørne viskelæder.

Hvilken/hvilket er dit/din ynglings: Mit store lilla 
bjørne viskelæder.

Hvordan bruger du din samling? De ligger i en fin 
æske og så en gang i mellem tager jeg dem ud og 
kigger på dem for det synes jeg er hyggeligt.

Hvordan får du nyt til din samling? nogle gange får 
jeg nogle men som regel køber jeg dem selv hvis jeg 
ser nogle jeg kan lide og ikke har i forvejen.

Samler du på andet? Ja jeg samler også på serviet-
ter, glansbilleder og postkort.
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Danny´s samling

Hvad samler du på? Strandglas.

Hvordan kom du i gang med at samle på dem? 
Jeg fandt noget Strandglas helt tilfældigt da jeg var 
ved at gå en tur på Århus stranden fordi der var en 
udstilling langs stranden, lige siden har jeg været in-
teresseret i det fordi det var noget helt nyt jeg aldrig 
før har set.

Hvor lang tid har du samlet på dem? I ca. 1 år.

Hvad kan du lide ved at samle på dem? Jeg for lidt 
motion fordi jeg plejer at tage 5-6 timer til at gå på 
stranden og lede efter dem da de er svære at finde og 
det synes jeg er dejligt.

Bytter du med andre? Nej det gør jeg ikke fordi der 
ikke er andre jeg kender som der samler det og/eller 
gider at bytte.

Kender du andre der samler på det? Det gør jeg 
ikke.

Hvor mange har du? 145 stykker strandglas.

Hvilken/hvilket er dit/din ynglings: : Mit lys orange 
strandglas fordi det er en sjælden farve.

Hvordan bruger du din samling? . Jeg bruger det 
ikke til noget, jeg samler bare fordi jeg kan lide det

Hvordan får du nyt til din samling? Jeg tager en 
tur til stranden og leder efter nogen

Samler du på andet? Ja jeg samler på ædelsten
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8 almindelige drømmesymboler
Her er en liste med 8 almindelige drømmesymboler i tilfældig rækkefølge. 

1. Aliens: At drømme om aliens er meget almindeligt 
i den forstand at du i drømme ofte møder personer og 
væsener som du ikke rigtig kan placere. De kan være 
fremmede i den forstand at du ikke rigtig kan placere 
dem, deres sprog, skikke, adfærd, opførsel er ny, an-
derledes for dig og du ved således ikke rigtig hvorledes 
du skal kategorisere dem, på hvilken hylde de hører til 
- ven, fjende, inspirerende, irriterende. I drømme søger 
din underbevidsthed at skabe orden og finde svar. Når 
du i drømme møder en fremmede, en alien, en person, 
et væsen som du ikke rigtig kan placere, er dette udtryk 
for at din underbevidsthed viser dig en problemstilling, 
en udfordring, en side af din personlighed, som den 
gerne vil have dig til at forholde sig til. 
At blive bortført af aliens er udtryk for et ønske om at 
blive adopteret, accepteret af en gruppe, en frygt for at 
nogen eller noget skal komme og tage noget fra dig - 
din familie, din kæreste, din karriere, din økonomi eller 
lign.

3. Djævlen: Djævlen symboliserer noget der er fare-
truende, idet vi er ofte er vokset op med djævlen som 
skræmmebillede. Djævelen optræder gerne når du er 
klar til at tage kampen op med dit lavere emotionelle 
selv. Det kan virke voldsomt og overvældene at stå 
overfor - eller møde Djævlen i drømme, men faktisk 
er det et godt symbol, da man her får chancen for at 
rydde op i sine mere ”ondskabsfulde” sider. Kiggede du 
djævlen i øjnene, symboliserer det at du er klar til at stå 
ved og erkende dine fejltrin, og dine ”djævlske” 
sider som vi alle besidder. Hvis du løb fra Djævlen, 
symboliserer det, at du er bange for konfrontationer, 
at du ikke er klar til at se på dig selv og dine mindre 
heldige sider. Som modstykke til Gud, repræsenterer 
Djævlen det onde. Se på dit forhold til Kristen religion 
- og læg mærke til hvad ”Djævlen” betyder i dit univers. 
Hvis du er opvokset i et kristet hjem, antyder drømmen 
skam.

4. Labyrint: At finde ud eller ind i en labyrint er en 
kompliceret opgave. En labyrint i en drøm vil næsten 
altid betyde, at du oplever dit liv særlig kompliceret og 
indviklet for tiden. Hvis du forsøgte at komme ud af 
labyrinten, men har mistet orienteringen, kan drøm-
men og din underbevidsthed hentyde til din livsretning 
i dit vågne liv, måske har du mistet ”færden” af hvor du 
er på vej hen? Hvis du derimod fører andre mennesker 
igennem en labyrint, betyder drømmen at du hjælper 
mennesker i den ydre verden til at finde deres retning 
i livet. Drømmen kunne opfordre dig til at begynde at 
guide andre mennesker, fordi du faktisk har potentialet 
i dig! Men tænk også på hvordan labyrinten så ud, hvor 
den lå, var det mørk nat og gav anledning til frygt, eller 
klar dag? Måske var det en leg du legede som barn, og 
så vil drømmen henvise til din barndom.

2. At være blind: Det kan være skræmmende ikke at 
kunne finde vej i en drøm (alt er sort), men normalt er 
det en konstruktiv advarsel: måske er man ved at miste 
orienteringen i det vågne ydre liv? Man er forblændet 
af ydre forhold og og har mistet evnen til at se sit liv 
nuanceret og at være i kontakt med dine følelser for 
hvad der opleves ret og vrang. Men det at være blind er 
også at leve i mørket, så se på forholdene og de andre 
symboler i drømmen.
At miste synet er symbol på, at der er noget du ikke vil 
se i øjnene i dit vågne liv, eller ligefrem noget du ikke 
kan få øje på, men som er nødvendigt at du tager hånd 
om.
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8 almindelige drømmesymboler

6. Rutschebane: Drøm om at køre i rutschebane 
er ofte ubehagelig. Man sidder fastspændt og kan 
hverken springe af eller stoppe op. Det går op og 
ned og man har fornemmelsen af at blive kastet 
rundt i en vaskemaskine. Man har ingen styring  
eller kontrol og dette er hvad drømmen handler 
om. Man har ingen kontrol over et eller andet. 
Drømmen kan betyde, at man er ved at bevæge sig 
ind på et område, hvor man ikke har nogen  
kontrol, at man er ved at komme ud på usikker 
grund. Alternativt kan drømmen også symbolisere 
livets op- og nedture, alt efter hvordan rutscheba-
nen er og hvordan man har det i drømmen.

5. Berømte personligheder: En drøm hvori der 
indgår en berømt personlighed - rockstjerne, poli-
tikker etc. - er et glimrende drømmesymbol, da det 
så tydeligt fortæller at det vi drømmer om, oftest er 
symboler på noget andet, der ofte ikke har meget 
med det egentlige drømmesymbol at gøre - men 
mere hvad vi forbinder med drømmesymbolet. 
Altså er tolkningen af hvad en berømthed  
betyder for din drøm, helt afhængig af hvad du har 
af kendskab og relationer til berømtheden samt 
hvad du forbinder med berømtheden.

7. Søvn: En del af drømmeren sover, f.eks. hendes 
samvittighed eller hendes tro. Det er ganske mystisk 
at drømme at man drømmer. Det kan naturligvis være 
fordi du ikke helt er faldet i søvn og gerne vil sove.  
Måske opfordrer drømmen dig til at få mere hvile. 
Drøm om at du betragter en anden sove peger på  
kærlighed og omsorg overfor personen. Måske også et 
ønske om at personen tager det lidt mere med ro, giver 
sig mere tid til nærvær. Drøm om at vågne op og det 
så er et helt uventet tidspunkt - fx fordi du har taget en 
middagslur og bliver overrasket over tidspunktet, hvor 
du vågner op tyder på, at du ikke har helt orden i dine 
gøremål og aftaler. Der er noget som sejler og som du 
bør få mere styr på. Drøm hvor man har fornemmelsen 
af at være halvt vågen, men alligevel fanget i drømmen. 
Man kan fornemme ting der foregår omkring en og at 
det er vigtigt at man vågner, men kan kun vågne halvt 
op, man er forvirret og forstår ikke helt, hvad der sker 
omkring en, og man kan ikke bevæge sig, selvom man 
prøver. I disse tilfælde er vi midt i drømmen.  
Vi drømmer bare at vi er (halv) vågne. Disse drømme 
optræder typisk når vi i drømme nærmer os nogle  
problemområder som gør virkelig ondt og det hænder 
da også tit, at vi umiddelbart efter disse drømme våg-
ner op og er forvirret et kort øjeblik, i tvivl om vi stadig 
befinder os i drømmen.

8. Afføring: Det handler oftest om, at vi skiller os 
af med noget psykisk (tanker, erindringer, hand-
lemønstre) som egentlig har været noget “lort” at 
bære rundt på. At tisse i drømme kan betyde det 
samme. Men der kan være flere vinkler på at lave 
afføring/tisse i drømme.
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På  Medie afholdes der P
rem

ier P
ro 

 

kursus vi vi læ
re at klippe fil

m.  

 

Der er
 også arbejdet på at lave ny  

 

Facebook profil -
 håber vi i h

ar  

opdaget :-
) PGU hjemmeside og værksteds-

hjemmesiden arbejdes der også meget på at få
 

opdateret
.

Rosenholm festival billet
ter, 

hjemmeside  

og plakat er 
der g

ang i og så skal der  

laves billed
er ti

l at sælge på markeds- 

dagen i H
ornslet d

en 30. april -
 hvor  

PGU værkstederne har en
 stand.

Gartneriet har lige afholdt et  
uges kursus i økologi. Det gik  

rigtigt godt og alle blev meget  

klogere på hvad det vil sige at dyrke  

økologiske planter.  
Selv emballagen er økolofgisk  
- det er den Dorthe viser på 
billedet. Og så kan man på  
Gartneriet se at foråret er  
på vej :-)

HURRA - Tømrerne er færdige  

på Hornbjergvej og det er blevet  

superflot - det var svært at tro at  

det kunne blive så godt da man fulgte  

med fra starten. Nu går de i gang 

udvendigt med flisebelægning omkring 

huset. De har også en opgave med at 

få vores nye skilte med PGU logo sat 

op på facaden af hallerne. Pauser har 

de dog også - Andreas gav kage den 

dag Medie var forbi :-)
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dagen i H
ornslet d

en 30. april -
 hvor  

PGU værkstederne har en
 stand.

Se lige den fantastiske morgenbuffet 
kantinen serverede for medarbej-
dere på kommunen - sikke et måltid 
at starte dagen på :-)Malene og Chris har været i gang 

med at tage hygiejne kursus - det  
er lidt en anden udfordring at kunne teorien når de er vant til  

den praktiske udførelse af  kantinearbejdet.

www.facebook.com/pgu.rosenholm
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    Vædderen:
21. Marts - 20. April

Element: Ild
Hersker: Mars

Ædelsten: Diamant
Farve: Klar rød

Hvordan man genkender en Vædder: Vædderen kan let 
identificeres ved sit nette og slanke - til tider lidt slikkede 
ydre. Deres valg af klare farver (ofte blodrødt) falder straks 
i øjnene. Deres beklædning er uden for mange dikkedarer, 
der kan hindre bevægelsesfriheden. Vædderens livstil er lige 
på og uden omsvøb, energisk og ukompliceret. I selvskab 
med andre er Vædderen altid den der straks vil gøre noget og 
sommetider uden at overveje konsekvenserne.

Fysiske kendetegn: Væddere har ofte buede øjenbryn, formet 
som symbolet på deres stjernetegn. Linjen i vædderens næse 
er tit lige og  markant. Almindeligvis er de slanke af bygning 
og til tider direkte magre; ikke desto mindre har væddere 
en stærk fysik. Begge køn foretrækker løstsiddende tøj, der 
tillader uhæmmet bevægelsesfrihed. De bobler af energi og 
kan ikke sidde stille i mere end 5 minutter af gangen.

Vædder-kvinden: Vil gerne spille alle rollerne. Men somme-
tider får ydre betingelser hende til at undertrykke sin styrke 
og i sin magt. I stedet for prøver hun at overføre sin vilje 
til andre. Det er en sørgelig misforståelse. Hun må absolut 
anerkende sin egen styrke i stedet for uophørligt at jage en 
partner som er stærkere end hende selv. Med dette  umulige 
mål bliver hendes elskere alt for hurtigt til gamle venner. 
Hun er stædig og vedholdende i sin kærlighed, hun sidder 
ikke bare undselig og venter på frier. Hvis hun ser en mand 
som interesserer hende, så er manden ikke et øjeblik i tvivl 
om hendes interesse. Om han kan opretholde hendes inter-
esse, afhænger hovedsageligt af om han kan give lige så meget 
som han får.

Vædder-manden: Han er altid oppe på mærkerne. Kunne han 
bare lære at tænke sig om, så ville der ikke være mange, der 
kunne udkonkurrere ham. Lærer han det ikke, kan han blive 
farlig for sine omgivelser. Der er så meget selvbevidsthed i 
ham, at det næsten er umuligt ikke at tro på, at han har ret 
og at man bør følge ham. Som elsker er han ukompliceret, 
går aldrig på kompromis og er (mærkeligt nok) uselvisk. 
Man skal virkelig have fart på, hvis man skal følge med i hans 
konstante behov for at blive stimuleret, men han er et giv-
ende menneske, og hans entusiasme og livlige temperament 
smitter.

Vædderen
En stor kasse med rakketter uden låg. En gnist, og det hele 

futter af.


Tyren
Meget spændende til at begynde med, men der vil være 

store forskelle, som vil  være svære at udligne.


Tvillingen
Forholdet vækker stor interesse, men der vil være for store 

gnidninger.


Krebsen
De vil ikke nøjes med at flyve til månen sammen med dig, 

de vil straks bygge en stige helt op til stjernerne.


Løven 
Er det dem som vikler dig rundt om deres lillefinger, eller 

holder du dem i din hule hånd?


Jomfruen
Hav øjne og øre åbne, når du har med Jomfruer at gøre.



Vægten
Enten vil du være helt fortabt over deres store charme og 

tiltrækningskraft eller også ender det helt katastrofalt.


Skorpionen
Citrontræet er smukt, men om man kan lide frugterne er 

en smagssag.


Skytten
Den store frihedselsker vil møde eskapisten. Ingen af jer 

vil ændre taktik.


Stenbukken
Det er et formidabelt team. Men du må hellere sørge for 

en solid springmadras.


Vandmanden
Det er kun en meget beslutsom vædder, som kan stange 

muren ned til vandmanden.


Fisken
En forførende forbindelse, men du må lære at behandle 

deres drømme med forsigtighed.


Sådan passer Vædderen med de andre 
tegn:
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    Tyren:
21. April - 21. Maj

Element: Jord
Hersker: Venus
Ædelsten: Safir

Farve: Dæmpet blå

Hvordan man genkender en Tyr: Se efter deres letgenkende-
lige fysiske træk og typiske adfærdsmønstre: Fastlåste me-
ninger, forudrettet vrede i diskussioner og bevidst modstand 
mod hurtige bevægelser ændringer. De klæder sig konserva-
tivt med i øjnefaldende tilføjelser. De er jorbundne, besidder-
iske og inkarnerede familiemennesker.

Fysiske kendetegn: Tyrenakke, lav pande og krøllet hår er 
meget almindeligt. Tyren elsker søde sager og kaloriemættet 
mad. Hvis det ikke var for deres utrolige stædighed (der gør 
dem istand til at holde en diæt, hvis det virkelig er nødven-
digt), ville de alle sammen være fede. Inders inde er de livsny-
dere. De elsker velduftende essenser og foretrækker varme 
klimaer og luxuriøse omgivelser, selvom de sjældent fremtur-
er. Kvinder tiltrækkes af blødt behageligt tøj med blomster-
mønster. Allerede meget tidligt i barndommen træder tyrens 
fysiske kendetegn frem.

Tyre-kvinden: Er næsten uimodståelig. Hun er venlig, føjelig 
og smuk. Hvis hun har en fejl, så må det være den at hun faktisk 
er for perfekt, ligesom et reklamebillede. Det er ikke, fordi hun 
er specielt knyttet til hjemmet, men hun har en særlig evne til at 
få alting til at se nemt ud. Hemmeligheden bag hendes succes er 
delvis, at hun kritisk gennemgår alle potentielle friere, lige indtil 
hun finder én, som vil hjælpe og tilskynde hende til at udvise 
den mest fuldendte effektivitet. En sådan partner vil betragte 
hendes sensitive sider som et stort plus.

Tyre-manden: Han er simpelthen en Karl Smart. Han er så 
afslappet, at han er lige ved at gå bagover. Han er normalt 
smart klædt på, han bevæger sig lækkert og du ser ham tit på 
de mest fashionable natklubber, hvor han fører sig frem hen 
på de små timer. På jobbet er han en mester i at komme uden 
om de ting, han ikke kan klare; derfor optræder han altid 
roligt og med ansigtet i de rigtige folder. Det er næsten unød-
vendigt at sige, at det bare er skuespil. I virkeligheden er han 
nervøs og humørsvingende og genert, men han har en med-
født elegance, som får selv hans mest klodsede bevægelser til 
at se ud, som de var kreeret af en koreograf. Også privat har 
han hele tiden brug for bekræftelse, og han trives her med 
masser af fysisk kontakt. Du finder ham næsten aldrig uden 
en elskerinde, som han kan forbavse med sin veltrænede sex-
teknik, men han finder sjældent en elskerinde, som selv giver 
ham andet og mere.

Sådan passer Tyren med de andre 
tegn:

Vædderen
Det bliver et liv med truende vulkaner. Tyren er glødende 

og Vædderen kommer i udbrud.


Tyren
I virkeligheden er du overhovedet ikke stædig. Det er dem 

som må lære at give sig!


Tvillingen
Det er som at have en spyflue på sit værelse, først jager 

man den, men efterhånden mister man interessen.


Krebsen
Det nytter ikke noget at lege forsagt her. I står simpelthen 

på gloende pæle.


Løven
De kridter skoene fast (og det gør du også).



Jomfruen
Dette er en meget kreativ forbindelse. Jomfruen finder på 

ballade og Tyren finder på flugtmuligheder.


Vægten
Det kan blive en god forbindelse, hvis du kan overbevise 

Vægten om, at Tyre er alletiders.


Skorpionen
Så nær ved og dog så langt fra.



Skytten
Tyren får brug for et meget stort sommerfuglenet til at 

fange denne lyse, flygtige kærlighedssommerfugl.


Stenbukken
Som cement forstærket med stål, er jeres kærlighed stærk, 

robust og vedholdende.


Vandmanden
Det vil være ligesom at have en DC10’er i baghaven,  

nytteløst medmindre man har en startbane.


Fisken
Et meget nemt forhold, lige til at gå ind i, men svært at 

komme ud af.


  Ægte kærlighed           Sexuel tiltrækning
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Størrelse
Selvom tigerne er de største medlemmer af kattefam-
ilien, er de også den art, der varierer mest i størrelse. 
Den største underart er den sibiriske tiger (Panthera 
tigris altaica), som bliver over 3,5 m lang og vejer over 
300 kg. Den mindste underart er sumatratigeren (Pan-
thera  
tigris sumatrae), der kun bliver 2 m lang og vejer om-
kring 100 kg.

Bytte
En tiger er i stand til at nedlægge dyr, der er dobbelt 
så store som den selv, hvilket gør den til et af naturens 
mest frygtede rovdyr. Deres byttedyr inkluderer typisk 
bøfler, hjorte, vildsvin, aber og andre større pattedyr, 
men de kan også æde mindre dyr såsom øgler, pinds-
vin, rotter o.lign. Hvis en tigers bytte er for stort, vil 
den i nogle tilfælde trække det hen til et krat og dække 
det med blade for at vende tilbage til det senere.

Tænder
Ligesom sin forfader, sabeltandstigeren, er tigeren 
meget afhængig af sine tænder for at overleve. Hvis en 
tiger mister sine hjørnetænder pga. skader eller alder, 
mister den evnen til at dræbe de fleste af sine byttedyr 
og dør almindeligvis af sult kort tid efter.

Territorier
Tigere lever alene og afmærker deres territorier for at 
holde rivaler på afstand. Selve afmærkningen sker via 
urin og kradsen i træer. Tigernes territorier kan være op 
til 100 km2 og hantigere har generelt større territorier end 
huntigere. Hantigernes territorier overlapper desuden 
ikke hinandens (i modsætning til hunnernes) 

Øjne
De fleste tigere har gule øjne, men hvide tigere har typisk 
blå øjne. Dette skyldes, at genet for blå øjne hænger sam-
men med genet for hvid pels. På samme måde hænger 
genet for skeløjethed sammen med førnævnte gener og 
derfor har en del hvide tigere blå, skelende øjne.

Syn
De fleste tigere har gule øjne, men hvide tigere har typisk 
blå øjne. Dette skyldes, at genet for blå øjne hænger sam-
men med genet for hvid pels. På samme måde hænger 
genet for skeløjethed sammen med førnævnte gener og 
derfor har en del hvide tigere blå skelende øjne.

Fødeindtag
I modsætning til løver lader hantigere typisk hunnerne 
og ungerne æde først. Tigere slås kun sjældent om ned-
lagt bytte og æder normalt først, når det bliver deres tur.

Brøl
Brølet fra en tiger kan høres på 2–3 kilometers afstand 
og bruges udelukkende til at kommunikere med andre 
tigere. Dette betyder også, at tigere ikke brøler, når de 
angriber (selvom de fleste har et andet indtryk fra fil-
menes verden).
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Urin
En tigers urin (afføring) lugter kraftigt af popcorn med 
smør! En tigers urin afslører dens alder, køn og repro-
duktive tilstand overfor andre tigere (de kan lugte sig 
frem til alt dette) 

Jagt
Selvom tigere er hurtige på korte distancer, kan de ikke 
løbe hurtigere end hovdyr som f.eks. hjorte. Derfor bru-
ger de typisk en anden taktik; de sniger sig op på byttet 
og angriber bagfra eller fra siden. 

Striber
Tigernes karakteristiske stribede pels bruges som cam-
ouflage, hvilket er essentielt i forbindelse med jagt. 
Ligesom menneskets fingeraftryk er tigernes stribe-
mønstre unikke  dvs. der findes ikke to tigere med det 
samme stribemønster. Striberne på pelsen findes også 
på tigernes hud; så selvom man barberer en tiger, vil den 
stadig have striber (dette gælder i øvrigt også katte) 

Parring

Parring kan foregå hele året, men er mest almindeligt 
mellem november og april. Huntigerne kan kun blive 
drægtige i 3–6 dage hver 3.–9. uge. Drægtigheden kan 
vare 93–112 dage, men gennemsnittet er 105 dage

Antal
Tigeren er et af verdens mest truede dyr. Forskere mener, 
at der kun er 3200 tigere tilbage i naturen. 

Kuld
En huntigers kuld består almindeligvis af 2 – 3 unger. I 
nogle tilfælde kan kuldet dog bestå af helt ned til 1 unge 
og helt op til 6 unger. Tigerunger fødes blinde og hjæl-
peløse, og har en fødselsvægt på 680 g – 1.400 g.

Opvækst
Halvdelen af alle tigerunger når ikke at blive voksne.  
Tigerungerne kan først jage når de er omkring 18 
måneder gamle og bliver sammen med deres moder 
indtil de er 2-3 år gamle. Herefter finder de deres eget 
territorie.

Spinden
Katte kan spinde, når de indånder og udånder – tigere 
kan kun spinde, når de udånder.

Svømning
I modsætning til kattedyr er tigere gode svømmere. De 
bruger ofte søer til at køle af i løbet af dagen, ligesom  
tigerunger ofte leger i vand. Tigere svømmer ofte flere 
kilometer i forbindelse med jagt og i mindst et tilfælde 
har man observeret en tiger, der har svømmet omkring 
30 km på én dag! 

Den hvide tiger
Den hvide tiger, er den smukkeste tiger. Den er til 
gengæld også den sjældneste af næsten alle store katte. 
Den er nært beslægtet med både den sibiriske tiger og 
den bengalske tiger. 

Levesteder
Bengalsk tiger: Indien, Nepal og sydlige Kina.

Indokinesisk tiger: Sydøstlige Asien fra Myanmar og 
det sydlige Kina i nord til den malaysiske halvø i syd. 

Malaysisk tiger: Malaysiske halvø og sydlige Thailand. 

Sibirisk tiger: Østlige Sibirien, østlige Kina og nordlige 
Korea.

Sumatratiger: Sumatra.
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PGUer UNDER
LUPPEN

:-)

Kamilla Poulsen Elley 
Arbejder på kantinen 
og bor på Toftevej
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Navn: Kamilla PoulsElley 

Fødselsdag: 31.07.1998

Hvor kommer du fra? Århus

Stjernetegn: Løve.

Antal søskende: 6 brødre.

Hvad job kunne du godt tænke dig? Noget med at servere og anrette mad,  
lidt ligsom på kantinen.

Har du en kæreste: Ja.

Yndingsfrugt/Hadefrugt: Jordbær/ingen hadefrugt.

Yndlingssport/Hadesport: Fodbold/ishockey.

Yndlingsret/Haderet: Spaghetti carbonada og lasagne/ingen haderet.

Hvad er det værste du ved: Utroskab.

Hvis jeg var et dyr, var jeg en: Skildpadde.

Største oplevelse: Skitur med PGU.

Kæledyr du har eller har haft: Vi har haft mange hunde.

Dine hobbies/interesser: Fodbold/Fitness.

Yndlingsdyr/hadedyr: Hund/edderkopper og rotter og mus.

3 ting jeg ville tage med på en øde ø: Mobil/medicin/varm og god dyne.

Hvis jeg vandt 10.000 kr: Ny computer, resten skal sættes i banken.

Hvad skal du efter PGU? Det har jeg ikke planlagt endnu

Hvordan er det på dit arbejde her i PGU? Det er meget godt og jeg kan godt  
lide at være her, da jeg lærer mange ting.

Hvad er det bedste ved at være ved PGU? At man får så mange gode venner,  
og at folk ikke dømmer en.

Det værste ved PGU: Er den lange vejledning til kl. 22 og at man først må gå kl. 19
21



Find 10 fejl

Fejlene finder du på det øverste billede.
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Da du kommer hjem  

bemærker du, at der flyder 

vand ud under døren. Efter du er 

kommet ind, kan du se, at nogen har 

glemt at slukke for vandhanen. Der er 

masser af vand på gulvet, telefonen virker ikke 

og der er ingen andre i nærheden.

Til din rådighed har du: en støvsuger, en  

haveslange (10 m), et tomt badekar, en 

spand, en klud og en kurv. Hvordan 

starter du med at få situationen 

under kontrol? 

Hvad hedder Kaj og Andreas unger? 
Svar: Fuglefrø

 

I et omrejsende tivoli, kom en dreng hen 

til en bod, hvor manden sagde: Hvis jeg kan skrive 

din nøjagtige vægt på dette stykke papir, så skal du give 

mig 50 kr., hvis ikke, så giver jeg dig 50 kr.  

Drengen så sig omkring, men kunne ikke se nogen vægt, så 

han indgik væddemålet, tænkende at uanset hvad manden 

skrev, ville han bare hævde, at han vejede mere eller mindre 

end det. Men resultatet blev, at han endte med at betale  

manden 50 kr. Hvordan vandt han væddemålet?

Svar: Manden gjorde nøjagtig, som han sagde han ville og skrev  

”Din nøjagtige vægt” på et stykke papir.

En morder er dømt til døden. Han kan vælge mellem tre døre. Det første rum er fyldt med skudsal-
ver, det andet med snigmordere med ladede våben og det tredje er fyldt med løver som ikke har spist i 3 
år. Hvilket rum er sikrest for ham?
Svar: Rummet med løver. Hvis løverne ikke har spist noget i 3 år ville de for længst være døde og derved ikke til trussel for nogen.

Hvornår har spøgelserne fødselsdag?

- Det har de i næste uhhhhh!

Hvad får du hvis du blander en 
vampyr med et vækkeur?
Svar: En gru opvækkenende skabning.

Sjove gåder og spørgsmål

Svar: Sluk for vandet.
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Nytår er den eneste officielle feriedag i Vietnam og Kina, 
det er så børn en gang om året kan tage en pause fra 
skole og have det lidt sjov. Traditionen har, ligesom  
mange andre kulturers traditioner, sit helt eget hav af  
forskellige sager til at symbolisere sig selv med. En af de 
ting er røde kuverter med lidt penge til unge og dessert 
som hedder en månekage, som bliver lavet, så man kan 
nyde en snack mens man kigger sig omkring i gaderne 
der er fyldt med sælgere og butikker som har pyntet op til 
nytår. 
Bánh chưng er en anden ret som kan minde en lidt om 
kødtærte, og den bliver pakket ind i bananblade og kogt i 
noget tid, men i stedet for dej er der ris, som er blevet far-
vet grønt af dens indpakning af bananplade. Udover risen 
er der nogle stykker kød og bulgur som stilles på bladene 
efter de er blevet blødt lidt op i noget vand, og så bliver 
bladene lagt i en firkantet form af træ og pakket sammen 
med noget snor efter at fyldet er kommet i. På den måde 
holder pakken sammen på det hele imens det koger 
voldsomt i en gryde med nogle andre pakker og farver det 
ydre lag af ris grønt så det for en helt unik farve.

   VIETNAMESISK NYTÅR
Mandag d. 08/02-2016 er en speciel dag for alle kinesiske og 

vietnamesiske børn og unge fordi det er nytår. 

En gang om året fejrer mange asiatiske folk kinesisk/viet-
namesisk nytår, og uanset hvor de er i verden, så følger 
man datoen i den asiatiske kalender og samler familien 
omkring hjemmet, hvor man så får et dejligt måltid med 
ens kære, og derefter bliver der delt røde kuverter ud til 
børn og unge med lidt håndøre i for at give lidt held til 
personen der tager imod kuverten. 
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Min mor lagde mærke til at allerede da jeg var cirka 2 år 
gammel at jeg ikke var alder svarende, hvilket egentlig 
bare betyder at jeg ikke udviklede mig så hurtigt som dem 
på min egen alder. Når jeg blev frustreret på grund af 
dem omkring mig ikke forstod mig, så blev jeg rasende og 
smed mig på jorden hvor at jeg sparkede ud i luften, råbte 
og skreg. Jeg smadret mit værelse dagligt, ved at smide 
ting på jorden, smadre fjernsyn og så rev jeg alt mit tøj i 
stykker. Min mor opdaget også hurtigt at jeg havde socia-
le vanskeligheder, plus hyper mobileled. 

Da jeg fyldte 3-4 år kom nogen fra kommunen hjem til 
os og observeret hvordan jeg var hjemme og så blev jeg 
indlagt til en udredning ude på psyk(Børn og handicap-
centeret.)  

Da jeg fyldte 6 år fik vi endelig diagnosen udviklingshæm-
met, (Sent udviklet) Efter at ha fået diagnosen kom jeg 
på Lystrup skole i en normal klasse, men efter 3 måne-
der ringede min lærer og fortalte min mor at det ikke var 
muligt for mig, da jeg faldt alt for meget bagud og havde 
utrolig svært ved at koncentrere mig i timerne. Så blev jeg 
flyttet over på Katrinebjergskolen som var en af de eneste 
skoler dengang som havde speciale klasser for børn med 
særlige behov.

Da jeg startede var jeg utrolig volddig overfor både de 
andre elever, lærer og alle omkring mig. Jeg nægtede at 
lytte efter, lave lektier og jeg var bare altid sur eller trist. 
Jeg har selv en mistanke om at de fleste af mine vredes 
udbrud var fordi at jeg ikke følte mig hørt eller forstået på 
daværende tidspunkt, så jeg tog mine frustrationer ud på 
andre. 

Efter folkeskolen har jeg været på produktionsskole i Egå, 
handelsskolen ude i Viby, hvor at jeg fik tilbud om at rejse 
til Spanien hvor at jeg var i en måned. Senere flyttede jeg 
til Holland i 4 måneder, men vendte så hjem til Danmark 
hos min mor og hendes kæreste Poul.

I dag er jeg 22 og ved at gøre klar til at flytte ind på PGU 
i Hornslet. 
Jeg er ikke volddig længere, men jeg har selvfølgelig 
stadigvæk tendens til at blive lidt pigesur over ting, og har 
sommetider skænderier med min mor som alle børn og 
forældre har. Min sygdom har ændret sig siden jeg var 
lille. Da jeg er blevet ældre og mere moden. 

I dag er jeg bare altid mentalt træt, jeg har det utrolig 
svært socialt da jeg føler mig super akavet og kan kom-
me til at råbe meget. Det gør at jeg har det bedst i mit 
eget selskab, men jeg prøver på at blive mere social. Jeg 
er tit deprimeret uden at kunne forklare hvorfor, men jeg 
bliver rigtig ked af det når folk ikke lytter til mig eller prø-
ver at forstå mig. Jeg er tit meget forvirret i mit sind, så 
jeg vandre meget rundt i min egen verden. Jeg er impul-
siv og man skal gentage ting til mig mange gange da jeg 
let bliver distraheret ISÆR af dyr! Jeg hader øjenkontakt. 
Jeg bruger tit mine hænder når jeg skal forklare ting. Jeg 
håber at min tid i PGU vil lære mig at blive social og jeg 
kan flytte for mig selv og få et normalt liv bedst muligt.

I  forbindelse med mit ophold ude på PGUs Medielinjen er jeg blevet bedt om at skrive en 
artikel til deres avis og derved har jeg valgt at fortælle om min egen erfaring med at være 
udviklingshæmmet.

Livet med særlige behov (udviklingshæmmet)
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P
  

Antal personer: 6 

4 pære (evt. lidt flere) 
250 gram hvedemel 
150 gram smør
150 gram sukker 
1 ts vanilliesukker
1 æg 
1 sps vand   

Ingredienser

Skær pærerne i stykker 

Samle smør og - melbland-
ningen  med ægget og 
vandet, så den bliver til en 
dej.

Vej melen af 

Pæretærte 

Smuldre smøret i melet. 
Tilsæt de anførte mængder 
sukker og vanilliesukker 

Skræl pærerne 

Vej smøren af 
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P Put nu dejen i tærtefor-
men(også op af formens 
kant)er)

Læg pærerne i tærtefor-
men ovenpå dejen 

Smør en tærteform

Når formen er fyldt med 
pærer putter man dejlåget 
ovenpå 

Stil nu tærten i ovnen ved 
200 grader (alm. ovn) i 30 
minutter.

Her er så det færdige resultat :)

Rul dejen ud (gem noget 
af den til tærtens låg)
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Marts 2016
Tirsdag 1.
Onsdag 2. Oliver Lauritsen 18 År UFL: indendørs minigolf
Torsdag 3. Camilla Jensen 23 År
Fredag 4.
Lørdag 5.
Søndag 6. Christina Gudmann Pedersen 23 År
Mandag 7.
Tirsdag 8.
Onsdag 9. UFL: Generalforsamling
Torsdag 10.
Fredag 11.
Lørdag 12.
Søndag 13.
Mandag 14.
Tirsdag 15. Michael Thomas Cention Bruun 23 År
Onsdag 16. UFL: Påskeklip
Torsdag 17.
Fredag 18.
Lørdag 19.
Søndag 20. Palmesøndag
Mandag 21.
Tirsdag 22. UFL:Bestyrelselsmøde
Onsdag 23. UFL: Påskelukket
Torsdag 24. Skærtorsdag
Fredag 25. Langfredag
Lørdag 26.
Søndag 27. Påskedag
Mandag 28. 2. påskedag
Tirsdag 29.
Onsdag 30. UFL: Klub aften (spilleaften)


