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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

:-)
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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! :-)

SÆLGES SAMELUT!!!
På besøg i genbrugs spotter Mark en stak 
tallerkener med et prisskilt. Mark har 
svært ved at læse skråskriften  
og spørger 
faglærer hvad 
betyder  
”SAMELUT”. 
På skiltet stod 
”Sælges samlet”

PLADSMANGEL PÅ 
VÆRELSE...

Marie, Sannie og Kasper 
kiggede på et billede af en 
uhyggelig kælder. Marie 
siger ”der vil jeg ikke sove 
nede”. Sannie siger: “Jeg 
vil ikke engang sove der 
hvis jeg fik en million”. 
Så siger Kasper “Hvad nu 
hvis du fik hele verden” Sannie svarer: “Men den 
kan jeg da ikke have derhjemme, det har jeg ikke 
plads til”.
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HVAD LAVER CASPER!!!
Ny elev, Casper på kantinen spørger faglærer 
”Kan du se hvad jeg laver nu?” Nej, siger fag- 
lærer, hvad laver du Casper? ”Jeg ser film” 
:-))))))

HVEM ER 
STÆRKEST?
Stor sten skulle 
fjernes fra gartneri 
grunden. Traktoren 
måtte se sig slået og 
bøje sig i støvet for 
den store sten!!!

Sælges 

Samelut

ONKEL ANDERS I EN SNEMAND!!!

Marie, Sannie og Kasper snakker om filmen Far 
til fire på hjemmebane, og Kasper kommenterer 
en scene i filmen, hvor Onkel Anders og Per kører 
sammen på en motorcykel. Kasper siger, at Onkel 
Anders sidder i en sidevogn, men for de andre 
lød det som om, at han sagde at han sidder i en 
snemand.  

Normalt hilser man hinanden 

”Godmorgen” - men til Morten 

på Medie gør vi en undtagelse, 

der hilser vi ”GodMorten”
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Martin har fundet et jakkesæt, en skjorte, en skovmandsskjorte, et halstørklæde  
og en sweatshirt. Sættet har kostet 195 kr og det er købt i Genbrugsbutikker i Hornslet.

Hvis DU kunne tænke dig at få taget billeder og komme i avisen i det  
sæt genbrugstøj, så kontakt os.  

Genbrug 
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Onsdag 
Kl. 7 hentede Rikke os på Stationsvej og så 
kørte vi op mod Frederikshavn. Vi skulle nå 
Ørnereservatet nord for Aalborg kl. 10. Men 
vi sad fast i kø på motorvejen i to timer, fordi 
der var sket et færdselsuheld, så vi nåede ikke 
at se Ørnereservatet. Vi besluttede os for at 
tage i Aalborg Zoo i stedet for. I zoo så vi bla. 
et par aber og vi fandt Rikkes familie, ha-
hahhaa :D 
Efter Aalborg Zoo og en god frokost (sand-
wich fra kantinen) kørte vi til Frederikshavn 
og gik på shopping, indtil vi kunne komme 
ind på vores hotelværelser. Da vi havde slap-
pet lidt af gik turen til “The Reef ” som er et 
badeland, hvor der både er bølger og vild lys. 
Der var selvføligelig også rutsjebaner og alt 
det, der hører til et badeland. Nu var vi ved at 
være trætte, men inden sengetid skulle vi lige 
have noget aftensmad. Vi var i badelandet i 3 
timer, så der er ikke noget at sige til, at vi var 
trætte.

Torsdag 
Dagen startede med morgenmad, og så gik 
turen til den berømte palmestrand. Igen var vi 
heldige for palmerne var kørt i stald dagen før 
- øv. I stedet kørte vi en tur på havnen, hvor vi 
var så heldige at se en kæmpe stor bordplat-
form. Herefter gik turen til Bangsbo Fortet, 
som er en fæsting, der stammer fra 2. ver-
denskrig. Vi var nede i flere bunkere, og det 
var faktisk lidt uhyggeligt. Vidste I, at en bun-
kervæg er 2 meter tyk og lavet af beton, der 
kan holde i 100 år? I en af bunkerne kunne 
man opleve et forhør af en modstandsmand 
præcis som det foregik under 2. verdenskrig. 
Man kunne høre, at den der blev forhørt blev 
tortureret under forhøret. Martin fortæller om 
oplevelsen:

Det var ubehagligt, at høre mandens kam-
merat blive tortureret for infomationer. Men 
det var også spændende at høre, at ham du 
skulle forsetille dig at være ikke sagde noget. 

Det var også lidt skræmmende, at man kunne 
høre tyskeren hviske dig i øret, og at du kunne 
mærke, når han slog i bordet. 
Efter oplevelsen på Bangsbo Fortet var det tid 
til at slappe lidt af inden turen gik til Skagen. 
I Skagen var der tid til en lille gåtur på strøget 
inden vi skulle på restaurant kl. 18. Da vi efter 
spisning kom tilbage til Frederikshavn valgte 
et par af eleverne, at slutte aftenen af med en 
lille bytur til Boddy Holly. Nogle af dem  
havde lidt ondt i hovedet dagen efter.
 
Fredag 
Gik turen tilbage til Mørke med et stop for at 
spise frokost på havnen i Mariager. 
Jeg synes personligt, at turen var spænden-
de og sjov. Det fedeste vi lavede på turen var 
nok badelandet og byturen. Men det var også 
spændende at være på Bangsbo Fortet og høre 
om 2. verdenskrig. 

Stationsvej på Hustur til Frederikshavn
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Stationsvej på Hustur til Frederikshavn
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Velkommen til The Gaming Page 
- det er en ny side her i Smø-
ren.
Det handler generelt om ga-
ming, og om månedens spil plus 
et indie game, og nogle gange 
playlister med musik man kan 
høre mens man gamer.Først vil jeg fortælle lidt om 
månedens spil. Derefter måne-
dens indie game.

Den her måned har vi ”Soma”. Det er et 
lovende spil, der er lavet af ”Frictional Ga-
mes”. Det er de samme developers som har 
lavet ”Amnesia: The Dark Descent”. Det er et first 
person shooter spil, hvor du er en mand, der har 
fået en hjerneskade og derfor tager til en læge, som 
prøver at hjælpe dig, men nogle uventede ting sker og du 
ender på bunden af havet, hvor du skal skjule dig fra 
monstre og klare puzzles for at komme videre. 
Det minder meget om ”Alien Isolated” der var et meget stort 
spil lidt tidligere på året. Men det har helt klart sin egen 
charme. Det er et meget dystert spil, og jeg ville sige, det går 
over i horror, da du ikke kan slå ting ihjel eller beskytte dig 
selv, og det du skal gøre er at gemme dig fra næsten alt, der 
kommer din vej, og det er et meget mørkt spil siden det 
foregår på bunden af havet. Så hvis du ikke kan lide at blive 
skræmt og skifte bukser hele tiden, vil jeg fraråde dig at spille 
det selv.

Månedens indie game 
er ”www.progamermana-

ger.com” der er rigtig mange der 
spiller ”League Of Legends”  og ser 

LCS (League of Legends Championship 
Series). For dem der spiller LOL kan man komme 

til at sidde og vente godt 10-20 min. på et spil starter, 
og der kommer det her spil ind. Pro Gamer Manager er en 
rigtig god tidsfordriv. Lige nu er det i beta version, men er 
allerede rigti g godt. Det går ud på, at du er manager for 
et MOBA hold, så du er personen, der skal hyre spillere og 
styre deres hus osv. Men du har også indflydelse på om 
dine spillere vinder et spil, du skal bestemme deres strategi 
og så videre. Men giv det et forsøg. Selvom det er i Beta, 
så er det et lovende spil.
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Kasper’s tur til England

Vi kørte ned til Hamborg 
Lufthavn hvor vi skulle med et 
fly til Heathrow Lufthavn hvor 
vi havde lejet en bil. Da vi kom 
der ned skulle vi vente på vores 
kufferter. 
Vi kørte til Bourmemouth hvor 
vi boede i en lejlighed i to uger. 
vV tog til stranden, der lå tæt på 
der hvor vi boede. Vi gik mange 
ture ved vandet, og vi fik også 
en togtur og spiste meget is. 

Vi var i London med bus og så 
akvariet og var oppe i London 
Eye. 

Vi var med færgen til Isle of 
Whight  hvor vi så klipper,
stranden og en stor borg. 

Vi besøgte også Stonehenge og 
så de store sten. 

Vi var ude at spise med min 
storesøster Natalia og hendes 
kæreste Even og så også hvor 
hun bor. 

Vi så de flotte klipper ved Du-
rdle Door. 

Vi var med en lille færge over 
til den anden side af bugten og 
så en stor borg, hvor jeg fik et 
armbånd og vi så et fort. 
Og så hyggede vi os på cafe. 
Vi så også heste i New Forrest.

Det var en god tur til England:)

9



Lørdag d. 3. oktober var jeg med UFL klubben nede 
i Fredericia for at se the Shu-bi-dua musical. Det var 
en oplevelse og se musicalen om en ung fyr som har 
to fantasi venner. Vi var omkring 20 mennesker af 
sted og vi kørte sammen derind i PGUs busser. vi 
holdt en pause på en tankstation nær Vejle, og dereft-
er kørte vi videre til Frederica og så musicalen. Da  vi 
kom ud derfra snakkede vi om musicalen og alle  
syntes at det var en god musical . Bagefter gik vi ned 
til busserne og kørte hen til Vejle og spiste aftensmad 
på en Italiensk restaurant, hvor vi fik tag selv bord 
med mange forskellige gode retter og det smagte 
rigtig godt. Vi skulle selv betale for maden og drik-
kevarer, og vi fik også is som var med i prisen. Og 
efter vi spiste aftensmad gik turen ellers bare hjem til 
Hornslet og jeg blev kørt hjem til Mørke af Bodil og 
hendes mand. 

Med UFL klubben  
inde og se...
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På trods af en tragisk ulykke søndag morgen i 
Nordjylland, som kostede to mennesker livet, så ser 
antallet af spøgelsesbilister på de danske veje i 2015 
ud til at blive det laveste i mange år. Tal fra 
Vejdirektoratet viser, at der i det første halvår af 
2015 blev registreret 47 spøgelsesbilister. Det er det 
laveste antal i ni år og 31 færre end i samme 
periode sidste år. I 2004 registrerede Vejdirektoratet 
50 spøgelsesbilister. Det tal var i 2014 steget til 148. 

Antallet af spøgelsesbilister 
er det laveste i årevis

Nyheder

Apple bekræfter netrygter: 
Forskel på iPhone-batterier

De sidste par dage har nettet skummet over af 
reaktioner, efter det er kommet frem, at ikke alle 
Apples nye iPhones 6S er bygget helt ens. Det 
betyder, at du uden at vide at vide det, kan købe en 
dårligere iPhone med blandt andet noget ringere 
batteri-levetid. TSMC-chippen i den ene iPhone 6S 
Plus gav hele to timers ekstra batteritid end 
Samsung-versionen. Selv om der ikke er stor 
forskel, så ville man som forbruger selvfølgelig altid 
gerne have den bedste version. Men du kan ikke se 
på modellerne, hvilken chip den har installeret.

I 2015 vil knap én milliard mennesker i verden være 
fede. Globale madgiganter har medansvar, siger 
ekspert. Inden der er gået ti år, ventes næsten en 
milliard af klodens voksne befolkning at bære rundt 
med for stor en kropsvægt, viser den seneste op-
gørelse fra World Obesity. I 2010 var 11,5 procent 
af alle voksne, eller 565 millioner mennesker, fede. 
Allerede fire år senere var andelen steget til 13 
procent eller 670 millioner. 

Eksperter slår alarm: Vi 
nærmer os en milliard fede

Vinteren nærmer sig: Snevejr 
kun 200 km fra Danmark

Efteråret er over os - og som om det ikke var nok, 
så nærmere vinteren sig nu også Danmark. Dermed 
rykker vintervejret nu så langt mod vest, at der 
ifølge de seneste prognoser falder nedbør som slud, 
tøsne - og sågar ‘rigtig sne‘ kun 200 km i lige luft-
linje fra Bornholm. Selv om vinteren kommer tæt 
på os, så holder Østersøens lune vand sneen væk fra 
Danmark, hvor nedbøren over de sydøstlige egne 
tirsdag vil falde som regn. Vi skal således vente lidt 
endnu på, at den første sne falder.
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På medielinjen laver vi pri-
mært avis, julekort og opgaver 

for værksteder og bofællesskaber.  
I forbindelse med alle husturene der 

har været vil vi lave plakater til husene 
med billeder fra turene.

På kantinen kan man nu betale med 
Swipp som er ligesom Mobile Pay. 
Kantinen er også glad for at have fået 
ny elev som hedder Kasper. De er også 
så småt begyndt at forberede sig på 
julen, snart skal de i gang med at lave 
honningkager, da dejen til honning-ka-
ger skal ”modne” i lang tid.

HUSK at vi tager portrætbilleder 
som kan bruges til julegave til 
familien. Ring til os og få en af-
tale til at få taget billeder af dig!

På gartneriet bliver der arbejdet på at 

hallen får lagt flisebelægning, og der skal 

laves vej ned langs markerne. Og der skal 

lægges dræn, som fører vand ned til søen. 

De planlægger også, hvordan de skal have 

fordelt vagterne til, når de har weekend 

åbent sidst i november. 
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Tømrerværkstedet har travlt med at  
sætte værelser i stand. De sætter  
navneskilte op ved elevernes værelser, hænger 
lamper op m.m. Administrationen har bestilt 
et bord i genbrugsplanker, som de også er 
ved at lave.

På gartneriet bliver der arbejdet på at 

hallen får lagt flisebelægning, og der skal 

laves vej ned langs markerne. Og der skal 

lægges dræn, som fører vand ned til søen. 

De planlægger også, hvordan de skal have 

fordelt vagterne til, når de har weekend 

åbent sidst i november. 

Der bliver bundet kranse på livet løs. Mange kirke-gårde har bestilt kranse her op til jul. Og snart skal de i gang med at lave juledekorationer.
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Den 8. oktober var Medielinjen på tur til Dokk1. 

Dokk1 er Aarhus’ nye hovedbibliotek. Udover en masse bøger, er der en interaktiv legeplads 
med både spillemaskiner og gulvfodbold. Vi prøvede mange af dem. Jeg prøvede bl.a et spil, 
hvor man skulle træde på balloner, der fløj på en skærm i gulvet. Det gjaldt om at ramme så 
mange som muligt, inden tiden løb ud. Jeg spillede også på playstation sammen med Sannie 
og Martin. Det var sjovt, men også lidt svært fordi jeg sidst prøvede det, da jeg var lille. 

På Dokk1 findes en klokke, som er koblet op til Skejby Sygehus. Når der fødes et barn på 
Skejby Sygehus, kan forældrene vælge at trykke på en knap, og så ringer klokken på Dokk1. 

Om Dokk1 hedder Dokk(et) eller Dokk(en), ja det må du ifølge Aarhus’ borgmester selv 
bestemme. Han siger, at man også kan vælge at kalde Dokk1 for Folkets Hus. 

Tur til Dokk1
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Prik-til-stjerne 1 - 147 Navn:_____________________   Klasse:_____

Materiale ID: COL.333.1.1.da www.gratisskole.dk
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Toftevejs hustur til Skagen

Vi boede i en villa midt i Skagen by og den venlige landlord kom og fyrede op i brændeovnen tre gange om dagen 
og vi SVEDTE i varmen.
Vi lavede selv mad den første aften og dagen efter gik vi ud at spise på en amerikansk restaurant, hvor der var 
pimpet op med amerikanske effekter, lige fra gamle guldgraverstøvler, kassettebånd, indianerfjer, Harley Davidson 
ting osv.
Vi har været ude at køre med Sandormen og set Vesterhavet i oprør med høje bølger. Vi har været på Nordsø 
Oceanariet, været ved den tilsandede kirke og på Råbjerg Mile, hvilket var en stor oplevelse og gav grobund for 
gode historier og snakke om fortid og nutid. (Men hvor fa…. var kamelerne i al den sand?)
Om aftenen var der et par unge mænd, der gik ud og så på Skagen By Night, men var hurtigt tilbage igen….. der 
sker ikke ret meget i Skagen en mørk oktoberaften ;) 
Maria og Tina har besøgt samtlige tøj og skoforrretninger i Skagen inkl. grineflip i prøverummet ☺ 
Vi havde et par hyggelige aftener i brændeovnens HEDE med spil, lidt drikkelse og en masse slik og chips.
Vi spillede brætspil med en hel del ”ommere” og hvad det handler om kan man spørge Thomas Bøgelund om ☺

Jacob, Maria, Casper,  
Thomas, Tina og Naim kørte 
mod Skagen i møgvejr – regn 
og rusk. Jo nærmere vi kom 
Skagen blev himlen lysere og 
regnen gik over i småbyger. 
Vi havde lækre sandwich og 
kage med fra kantinen, som 
vi spiste i bussen pga. vejret, 
men det var nu også lidt  
hyggeligt.
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Hustur Ebeltoftvej

Vi har haft en fantastisk hygge-
lig tur. Fed tur i Universe med 
eksperimenter og Segways. 
Spændende viden og oplevel-
se på Dybbøl Banke. Måske 
lidt kedelig tur på Sønderborg 
slot, det synes de fleste vist - 
undtagen vejlederne :-)
Vi boede på en lækker cam-
pingplads, med den mest fan-
tastiske udsigt ud over vandet, 
som man kan se på billedet.
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Fødselsdato: 23 maj 1997
Hvor kommer du fra: Grindsted
Søskende: 2 brødre 7 og 8 år
Stjernetegn: Tvilling
Hvad job ønsker du dig, når du er færdig i PGU: Gæt - tømrer
Hvad musik kan du bedst lide? Hører blandet musik
Kæledyr: Hund, kat, hamster fisk og kanin har lige nu 
en hund (chihuaha)
Har du en kæreste: Ikke lige foreløbig
Kunne du tænke dig at have en kæreste: Ja
Hobby/interesse:  Videospil. Hvis der var svømning ville jeg gerne gå til det
Yndlingsdyr/hadedyr: Øhh, det ved jeg ikke helt. Hvis jeg helt selv skulle 
bestemme skulle det være en hamster. Jeg har ingen hadedyr
Yndlingsfrugt/hadefrugt: Jeg kan godt lide bær, jeg kan ikke så  
godt lide ananas
Yndlingssport/hadesport: Svømning/fodbold
Yndlingsret/haderet: Den danske nationalret (stegt flæsk med  
persillesovs)/jeg er ikke sådan den store fiskespiser
Det værste du ved: At miste en del af familien for tidligt
3 ting du gerne vil have med på en øde ø: Lighter, kniv et enkelt tæppe
Hvad ville du købe hvis du havde 10.000 kroner: En computer
Hvis du var et dyr, hvad var du så: En papegøje
Hvad er din største oplevelse: Måske da jeg var i London
Hvad synes du om dit arbejde: Jo, det er et arbejde, det skal jo gøres
Hvad skal du efter PGU:  Måske teknisk skole så jeg kan blive blive tømrer
Hvad er det bedste ved at være i PGU: Vennerne
Hvad er det værste ved at være i PGU: Internettet –
der er alt for langsom forbindelse

18



PGUer UNDER
LUPPEN :-)

Jacob bor på 
Toftevej og 
arbejder på 
tømrerværkstedet
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4 Personer:

Ca. 600 g. spaghetti
3. Stk. Tomater
1 Pk. Pølser
1 Pk. Bacon tern
Ketchup efter behag

Evt. tilbehør:
Brød/Flutes
Feta

Ingredienser

Skær tomaterne i små skiver. Skær pølserne i skiver.

Spaghetti ret
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Hæld ketchuppen i retten 
og bland det sammen.

Steg dine bacontern og 
læg dem i en skål og steg 
derefter Pølse stykkerne i 
fedtet fra din bacon.

Kom tomaterne i retten 
eller server dem ved siden 
af.

Kom spaghettien i kogen-
de vand der er tilsat salt 
og en teske olie. spaghet-
tien koges i ca. 10 min.

Bland det hele sammen i 
en skål.
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Hustur 
Skovvej

Onsdag:
Vi kørte til København i PGUs bus. Da vi kom til 
København tog vi til Christianshavn hvor vi var på 
Christiania. Derude fik jeg min første rullekebab, den 
var fin nok. Efter vi havde spist fik vi en rundvisning 
af en guide. Det jeg bedst kan huske fra Christinia er 
lugten af hash, man kunne lugte det over det hele. Jeres 
udsendte var særdeles skuffet over manglen på hunde i 
gademiljøet.

Da vi havde fået rundvisning på Christiania, tog vi ud 
til den hytte vi skulle bo i, den lå i Allerød. Der var 
tre rum, køkken, stue og sovesal. Dørene var for små. 
Sengene var også for små og jeg følte mig som Snehvide 
der var kommet på besøg i de syv små dværges hus.

Torsdag 
Vi spiste morgenmad i hytten, vi spiste rundstykker og 
drak juice. Så kørte vi til Nyhavn hvor vi var på 
kanalrundfart. Det var heldigvis ikke regnvejr, men det 

blæste meget. Guiden snakkede dansk, engelsk og tysk. 
Da vi havde været på kanalrundfart tog vi på strøgtur. 
Hvor vi kunne shoppe.  Da vi havde gået lidt frem og 
tilbage tog vil til streetfood; Det er en stor bygning med 
forskellige boder hvor man kan købe mad.  Jeg fik en 
’pulled duck’ den smagte fint, den var dog lidt dyr.
Efter vi havde været på ”streetfood” og spise, tog vi 
tilbage til vores hytte hvor vi spillede brætspil indtil vi 
skulle sove. 

Fredag:
Vi stod tidligt op og gjorde rent i hytten, pakkede bilen 
og tog afsted.
På vejen kørte vi ind et sted og fik morgenmad, og der-
efter gik turen hjemad mod Hornslet.

Det var en hyggelig tur, og vil helt klart gerne derover 
igen med nogle gode venner.

København Oktober 2015

22



23



Søndag 1.
Mandag 2.
Tirsdag 3.
Onsdag 4.
Torsdag 5.
Fredag 6. Tur til Lalandia ufl 
Lørdag 7.
Søndag 8.
Mandag 9.
Tirsdag 10.
Onsdag 11. Pool turnering ufl 
Torsdag 12.
Fredag 13.
Lørdag 14.
Søndag 15.
Mandag 16.
Tirsdag 17.
Onsdag 18. Foredrag  ufl med retsforbehold
Torsdag 19. STU  Reception 
Fredag 20.
Lørdag 21.
Søndag 22.
Mandag 23.
Tirsdag 24.
Onsdag 25. Hjertestarter
Torsdag 26.
Fredag 27.
Lørdag 28.
Søndag 29.
Mandag 30.

NOVEMBER 2015

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

Månedens 

billede taget af 

Michael 

PGU Gartneri, Hornbjergvej 61, Hornslet, Facebook.com/PGUGartneri

Åbningstider: 
Man. - tirs.  
fra kl. 10 - 16.00 
Ons. - tors.  
fra kl. 10 - 15.00
Fredag 
fra kl. 10 - 12.30

– derfor sælger  
vi ud af vores  
plante-lager.
Kig forbi og gør  
en god handel! 

Vi omlægger nu til 
økologisk produktion!

    

PLANTESALG
salg af diverse 

planter til spotpris

KIG FORBI - og gør en god handel


