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Indhold

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! 

August måneds udgave af ”SMØREN” er lavet af:
Jonathan, Aleksander, Alex, David, Thomas, Lisa, Mikkel, Matias, 
Marie, Niklas, Nadia, Morten

Følg med i gyserhistorien  

Læs vores interview med 
Thomas

SMØR
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Ny sekretær
Lykke er ansat som erstatning for 
Randi på kontoret. Mange af jer 
har nok allerede hilst på Lykke,



3

Førerløs bil!!!!!
Tina og Thomas fra Toftevej følte sig ret 
indeklemte da en førerløs bil pludselig bak-
kede ud og parkerede lige bag dem - og også 
fik lavet en kæmpe bule i siden af en anden 
bil !! Heldigvis kom der to stærke buschauf-
fører og hjalp med at skubbe bilen væk så 
Tina kunne komme ud.
En rigtig træls overraskelse til begge bil-
ejere når de henter deres biler!!

Kan man tale  
med bonner!!!!
David og Andreas er nede og handle. På vej ud 
af Brugsen taber Andreas bonnen. Der blæser 
en kraftig vind den dag og panikken breder 
sig hos Andreas. Løbende med fægtende arme 
jagter Andreas den bortløbne bon, råbende 
”KOM HER BON”. David står måbende og 
betragter Andreas ” tror han mon virkeligt at 
bonnen vil lystre???

Hvad bliver det næste!!!
Torsdag middag sidder vi i frokoststuen og 
spiser frokost og Jesper Udengaard smider 
en avis på bordet. vi snakker om alt det der 
sker lige i øjeblikket og Jesper udbryder: ” 
i går var det giftigt madpapir, i dag er det 
rullepølsen”. Hvortil Amalie udbryder ”ja...
hvad bliver det i morgen?” Sebastian svare 
”Fredag”!!   

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag
Fredag

Lørdag

Søndag

KOM SÅ
 H

ER
 DIN DUMME BON!
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Tinas bil Førerløs bil

Gamle tømrerværksted!!!
Vi var på besøg på det ”gamle tømrerværk-
sted” og stod og beundrede deres væg i  
køkkenet. Typisk håndværker-miljø :-)  
(Medie-drengene var slet ikke misundelige...) 
Gad vide om billederne kommer med på det 
”nye værksted” eller om stilen skal lægges 
om? Det må vi følge op på senere.
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e vi prøve da vi havde få vores turbånd efter vi havde prøve Cobra fi k vi videre til Pegasus, da vi var kommet op i den da den startede 

David interviewer:
David: Er du klar?
Thomas: Jeg er topklar!

Er du glad for dit arbej-
de indtil videre?

Ja, jeg er rigtig glad for mit arbejde. 
Det er et rart sted at være, og jeg 
synes det er hyggeligt at møde jer og 
se, hvad I laver på værkstederne. Det 
har jeg brugt rigtig meget tid på, at 
se, hvad der foregår og snakke med 
faglærere og elever.  

Hvordan er det at være forstander?

Uhaa, det var et svært spørgsmål. Det er et stort ansvar, 
fordi jeg skal sørge for, at alt det vi laver er i orden. Det vil 
sige, at medarbejderne har nogle ordentlige vilkår, men 
så sandelig også at eleverne, der bor og arbejder her, 
har en tilfredsstillende undervisning og bo-tilbud. Så det 
er noget af det jeg kigger på, om det er godt nok og om 
der er noget der skal ændres. Der er også det, jeg skal 
snakke med nogle af jer om på et tidspunkt. Så i får mu-
lighed for at komme med nogle input til, hvad I synes er 
godt og hvad der er skidt. Måske der skal være en form 
for elevråd eller forum, så også I får mulighed for at få 
indflydelse og komme med forslag til, hvad I godt kunne 
tænke jer.
Min primære opgave er at have det forkromede overblik og 
sikre, at hjulene kører, og at alle er nogenlunde tilfredse.

Hvor arbejdede du før?

Jeg har arbejdet flere forskellige steder. Oprindeligt er jeg 
uddannet socialrådgiver. Jeg har arbejdet med hjemløse, 
altså med folk, der ikke har et sted at bo. Jeg har arbejdet 
på et tilbud ala det her, hvor de kunne komme og over-
natte og bo i en periode. Senest har jeg været ansat som 
fagspecialist hos et computerfirma, som laver computer-
systemer/programmer til sociale tilbud som det her. Bl.a 
et program lignende ”Bostedet” som I nok har hørt vejle-
dere og faglærere snakke om. Firmaet hed CSC, måske I 
har hørt om dem. De har haft et cykelhold på et tidspunkt.

Hvad synes du om dine medarbejdere?

Ovv, det er nogle værre banditter hele banden, sukker 
Thomas - læner sig tilbage og lægger armene over kors!! 
Thomas griner. (David indskyder, uhaa, nu kommer det 
her i avisen!) 
Nej, jeg synes faktisk, at der er nogle rigtig kompetente 
medarbejdere her, som løser opgaverne på bedste vis. 
Det vil sige, at med de ressourcer de har, formår at yde 
en service, der er rigtig god, tænker jeg. Der er selvføl-
gelig også nogle ting, vi skal have kigget på og måske 
ændret, men som udgangspunkt er de faktisk rigtig rigtig 
dygtige. Så dem er jeg stolt af. 

Hvordan har du det med 
eleverne?

Jeg har det godt med dem. Jeg kan 
prøve at give et eksempel: En af de 
første dage jeg var her, var jeg oppe 
på gartneriet og var med i to dage 
deroppe. Og den ene dag havde jeg 
eleverne helt selv, uden at de andre 
faglærere var der. Det syntes jeg var 
en sand fornøjelse. Det var rigtig rart 
at være sammen med jer - snakke og 
høre hvordan I har det. Jeg skal nok 
også ned på medielinjen og kantinen 
og mærke, hvordan tingene foregår 

der. Planen er også, at jeg kommer rundt i bofællesska-
berne, for at snakke med jer, og høre hvordan I har det. 
Men ellers er jeg godt tilfreds med jer, hvis I ellers kan 
finde ud af at opføre jer ordentligt, siger Thomas med 
glimt i øjet og griner.

Er der ting du har lavet om på her?

Det er ikke ret meget indtil videre. I første omgang vil 
jeg lige undersøge og lære det her tilbud at kende. Men 
noget af det, der kommer til at ske er, at noget bliver lidt 
mere systematiseret end det har været tidligere. Men 
ellers er det ikke sådan de helt store springende punkter, 
der bliver lavet om lige nu og her. Men det kan sagtens 
være, at det kommer på sigt.

Hvad er dine fritidsinteresser?
 

Der er mange forskellige ting. Jeg har et sommerhus, 
som jeg hygger mig med og vedligeholder. Jeg spiller 
også volley ball. Jeg cykler, og 
jeg kan også rigtig godt lide at 
lave mad. Jeg har to små piger, 
som jeg kører til sport. Så jeg 
har rigtig meget at se til.

Medielinjen takker  
Thomas for  
interviewet :-)

Forstander Thomas Søndberg



Tivoli Friheden

Vi var ca. 30 elever der skulle i Tivoli 
Friheden onsdag den 30. juli.
Klokken 17:00 skulle vi vente ved  
hovedindgangen, hvor vi fik turbånd på  
armen, så fik vi af vide hvor vi skulle  
mødes, og hvornår vi skulle spise. Ellers 
fik vi bare love til at gå frit rundt i par-
ken og prøvede alt det vi havde lyst til at 
prøve til klokken blev 18, hvor vi skulle 
mødes med de andre ved Spiseriet. Da 
alle var kommet kunne vi få love til at be-
gynde at tage mad. Fet var en god buffet 
vi fik. Vi  
hyggesnakket mens vi spise den gode 
mad. Da vi havde spise fik vi lov til at gå 
frit rundt i parken igen

Forlystelser:
Den gruppe jeg gik med var oppe i Cobra-
en. Det var det første vi prøvede, da vi 
havde få vores turbånd. Efter vi havde 
prøvet Cobraen, gik vi videre til Pegasus. 
Da den startede havde jeg det som jeg 
var ved og falde ud af den. Så mødtes vi 
med nogle af de andre i Piratskibet. Mik-
kel sagde, at han havde været oppe i Sky 
Tower. Det var fedt sagde han. Så fik mig 
og Jesper lyst til en is, og så gik vi hen 
og købte den største is man kunne købe i 
parken.
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1 pose frikalet
500 gr. svinekød
3 dl mælk

Ingredienser

Put frikalet i skålen.Tag en skål og put kødet i.

Du skal bruge 500 gr. 
svinekød.

Her er ingredienserne du 
skal bruge.

Tag 3 dl mælk til at putte i 
skålen.

Brug en håndmixer og
mix det sammen.

Form kødet til frikadeller 
og lad dem stege ca.
7-10 minutter på høj 
varme. Vend dem et par 
gange.

Hold frikadellerne lune i 
ovnen ved svag varme til 
der skal spises.

Frikadeller
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Ingredienser

Skær kartoflerne ud. Koge kartoflerne i ca. 20 
minutter.

Skær løgene ud. 3 dl creme fraiche /
1 dl mayonnaise

Tag 1 tsk. sennep. 1 tsk. 
karry og put i skålen.

2,5 kg kartofler
1 tsk. karry
1 tsk. sennep
1 løg
1 dl mayonnaise
3 dl creme fraiche 18%
Lidt salt og peber

Put løgene i og rør det 
sammen.

Karry Kartoffelsalat

Tag det du har lige rørt  
sammen og hæld over 
kartoflerne og rør det 
sammen.

Værsgo og spis!
7



Hvordan er dit arbejde? 
Rigtig godt

Hvordan er dine kolegaer?
De er flinke og vi har et godt samarbejde

Har I det sjovt sammen? 
Ja det har vi ind imellem.

Hvor mange timer har du? 
Jeg arbejder fra klokken 7.00 til 14.00

Kunne du tænke dig at  
arbejde her i fremtiden? 
Det vil jeg lige tænke over. Hvis man skal arbejde 
hos en købmand skal man starte som elev, 
og man skal kunne meget. Man skal også kunne 
sidde ved kassen.
Hvor mange er i? 
Lige nu er vi 5, men det er forskelligt alt efter hvor 
travlt der er.

Er det svært at vende sig til noget andet? 
Nej, det er det ikke.

Victor i praktik  hos min Købmand i Mørke 
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Der mødte os en glad Victor da vi dukkede op på hans arbejdsplads for at interveiwe ham om praktikken. 
Selvom han måske synes det var lidt pinligt at skulle fotograferes fra alle vinkler og kanter rundt omkring 
i butikken stillede han villigt op og det var vi glade for.



Er det et fysisk hårdt arbejde? 
Ikke rigtigt. Man får god motion af det. man går 
meget og der skal løftes mange ting.

Har du haft nogen sygedage? 
Jeg har kun haft en sygedag.

Hvor lang tid har du været her? 
3-4 måneder, men jeg savner at være på medielinjen.

Hvordan er en typisk arbejdsdag? 
Jeg starter kl. 7 med at sætte mælk og de varer der 
skal på køl og senere tager jeg de mere fysiske ting.
Senere når butikken har åbent begynder der at 
komme kunder også skal man have ryddet tomme 
papkasser væk.

Går tiden hurtigt på arbejde?
Nogen gange går den hurtigt især om mandagen 
fordi der er meget at lave.

9

Efter snakken med Victor, spurgte vi Købmanden, 
Flemming om vi måtte tage et billede og stille ham 
et par spørgsmål om det, at have praktikanter og 
hvordan det havde været at have Victor i praktik. 

Er i glade for at have praktikanter her? 
Ja det er vi. Vi har haft mange fra pgu i praktik 
her,ca. 7 de sidste 4 år jeg været her.

Vi har et rigtig godt samarbejde med pgu især med 
Dorte som vi har mest kontakt med.
Vi har kun haft en dårlig oplevelse hvor det ikke gik 
som det skulle. Ellers har det overvejende kun været 
godt. Det er nogle gode drenge.
Der er masser af udfordringer for praktikanterne i 
sådan en butik som vores.

Går man og driller hinanden lidt når man 
arbejder med at sætte varer på plads?
Ja, det gør man. Victor skal bare lære at svare igen 
i samme tone, så bliver det lidt sjovere, siger Flem-
ming og griner. Man skal lige se hinanden lidt an 
og lære hinanden lidt at kende, så kommer det med 
tiden.
Vi går og forbereder os på, at skulle græde den sidste 
dag når Victor holder i praktik, her om en lille må-
ned, driller Flemming. 

Victors praktikvært

Victor har været god. Det har igennem praktikken 
været en god kurve op ad hele tiden. Victor er også 
meget stabil. Så alt i alt kan han godt være rigtig 
stolt.

Victor smiler.

Vi takker Flemming og Victor for interviewet,  
så de kan komme tilbage til arbejdet.



Mine top 10 film af Thomas Jensen 
Det er en liste med de film som jeg sysen er gode. 

10.  Er DRACULA fra 1931  den er fra universal og den er dele 
af er monster film som de i 1930 til slut 1940,eren.

9.  Er The WOLF MAN den orginal fra 1941 med Lon Chaney 
Jr og den beder en den ny fra 2010

8. Er Pulp fiction den er en de beste flim af Quentin Tarantino 
den er fed .
7. Er The Avengers den er fed og til næste år så kommer da 
en 2ere .
6. Er Frankenstein med Boris Karloff fra 1931.
5. Er en Crank og Crank 2 de begge er en action på Speed og 
de begge er på netflix.
4. Er hele Ringenes Herre trilogi de er fede .
3. Er Halloween fra 1978 af John Carpenter den er god .
2. Er Braindead det er af Peter Jackson for af blive kendt den  
fed.
1. Er de 2 beste gangster film Goodfellas og The Godfather 
jeg har set dem begge. og du kan se dem på netfilx. det var 
min top 10 film. og nu tro jeg vil se de film. 
skrevet af Thomas 
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10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.
3.

2.

1.
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Navn? Peter F
Fødselsdag? 28. febuar
Stjernetegn? Fisk
Antal søskende?  
Har 2 søskende
Har du en kæreste? Nej
Hvis jeg var et dyr, var jeg en? havørn
Hvilket musik hører du? Rock, Pop og Trance
Kæledyr du har eller har haft? 2 Hunde
Dine hobbies/interesser?  
Overnatning i naturen 
Yndlingsdyr/hadedyr?  
Hunde og katte/ fugleedderkop
Skuespiller jeg gerne vil møde? Johnny Depp
Skuespiller der skulle spille mig i film?  
Charlie Chaplin
3 ting jeg ville tage med på en øde ø?  
Musik, en båd og en solcelle oplader
Hvis jeg vandt 10.000 kr. ville jeg købe?  
En tur til Heide Park
Hvis du var et dyr, var du en? En Havørn
Største oplevelse? Dejlig tur til Afrika
Hvordan har du det på PGU?  
Jeg har det fint

12



PGUer UNDER
LUPPEN

:-)
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Festival
skanderborG  2014

Festivalen varede en uge.

Jeg fik masser af sol i mens jeg nød kolde fadøl.  
Jeg har kun spist pølsemix og pandekager i en  
hele uge.

Kun en dag var der dårligt vejr, det regnede i ca. 
4 timer. Der kommer altid godt musik - jeg hørte 
Nephew, 50cent og Carpark North og magtens 
korridorer og meget andet.
Jeg skal måske derned til næste år igen.  

Carpark 
north 

Magtens 
korridorer 

Nephew 
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Man møder tit folk man kender når man er på festival, 
jeg mødte f.eks. Annette vejleder :-)



Nyheder

Rasende kunder skabte  
Imerco-kaos: 16.000
Jubilæumsvase fra Kähler

Vi havde 375 vaser tilbage, som vi satte til 
salg i går. Det er et begrænset antal, som vi 
også havde meldt ud, men alligevel rimeligt 
antal. Vi vidste godt, der ville komme  
interesse for det her, så vi sad klar på  
facebook og i kundeservice, men vi havde  
forventet en storm – ikke en orkan.

Hvor mange danskere forsøgte at købe 
en i går? - Da trafikken var på sit højeste, 
var der 16.000, der prøvede at købe den 
samme vare på samme tid. Vi har aldrig set 
noget lignende! Det er jo som en  
One Direction-koncert for vase-fans.

Imerco havde i går 3.000 ubesvarede  
telefonopkald, og det førte til, at firmaets  
omstillingsbord gik ned.

Elg kom på afveje i  
kontorbygning
Medarbejderne på et kontor i Dresden fik sig 
en overraskelse i frokostpausen

De ansatte på et kontor i den tyske by  
Dresden fik sig et chok i frokostpausen, da 
der pludselig stod en elg i deres bygning.

Den unge elg var angiveligt brudt ind ved at 
smadre en glasdør, hvorefter den  
nysgerrige tyr sad fast mellem en væg og et 
stort vindue, hvorfra den ikke kunne komme 
videre.

Redningsarbejdere blev tilkaldt, men man-
dag aften havde man stadig ikke besluttet 
sig for, hvordan elgen skulle hjælpes videre.

Den unge elg var allerede blevet set flere 
gange i Dresden-området i dagene op til 
kontorbesøget.

Et hidtil uset antal sundhedsarbejdere 
er blevet smittet med ebolavirus. Indtil 
videre er 240 smittede og 120 er døde af 
sygdommen i Guinea, Liberia, Nigeria og 
Sierra Leone.

At så mange læger og sygeplejersker er 
smittede, medvirker også til, at den ge-
nerelle frygt for sygdommen er stigende. 
Mange spørger sig selv: Hvis ikke sund-
hedsvæsenet kan beskytte sig, hvordan 
ser det så ud for os andre?

240 læger og sygeplejersker er smittede med ebola
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Husets forbandelse 

Vi fulgte heksen på de lange støvede gange,  
der virkede endeløse. 
Jeg var lige ved at miste håbet om, at vi 
nogensinde ville standse, men med et stoppede 
heksen brat op foran en ny dør. 

Døren gik knirkende op, da heksen åbnede den. 
Jeg havde forventet et værelse, der var gam-
melt, støvet og klamt, men det syn der mødte mig 
gjorde at jeg fik jordens største chok. Ikke i nega-
tiv forstand, men et positivt. Værelset så meget 
luksus ud med en flot diamantlysekrone, der hang 
i loftet. Der var en  
dobbeltseng, og ved væggen var der et stort klæ-
deskab. På gulvet var der et blødt tæppe.
”Nå, hvad siger I så?” spurgte heksen. Jeg vidste 
ikke, hvad jeg skulle sige. Jeg var helt mundlam. 
”Det er perfekt” sagde Tom, som om vi havde  
tjekket ind på et hotel. ”Det tager vi” 
Heksen smilede. 
”Godt” sagde hun bare, og vendte sig for at gå. 
Jeg kunne ikke tro mine egne øjne. Hvordan 
kunne det her være muligt?
”Kom” sagde Tom ivrigt. Han slog et par vejrmøller 
langs gulvet. 

”Hvordan kan du være så glad? Vi kommer aldrig 
ud herfra” sagde jeg klynkende. 
”Hold da op! Selvfølgelig gør vi det” sagde Tom. 
Men jeg kunne mærke på ham, at han ikke var så 
sikker som han lød. 
Som om, at han også var bange for at skulle 
tilbringe resten af sit liv med en vanvittig heks, en 
masse vampyrer og alt muligt andet skidt i et klamt  
spøgelseshus. Jeg var så træt, at jeg ikke kunne 
holde øjnene åbne. Jeg lod søvnen overmande 
mig, og lagde mig ned på sengen. Jeg faldt i søvn 
lige da jeg lagde mit hoved på puden.
Da jeg slog øjnene op næste morgen troede jeg, 
at jeg var blevet skør. 
Jeg havde drømt, at Tom og jeg skulle spærres 
inde i et spøgelseshus for altid, og at vi befandt os 
i dette værelse. Jeg kunne høre på Toms vejrtræk-
ning, at han stadig sov meget tungt. 

Fortsat



Når han sov meget tungt, var han næsten umulig 
at vække. Jeg rejste mig, og ruskede blidt i Tom 
for at vække ham. 
”Jeg drømte noget meget mærkeligt i nat” sagde 
jeg, da Tom endelig havde sat sig op i sengen. 
”Nå, hvad drømte du da?” spurgte han. 
”Jeg drømte, at vi gik en tur i skoven en mørk 
aften. Pludselig fik vi øje på et meget uhyggeligt 
hus. Det var meget mørkt, og vi kunne ikke finde 
vejen tilbage, så vi besluttede os for at overnatte 
der. Men det skulle vi aldrig have gjort, for i det 
hus boede der en sindssyg ond heks, der ville 
spærre os inde her for evigt sammen med en 
masse andre væmmelige skabninger” sagde jeg 
uden pause. 
Jeg stoppede min talestrøm for at trække vejret. 
Toms øjne blev store. 
”Ej, hvor mystisk! Jeg har drømt nøjagtig det sam-
me!” sagde han overrasket. Han så sig omkring. 
”Lea? Det her værelse, vi befinder os i minder 
mig godt nok om det heksen viste os i drømmen” 
sagde Tom med skælvende stemme. 
Jeg så mig omkring. 
”Du har ret. Det gør det faktisk… men så er det 
ikke bare…” sagde jeg stille, og så på Tom me d 
et spørgende blik. 
Jeg havde håbet, at han bare havde grinet og sagt 
at jeg var vanvittig, men det gjorde han ikke. 
”En drøm?” fortsatte Tom. Han så alvorlig ud. Jeg 
kunne ikke lide det.  
”Vi bliver altså nødt til at komme ud herfra på en 
eller anden måde” sagde Tom. Vi gav os til at 
tænke. Vi kunne ikke bare gå tilbage til hoveddø-
ren, da vi ikke kunne huske vejen. Og vi ville helt 
sikkert ikke kunne komme ud igen. Så den tanke 
var umulig. 
”Vi kunne jo spørge Dylan, om han ville hjælpe os. 
Han kender garanteret det her sted som sin egen 
bukselomme” foreslog Tom efter et par 
minutters tavshed. 

”Jo, det var ikke så dum en idé” sagde jeg. ”Men 
hvor er han?”
Dette nåede Tom ikke at svarede på, for pludselig 
blev der trukket i dørhåndtaget.

Døren gik knirkende op. Jeg var bange for, at det 
var heksen, der kom tilbage. Men min frygt blev 
hurtigt erstattet af glæde, for i døren stod Dylan! 
”Hej unger” sagde han. 
”Hvor har du været?” spurgte Tom. 
”Tja… bare lidt her og der” sagde Dylan venligt.  
”Kan du ikke hjælpe os ud herfra?” spurgte Tom 
håbefuldt. 
Dylan rystede på hovedet. 
”Nej, desværre. Når man er trådt ind i dette hus 
er man fange for evigt. Der hviler en forfærdelig 
forbandelse over stedet her. Hoveddøren bliver 
ligesom på en eller anden måde forseglet. Man 
kan ikke komme ud” sagde han kort. 
”Er der ikke andre måder, man kan komme ud 
på?” spurgte Tom. 
”Jeg tror det umiddelbart ikke, men vi kan 
godt undersøge det alligevel” sagde Dylan. 
Vi fulgte efter ham langs gangene. Jeg kom i 
tanker om, at der nogle gange godt kunne være 
hemmelige gange bag paneler i gamle huse, og 
jeg foreslog, at vi skulle prøve at banke på dem, 
da det kunne være, at vi fandt en udgang. Både 
Tom og Dylan syntes, at det var en god idé, men 
Dylan tvivlede på at det ville virke, da han havde 
prøvet det samme mange gange før uden resultat. 
Alligevel gav han sig til at banke på dem sammen 
med os.
Efter hvad der syntes som flere timer opgav vi, da 
vi til sidst havde gennemsøgt hele gangen. Mod-
løse satte vi os ned på det kolde stengulv.  
”Det nytter ikke noget!” sagde Tom. ”Vi slipper 
aldrig ud herfra”

Fortsættes i næste nummer...

 - Tjener, der er en forlovelsesring i min suppe.
- Det er kokkens. Sig lige til, hvis De finder 
hans finger.

- Der sidder noget uhyggeligt på dine skuldre. 
- Hvad er det? 
- Dit hoved..

Man skal ikke være bange for spøgelser, for de 
går  igen...

”Mor, mor hvorfor skubber vi bilen udover 
klippen?”

”Vær stille, ellers vækker du far!”
 
- Kan I tage et fattigt østeuropæisk barn til jul i 
år? 
- Nej tak, vi skal have and som vi plejer.

”Mor, mor! Må jeg lege med bedstefar?”
”Hold kæft knægt og lad ham hænge til  
politiet kommer!”
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Byer i Danmark Navn:_____________________   Klasse:_____

Materiale ID: OSC.13.1.1.da www.gratisskole.dk

Find 25 navne på byer fra hele Danmark.
Der er ét ord på hver linje. Ordene er placeret blandt tilfældige bogstaver.
Indsæt det manglende bogstav i det tomme felt.

1. I Ø K X K L V Å B E  B Y P B Ø X J F Ø Ø

2. S O I Z D Æ K J O D  E R S K A M Q Q B X

3. B U U N S Z U J H O  T E A J Y Å Å Å T V

4. D A G W D S K A G E  V W H H V T X M J W

5. P V Æ G E U M O G U  M E Æ T Q D V Q K Y

6. Æ Æ U F Z C R N Y B  B P D E Å Y J H Z Q

7. J U G Å V Ø D U R U  K Ø M A O Æ Z I A Å

8. Y Ø K X S Ø Ø L G O  O X J Z F H T P C S

9. R Z I G F X C Y Y S  S Å V O Y E L F A H

10. Y T X Æ K O L D I N  R H T Q I H R R H C

11. Z B Z O G P F F Å B  R G Æ F J G N V Y C

12. Ø H K F G T I K A S  P Z N L K Å X L O H

13. W E P M D B D D Q R  B E S Æ F B O W Y V

14. X G V I D D Å Å Å R  U S D O P I V E J S

15. U H L J Q V A G G E  A Ø Ø Æ Q V S Å Æ K

16. P E Å Z P Y J Q M H  S L E V R J J G N Q

17. V Ø A Ø G H P Z H C  G T V E D L W W K L

18. Q O B B W M W E S H  A L S Ø Y H S X T Ø

19. H M A I U E B D O T  R N B Y Ø Y Ø C N T

20. G J R K S T Z N I A  Ø N N E V G W U J B

21. V C X J F V X L Ø K  E N F H Q I M Å N Y

22. P A X K C C H B R O  S T S O X Y P C J F

23. P F M V E Y D R A G  R W Å Y S J I R F J

24. B B C Q D Y G U H E  L E V A E E H D Z S

25. O Z I U H L Æ A S S  N S W L B J G W U D

AGGER, ASSENS, ASÅ, BROVST, DRAGØR, DURUP, EGTVED, EJBY, FÅBORG, GUDME, HASLEV, HERLEV,
HOLTE, HVALSØ, IKAST, KOLDING, LØKKEN, NYBO, ODDER, RIBE, RØNNE, SKAGEN, TÅRNBY, ÅRHUS,
ØLGOD
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Boganmeldelse
Vildheks

Vildheks er en bogserie på 6 bind der er skrevet af Lene kåberbøl. 

Bøgerne handler om en pige der hedder Clara der opdager at hun er det man kalder en Vildheks.

Vildhekse er personer der kan kommunikere med dyr og føle deres tilsteværelse.  
De hjælper dyrende i skoven når de har brug for det.

Her et et lille udkast af hvad bog serien handler om:

Den morgen Clara bliver krad-
set mellem øjne af en kæmpe-
mæssig sort kat, ændrer hendes 
liv sig. Hun bliver klar over at 
hun ikke helt så almindelig og 
levepostejagtig som hun troede 
og at hun har en fjende med 
uhyggelige kræfter og ualmin-
deligt lange kløer.
En fjende som ikke tøver med at 
slå ihjel for at få sin vilje ...

Clara hovedpersonen

Den onde vildheks Kimæra

Clara vildven kat
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EVIL DEAD
Mia, David, Olivia, Natalie, og Eric  går til 
Mias forældres hytte i skoven. Der beslutter 
hun at ”spille kold tyrker”, og dropper hende 
heroin forsyning ned i brønden. Hunden be-
gynder at snuse til tæppet. De flytter det og 
finde en blodig kælderdør. I kælderen finder 
Eric og David døde katte der hænger fra 
loftet, og Naturon Demonto (Dødebog) og et 
haglgevær på bordet. Erik læser en passage 
fra bogen, Mia ser en kvinde i en hvid kjole 
kalde hendes navn i skoven. Hun løber og 
fortæller David og Olivia, at hun har brug for 
at komme ud, fordi hun er sindssyg. Olivia 
fortæller hende, at de ikke vil lade hende gå. 
Forrådt kravler hun ud ad vinduet og kaprer 
Eriks bil. Hun kører ned ad vejen og swerves 
ud i en sump. Hun bliver jagtet af en usynlig 
kraft. Hun ser en besat version af sig selv, at 
hun drosler en blodig tornet vin, der går op.  
Mias kjole forårsager hendes besættelse.

Den må i bare se !!!
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Min tur til U.S.A.
Det var en rigtig god tur til U.S.A sammen med familien, men jeg var lidt træt af at rejse 

sammen med dem, fordi jeg har prøvet det tusind gange, men det gik godt alligevel. 
Det var lidt vigtig at være af sted til U.S.A. og vi havde besøgt masser af 

steder, museum, kunst, håndværk og allle mulige andre steder.. 
Jeg har været i San Francisco, Oakland, California og New York

1 : Empire State Building
2 : Chinatown
3 : Subway
4 : Ground Zero
5 : Statue of Liberty
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(Juli 21, 1951 - August 11, 2014) var en amer-
ikansk skuespiller og komiker. Han startede 
som stand-up komiker i San Francisco og Los 
Angeles. Han blev hurtigt berømt som Mork i 
tv-serien Mork & Mindy (1978-1982). Williams 
gik på at etablere en succesfuld karriere i både 
stand-up comedy og film skuespil. 

Williams filmkarriere har medtaget roste film 
som Popeye, (1980) Verden ifølge Garp, (1982) 
Good Morning, Vietnam, (1987) Dead Poets 
Society, (1989) Awakenings, (1990) The Fish-
er King (1991) og Good Will Hunting (1997) 
samt finansielle succeser, såsom Hook, (1991) 
Aladdin, (1992) Mrs. Doubtfire, (1993) Jumanji, 
(1995) The Birdcage, (1996) Nat på museet 
(2006) og Happy Feet (2006). Han optrådte 
også i videoen “Bare rolig, Be Happy” af Bobby 
McFerrin. 

Williams blev nomineret til en Oscar for bed-
ste mandlige hovedrolle tre gange, og vandt 
en Oscar for bedste mandlige birolle for sin 
præstation i Good Will Hunting. Han modtog 
også to Emmy Awards, fire Golden Globe 

Awards, to Screen Actors Guild Awards og fem 
Grammy Awards. Tv-producer George Schlat-
ter, der først så Williams lave stand-up comedy 
i 1977 gav ham hans første tv-spot i Laugh-In 
og anerkendte Williams talent med det samme, 
fortæller venner og bekendte, som Williams “er 
en vigtig magtfaktor. Ikke blot et talent, men en 
vigtig magtfaktor i show business. Terry Gilliam, 
der instruerede Williams i to film, var imponeret 
over hans evne til at “gå fra manisk til gale bud 
og sårbar” og at Williams var “det mest unikke 
sind på planeten. Der er ingen som ham der-
ude.”
Williams havde lidt af depression og kæmpede 
med narkotika og alkohol-afhængighed i det 
meste af sin karriere. Den 11. august 2014 blev 
han fundet død efter at have begået selvmord 
via hængning i sit hjem i Paradise Cay nær 
Tiburon, Californien.

Robin Williams
21. Juli 1951 - 11. August 2014
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DEFQON.1 - 2014
I min sommerferie, var jeg på mit 

livs aller største
oplevelse nogensinde. 

Jeg fik et af mine største ønsker opfyldt. 
Jeg var til DEFQON.1 - 2014. Vi var 20 folk, som skulle 
afsted, 9:30 fra Århus. 
Vi tog en bus, og fik gratis morgenmad ved grænsen.  
Busturen tog 6 timer. 
Da vi ankom til Holland, tjekkede vi ind på telt pladsen, satte  
telt op, og vi valgte derefter at tage et par timer på øjet. 
Klokken 17:30 spiste vi, gjorde klar til at træde ind på 
festivallen. Vi trådte ind, og blev tjekket for alt. 
Det er nemlig strengt forbudt at være påvirket, eller have stoffer med. 
Hvis man er påvirket, eller tager stoffer på festivallen, bliver du smidt ud, 
uden tøven. Mindst 40, blev smidt ud til festivallen. Alt, i alt, var der nok 
cirka 350.000 mennesker til fesivallen. 

Der var så mange positvie mennsker, og de  
festede som om, there was no tomorrow. Festival-
len varede i 5 dage, og det var nok 5 af de bedste 
dage i mit liv. Al den postivitet, alle de glade
mennesker, som bare kom for at møde nye 
mennesker, og feste! 
Jeg hørte bl.a: - 
Headhunterz, Code Black, Showtek, 
Nicky Romero, Noisecontrollers, og 
mange flere. Men, min favorit, var helt sikkert -
Noisecontrollers - Revolution Is Here. 
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Jeg mødte også en sjov afrikaner, med det ledeste afro garn jeg nogensinde har set, og så havde han 
en bette ”Lille Per” hat på, i mariuahana farverne. Han var sku sjov, at feste med. 
Jeg mødte en meget ung pige, på cirka en 18 -19 år, som jeg fortalte hvad jeg har været i gen-
nem. Hun fik så meget medlidenhed med mig, at hun begyndte selv at græde, og fortalte mig, 
at hun havde fået skifte sin venstre lunge ud. Vildt, og det var vidst 4 år siden. Jeg fik hendes 
Facebook, og vi holder stadigvæk kontakt den dag, idag! Aldrig vær genert til de her slags 
fester. Folk kommer kun for at drikke & høre musikken, og få venner!

Fredag aften, tog mig og mine 
kammerater, og nogle vi havde mødt 
fra Amerika & Germany, op på The 
Main Stage, og hørte Isaac & 

Noisecontrollers & Headhunterz. Det 
var det vildeste, jeg nogensinde har været vidne 
til. Alle de lys, røg, og fest glade mennesker. Vi 
festede hele natten, og ved The EndShow sag-
de DEFQON.1, tak til alle os som var kommet 
langvejs fra, for at høre dem. For dem, var det 
en Blessing, at vi kom og ville høre dem. 
DEFQON.1, har skrabet, 55 milliarder sam-
men, siden starten af Januar. Og, jeg planlæg-
ger at tage til QLIMAX i December månede. 

Tak, for verdens største oplevelse, 
og verdens største Festival 
nogensinde!
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Mandag 1.
Tirsdag 2.
Onsdag 3.
Torsdag 4.
fredag 5.
Løndag 6.
Søndag 7.
Mandag 8.
Tirsdag 9.
Onsdag 10.
Torsdag 11.
Fredag 12.
Løndag 13.
Søndag 14.
Mandag 15.
Tirsdag 16.
Onsdag 17.
Torsdag 18.
Fredag 19.
løndag 20. Nikolai P (22   -  Jonathan
Søndag 21.
Mandag 22. Line Ø (21
Tirsdag 23.
Onsdag 24.
Torsdag 25.
Fredag 26.
Løndag 27.
Søndag 28.
Mandag 29. Sofie V (20
Tirsdag 30.

Vi siger også tillykke med dem i august
Bekir G (22
Tania M (20
Jesper L (20
Alexander S (21

Spetember 2014


