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Indhold

Vi går tæt på... 
Her bringer vi i hvert  
nummer af avisen interve-
iw med en PGUer.  
Vi stiller både alvorlige, 
dumme, sjove og ånd- 
svage spørgsmål... 
- tør du at stille op?

Idéer til 
noget vi skal 
skrive om! 
Hvis du/I har 
en god idé til 
en historie eller et emne, 
vi skal skrive om i PGU- 
avisen, så skriv, ring eller 
fortæl det til os på PGU´s 
Medielinje. Det kan være 
noget, du synes kunne 
være spændende at læse 
om, eller noget du gerne vil 
fortælle.

”SMØRET” viden
Fortæl os endelig hvis du 
hører, ser eller oplever 
noget, sjovt, sødt eller 
pudsigt - på værkstedet, 
derhjemme - eller i den 
vide verden! 

SMØR
KLATTEN

:-)

Maj udgaven af ”SMØREN” er lavet af: Kasper P., Matias, Marie,  
Tina, Martin, Nadia, Aleksander, Mark, David, Jonathan
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Festival tiden er over os!
 
Mange  af jer skal sikkert på Sølund Festival - få lidt 
gode spareråd til turen på side 4 og se musikpro-
grammet på side 6.

HUSK også Rosenholm Festivalen 5.- 7.  juni.

Husk at der er valg den 18. juni



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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Medie lavede græsk bøf som opskrift til 
denne avis. Jonathan meddeler David at 
han ikke gider rive yoghurten til zikitikien - 
HVAAAD!!!! - det skal dog nævnes og begge 
dele var sagt i sjov. Jonathan mente vist at 
han ikke gad at rive agurken til tzatzikien.

FODBOLDTURNERING!!!
Det blev til en kvartfinaleplads, 
som var meget tilfredsstillende 
Vi hentede blandt andet en  
sejr på 12-0. 

NADA-BLÅ VÆGGE
Nada værelset på Toftevej  
bliver her malet blå af Thomas, 
mon han får første behandling  
i det nymalede rum?

Aleksander har indkøbt en ny kagerulle til 
udrulning af pizza..... gad vide om sådan en 
kæmpe kommer ind under våbenloven :-)

PIZZA-UDRULLER ELLER VÅBEN!!!

Træværksted

Gartneri

Medielinje

Kantine

Kig forbi og se hvad vores 
værksteder kan tilbyde af 
ydelser!

Helhedsorienteret  uddannelse til unge  
med særlige behov.Banevej 2, 8543 Hornslet 

Tlf. 86 99 56 00, www.pgu.dk

PGU Rosenholm tilbyder anderledes og individuelt tilrette-
lagt uddannelse for unge med særlige behov over 18 år. 
Kig forbi vores værksteder og se hvad vi tilbyder af ydelser  
- måske vi kan hjælpe dig!

Medielinje
Gartneri

Træværksted
Kantine

Vi har lavet plakater, 

flyers, web og dette 

storskærmsshow for  

Rosenholm Festival!

Se PGU på storskærmen 
til Rosenholm Festival -  
vi er Guldsponsorer



Gode råd til at spare 
penge på Sølund

Ingredienser til pizzasnegle:

25 gram gær
2,5 dl mælk
½ tsk. salt

2 spsk. olie eller margarine
1 æg

500 gram mel

Sådan laver du pizzasnegle

Lun mælken i en gryde til den er hånd lun.
Mælken hældes i en skål og gærden opløses heri.

Tilsæt salt, olie/margarine, og æg.
Tilsidst blandes melet i og det hele samles til en god dej.

Dejen skal hæve et lunt sted i ½ time.

Fyldet er helt valgfrit.

1.  Tag madpakke med den første dag. noget du 
måske har lavet hjemmefra Fx, pølsehorn eller 
pizzasnegle.

2.  Lav en madplan om hvad du gerne ville købe hver 
dag.

3.  Juice til morgenmaden kan købes i små juice 
kartoner

4.  Sodavand køb nogle dåser på tilbud hjemmefra og 
hav dem med i en køletaske. 
(på den måde behøver du ikke at gå op og købe 
ind, for så bliver du nok fristet til at købe mere end 
du havde planlagt)

5.  Lav en snack plan over hvad du spiser og hvor 
meget.

6. Tag nogle vandflasker med som kan genopfyldelse

7.   Tag gerne noget varmt at drikke med i en termo-
kande.

8.  Tjek tilbudsaviser inde man tager afsted for at 
finde den billigste ting.

9.  Efterlad kredit eller hævekort der hjemme og tag 
kun kontanter med.(så bruger du ikke flere end du 
har)
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Kim Larsen & Kjukken L.O.C Stine Bramsen

Gnags Hej Matematik Infernal

Pub Frits
13.00 - 15.30: DM I Luftguitar
17.15 - 18.30: Tom Donovan
19.15 - 20.30: Rock Nalle & Crazy Ivans
21.45 - 23.00: Souvenirs
24.00 - 01.15: Klondyke 

Torsdag den 11. juni
Store Scene
12.15 - 13.30: Birthe Kjær & Feelgood Band 
14.15 - 15.30: L.I.G.A. 
16.15 - 17.30: Rasmus Walter 
18.15 - 19.30: Burhan G. 
20.30 - 21.45: Kim Larsen & Kjukken 
22.45 - 24.00: L.O.C. 
 
Nilles Telt
10.30 - 12.00: Lady A. (USA) Gospel
19.30 - 20.45: Vinnie Who
21.45 - 23.00: Italo Brothers 
 
Fritslaug
14.30 - 17.00: Fælles dans og Fælles sang (Linedans)
19.00 - 21.30: Fede Finn & Funny Boyz

Pub Frits
13.00 - 15.30: DM I Luftguitar
17.30 - 18.45: Tournesol
19.30 - 20.45: Sonja Hald
21.45 - 23.00: Esben Just Trio

Tirsdag den 9. juni
Store Scene
18.00 - 19.15: Johnny Madsen
19.45 - 21.00: TopGunn
21.30 - 23.00: Lars Lilholt

Pub Frits
19.00 - 20.15: Bibi, Sniff & Skriver
21.00 - 22.15: One2Many
23.30 - 00.45: Almost AC/DC

Onsdag den 10. juni
Store Scene
10.00 - 12.00: Skole- & Beboer Bands
12.15 - 13.30: Kandis 
14.15 - 15.30: Stine Bramsen 
16.15 - 17.30: Gnags 
18.15 - 19.30: De Eneste To 
20.30 - 21.45: Hej Matematik 
22.45 - 24.00: Infernal

Nilles Telt
18.00 - 19.15: Jonny Hefty & Jøden
20.30 - 21.45: Wafande
23.00 - 00.15: Svenstrup & Vendelboe

Fritslaug
14.30 - 17.00: Fælles dans og Fælles sang (Folkedans)
19.00 - 21.30: Ib Grønbeck & Sixpack 5

Sølund 2015
Fra den 9. juni til 11. juni skal vi på Sølund, her kan du se 
musikprogrammet for alle dagene.

Burhan G



Min påskeferie til Holland

Først blev jeg hentet af min 
papfar Allan og min lillebror 
Jacob var med. Min mormor 
skulle også med, og derfor kunne 
vi ikke være alle sammen i vores 
bil, så vi kørte først til Tyskland 
for at hente en større bil, hvor 
der kunne være 6 personer. Min 
mor, mormor og min lillesøster 
kørte i mormors bil. Da vi havde 
hentet den bil, som vi skulle leje, 
gik turen videre til Holland.

I de første 2 dage skulle vi bo 
i et hus, der lå ved siden af en 
gammel mølle fra 1400-tallet. 
Byen vi boede i hed Borculo. 
Det var også den by, som min 
mormor blev født i.

Den første dag var vi ude at 
sejle på havnen i et gammelt 
skib. Desværre var vejret ikke 
så godt, det regnede og blæste 
meget hele tiden og det var 
koldt.
Næste dag var vi ude at se et mu-
seum og bagefter så vi det hus, 
som min mormor var vokset op 
i, men huset er blevet overtaget 
af et par. De var rigtig flinke. 
Dagen efter gik turen videre mod 
Amsterdam, hvor vi skulle bo i 
et bådehus. Det var spændende, 
fordi jeg aldrig havde prøvet det 
før, men båden vippede meget. 
Da vi kom derhen, gik dagen 
mest med at pakke ud og med 
at slappe af og om aftenen var vi 
ude at spise på restaurant. 

Næste dag var vi på havnerund-
fart, hvor vi så en masse huse og 
bygninger. 

Bagefter var vi på et galleri-
museum. Mig og Jacob og 
Elisabeth syntes, at det var vildt 
kedeligt, især fordi der var så 
mange mennesker. Om aftenen 
var vi ude at spise på restaurant 
igen. Den sidste dag gik mest 
med at køre og pakke. Vi kom 
først hjem kl. 23 om aftenen. Alt 
i alt har jeg haft en rigtig god 
ferie. 

Marie, Medielinjen
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Otte ud af 25 pakker svinekød indeholder den re-
sistente bakterie MRSA. Der skal ikke tælles særlig 
mange pakker i supermarkedernes kølediske med 
svinekoteletter, svinemørbrad, flæsk i skiver og 
ribbenssteg. For i otte ud af 25 pakker svinekød er 
den multiresistente MRSA-bakterie CC398 
hemmelig gæst ifølge en ny undersøgelse fra 
Forbrugerrådet Tænk, skriver BT.

Knap hver tredje pakke 
svinekød er MRSA-inficeret

Nyheder

Sommerligt: Over 20 grader i 
store dele af Jylland

Forårsvarmen, der mandag strømmede op over 
Danmark gav i store dele af Jylland helt 
sommerligt vejr med temperaturer over 20 graders 
varme. Det er derfor helt nede ved den dansk-tyske 
grænse man har haft dagens højeste temperaturer. I 
Store Jyndevad - lige sydøst for Tønder - har 
termometeret foreløbigt vist 22,3 grader. Med 
temperaturer over 20 grader så kan det betegnes som 
sommerligt. En rigtig sommerdag kræver ifølge de 
meteorlogiske definitioner over 25 graders varme.

Snart kan brugerne af Mobilepay købe varer, de 
møder på deres vej, med et enkelt klik. Inden for et 
år vil brugerne af Mobilepay kunne scanne varer i 
tilbudsaviser, på skilte og i butikker og købe 
produkter ved at ’aflytte’ lydkoder med app’en. Ved 
at indtaste dankort-oplysninger og hjemmeadresse 
kan man købe produkterne med et enkelt klik, lyder 
det.

Scan og køb varer direkte

Jæger melder sig selv: Havde 
nær skudt bilist

Efterlyst jæger, som var tæt på at ramme bilist med 
sin jagtriffel, har meldt sig selv til politiet. En 
69-årig mand fra Langeland, som nær havde skudt 
en bilist med sin jagtriffel under bukkejagt lørdag 
aften, har meldt sig selv til Fyns Politi. Manden var 
på bukkejagt og affyrede et skud med sin jagtriffel, 
som kun var 30 centimeter fra at ramme en 36-årig 
mand, der kom kørende på Lohalsvej på Langeland 
lørdag aften kort før klokken 22. Kuglen gik 
igennem sideruden cirka 30 centimeter foran 
manden og landede i instrumentbrættet.



Konservativ

Alternativet

Kristendemokraterne

Venstre

Enhedslisten

Radikal Venstre

Socialdemokraterne

Social Folkepartie

Liberal Alliance

Dansk Folkepartie

Valg 18 juni 2015

Her er hvor manger mandater der er i Folketinget december 2014 og hvilket parti de høre til.

Der er udskrevet valg den 18. Juni. Det vil sige at mange af jer måske skal stemme for første gang til et folke-
tingsvalg. Nedenfor  kan i få et overblik over de partier der stiller op. Det kan være svært at finde ud af hvem 
man skal stemme på. Så tag at følg med i nogle af valg programmerne i TV eller alternativt gå ind og tag en 
test på nettet som kan give dig en idé om hvilket parti der passer bedst til dine holdninger. Diskuter også med 
dine bofæller og kollegaer og hør deres mening.



Markedsdag i Hornslet
Den 9. Maj var der markedsdag i Hornslet og Medielinjen havde selvfølgelig en bod stillet 
op. Medielinjen stillede ikke kun op med deres egne ting de havde også ting med fra gart-
neriet og træværkstedet. Der var godt humør langt op af dagen selvom vejret var meget trist 
med grå himmel, let regn af og til og et større skyl senere på dagen.

Folk var især interesseret i medielinjens ny pro-
duceret foto i rammer. Samtidig fik vi lejlighed 
til at snakke med folk om PGU og fortælle om 
vores værksteder og dele nogle flyers ud.  

Salget var meget positivt og vi fik solgt mere 
end vi forventet. 
I løbet af dagen var der både vejleder, faglære 
og en del elever der kom forbi vores bod,  
det var mega hyggeligt.
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Opgave - find figuren
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Opgave - find drengenavne
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Husets forbandelse 

Vi skyndte os hen til ham. Der var en lang, rund revne i væggen. Det var nemt at opdage, hvis bare man 
kom tæt nok på. ”Du har ret!” sagde Dylan, efter at have undersøgt det nærmere.  
”Måske er det indgangen!” sagde Tom. 
Der var ikke noget håndtag, så vi måtte skubbe til døren af alle kræfter. Til sidst gav den efter, og for-
svandt ind i muren. Til vores overraskelse var der ikke mørkt derinde. Foran os var en trappe, som vi 
ikke kunne se enden på. Den blev oplyst af flammer fra fakler, der hang på væggen. ”Hey! Se, der er  
hieroglyffer på væggen!” råbte Tom.  
Ganske rigtigt. Langs muren var der indgraveret hieroglyffer i forskellige figurer og farver. Da 
trappen endte, kunne jeg pludselig mærke, at vi gik på et tykt lag sand. 

”Det er virkelig som om, at vi befinder os i en 
pyramide!” sagde jeg. ”Denne her pyramide er 
ikke så slem” 
I det samme fortrød jeg, at jeg havde sagt det. 
For pludselig kunne jeg ikke længere bevæge 
mine fødder! Jeg sad fast!
”HJÆLP” skreg Tom panikslagen, mens han 
desperat forsøgte at komme fri. ”Jeg sidder 
fast!”
”Det gør jeg også!” skreg jeg tilbage. 
Jeg kunne mærke, at jeg begyndte at synke. 
Snart gik sandet mig til livet. 
”Det her er en fælde!” råbte Tom.
”Nå, der er nok nogen, der er gået i fælden” lød 
en mørk, hæs stemme bag os.
        
Jeg vendte mig skrækslagen om. Jeg kunne ikke 
tro mine egne øjne. Foran mig stod en levende 
mumie! 

”Er du en… Mumie?” spurgte Tom bange.
”Selvfølgelig! Hvad skulle jeg ellers være?” 
sagde mumien vredt med sin mørke stemme.

”Åh, hvor det dog glæder mig at se nogle fjolser 
som jer havne i min fælde. Det er næsten 150 år 
siden det skete sidst” fortsatte han slesk.
Jeg stirrede vantro på mumien. Han kunne 
umuligt være så gammel. Eller kunne han?
”Jeg husker, da jeg havende i det her hus for  
første gang for snart 300 år siden. Jeg blev 
spærret inde i netop det værelse, som I har nu, 
Lea og Tom. Og Dylan”
Vi udvekslede undrende blikke. 
”Hvordan kender du vores navne?” spurgte 
Dylan.
”Det var mig, der skrev den dagbog, I fandt. 
Jeg var ved at dø af kedsomhed nede i denne 
pyramide, som jeg blev lagt i da jeg døde. Men 

Fortsat
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mærkeligt nok genopstod jeg. Så jeg tænkte, at 
jeg ville have lidt sjov. Jeg lagde dagbogen det 
sted, hvor I fandt den. Jeg håbede, at sådan nogle 
fortabte fjolser som jer ville finde den, i et 
desperat forsøg efter at komme ud herfra. 
Enhver som rører den vil være i min varetægt for 
evigt! HAHAHAHAHA!” sagde han ondskabs-
fuldt.
 
Nu gik sandet mig næsten til halsen. Jeg prøvede 
desperat at komme fri, men det var som om, jeg 
sank længere og længere ned, for hver bevægel-
se jeg foretog.
”Og nu til det bedste. Jeg har gemt en  
lille overraskelse til jer. Nå, nej. Jeg trænger 
faktisk til lidt underholdning. Så jeg kan bare 
sidde og se på, mens I langsomt synker til bunds 
i min fantastiske fælde! Åh, hvor jeg dog elsker 
skrigene” fortsatte han med en slesk stemme.
”Det her kan du ikke gøre!” råbte Dylan vredt. 
”Slip straks børnene fri!”
”Selvfølgelig kan jeg det, min ven” sagde mumi-
en.
”Har du nogen idé om, hvor mange kræfter, jeg 
besidder? Nå, ikke? Dem får du snart at føle, 
hvis du irriterer mig endnu mere med dine 
tåbelige udtalelser” sagde mumien ondskabs-
fuldt.
Dylan tænkte som en gal. Men han nåede ikke at 
tænke videre, før han blev afbrudt af min 
stemme, der panisk råbte på hjælp. 
Sandet gik mig næsten til hovedet nu. Det gik 
op for mig, at det ikke nyttede noget at råbe.
”Jamen dog. Jeg havde helt glemt noget. I skal 
nu møde mine allerbedste venner” sagde 
mumien med et hånligt grin.
Bag ham trådte tre andre mumier frem. 
”Vær hilset” sagde den ene slesk. Han rakte 
Dylan sin papirindpakkede hånd, men han ville 
ikke tage imod den.
”Er man uhøflig?” spurgte mumien vredt med en 
slesk undertone. 
”Det kommer du ikke langt med, min fine ven” 
fortsatte han. 
”Hvad med, om vi lader disse to kære børn blive 

i min elskede fælde i lidt længere tid?” foreslog 
den første mumie med et hånligt grin.
De tre andre mumier grinede med en humorfor-
ladt ond latter. Mumien gik en anelse tættere på, 
og for sig selv mumlede han en trylleformular. 
”Ja, så er det ordnet! Om en times tid eller to vil 
børnene være døde!” jublede han. ”Kom venner, 
vi smutter. Imens børnene beder deres sidste 
bønner, må vi gøre det, der skal til, for at vi kan 
få os et lækkert måltid i aften. Jeg er skrupsul-
ten!”
”Hvordan skal vi nu komme fri?” hulkede jeg, 
da mumierne var gået.
”Vi kan lige så godt give op nu” sagde Tom.
”Vi kan da ikke bare give op” sagde Dylan 
opmuntrende. ”Hvis vi kunne klare alt det vi har 
været igennem, kan vi også klare at finde at finde 
en vej ud”
Jeg prøvede atter at komme fri, men kviksandet 
var størknet. Jeg kunne ikke komme op. Jeg kon-
kluderede, at det måske kunne have noget med 
den trylleformular at gøre.
”Tag min hånd” sagde Dylan. ”Jeg hjælper jer 
op!”
”Tror du, det vil virke?” spurgte jeg.
”Det her er en nødssituation, så selvfølgelig vil 
det virke” svarede Dylan med et smil. 
Han rakte mig sin gennemsigtige hånd, og jeg 
tog imod den. Dylan hev til af alle kræfter for 
at få mig fri. Efter et kvarters tid placerede en 
revne sig i det størknede kviksand. Lidt efter lidt 
blev revnen større og større, og pludselig var det 
stort nok til, at jeg kunne komme fri! Jeg så ned 
af mig selv. Mine bukser var helt beskidte, og 
det samme var min trøje. 
”Se, hvor beskidte de er!” klagede jeg. ”De er 
lige til at smide ud”
”Pyt med det” sagde Dylan. ”Det vigtigste er, at 
du er i live”
Han hjalp også Tom op af kviksandet. Hans tøj 
var også beskidt, men vi havde ikke tid til at tage 
os af det. Nu gjaldt det bare om at komme ud!
Vi løb med raske skridt mod trappen. Men 
pludselig blev vi afbrudt af vrede stemmer 
nedefra: ”Hey, de stikker af! Dræb dem!”

FORTSÆTTES I NÆSTE NUMMER...
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Det går strygende med gartneriets salg, 

især i weekenderne.

Eleverne har på skift weekendvagt og 

klarer det rigtigt godt.

Generelt bliver der trimmet planter rundt 

omkring i drivhusene og der bliver ordnet, 

passet og plejet over det hele. På en af 

markerne er der lige blevet sat spiseløg og 

rødløg.

Tømrerne har travlt, der er masser af ordre og 
interne opgaver som skal laves. Spejderne i 
Hornslet har bestilt runde plader som skal bru-
ges til skjold som de selv skal slibe og dekorere. 
Bekir er ved at lave stolper til fodboldmål som 
de skal have op på Hornbjergvej. 
ELCON har fået tilbud på et transformator-
hus som skal stå ved VESTAS i Skejby, det 
er et spændende projekt som vi sikkert kommer 
til at høre mere om, hvis opgaven kommer i hus.
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Det går strygende med gartneriets salg, 

især i weekenderne.

Eleverne har på skift weekendvagt og 

klarer det rigtigt godt.

Generelt bliver der trimmet planter rundt 

omkring i drivhusene og der bliver ordnet, 

passet og plejet over det hele. På en af 

markerne er der lige blevet sat spiseløg og 

rødløg.

Medielinjen deltog på Markedsdag i 

Hornslet, det var en god dag som vi 

håber at gentage til næste år.

Vi arbejder lige nu på det sidste af 

materialerne vi skal levere til Rosen-

holm Festival. Vi har fået stor ros for 

plakater og flyers som vi har lavet, 

der er delt rundt i byen.  Dejligt :-)

Vi har også arbejdet på at lave  

flyers som tilbyder folk at vi kan  

lave ”Festpakker” – dem delte vi en 

del ud af på markedsdag, så folk i 

byen ved hvad vi kan lave.

Kantinen er i fuld gang med at forbere-
de mad som de skal lave til receptionen 
som holdes for de elever som afslutter 
deres 3. års STU. Derudover skal de 
lave mad til elevfesten som holdes den 
19. juni.
1. juni slutter kantinen med at leveres 
frokost til Rønde, og i uge 25 pakkes køkkenet ned og ombygningen af kantinen går i gang.



Søjle  Er du Søjleformet er dine skuldre næsten lige så brede som 
dine hofter og du har næsten ingen talje men lange ben.

Din tøjstil skal være kjoler, toppe, skjorter og bluser med 
markeret talje.

Slikkepind Er du Slikkepindformet er dine bryster store og har næsten 
ingen talje og du har smalle hofter og lange ben. 

Din tøjstil skal være V-udskæring eller hjerteudskæring gør 
noget godt for din barm samtidig med, at de giver mere 
bredde til dine skuldre.

Kræmmerhus Er du Kræmmerhusformet er dine skuldre brede og du 
har små bryster men ingen talje plus smalle hofter og lange 
slanke ben.

Din tøjstil skal være , kjoler , nederdele og cardigans.

Vase Er du Vaseformet er dine bryster store du har let kurvet og 
lang talje, hofter i samme mål som brysterne og slanke ben. 

Din tøjstil skal være en bred udskæring der klæder din krop, 
hvad enten udskæringen er firkantet, v eller rund. Når du 
skal vælge bukser eller jeans, kan du sagtens vælge en mod-
el der sidder til.

Timeglas Er du Timeglasformet er dine bryster store med en smal 
talje og kort i livet med brede hofter og fyldige lår.

Din tøjstil skal være trøjer, cardigans og kjoler med en for-
holdsvis stor udskæring, enten rund eller v-udskæring.

Cello Er du Celloformet er dine bryster store, kort i livet, brede 
hofter, bred bagdel med bredelår og slanke underben. 

Din tøjstil skal være bukser eller jeans, der er lige i benene, 
så der skabes balance mellem dine brede lår og slanke un-
derben. Et fif er at vælge en bluse eller top med længde nok 
til at lave nogle diskrete folder for at skjule din mave.

Tøjstil til forskellige kropstyper 
- find din kropstype og se hvordan du klæder dig så det klæder dig bedst 
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Vinglas Er du Vinglasformet er dine skuldre brede og bryster store 
men ingen talje med smalle hofter og lange ben.

Din tøjstil skal være strømpebukser, stramme bukser ,så du 
får endnu mere længde. vælg trøjer med v-udskæring for at 
formindske din barm samt kjoler eller toppe, der er skåret 
under brystet Stramme jeans er perfekte til din krop, vælg 
evt. en med høj talje for at skjule din mave og brug en lang 
top over.

Mursten Er du Murstensformet er dine skuldre brede med ingen 
talje og en gennemsnitsmave, flad bagdel, kraftige lår med 
kraftige lægge.

Din tøjstil skal være kjoler, der er skåret under brystet, 
asymmetriske nederdele, der sidder stramt over bagdelen 
og svajer lidt ud forneden. vælger du en stram jeans, kan du 
bruge en bluse med f.eks. draperinger eller markere din talje 
med et bælte.

Æble Er du Æbleformet er dine Gennemsnitsbryster og mave 
større end bryster med en ret flad bagdel med okay ben.

Din tøjstil skal være toppe, bluser og kjoler, der er skåret un-
der brystet og derved fremhæver den slankeste sted. Toppe, 
bluser eller kjoler med læg eller rynker på maven er gode til 
at narre øjet

Kegle Er du Kegleformet har du gennemsnitsbryster, slank talje, 
okay mave, store lår, kraftige lægge.

Din tøjstil skal være tøj der har en markeret talje, er stramt 
foroven og løsere over bagdel og lår. En buks eller jeans, der 
er lige i benene, er perfekt til at skjule dine brede lår.

Pære Er du Pæreformet er dine bryster små, lang i livet med flad 
mave, ridebukselår og tunge ben.

Din tøjstil skal være toppe og bluser, der sidder til i livet og 
viser din flotte talje og flade mave frem. 

Klokke Er du Klokkeformet er dine skuldre smalle, små bryster med 
slank talje, kort i livet, store lår og stor bagdel.

Din tøjstil skal være tøj, der giver bredere skuldre, så din 
krop er afbalanceret. jeans og bukser, er det en god ide med 
et straight fit.
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PGUer UNDER
LUPPEN

:-)

Daniel bor på 
Skovvej og 
arbejder på 
Tømrerværkstedet
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Navn: Daniel 

Fødselsdag: 10/11 - 21 år 

Stjernetegn: Skorpion

Antal søskende: En lillebror

Hvor kommer du fra: Malling

Har du en kæreste/ vil du gerne have en: Har ikke nogen kæreste lige nu 

Hvis du var et dyr , hvad for et skulle det så være: Så skulle jeg være et 

dovendyr, det kan godt lide at sove længe ligesom mig

Hvilket musik høre du: Dansk rap 

Har du kæledyr eller har du haft : har en kat derhjemme 

Hvad er dine hobbies/interesser: Scooter, biler, venner

yndlingsdyr/hadedyr: Hund/ Ingen hadedyr

Person jeg gerne vil møde: Tupac 

Skuespiller der skulle spille mig i en film: gilli (rapper)

3 ting jeg ville tage med på en øde ø: smøger, vand, kniv 

Hvis jeg vandt 10.000 kr: Sparer op til en bedre bil mercedes 

Største oplevelse: Dj/lasershow-mosgaard - Fredag-Søndag 

Hvordan har du det i Pgu: Stille og roligt, meget fint 

Yndlingsfrugt/hadefrugt: Vandmelon/mandarin

Hvad kunne du godt tænke dig efter pgu: Gerne ejendomsservicetekniker
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Jasu, det var  

 på Kreta!

3-års turen gik i år til Kreta i  
Grækenland.
Elever der var med var, Kasper, Alex, 
Jonathan, Tim, Louise, Casper F,  
Morten D, Maria, Jonas K, Martin, 
Sara, Tania, Sofie, Amalie, David,  
Jesper, Matias og Thomas. 
Af de ansatte var Kim, Dorte, Britt og 
Thomas.
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Torsdag d. 21/5 2015
Vi ankom til Kreta 12:30 græsk tid. Så fandt vi 
vores kufferter også skulle vi med en bus der også 
havde andre med bussen. Vi ankom til vores hotel 
der hed Mediterraneo. Vi fik vores nøgler og blev 
vist rundt til vores værelser. Også pakkede vi ud. 

Fredag d. 22/5 2015
Vi fik morgenmad og så skulle vi til infomøde. Vi 
skulle høre om Kreta og hvilke ture de lavede til 
andre byer. Så skulle vi samles og høre, hvad vi 
skulle i den tid vi var der. Vi spiste frokost og efter 
det skulle vi en tur ind til byen. Der gik vi rundt og 
nogle af os købte frugt ved en mand, der havde en 
frugtvogn. Vi gik videre til vi holdt en pause for at 
medarbejderne kunne snakke om, hvad vi skulle. Vi 
kørte med toget ind til byen. 
Nogle af os tog med til byen og nogle gik tilbage til 
hotellet. På hotellet sad v ved poolen, og nogle var i 
poolen. Da vi havde spist gjorde vi os klar til at 
skulle gå ned og høre musik og få lidt at drikke og 
hygge, inden man skulle i seng. 

Lørdag d. 23/5 2015
Vi skulle mødes kl. 9 for så skulle vi ud at køre en 
tur ud for at se os omkring. Vi stoppede ved byen 
Elound. Nogle gik i vandet eller var ved stranden og 
andre kiggede i butikker. Kl. 13 skulle vi spise. Da 
vi kom til hotellet kunne vi gøre hvad ville. Vi måtte 
selv bestemme, om vi ville være i poolen eller på 
værelset. Vi skulle tage pænt tøj på, for vi skulle ud 
at spise i byen. 

Vi tog tilbage til hotellet hvor man kunne gå ned og 
tage noget at drikke eller gå på værelset.

 
     Fortsættes på bagside...
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Torsdag d. 27/5 2015
I dag skulle vi have været ude at sejle, men det 
blev aflyst på grund af vinden og vejret, så vi kunne 
enten vælge mellem at komme ud at ride eller køre 
gokart. Os der ville ud at ride skulle køres til et 
sted, hvor de havde flere heste end i byen. Vi red en 
tur op i bjergene og nogle af os styrede selv 
hesten. Inden vi skulle ud at ride var der et par, 
som fik kage i hovedet. Vi fik at vide, at kvinderne 
får kastet kage i ansigtet af deres mand, når de 
var blevet gift. Da vi kom på hotellet fik vi lidt at 
spise og drikke, og så kunne vi gøre hvad vi ville 
inden vi skulle spise. Da kl. blev 21.30 var der tre 
personer, der lavede lysshow og ildshow.

Fredag d. 28/5 2015
I dag skal vi rejse hjem efter en rigtig god uge 
og tur. Vi skulle mødes i receptionen kl. 9.10 og 
hentes kl. 9.40. Da vi kom til lufthavnen tjekkede 
vi ind, og så sad vi og ventede på, at vi kunne gå om 
bord. Da vi kom om bord fandt vi vores pladser og 
ventede til flyveren lettede. Vi fik frokost om bord 
på flyveren. Da vi landede skulle vi igen vente med 
at gå ud, og da vi kom til Billund lufthavn skulle vi 
finde vores kuffert og køre med bus til Hornslet.
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Her er lige et par kommentarer fra 
forstander, Thomas og praktikvejleder, 
Dorte om deres oplevelse af turen:

Dorte siger om turen: ”Så er vi hjemme igen 
efter en dejlig tur med en flok skønne unge 
mennesker. Det er fantastisk at tage adsted 
med 18 unge mennesker, der i den grad kan 
finde ud af at opføre sig pænt og ordentlig”. 

Thomas siger om turen: ”Jeg sidder nu ved  
pc’eren og tænker tilbage på en dejlig 3. års-
tur. Det er skønt at opleve hvordan vores unge 
på fantastisk vis klarer både omlægninger af 
program, værelseskift og bare det at indgå 
i et forpligtende fælleskab på en ordentlig 
måde”. 

Tak for en god tur til alle jer som var med!



INGREDIENSER (4 PERSONER)

GRÆSK BØF
2 Skiver franskbrød
500 gr. hakket oksekød
1 stort fint hakket løg
1 fed hvidløg
Lidt salattern
1 æg
Lidt hakket persille
1 tsk oregano og timian

TZATZIKI
1 agurk
2 fed hvidløg
200 g græsk yoghurt
salt

KARTOFLER
400 g kartofler
1 spsk. olie
Forskellige krydderier

Brødet ligges i blød i vand i 
10 min.

Vandet presses ud. Brødet blandes i farsen.

Persille hakkes. Salattern blandes i fasen. Persille, hakkede løg, æg, timi-
an, hvidløg og oregano. 

Græsk Bøf med Katofler
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Bland alting sammen og lad det 
stå 30-60 min.

Form farsen til bøffer. Steg bøfferne.

Skyld kartoflerne og skrub dem 
af.

Skære kartoflerne i både. Kom kartoflerne på en bage-
plade med bagepapir og dæk 
dem med med olivenolie og 
krydderier.

Riv agurken. Pres vandet ud. Tilsæt græsk yoghurt.

Tilsæt presset hvidløg. Kan eventuelt serveres med 
salat og citron skiver.

Endelig resultat god appetit.
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Marie: Min lillebror og jeg gik på 
spøgelsesjagt i kælderen i min fars 
sommerhus i sommerferien sidste 
år. Vi tror på spøgelser og vi ville se 
om der var nogen der. Vi gik derned i 
mørke, fordi vi ved at spøgelser ikke 

kan lide lys. Kælderen er rimelig uhyggelig, fordi 
der ikke er noget dernede bortset fra en vaskema-
skine. Den er også lidt fugtig, og det gør den mere 
uhyggelig. Vi gik lidt rundt og snakkede om hvad 
vi ville gøre, hvis vi så et spøgelse dernede. Vi blev 
begge enige om, at vi ville skynde os væk hvis det 
skete. Vi startede med at gå ind i vaskerummet. 
Helt nede i hjørnet står vaskemaskinen, og den var 
ikke i gang. Vi lagde mærke til, at der lå en tænd-
stikæske midt på vaskemaskinen. Det skal lige siges, 
at den lå mellem nogle andre ting. Vi syntes, at det 
var mærkeligt at den lå der, men tænkte ikke meget 
over det og gik ind i det næste rum. Der er ikke 
nogle døre dernede, så vi kan bare gå direkte ind i 
rummene. Der er ca. 5 meter fra der hvor vi stod og 
til vaskemaskinen. Vi gik i et par minutters tid i det 
andet rum, men fandt intet. Lige da vi skulle til at 
gå op igen hørte vi, at noget blev kastet hen af gul-
vet. Det lød som om, at det kom fra vaskerummet. 
Vi gik nysgerrige derind, og der hvor vi havde stået 
lå tændstikæsken, som før havde været på vaskema-
skinen. Alle de andre ting, der var på vaskemaski-
nen stod stadig på den som før. De var ikke blevet 
væltet. Vi skyndte os op igen efter den oplevelse. 
Fra den dag af vil vi aldrig gå derned uden at tænde 
lyset først.

David: Jeg vågnede en nat og det var 
meget koldt, så jeg stod op og skrue-
de op for varmen. Et par timer senere 
vågnede jeg igen og det var stadigvæk 
bidende koldt. Jeg rejste mig fra sengen 
og gik hen og tjekkede om der var no-

get galt med radiatoren. Det var der ikke, men der 
var blevet skruet helt ned for varmen. 

Tina: Nogle gange oplever jeg, at min 
værelsesdør går op af sig selv uden at jeg 
gør noget.

Mikkel: Engang da jeg skulle lave mad, 
så jeg, at en af knapperne på komfuret 
skruede op på 9 helt af sig selv uden at jeg 
gjorde noget. 

Jette: Jeg har et stereoanlæg derhjem-
me, som nogle gange skruer op af sig 
selv. Jeg har set den gøre det, men det 
er ikke altid at det sker.

Tror DU på spøgelser?

Hvis du tror på spøgelser og har 
oplevet nogle mystiske ting og vil vide 
om der er nogen i dit hus, så kan du 
downloade en app, der hedder Ghost 
Detector til din iPhone eller iPad og 

den er gratis. Den er på engelsk, men den er nem 
at bruge. Den kan opfange selv de mindste lyde og 
den reagerer og optager, så snart der er den mindste 
åndelige aktivitet.

Her er nogle historier om uhyggelige 
ting, som folk på PGU har oplevet. Læs 
dem, hvis du tør!

Tegn på, at dit hjem kan være hjemsøgt:

1. Du hører skridt og andre mærkelige
lyde, når du er alene hjemme. 
2. Du mærker nogle kølige vindpust,
selvom døre og vinduer er lukkede.
3. Døre åbner og lukker af sig selv.

4. Du dufter pludselig en duft af perfume eller cigar,
selvom du er alene hjemme og ikke bruger nogle af de 
ting.
5. Ting forsvinder og dukker på mystisk vis op samme
sted et par timer, dage, eller uger efter. 
6. Apperater og lamper tænder og slukker af sig selv.
7. Du føler dig overvåget, selvom du er alene hjemme.
8. Nogle steder i huset er altid koldere end andre steder.
9. Kæledyr opfører sig mærkeligt. Hunde kan f.eks. gø
meget eller stirre på ingenting eller nægte at gå ind i et 
bestemt rum. Kæledyr er mere følsomme overfor det 
paranormale end mennesker.

Husk, at de fleste ting har en naturlig forklaring, men 
hvis du ikke kan finde en forklaring, så er der helt  
sikkert et spøgelse i huset!26



forskellige slags spøgelser

VIGTIGT: Hvis du bliver udsat for noget af det ovenstående, og ikke kan finde  
en naturlig forklaring på dine oplevelser, så er det vigtigt, at du får en clairvoyant til at 
hjælpe med at få ånderne til at komme videre. En clairvoyant har professionel erfaring 
med ånder, og kan kommunikere med dem og få dem til at komme videre.  
Du skal ikke selv forsøge at komme af med dem, da situationen derved kan  
blive værre end den er. 

Spøgelser: Spøgelser er et genfærd af en afdød person, som måske er blevet 
myrdet eller har haft en særlig tilknytning til stedet, hvor vedkommende døde. I 
virkeligheden er de bare en afspilning af en gammel begivenhed, der fandt sted for 
mange år siden. Det vil sige, at de altid foretager sig de præcis samme ting, som de 
gjorde lige inden de døde. Det forklarer også, hvorfor de går gennem vægge. Hvis 
man beslutter sig for at opføre en ny væg i huset, så vil spøgelset gøre som det altid 

har gjort, og vil også bare gå igennem den nyopførte væg. 

Ånder: Det er ånder, der tænder og slukker for dit fjernsyn, smækker med døre og åbner og lukker 
skuffer osv. De er genfærd af døde personer - måske endda familiemedlemmer - som måske ikke har 

accepteret, at de er døde, eller ikke har fundet ud af, at de er døde, og vil derfor fortsætte med at 
”leve” som normalt. Eller også er ånden kommet videre, men er bare på besøg, og kommer 

kortvarigt for at se til sine kære. Eller måske er ånden forelsket i en af de levende, og vil 
ikke komme videre, før den har fået vedkommende med sig. 

Poltergeist: Udover spøgelser og ånder kan man også blive udsat for poltergeister. Deres 
aktiviteter minder om åndernes, men de er langt værre. Det er dem, der kaster med ting, 
og i nogle tilfælde kan de endda kaste ting på personerne i hjemmet. Ordet kommer fra 
tysk af poltern (= at larme) og geist (= ånd) - altså betyder det larmende eller støjende ånd. 
Deres aktiviteter kan variere fra at lave bankelyde til at kaste med ting og sager og til at 

vælte alting ud af køleskabet. Nogle gange går de ligefrem til angreb på bestemte personer i hjemmet - 
det gør de ved at slå og skubbe og ved at gøre andre ubehagelige ting ved dem. Men det sker heldigvis 
sjældent.

Dæmon: Ingen ved, hvad en dæmon egentlig er, men en ting er sikkert: Det er en 
slags ond kræft, der kan besætte folk, og få dem til at gøre forfærdelige ting og de er 
livsfarlige. De er den værste form for ”spøgelser”, men de er uhyre  
sjældne. Nogle mener, at det hverken er en ånd eller et spøgelse, men derimod noget 

umenneskeligt. Hvis du en dag vågner og opdager, at der løber blod ned af væggene, så kan du godt 
regne med, at det er en dæmon, der står bag det. De kan også finde på at ridse ord ind i væggene. Men 
sandsynligheden for, at en dæmon slår sig ned i dit hjem, er meget, meget lille.  
Nogen mener også, at dæmoner kan komme og hjemsøge ens hjem, hvis man spiller Ånden i  
glasset. Det spil skal man i øvrigt holde sig væk fra, da man leger med overnaturlige kræfter, som man 
ikke ved hvad er. Du kan risikere at få kontakt med dæmoner, der narrer dig til at tro, at de er en anden. 
Man åbner ligesom op for det overnaturlige, og så kan alt ske. 
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Mandag 1. Robin Daugaard 23 år
Tirsdag 2.
Onsdag 3. (ufl 3.Tur til Helgenæs / tysker tårnet)
Torsdag 4. Morten Hoffmann 24 år - Peter Kjærsgård 24 år
Fredag 5.
Lørdag 6.
Søndag 7.
Mandag 8.
Tirsdag 9.
Onsdag 10. (ufl 10. Hygge)
Torsdag 11. Aleksander Skautrup 21 år
Fredag 12.
Lørdag 13.
Søndag 14.
Mandag 15.
Tirsdag 16.
Onsdag 17.
Torsdag 18. Jesper Udengaard 21 år
Fredag 19. (ulf 19. Gril hos Bodil) (PGU Grilparty) 
Lørdag 20.
Søndag 21.
Mandag 22.
Tirsdag 23. Marie Løfting 20 år
Onsdag 24. (ulf 24. Is og ønske god ferie)
Torsdag 25.
Fredag 26.
Lørdag 27.
Søndag 28.
Mandag 29.
Tirsdag 30. Kjeld Pedersen 20 år

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