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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 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

:-)

Januar måneds udgave af ”SMØREN” er lavet af:
Victor, David, Kasper P., Matias, Marie, Tina, Morten, Martin,

2

Vil du gerne have en kære-
ste? Eller har du allerede en 
kæreste, men  af de forkerte 
grunde?
Læs side 16.

Amalie i praktik hos Kiwi.

PGU på årets skitur til Østrig.
Se billederne på side 25



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! :-)

SVENSK PØLSERET
 -det er meget, meget svært at 
lave svensk pølseret - ihvertfald 
var der ikke mindre end 5 personer 
inde over gryderne - ordsproget 
flere kokke fordærver maden,  
passede ikke denne gang - det 
smagte fantastisk!

DEN FORSVUNDNE SØ!!!
Google Maps kan heller ikke finde søen - men 
det ser ud til den måske snart kommer igen :-)

3

PGU AVIS ÅRGANG 1999
Michael Haulund Christensen, som var elev 
hos PGU fra 1998-2000 sendte en mail med 
de 2 første numre af PGU avisen. Det var da 
fantastisk sjovt at se hvordan den så ud den 
gang. Utroligt at Michael stadig havde gemt 
de gamle aviser - tak for det :-) Hvis man 
gerne vil se dem kan man hente et eksemplar 
hos Medielinjen.

JOURNALIST I MARKEN!!
Medielinje folkene er ikke altid klædt 
på til opgaven. På en tur på gartneriet 
blev vi bedt om at gå en tur ned til  
den ”forsvundne sø”. Vi måtte dog op-
give da vi måtte konstatere at vi ikke 
havde det rette fodtøj på!



Sådan er  
det at være  
hørehæmmet

Hvor er det sjovt 
at høre mine  

træsko klapre

Undskyld min 
datter larmer, 

men det er første 
gang hun hører 

den lyd

Jette, som bor på Borupvej 
og arbejder på kantinen, 
har indvilliget i at fortælle 
om, hvordan det er at være 
hørehæmmet. Medielinjen 
besøgte hende en dag på 
kantinen og fik en snak 
med Jette.
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Hvornår fandt I ud af, at du var 
hørehæmmet?
Det gjorde vi da jeg gik i anden 
klasse. Min lærer syntes der var 
noget underligt, og sendte mig 
til  en sundhedsplejerske og hun 
sendte mig videre til et Hørecen-
ter. Så var det de fandt ud af, at 
jeg ikke hørte så godt og skulle 
have høreapparat. Pludselig kunne 
jeg høre det hele - det var så sjovt 
første gang med høreapparat. Jeg 
havde træsko på den dag, og gik 
op og ned ad gangen. Alle sygeple-
jesker kom ud, fordi jeg trampede 
rigtig højt. Jeg havde aldrig hørt 
den lyd før, og syntes det lød rigtig 
sjovt. Min far sagde: “Det må I 
altså undskylde, men min datter 
har aldrig hørt den lyd før”. 

Hvordan er det for dig, når alle 
snakker samtidig? 
Det er meget, meget svært at  
forstå. Når der er musik i  
baggrunden er det helt umuligt, at 
forstå hvad de siger. Det kommer  
an på, om jeg har min FN-sender 
på, og hvis vi sidder fire sammen, 
så kan jeg høre jer, men ikke alt 
andet. 

Så det vil sige, at du kun kan 
fokusere din lyd et sted fra, ellers 
så bliver det kaos. Kan du  
forklare hvordan det lyder? 
Ja, det er lidt ligesom en hønse-
gård, bare med en masse støj. 
F.eks. hvis der er meget larm i 
kantinen, så er jeg nødt til at gå et 
andet sted hen f.eks. opvasken for 
at få lidt ro i ørerne. Jeg har lige 
fået nye høreapparater, hvor der  

er flere kanaler. Dvs. at jeg har  
mulighed for at skifte kanal alt 
efter, hvor meget larm der er.  
Nu kan jeg også høre, hvis man 
blinker med blinklyset i bilen.  
Det kunne jeg ikke høre før.  
Kanalerne giver mulighed for at 
prøve, om lyden bliver bedre hvis 
man skifter kanal. Der er fem  
kanaler at vælge imellem. De nye 
høreapparater er meget bedre, 
men den første oplevelse er stadig-
væk den meste fantastiske. Det var 
da vi kørte hjem fra hørecenteret, 
og jeg kunne høre vejarbejderne 
og alle lydene fra trafikken. 
 
Jeg forestiller mig, at du må have 
været meget stille inden du fik 
høreapparat. For hvis man ikke 
kan høre, hvad der sker omkring 
en, så lukker man sig ligesom 
inde i sig selv. Er det rigtigt?
Ja, det er helt rigtigt. Det var så 
vildt, da jeg lige pludselig kunne 
høre alting, også biler der dyttede. 
Det havde jeg aldrig hørt før.
 
Hvornår tager du høre
apparaterne af?
Når jeg sover og skal i bad, når jeg 
spiser, eller bare trænger til lidt 
ro i hovedet. Jeg har fået en ny 
brandalarm som vibrerer, så jeg 
kan mærke, hvis den går i gang. 
Jeg har også en speciel dørklokke 
og vækkeur og telefon, som jeg 
kan høre musik på. F.eks. kan man 
høre mit vækkeur i hele huset, 
så de andre behøver næsten ikke 
deres eget vækkeur, griner Jette. 
Det er dejligt med nye hjælpemid-
ler, som kan gøre det nemmere for 
mig.
 
Ved du hvad det koster at have 
høreapparater?
Nej, men man får nye hver fjerde 
år.

Talte du dårligere inden du fik 
høreapparat, og var det derfor 
man fandt ud af, at der var noget 
galt?

Ja, det var det. Det er svært at  
udtale bogstaver, når man ikke 
kan høre, så min udtale bliver 
dårligere, når jeg ikke har høre-
apparat på.
 
Har andre i din familie høre 
problemer?
Min morfar har også høreappara-
ter, men han fik det først, da han 
blev ældre. Det er arveligt fra min 
side af. Dvs. at hvis jeg får børn, så 
kan de også risikere at blive høre-
hæmmede.
 
Kan du mundaflæse, hvad vi 
siger?
Ja, det kan jeg godt. Lige nu har 
jeg ikke høreapparat på, fordi jeg 
har tabt det, så jeg mundaflæser 
det I siger. Det er derfor, det er 
meget vigtigt for mig at I kigger 
på mig, når I taler til mig, og ikke 
f.eks. vender ryggen til mig. Det er 
vigtigt, at man har direkte kontakt 
med mig, så I ved at jeg også lytter.
 
Er du glad for at være i PGU? 
Ja, det er jeg.

Vi takker Jette fordi hun ville gøre 
os klogere på hvordan det er at 
være hørehæmmet!

Fakta
Man antager, at ca. 500.000 
mennesker i Danmark har 
nedsat hørelse. Det drejer sig 
om personer, der har lige fra 
et let høretab til så stort et 
høretab, at de må betragtes 
som døv eller døvbleven. Der 
føres ikke nøjagtig statistik 
over antallet af hørehæmme
de, som bruger høreapparat. 
Man går ud fra, at  
250300.000 danskere anven
der høreapparat eller et andet 
høreteknisk hjælpemiddel. 
Hvert år udleveres 6070.000 
høreapparater.
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PGUer UNDER
LUPPEN

:-)

Ala
Arbejder på 
tømrerværkstedet,  
bor på Toftevej

PGUer UNDER
LUPPEN

:-)

6



Navn: Ala Musleh

Fødselsdag: 9. aug 1994

Stjernetegn: Løve

Antal søskende: 1 tvillingbror, bror på 14 år/søster 6 år, bror 3 år

Har du en kæreste: nej, men vil gerne have en

Hvis jeg var et dyr, var jeg en: gepard

Hvilket musik hører du: two pac

Kæledyr du har eller har haft: Fugle

Dine hobbies/interesser: fodbold/Barcelona/løb

Yndlingsdyr/hadedyr: gepard/slanger

Person jeg gerne vil møde: two pac

Skuespiller der skulle spille mig i film: Will Smith

3 ting jeg ville tage med på en øde ø: En båd, penge og damer

Hvis jeg vandt 10.000 kr: Gå på casino og vinde 20.000

Største oplevelse: At være i PGU

Værste oplevelse: Prøvet at tage stoffer, gør det aldrig igen

Hvordan har du det i PGU: Rigtigt godt, men har kun været her i en måned

Navn: Arsalan

Fødselsdag: 31. maj

Stjernetegn: Tvilling

Antal søskende: En storebror 24 år

Har du en kæreste: Har ikke kæreste

Hvis jeg var et dyr, var jeg en: Ørn

Hvilket musik hører du: Rock, pop, blues og jazz

Kæledyr du har eller har haft: Ingen kæledyr

Dine hobbies/interesser: Fodbold og musik

Yndlingsdyr/hadedyr: Hund, kat og rotter/ingen hadedyr

Person jeg gerne vil møde: Messi

Skuespiller der skulle spille mig i film: Robert Hansen

3 ting jeg ville tage med på en øde ø: Mad, drikke og sovepose

Hvis jeg vandt 10.000 kr: Nyt tv, ny mobil og nyt anlæg

Største oplevelse: Tur til London og se det hele

Hvordan har du det i PGU: Meget glad for at være her
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4 personer:

2 løg
margarine
500 g. pølser
1 kg. kartofler
2 dl. mælk
1/2 l. fløde
1 lille dåse tomatpure
2 tsk. paprika
1 tsk. karry
1 tsk. salt
1 tsk. peber
1 bundt purløg til pynt

Ingredienser

Her kan du se tingene du 
skal bruge

Skræl kartoflerne og skær 
dem i runde skiver.

 - blend løgene.

Skær pølserne i skiver. Pil løg og hak dem, eller... 
se næste billede

Svensk pølseret



Herefter tilsættes  
kartoflerne, tomatpureen  
og mælken, salt og peber og 
lad den koge i 5 min.

Kog kartoflerne i 10 min.

Tilsæt fløde, kog atter 5 min.

Brun fedtstoffet, svits  
karryen og derefter løgene,

Tilsæt pølser og paprika.
dæmp varmen.

Drys så purløg over og  
server.
Velbekomme!

Kog atter 5 min.

Tips:
Det er helt op til en selv hvor 
meget fløde man komer i.
Der kan sagtens bruges
mælk som erstatning til fløden.
Men den får ikke den kraftige
smag der ellers ville komme ud 
af det.
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Hvordan er dit arbejde?
Det er godt at være her

Sidder du mest i kassen eller går du rundt i butikken? 
Jeg er mest rundt

Hvor længe har du været her ?
Har været her cirka 3 til 4 månder

Hvordan er dine kollegaer? 
De er søde og flinke 

Har I det sjovt sammen? Ja

Går I og har det lidt sjovt sammen, når I sætter varer  
på plads?   
Ja, det gør vi

Kunne du godt tænke dig og arbejde her i fremtiden? 
Ja, det kunne jeg nok godt

 Har du haft nogen sygedage?
Nej, det har jeg ikke
 
Hvordan er din arbejdstid?
Jeg arbejder fra 9–15 mandag, tirsdag, torsdag og 
fredag. Onsdag er jeg til ordblinde-undervisning og 
arbejder på kantinen i PGU.

Har du været flere steder i praktik? 
Ja, jeg har været ved Borups Pakkeri og  ved  
købmanden i Mørke og Gammel Estrups slot i 
Auning

Hvor mange arbejder i her ?
Ved det ikke helt, men lige nu er vi en 6 -7 stykker 

Hvordan syntes du det var i svært i starten?
Ja ,det var det. Det går bedre nu, hvor jeg har været 
her i et stykke tid.

Amalie i praktik hos KIWI i Løgten
David, Matias og Jette tog til Løgten og besøgte Amalie i sin praktik hos Kiwi. 
Amalie stod og trimmede hylder da vi kom. Vi fik lov at forstyrre hende og  
sætte os ind i kantinen til en snak.
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Hvordan er en typisk arbejdsdag, hvornår møder 
du og hvad er det første du laver? 
Jeg møder kl. 8 og det første jeg skal gøre, er at sætte 
brød på plads. Bagefter sætter jeg varer på plads 
og fylder op. Man skal også rykke varerne frem på 
hylderne

Går tiden hurtigt på arbejdet?
Ja, jeg synes tiden flyver af sted 

Vil du anbefale andre at være i praktik her ?
Ja, det vil jeg 

Hvilken af de praktiker du har været i har du bedst 
kunnet lide? 
Den jeg bedst kan lide er Kiwi 

Skal I selv have frokost med?
Vi må tage frugt og brød, men vi skal selv købe  
pålæg. Drikkevarer skal vi også selv betale.

Hvor længe skal du være i praktik her?
Jeg ved det ikke helt. men tror en måned mere

Vil du hellere være i praktik end at være på  
gartneriet?
Jeg vil helst være i praktik lige nu 

Efter snakken med Amalie fik vi lov til 
at stille Birgitte, som er butikschef, et 
par spørgsmål:

Er du glad for at have praktikanter her?
Ja. det er jeg 

Er det første gang I har praktikanter fra PGU?
Nej, det er det ikke. Jeg har tiderligere haft Morten 
og Martin og lige nu har jeg Amalie og Thomas 

Vil du gerne have flere praktikanter fra PGU, eller 
har Amalie  afskrækket jer ?
Nej, det har hun ikke. Jeg vil meget gerne have flere 
praktikanter fra PGU

Er Amalie god til sit arbejde?
Ja, det er hun. I kan sagtens rose hende i avisen. 
Hun er en dygtig pige og meget stabil

Går man og har det lidt sjovt, når man sætter  
varerne på plads?
Ja, det gør man. Det kan I bare spørge Amalie om. 
Det er lidt sjovere at gå på arbejde, når man kan 
have det lidt sjovt sammen. 
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TINA - NY ELEV PÅ MEDIELINJEN 

Jeg er 21 år og jeg bor i Mørke 
på Stationsvej og flyttede ind 
mandag D. 5/1 2015 og star-
tede på Medielinjen hvor vi 
laver en masse flotte ting.  
I min fritid er jeg sammen 
med de andre i huset. mit 
mål her i PGU er at blive 
en stærkere person og lære 
at klare mig selv. Før jeg 
kom ud på PGU boede jeg 
hjemme hos mine forældre 
i Århus og gik på Linieskolen 

og på FACET. FACET er en slags teknisk 
skole bare for unge der har nogle særlige 
behov. 
Jeg har to søskende en storesøster og en 
storebror, og så er jeg moster til tvil-
linger en dreng og en pige som hedder  
Noah og Celine. de er snart 5 år. Mine 
interesser er håndbold og være sam-
men med vennerne. Min idol er Justin 
Bieber han er en canadisk sanger, og 

har været kærester med Selena Gomez 
men de slog op i 2012 . 

TINA - NY ELEV PÅ MEDIELINJEN 
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De fatale terrorangreb på den satiriske avis Charlie 
Hebdo og et jødisk supermarked i Paris sætter sine 
spor på terrorlovgivningen i en række vestlige lande. 
Således har blandt andre Frankrig, USA, Englnad, 
Spanien og Tyskland sat gang i nye tiltag, der i 
fremtiden skal gøre det lettere for landenes 
efterretningstjenester at opspore terrorister, før de 
angriber.

Terrorbekæmpelse 
skærpes i Europa

Nyheder

20 minutters gang kan 
redde dit liv

Er du generelt doven og tilbringer det meste af din 
tid på en stol eller i en sofa, så har du markant højere 
risiko for at dø i en lidlig alder end aktive 
mennesker. Faktisk er det dobbelt så farligt at være 
doven og tynd end at være overvægtig. Men hvis 
man gerne vil overleve sine bedste år, så kan man 
heldigvis med en blot 20 minutters daglig travetur 
reducere risikoen for en tidlig død med 16-30 
procent. Det skyldes ifølge den svenske forsker, at 
der med dovenskab følger en masse sygdomme.

En sag, hvor en familie har kritiseret 
Sportsefterskolen Sine i Sønderjylland for at have 
brugt alt for voldsomme metoder, da seks elever for 
to måneder siden blev sendt på en natlig 
strafekspedition for ikke at overholde skolens 
sengetider, fik i går dramatiske konsekvenser. 

Seks elever sendt på 
natlig strafekspedition

Nu dropper Google 
brille-flop

It-giganten Google opgiver at få en forretning ud af 
Google Glass, men forsætter med at udvikle 
teknologien. Selskabet meddeler torsdag, at man 
fra og med mandag ikke længere vil sælge Google 
Glass, der var prissat til 1500 dollar (knap 9600 
kroner). Brillerne har indbygget en lille skærm 
foran højre øje, så brugerne kan søge oplysninger på 
internettet, læse mails eller se på et bykort, mens de 
bevæger sig.
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Gartnerne har fået lavet nye skabe/

rum til gødningsanlæg og giftdepot, 

det ser rigtigt flot ud. De har gang i 

generel oprydning på grunden samt 

sørger for at der er ryddet for sne og 

saltet rund omkring i PGU.

Medielinjen har gang i at designe white-
boardtavler med oversigtsplan af gartneri-
grunden som skal hænges op på deres nye 
skabe. Rosenholm festival har fået printet 
foldere og opdateret hjemmeside. Vi har lavet 
flere interviews til avisen og arbejder 
med film og design.

Det kan være beskidt arbejde at 

tage rundt som nyhedsjournalist 

til Smøren, især når man skal 

lede efter den "forsvundne sø".

Hvidløgsplanter står ude i sneen og får 

frost, primulaer står med blomst i det kol-

de drivhus og venter på forår, engelske 

pelargonier står klar til at blive plantet ud 

i potter - så er har nok at lave.
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Hos tømrerne har de gang 
i mange ting. De er ved at 
lave det gamle kontor på 
Skovvej om til elev værelse. 
Der skal lægges nye gulve 
og væggene skal have fjer-
net gammelt tapet. De er 
også ved at lave sidesmæk

På katinen mødte vi op til duften af nybagt franskbrød, de smagte helt fantastisk :-) På kantine forbereder og planlægge de deres "catering-projekt" med at leverer mad til komunekontoret i Rønde - spændende om det kommer til at gå godt. De har anskaffet en trasport-kasse som noget af maden skal pakkes i på turen.

De er også ved at lave side-
smækker til gartnerens trak-
torvogn og de har fået lavet 
afskærmninger til arbejdsstati-
oner på værkstedet. Isenkræm-
meren i Hornslet har bestilt en 
væg lavet af gamle brædder 
som skal være dekoration bag 
en reol med Ryal Copenhagen 
varer.

Hvidløgsplanter står ude i sneen og får 

frost, primulaer står med blomst i det kol-

de drivhus og venter på forår, engelske 

pelargonier står klar til at blive plantet ud 

i potter - så er har nok at lave.
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FORKERTE GRUNDE TIL 
AT FÅ EN KÆRESTE 

Du keder dig 

Synes du, at timerne efter skole er lange og 

måske lidt kedelige? Det vil en kæreste måske 

kunne ændre på, fristes man til at tænke. Men 

nej, du skal ikke få en kæreste, fordi du mang-

ler underholdning efter skole. Du skal hellere 

udnytte muligheden for at lave 

præcis, hvad du ønsker, indtil du finder den ret-

te, som er værd at bruge din tid sammen med.

Idéen om en kæreste 
Idéen om en kæreste kan hurtigt overskygge 

grunden til, du får en kæreste. Hvis du bare ikke 
er særlig vild med din bejler, skal du selvfølge-
lig ikke sige ja til, at I skal være kærester – bare 
fordi du rigtig gerne vil have en kæreste. Så er 
du i hvert fald sikker på at få ødelagt drømme-

billedet om et forhold.

Han er populær 

 

Måske er alle pigerne på skolen vilde med ham, 

selv dine veninder … Men bare ikke dig. Det 

er verdens dårligste grund til at blive kærester, 

hvis grunden er, at han er populær blandt alle de 

andre piger. Selv om han er vild med dig, skal du 

lytte til dine egne følelser og takke nej tak, hvis 

du ikke har følelser for ham. Og så kan det godt 

være, at dine veninder synes, du er kræsen.

Du føler dig forkert 

Hmm, føler du dig som den eneste single i ven-

negruppen? Måske i hele verden faktisk? Det er 

du ikke, og du skal ikke halse ud og satse på det 

første og det bedste, så du føler dig som en del af 

dem, der har kærester.

Du vil ikke gøre ham  
ked af det 

Den sidste rigtige dårlige grund til at blive kære-
ste med en fyr er, at du ikke vil gøre ham ked af 
det. Måske har han krænget sit hjerte ud til dig 

i håb om, at I kunne blive kærester. Men hvis du 
ikke har følelser for ham, skal I ikke være kære-
ster – selv om han bliver rigtig ked af det over 

afvisningen.

Alle dine veninder  
har en kæreste 

Snakker dine veninder kun om deres kærester, 
når I er sammen? Eller vil din BFF hele tiden 
vise dig søde beskeder fra kæresten? Det kan 

hurtigt blive grunden til, at du ønsker dig en kæ-
reste. En kæreste virker nok som den nemmeste 
løsning, så du igen får noget til fælles med dine 
veninder. Men hey, det er bare en fase, de skal 

igennem, fordi de er  
nyforelskede – og det ender sjældent godt, hvis 

du kun ønsker dig en kæreste for at deltage i 
kærestesnakken, når veninderne er samlet.
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Heste

Når man rider, er det vigtigt at vise hesten, 
hvem der bestemmer. For at dreje til højre skal 
man trække i højre tøjle, og omvendt hvis man 
vil dreje til venstre. Man skal selvfølgelig ikke 
gøre det for hårdt, men dog nok til at hesten 
adlyder. Hesten har et bid i munden, og det er 
det der gør, at den kan mærke hvilken retning 
man vil ride i, når man trækker i tøjlerne. 
Hesten har 3 gangarter. Når den går kaldes det 
skridt, når den løber lidt hurtigere kaldes det 
trav, og når den løber stærkt hedder det galop. 

Heste-vitser
En mand går hen til en hestehandler: ”Hvor meget koster 
hesten der??”  
”20.000” svarer hestehandleren. 
”Hvad siger du til halvdelen??” 
”Beklager, men jeg sælger ikke halve heste”

Bonden var ved at pløje marken, da hesten lige  
pludselig falder død om. 
”Det var da underligt” sagde bonden. ”Det har den 
aldrig gjort før...”

HAHAHAHA!!!

Jeg dør af grin!

Hvis du kan lide heste og vil gå til ridning, så 
skal du have en ridehjelm, ridejakke,  
ridebukser og nogle ridestøvler. Jeg går selv til 
ridning og det har jeg gjort siden jeg var lille, 
men ikke på samme rideskole. Det er fedt, 
men også lidt hårdt, for man skal noget hele 
tiden. Når jeg kommer ud på rideskolen, er 
hesten næsten altid sadlet op, fordi andre  
bruger den før jeg kommer. Jeg rider for det 
meste på en hest, der hedder Valentin, men 
nogle gange rider jeg også på andre heste. 
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Araber
 
Araberen er en lille, elegant og meget ædel  
hest, som er blevet avlet på gennem flere  
tusinde år. Nogen mener, at den har levet vildt i 
ørkenen, men man har aldrig fundet beviser på 
den teori. Men man mener også, at den  
stammer fra andre vilde heste, der levede i 
Europa og Asien. Araberen egner sig godt som 
ridehest – herunder til dressur, spring, distance 
og væddeløb. Araberen er frisk, trofast, omgæn-
gelig, modig, pålidelig og udholdende. Dens 
farver er typisk skimmel, brun, rød og sort.

Fjordhest
Fjordhesten stammer fra Vestnorge, hvor den  
gennem lang tid levede vildt og uforstyrret af  
mennesker. Men efterhånden blev den opdaget 
af menneskene, som begyndte at bruge den til 
landbrug, og i det 16. og 17. århundrede blev 
den eksporteret til Danmark. Dens farver er 
typisk rødgul, grå eller ulsblak. De ses dog mest 
som gul og rød. Men den mest udbredte farve, 
er gul med en mørk stribe i manen og halen 
samt en ål. (stribe over ryggen)

Islandsk hest
 
Den islandske hest stammer fra heste, som  
vikingerne bragte med sig, da de bosatte sig på  
Island for over elleve hundrede år siden. Der har 
ikke været importeret heste til Island siden  
vikingetiden. Naturen har gjort dem sunde og 
hårdføre, hvilket har skabt en usædvanlig påli-
delig, stærk og behagelig ridehest. Den er utrolig 
sikker på benene, og har masser af temperament 
og løbevilje. Udover de sædvanlige gangarter  
(skridt, trav og galop), har den også to ekstra 
gangarter, der hedder tölt og pas.  

Oplysninger om hesteracer:



Hamborg  tur

Så har vi været på tur igen med 
UFL.  
Det var en god tur, vi fik set 
mange ting. Vi var på jule- 
marked, hvor man kunne købe 
lys og jule ting. Der var også en 
sejltur i Hamburghavn.
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TAG EN SCANNER MED DIG 
- I LOMMEN 

Hvis du har læse problemer kan din  
iphone hjælpe dig det koster under  
100 kr.  På App-store kan du købe  
Prizmo som er en app der kan scanne  
små tekststykker.
For at få læst op skal du købe en dansk  
oplæsningsstemme. Stemmen hedder 
Mette.

Prizmo koster 79 kr. 

Stemmen koster 20 kr ca. 

Appen kan kun fåes til Iphone eller Ipad.

Når Prizmo er installeret på din telefon, skal du bare klikke 
på ikonet. Så er du igang.

Klik på kamera-
ikonet

Hold kameraet hen 
over den tekst du 
vil have scannet 
og klik på udløser 
knappen

Når billedet er taget 
klik på done

Klik på dit tekst-
dokument

Crop den tekst du 
skal have scannet

Klik på recognize Nu scannes din 
tekst 

Klik på overfør Klik på lydikonet Klik på afspiller-
knappen



Husets forbandelse 
Endnu et brøl flænsede stilheden. Det 
var så højt, at jeg ikke kunne høre mig 
selv tænke. Jeg kunne mærke, at jorden 
rystede under os. 
”Det her tegner ikke godt,” sagde Dylan, 
og så sig nervøst omkring. Dunk. Dunk. 
Dunk lød skridtene, som kom nærmere 
og nærmere. Dunk. Dunk. Dunk.
”Hvad tror du det er?” spurgte jeg bange. 
”Det er ikke godt at vide” svarede Dylan. 
Floden havde nu drevet os ind i en  
tunnel, og inde i mørket kunne jeg se 
nogle svagtlysende røde øjne. Jeg ville 
skrige, men kunne ikke. 

 Pludselig mistede jeg balancen, og faldt i den  
kraftige strøm, der førte mig direkte mod væsnet, el-
ler hvad det nu var, der stod og lurede inde i  
tunnelen. 
”HJÆLP!” skreg jeg, og gjorde alt hvad jeg kunne 
for at holde hovedet oppe. 
”Hold ud! Jeg kommer!” råbte Dylan, og sprang selv 
ned i vandet. Vandet drev mig længere og  
længere ned ad floden og det var svært at holde 
hovedet oppe. Mens jeg drev af sted, spekulerede jeg 
på, hvor Tom mon var. Pludselig kom en stor  
mængde vand over mit hoved, og så blev alt sort.  
Jeg vågnede senere på en bred i hulen. Det var helt 
mørkt, så jeg kunne intet se. 
”Dylan?” kaldte jeg, da jeg var kommet til mig selv. 
”Bare rolig, jeg er lige her” hørte jeg hans stemme 
sige. 
Vi lå mirakuløst ved siden af hinanden. Jeg forsøgte 
at rejse mig, men var alt for afkræftet. 
”Hvor er Tom?” spurgte jeg. Dylan nåede ikke at 
svare på mit spørgsmål, for pludselig blev jeg  
nærmest blændet af et skarpt lys. Det viste sig, at  
lyset stammede fra en lommelygte.  
Og så gav heksens frygtindgydende onde latter  
genlyd i hulegangene. 
”Jamen hvad har vi her?” spurgte hun med sin gnæg-
gende, ondskabsfulde stemme. I lommelygtens skær 
kunne jeg se heksen, som var iført sin kulsorte kjole.
”Det rager ikke dig” sagde Dylan. 

”Den tone vil jeg ikke høre! I kommer med mig, 
nu!” kommanderede hun. Heksen sænkede lomme-
lygten. Selvom jeg var alt for afkræftet til at rejse 
mig, havde jeg intet valg. Jeg kunne mærke mine 
ben ryste, da jeg rejste mig. Dylan fulgte tøvende 
efter. I tavshed førte heksen os gennem den lange 
mørke hulegang. I det mindste kunne jeg ikke høre 
brøl fra monsteret længere. 
”Hvor tror du monsteret er?” spurgte jeg hviskende 
Dylan. 
”Det ved jeg ikke, og jeg har ikke lyst til at vide det” 
hviskede han tilbage. Vi hviskede af frygt for, at 
heksen skulle høre os. 
”Jeg er så bekymret for Tom” sagde jeg. 
”Vi skal nok finde ham” svarede Dylan  
opmuntrende. ”Men det bliver ikke let”
Det føltes som om vi havde gået i flere timer, da  
heksen endelig stoppede foran en vindeltrappe.  
Trappepassagen var så smal, at vi blev nødt til at gå 
på række. Efter nogle minutter befandt vi os under 
en lem. Med en kraftig bevægelse fik heksen åbnet 
lemmen. Det rum vi kom op til, var helt  
buldermørkt. Heksen havde stadig sin lommelygte 
tændt, og nu kunne vi genkende stedet.  
Vi var på heksens kontor. Vi var havnet tilbage til 
der, hvor vi startede. Det gik op for mig, at alle vores  
anstrengelser var spildt. 
”Som I ser, er der ingen udgang. Derfor skal I som 
straf spærres inde her. For evigt!” gnæggede heksen 
med sin onde latter. 

Fortsat
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Hun gik ud af kontoret uden at tænde lyset, og låste 
døren efter sig. 
Vi bankede og sparkede vildt på døren, men  
selvfølgelig rokkede den sig ikke ud af stedet. Jeg 
satte mig opgivende ned på det kolde stengulv, og 
begravede mit ansigt i hænderne. Jeg begyndte at 
græde. Vi var så tæt på at slippe ud. Og så alligevel 
ikke. 
”Det er forbi” sagde jeg klynkende. ”Heksen har 
vundet. Hun er for smart” 
Jeg havde overhovedet ingen idé om, hvor længe jeg 
og Dylan havde været spærret inde i heksens kontor, 
da døren pludselig blev åbnet. 
”Jeg håber, at I har nydt jeres lille ophold på mit 
kontor” gnæggede en ond, slesk stemme.  
Heksen. Selvfølgelig. Jeg havde langt fra nydt det.  
Tværtimod. Hver muskel gjorde ondt efter at have 
ligget på det hårde stengulv, og jeg havde ikke lukket 
et øje hele natten. Det havde Dylan for resten heller 
ikke, men til gengæld havde han ingen smerter. 
”Jeres uhyggelige oplevelser er først lige begyndt”  
gnæggede heksen. 
”Og I skal ikke så meget som prøve på at stikke af, 
for så ved I godt, hvad der sker” fortsatte hun med et 
ondt grin. 
”Shit!” hviskede Dylan, da heksen begyndte at gå. 
”Hvad er der?” spurgte jeg Dylan. 
”Det havde jeg fuldstændig glemt. Det er nu det sker. 
Det er nu, Dødsnatten finder sted” hviskede han. 
Jeg vidste ikke, hvad den såkaldte Dødsnat var, 
men det lød ikke som lutter lagkage. Og det var det 
sandsynligvis heller ikke. Mens vi gik, kunne jeg se 
gennem vinduerne, at det var ved at være mørkt. Så 
havde vi altså været på kontoret i længere tid end jeg 
havde troet. Efter en evighed havnede vi i et stort 
rum, hvor der var en scene for enden. På scenen 
var en høj talerstol og nogle monstre foran et rødt 
scenetæppe. De brølede højt, idet vi passerede dem. 
De var tre gange så høje som heksen og grønne og 
slimede. Deres brøl gav genlyd i salen. Det var ikke 
ligefrem en behagelig velkomst for mit  
vedkommende. Der var ingen stole på gulvet foran 
scenen. Nu kunne vi høre stønnen og skrig fra andre 
monstre og væsner, der gik ind i rummet. De stillede 
sig foran scenen, mens de fortsat rystede og savlede 
af skræk. 
”Tag plads, tag plads!” gnæggede heksen i en  
mikrofon, der skrattede som en gammel rusten  
grammofonplade. Hun stod nu ved talerstolen, og så 
sig omkring. Tom var den eneste, vi ikke havde set 
endnu. 

”Kære venner” sagde heksen i den skrattende  
mikrofon, da der var faldet ro over de fremmødte. 
Nogle stod stadig og rystede, men de skreg dog ikke 
længere. 
”Vi er samlet her i aften eller nat… for at finde årets 
offer!” fortsatte hun med en ondskabsfuld latter. 
”Lad mig præsentere jeres vært. Han kommer her!” 
sagde heksen. 
Nu blev det røde scenetæppe flyttet til side, og bag 
det var ingen ringere end… Tom! 

Jeg var alt for chokeret til at kunne sige noget. Jeg 
vidste bare, at heksen havde ret. Vores problemer 
var kun lige begyndt. Og det så ud til at blive endnu 
værre. 
”Min lille dreng” sagde heksen med sin sleske,  
ondskabsfulde stemme. 
”Vil du være så venlig at gå ned til de fremmødte 
med denne kurv? Du ved, hvad du skal gøre, når 
vores offer endelig er fundet” fortsatte hun med en 
hysterisk latter, der gav mig ørepine. Heksen lagde 
nogle papirstumper ned i kurven og rystede den, så 
stumperne blev blandet godt sammen. 
”Den, der trækker tallet 13 er vores offer!” jublede 
heksen. 
Uden et ord adlød Tom heksens ordre, og gik ned ad 
scenen og ud på gulvet til de skrækslagne væsner, 
der atter begyndte at savle, spytte og skrige. Jeg  
forstod godt, hvorfor de var så ophidsede. Jeg var 
også bange, men vidste samtidig også, at  
sandsynligheden for, at jeg trak tallet 13 var  
meget lille. Efter et stykke tid kom Tom hen til os 
med kurven. 
”Træk et nummer. Nu!” beordrede Tom. 
Jeg kunne slet ikke genkende min egen lillebror 
igen. Jeg havde overhovedet ikke lyst til at adlyde, 
men havde ikke andet valg. 
Jeg lukkede øjnene, og med bankende hjerte trak jeg 
et nummer op. Da jeg så nummeret, fik jeg både lyst 
til at skrige og græde på en gang. Det var nemlig 
mig, der fik tallet 13! Nu lod jeg tårerne få frit løb. 
Dylan spurgte, hvad der var galt. Jeg viste ham  
nummeret, og han så ud som en, der havde set et  
spøgelse. Eller noget langt værre. 

FORTSÆTTES I NÆSTE NUMMER...



Skitur til Østrig 2015
Vi ankom til Schladming kl 6:30 efter at vi havde sat 
vores ting og spist morgenmad tog vi op og lejede 
vores udstyr. Begynderne tog ned til skiskole og 
møde deres insturktør mens dem der var øvede tog 
højere op på bjerget. 
Skiskolen varede hele den første dag og halvdelen 
af den næste dag. Herefter skulle nybegynderne 
selv stå på ski og øve sig videre.
Mange overskred deres egne grænser og blev mere 
modige som dagene gik.
En af dagene tog vi alle sammen op og spiste fro-
kost sammen oppe på toppen af bjerget (hochwur-
zen, 1850 meter højt). Hver eftermiddag var der 
aftersking, hvor vi fik os, en øl eller noget sodavand 
eller en varm kakao, senere tog vi tilbage til hotellet, 
hvor vi gik i bad og gjorde os klar til at spise aftens-
mad. Efter aftensmad gik vi bare rundt på hotellet og 
slappede af.

Hver dag klokken 20:15 mødtes vi og snakkede om 
hvordan dagen var gået. Vi fortalte om gode ople-
velser og om hvem vi ville stemme på, som vi havde 
set havde gjort det godt den dag. Man fik en klokke 
via stemmerne som enten var pga. kammeratskab 
eller hvis personen havde overgået sine egne græn-
ser. Den klokke kørte man med som symbol for sin 
insats.
Det var en god tur og alle havde et godt humør.     

Vi havde desvære nogle der kom til skade. David 
var den der kom mest til skade ved at køre på kælk 
ind i et plankeværk. Han skal nu gå med en skinde 
om sin fod i 14 dage.
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